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Wiatr przełamał iglicę

Co kryją kanały?

Nowa dyrektor 
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury

„Dziennik” Cinciały wydany
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Nad Olzą rozpoczęła działalność Cieszyńska 
Rada Seniorów. Liczący dziewięciu członków 
organ ma za sobą trzy posiedzenia, na których 
skupiono się głównie na sprawach organizacyj-
nych, ale większe wyzwania już czekają. Głów-
nym celem jest polepszenie życia starszych 
mieszkańców stolicy Śląska Cieszyńskiego.

W skład Cieszyńskiej Rady Seniorów wchodzą: Ewa Adamska, 
Lucyna Bałandziuk, Halina Budzińska, Stanisław Chełmiński, 
Janina Kamińska, Andrzej Mleczko, Małgorzata Moździara, Ste-
fan Rainda i Danuta Waligóra, reprezentujący różne środowiska  
Cieszyna. Do tej pory odbyły się już trzy posiedzenia, na których 
skupiono się głównie na kwestiach organizacyjnych. Jak powie-
dział Wiadomościom Ratuszowym Andrzej Mleczko, przewodni-
czący Cieszyńskiej Rady Seniorów, spotkania będą się odbywać 
średnio raz w miesiącu. Najbliższe posiedzenie zaplanowano na 
7 marca. Początek o godz. 10.00.

– Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Przy-
jęliśmy zasadę, że będziemy zapraszać osoby z zewnątrz żywo 
zainteresowane daną tematyką, fachowców w danej dziedzinie. 
Jeżeli ktoś przyjdzie, na pewno nie zostanie wyproszony, chyba że 
będziemy chcieli najpierw omówić kwestie tylko w naszym gronie 
–  zastrzegł Andrzej Mleczko.

Z powstania Cieszyńskiej Rady Seniorów cieszą się władze 
miasta. Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, zwrócił uwagę na 
fakt, że jest to oddolna inicjatywa.

– Teraz moja radość jest, pozwalam sobie tak to nazwać, tym 

Silny głos seniorów
większa, że pojawiają się już pierwsze postulaty i widzę, że mamy 
do czynienia z osobami, które mają ciekawe pomysły i chcą zrobić 
coś interesującego dla Cieszyna. Patrzą na losy naszego miasta, 
łączą je ze swoimi losami, ale bardziej jest to ich troska o to, co się 
w Cieszynie dzieje – powiedział Ryszard Macura.

Kadencja Cieszyńskiej Rady Seniorów potrwa dwa lata. An-
drzej Mleczko dodał, że nie chce, aby pod koniec prac jej człon-
kowie byli oceniani przez pryzmat liczby posiedzeń.

– Moim marzeniem jest, żeby udało się załatwić choć jeden 
duży temat, ale porządnie. Na razie dogadujemy się świetnie, choć 
z drugiej strony nie było jeszcze tematu, który mógłby nas poróż-
nić – przyznał z uśmiechem przewodniczący CRS.

wot
Wywiad z Andrzejem Mleczko publikujemy na stronie 3

Cieszyńska Rada Seniorów z burmistrzem Ryszardem Macurą, sekreta-
rzem Stanisławem Kaweckim oraz radną Janiną Cichomską.

Frysztacka do 
przebudowy

Już wkrótce w Cieszynie powinna roz-
począć się długo oczekiwana inwesty-
cja – przebudowa ulicy Frysztackiej, na 
odcinku od przejazdu kolejowego przy 
ulicy Chemików do granic administra-
cyjnych  miasta. Prace obejmą 1227 me-
trów. W ramach inwestycji zaplanowano 
m.in.przebudowę jezdni z poszerzeniem 
jej do siedmiu metrów, budowę czterech 
zatok autobusowych, chodnika dla pie-

szych o szerokości dwóch metrów oraz 
ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 
2,5 metrów oraz przebudowę sześciu 
skrzyżowań. Prace pochłoną w sumie 
6 mln 786 tysięcy złotych. Wkład własny 
mają w równych częściach pokryć Po-
wiat Cieszyński i Miasto Cieszyn.

– Na 13 projektów, które otrzymały do-
finansowanie z Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, 
ulica Frysztacka znalazła się na szóstym 
miejscu – powiedział Janusz Król, staro-
sta cieszyński. Aktualnie Powiatowy Za-
rząd Dróg przygotowuje się do ogłoszenia 

przetargu, co stanie się faktem najpraw-
dopodobniej na przełomie lutego i marca. 
Prace, które mają być prowadzone „pod 
ruchem”, muszą skończyć się w tym roku.

– To bardzo potrzebna inwestycja, po-
dobnie jak ulica Pikiety, która jednak jest 
na szóstym miejscu listy rezerwowej. Na tę 
drugą ulicę, która ma być przebudowana 
w myśl projektu na całej długości, też mamy 
zarezerwowane środki na wkład własny – 
przyznał w rozmowie z Wiadomościami 
Ratuszowymi Wiesław Sosin, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

wot
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Wiatr przełamał iglicę

Nadłamana iglica na wieży ratuszowej. Jednostka ratownicza straży pożarnej w akcji. Usuwanie zagrażającej bezpieczeństwu iglicy.

Ratusz stał się krótszy o około 3 metry. Akcja zakończona powodzeniem. Zniszczona iglica.

Nowe oblicze cieszyńskiego magistratu...

Takiego zdarzenia nie pamiętają chyba najstarsi mieszkańcy Cie-
szyna. Huraganowy wiatr, jaki przed kilkoma dniami nawiedził po-
łudnie kraju, przełamał iglicę na wieży ratuszowej w Cieszynie. Do 
zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

– Z moich wstępnych oględzin wynika, że stalowy trzpień, który jest 
okuty blachą miedzianą, przegnił w miejscu, do którego dostawała się 
woda. Przy bardzo silnym wietrze iglica się przełamała. Na szczęście 
zawisła, a nie spadła na płytę Rynku, co nie spowodowało jakiegoś nie-
szczęścia – mówił na gorąco we wtorkowy ranek Stanisław Kawec-
ki, sekretarz Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Akcja została przeprowadzona błyskawicznie, wczesnym ran-
kiem teren przed Ratuszem został ogrodzony, na miejsce wezwano 
strażaków. Poniżej prezentujemy zdjęcia z akcji. 

wot
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Czas na „burzę mózgów”
Cieszyńska Rada Seniorów liczy dziewięć osób. Jak to się sta-

ło, że została powołana do życia?
Z inicjatywą powołania do życia Cieszyńskiej Rady Seniorów wy-

szły trzy osoby. Główną pomysłodawczynią była pani Lucyna Bałan-
dziuk, poza tym u jej podstaw stała Grażyna Pawlita i ja. W marcu 
ubiegłego roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Miejskiego o powoła-
nie do życia takiej właśnie rady. Spotkał się on z przychylnym przy-
jęciem. Składając pismo w tej sprawie, napisaliśmy, że po prostu 
istnieje w Cieszynie potrzeba, aby taki organ, reprezentujący osoby 
starsze, został zawiązany. Uznaliśmy, że jest potrzeba konsolidacji 
działań na rzecz osób starszych, ponadto chcemy opiniować – co 
zresztą przewiduje ustawa – tworzone akty prawne.

Rozmowa z Andrzejem Mleczko, przewodniczącym Cieszyńskiej Rady Seniorów
nizacji nie ma takiej możliwości.

Kiedyś osoba starsza kojarzyła się kapciami i telewizorem. 
Dziś coraz więcej seniorów wychodzi z domu, uprawia nordic 
walking, bierze udział w kółkach zainteresowań…

Zgadza się – dziś seniorzy są bardzo aktywni. Swoje już przepra-
cowali, spełniają się w roli babć i dziadków, pomagając tam, gdzie 
trzeba, ale też swój wolny czas chcą wypełnić inaczej, niż kiedyś, 
kiedy to siedziało się głównie przed telewizorem. Chcielibyśmy, 
żeby seniorzy byli aktywni i przydatni w społeczeństwie. Cokol-
wiek się uczyni na rzecz seniorów, mam na myśli na przykład ob-
niżenie krawężników, będzie służyło nie tylko osobom starszym, 
ale tak naprawdę wszystkim. Dziadek weźmie na spacer wnuczka, 
który też łatwiej pokona niższy krawężnik, a matka z dzieckiem 
prędzej wejdzie do niskopodłogowego autobusu.

Za wami na razie dwa posiedzenia organizacyjne. Wiadomo 
już, jakimi będziecie się zajmować zagadnieniami w najbliż-
szych tygodniach czy miesiącach?

Materiały będą do nas spływać na bieżąco. Na pewno jednak 
sami wykażemy się inicjatywą. Już na ostatnim posiedzeniu zada-
liśmy sobie zadanie domowe – każdy ma się zastanowić nad tym, 
jak usprawnić życie osób starszych, pomyśleć o inicjatywach, niech 
każdy powie, co go boli. Przemyśleniami podzielimy się już 7 marca, 
liczę na „burzę mózgów”. Jeden ciekawy temat już się pojawił.

Czy może pan zdradzić, o co konkretnie chodzi?
Na razie drążymy to zagadnienie, więc nie chciałbym się nad tym spe-

cjalnie rozwodzić. W skrócie powiem, że chodzi o Ogólnopolską Kartę 
Seniora, która to inicjatywa zrodziła się w Krakowie. Nie chcemy odkry-
wać Ameryki, ale wejść w już gotowy projekt. Nie ma sensu tworzyć od 
podstaw Cieszyńskiej Karty Seniora, skoro można spróbować podpiąć 
się pod coś, co już istnieje. Przyszłość pokaże, czy nam się to uda.

Mówił pan wcześniej o realizowaniu się w roli dziadka. Jaki 
jest pana „stan posiadania”?

Mamy z żoną trzy córki. Wszystkie założyły już rodziny i mają 
swoje dzieci – łącznie mam ośmioro wnucząt. Mamy więc z żona co 
robić. Jak przyjdą do nas, jest dużo radości, dużo pozytywnego szu-
mu. Wnuczęta mieszkają w Cieszynie, Hażlachu i… Szwecji, gdzie 
też czasami jeździmy z żoną się nimi opiekować. 

Są takie rozwiązania w Szwecji, jeżeli chodzi o seniorów, któ-
re chciałby pan przenieść na cieszyński grunt ?

Jest bardzo dużo fajnych pomysłów, które moglibyśmy wprowadzić 
w życie w Cieszynie. Mnie bardzo się podoba inicjatywa sklepów sie-
ciowych, które na własny koszt wożą niepełnosprawnych klientów 
na zakupy. Z jednej strony same na tym zyskują, bo mają więcej ku-
pujących, z drugiej osoby, które poruszają się na przykład na wózkach 
inwalidzkich w ogóle nie czują się wykluczone ze społeczeństwa. Wy-
starczyłoby, żeby w Cieszynie skrzyknęły się dwie sieci i woziły klien-
tów. W Szwecji to rozwiązanie ma wielu zwolenników. Efekt jest taki, 
że takie osoby częściej wychodzą z domu niż niektóre zdrowe osoby.

Rozmawiał: wot

Andrzej Mleczko, przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów.

Powołanie takiej rady nie jest obowiązkowe, a jednak pomysł uda-
ło się wcielić w życie. Od jak dawna nosiliście się z takim zamiarem?

Ja sam zajmuję się pracą społeczną od kilkunastu lat, od kilku kadencji 
zasiadam w radach osiedla. Już jakiś czas temu zaczęliśmy organizować 
spotkania z seniorami na Podgórzu, nie wiedząc jeszcze, że docelowo 
możemy ten organ nazwać Cieszyńską Radą Seniorów. Bardzo pomogła 
wspomniana już Lucyna Bałandziuk, związana z Cieszyńskim Uniwersy-
tetem III Wieku. Ten temat niejako wysupłała i wyeksponowała.

Podejrzewam, że przeciętny mieszkaniec Cieszyna postawił-
by znak równości między seniorem i Uniwersytetem III Wieku. 
I na tym pewnie koniec. Co miasto ma jeszcze do zaoferowania 
osobom starszym?

W Cieszynie działa Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów oraz wiele innych organizacji, czasami skrzykują się byli pra-
cownicy cieszyńskich zakładów, choć są to nieoficjalne spotkania. 
Ideą powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów jest, żeby takie działa-
nia przybrały charakter bardziej skuteczny i przy tym zorganizo-
wany. Tym bardziej, że będziemy mogli, o czym już wspomniałem, 
wydawać opinie. Z tego, co się orientuję, żadna z istniejących orga-
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Jeszcze jeden pochówek
W nowej części Cmentarza Komunalnego w Cieszynie pochowano 

szczątki znalezione podczas prac kanalizacyjnych w centrum miasta, 
przy parafii św. Marii Magdaleny. Uroczystości odbyły się we wto-
rek 9 lutego. Uczestniczył w nich m.in. burmistrz Cieszyna, Ryszard 
Macura. – Była to skromna uroczystość, w której wzięła udział garstka 
osób. Łącznie tych szczątków zebrało się tyle, że wypełniły trzy duże 
trumny – powiedział burmistrz. Jak jednak zastrzegł, znalezionych 
podczas prac zmarłych było na pewno więcej.

– Myślę, że za jakiś czas dowiemy się więcej na temat tego, kim były 
pochowane osoby – wcześniej przy kościele św. Marii Magdaleny, dziś na 
cmentarzu – dodał włodarz.

Wtorkowe uroczystości, którym przewodniczył ks. Jacek Gracz, pro-
boszcz parafii św. Marii Magdaleny, rozpoczęły się w kaplicy cmentar-
nej, gdzie odbyła się liturgia pogrzebowa. Następnie wszyscy udali się 
na nową część cmentarza, gdzie szczątki zostały złożone do grobów. 

wot
Szczątki znaleziono podczas prac w centrum. 
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Otwarci na co dzień,  
a nie od święta…

Rozmowa z Moniką Sikorą-Monkiewicz, nową dyrektor 
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”

Do tej pory znana pani była w Cieszynie z działalności biz-
nesowej. Teraz sprawuje pani funkcję publiczną. Proszę zatem 
powiedzieć kilka słów o sobie...

Witam bardzo serdecznie. Jestem związana z Cieszynem od kil-
kunastu lat, ukończyłam tutejszy Wydział Artystyczny Uniwersy-
tetu Śląskiego. Do tej pory współpracowałam z wieloma firmami, 
korporacjami, organizacjami na poziomie zarządzania działami 
marketingowymi oraz na poziomie tworzenia strategii rozwoju, 
również na terenie Republiki Czeskiej. Nie zarządzałam do tej pory 
instytucją kultury, natomiast od wielu lat z zamiłowania pogłębia-
łam doświadczenia w ścisłej współpracy z innymi instytucjami 
i organizacjami kultury. Z wykształcenia jestem plastykiem oraz 
magistrem sztuki. Dokształcałam się również w zakresie metod 
upowszechniania kultury, zarządzania instytucjami kultury. Kul-
tura to dziedzina najbliższa memu sercu. 

Pochodzi pani znad morza, mąż jest Zaolziakiem...
To prawda, mąż urodził się i wychował na terenie Republiki Cze-

skiej, natomiast ukończył polską szkołę po czeskiej stronie, a w jego 
rodzinnym domu mówi się gwarą. O sobie mówię, że jestem przy-
braną Zaolzianką. 

Ciężki był przeskok ze sfery prywatnej do publicznej?
Pełnię funkcję dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury do-

piero kilka tygodni, dlatego cały czas jestem w trakcie przesko-
ku. Doświadczam osobistej konfrontacji z biurokratyczną stroną 
bycia „urzędnikiem”, co jest dla mnie nowością. Na chwilę obecną 
wdrażam się w procedury, jest to skomplikowane, ale spotykam się 
z dużą życzliwością i pomocą w tym zakresie. 

Proszę powiedzieć o pani planach odnośnie Domu Narodowe-
go. To będzie rewolucja czy ewolucja?

To będzie ewolucja połączona z małą rewolucją (śmiech).
Może pani sprecyzować...
Chciałabym, żeby w konsekwencji moich działań powstało w Cie-

szynie fajne miejsce, które będzie zachęcało do wejścia „po drodze”. 
Życzyłabym sobie, żeby mieszkańcy korzystali z naszej oferty nie 
tylko okazyjnie, od święta, ale na co dzień. Moim zamiarem jest 
zdecydowane poszerzenie oferty, jesteśmy w trakcie wprowadza-
nia nowych zajęć, warsztatów, pracujemy nad nowymi formami 
spędzania wolnego czasu. Ruszyły zapisy na zajęcia taneczne, na 
które serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w trakcie tworzenia pra-
cowni multimedialnej oraz pracowni witrażu, planujemy więcej no-
woczesnych form, których do tej pory w Domu Narodowym nie było.

Na pewno priorytetem w najbliższych miesiącach, a nawet latach 
będą remonty, które są niezbędne. Staramy się pozyskać pieniądze 
na ten cel. Aktualnie jesteśmy w trakcie prac nad drugim wnio-
skiem, który dotyczy modernizacji budynku. Musimy w tym przy-
padku wspomagać się środkami z zewnątrz, w naszym budżecie na 
ten cel mamy kilka tysięcy, natomiast realizacja projektu budowla-
nego to koszt kilku milionów. 

Rozumiem, że pani zdaniem tego właśnie brakowało? Że Dom 
Narodowy był odwiedzany jedynie od święta, a nie na co dzień?

Zdecydowanie tak. Podkreślam, iż naszym największym wyzwa-
niem jest przyciągnięcie do Domu Narodowego „środkowej” grupy 
odbiorców: młodzieży, studentów, młodych zabieganych mieszkań-
ców. Chciałabym, żeby młodzi pomagali nam programować ofer-
tę, uczestniczyli w życiu Domu Narodowego, w kulturalnym życiu 
miasta. Z przyjemnością udostępnimy im przestrzeń dla realizacji 
kulturalnych pasji i talentów. Jestem już po dwóch spotkaniach z 
młodzieżą, pokazałam im wnętrza Domu Narodowego, zaintereso-
wali się przestrzenią, w której dostrzegli możliwość realizacji swo-

ich kulturalnych pomysłów. Bardzo cieszę się z każdej współpracy, 
życzyłabym sobie, żeby Dom Narodowy wkrótce tętnił życiem, był 
miejscem chętnie i często odwiedzanym. 

Podobno jest taki pomysł, żeby na deskach Domu Narodowe-
go występowali cyklicznie aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego w Czeskim Cieszynie. Do tej pory pojawiali się w 
Cieszynie raczej sporadycznie...

To przedsięwzięcie, z którego jestem bardzo dumna. Chcemy stwo-
rzyć dla mieszkańców ofertę teatralną, z dobrą sztuką, w przystępnej 
cenie. Istotnie, będzie to Kameralna Scena Polska przy Domu Narodo-
wym ze wspaniałymi aktorami Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszynie, pod kierownictwem Bogdana Kokotka. Będzie 
to stała współpraca, programujemy już ofertę, aby powoli przyzwy-
czajać mieszkańców Cieszyna do nowej propozycji kulturalnej.

Czy znany jest już termin pierwszej sztuki?
Tak, inauguracja Sceny Kameralnej odbędzie się już 9 kwietnia, 

będzie związana z piosenką francuską, niebawem poinformujemy 
o szczegółach. Myślę również o tym, aby wejść w przestrzeń miasta 
z teatrem ulicznym, wieczornymi przedstawieniami, przy świetle 
pochodni. Namawiam na swoje pomysły Bogdana Kokotka, mam 
nadzieję, że współpraca będzie owocna i uda nam się stworzyć 
atrakcyjną ofertę dla mieszkańców. 

Na Balu Cieszyńskim pojawiła się pani w stroju cieszyńskim. Jak 
się pani w nim czuje, pochodząc – jakby nie było – z północy Polski?

To nie jest tak, że na Bal Cieszyński po raz pierwszy założyłam 
strój regionalny. Kilka lat temu tańczyłam w zespole Zaolzi (od 2001 
roku działa przy Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego w Jabłonkowie – przyp. red.). W natłoku obowiązków 
rodzinnych i zawodowych zrezygnowaliśmy z mężem z uczestnicze-
nia w życiu zespołu, natomiast z wielką przyjemnością uczestniczy-
my w imprezach o tym charakterze. Bardzo szanuję tutejszą kulturę 
i tradycję, a strój regionalny jest jej piękną częścią, tak jak gwara. 

Rozmawiał: wot

Monika Sikora-Monkiewicz.
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Pierwsze półrocze 2016 r. będzie okresem intensywnych prac zwią-
zanych z zakończeniem i podsumowaniem projektu uporządkowania 
gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej. Infrastruktural-
na inwestycja realizowana na przestrzeni ostatnich lat, stworzyła 
dogodne podwaliny pod dalszy rozwój Cieszyna, a także znacząco 
przyczyniła się do poprawy stanu jakości wód w naszej gminie. W 
znacznej mierze rozwój sieci kanalizacyjnej spotkał się z pozytywnym 
przyjęciem ze strony mieszkańców, którzy ze zrozumieniem przyjęli 
okresowe utrudnienia związane z budową sieci, na rzecz trwałego i 
wygodnego rozwiązania problemu zagospodarowania i odprowadza-
nia ścieków powstających na terenie nieruchomości. Tym bardziej, 
że w tym przypadku ekologia idzie w parze z ekonomią. Przyjmując 
bowiem, że 4-osobowa rodzina produkuje w ciągu miesiąca ok. 10 m3 
ścieków, w przypadku gdy są one gromadzone w osadniku, okreso-
wo wypompowywane przez wóz asenizacyjny i wywożone na stacje 
zlewną, miesięczny koszt ich zagospodarowania wynosi ok. 190-270 zł 
(w zależności od ilości jednorazowo odbieranych ścieków oraz cennika 
firmy, z której usług korzystamy). Tymczasem za tą samą ilość ście-
ków, odprowadzoną bezpośrednio do gminnej kanalizacji, właściciel 
podłączonej nieruchomości zapłaci miesięcznie 72,30 zł, czyli blisko 
trzy razy taniej… Należy również wskazać, że podłączenie nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem wynikają-
cym wprost z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Wszędzie tam, gdzie powinien, a nie jest on 
realizowany, burmistrz wszczyna postępowanie, kończące się decyzją 
administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Inspekcja sieci kanalizacyjnych
Mimo tych wszystkich ar-

gumentów – prawnych, eko-
logicznych, ekonomicznych, 
w dalszym ciągu istnieją 
nieruchomości, których 
właściciele nie wykonali 
podłączeń kanalizacyjnych, 
chociaż posiadają ku temu 
dogodne możliwości. Wła-
śnie tego rodzaju przypadki 
znalazły się w szczególnym 
polu zainteresowania służb 
miejskich, uprawnionych 
do kontroli gospodarki 
ściekowej prowadzonej 
na terenie nieruchomości. 
Wykorzystywany jest przy 
tym nowoczesny sprzęt, 
służący na co dzień do in-
spekcji sieci kanalizacyj-
nych – m.in. samojezdne 
kamery, umożliwiające pre-
cyzyjne udokumentowanie 

przebiegu i stanu sieci, w tym inwentaryzację włączeń i nieszczelności, 
a także urządzenia zadymiające, dzięki którym możliwe jest ustalenie 
nieruchomości korzystających z kontrolowanego urządzenia kanaliza-
cyjnego, bez konieczności wchodzenia na teren danej posesji (w wielu 
przypadkach wprowadzany do niezinwentaryzowanego wylotu kanali-
zacyjnego dym ujawnia rzeczywisty przebieg podziemnych kolektorów 
i lokalizację podłączonych do nich obiektów budowlanych w odległości 
przekraczającej 100 m od miejsca zadymiania). 

Już pierwsze wyniki wspólnych interwencji podjętych przez 
Straż Miejską, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszy-
nie Sp. z o.o. oraz Miejski Zarząd Dróg ujawniły, że w wielu przy-
padkach za dotychczasowym brakiem podłączenia znajdują się 
„głęboko skrywane tajemnice”. I tak przykładowa kontrola posesji 
w rejonie ul. Odległej wykazała, że właściciele unikali podłączenia, 
odprowadzając ścieki bezpośrednio do cieku wodnego dopływają-

miasto 

cego do potoku Glinik. W innym przypadku zadymienie studzienki 
kanalizacji deszczowej w ul. Hallera udowodniło, że właściciele jed-
nej z przyległych nieruchomości wykonali nielegalne podłączenie, 
prowadzące z przydomowego osadnika ściekowego do... miejskiej 
deszczówki. Dotychczasowe kontrole pomogły również w ujaw-
nieniu przypadków, w których formalnie niepodłączona nierucho-
mość, faktycznie posiada wykonane przyłącze, tyle tylko, że właści-
ciele korzystali z gminnej infrastruktury w sposób bezumowny, co 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wią-
że się z możliwością nałożenia grzywny w wysokości do 10 tys. zł. 
Szczere zdziwienie wśród kontrolujących wzbudziły nieliczne na 
szczęście przypadki, w których inspekcja ujawniła, że nieoczysz-
czone ścieki odprowadzane są z budynku, poprzez osadnik wprost 
na powierzchnię gruntu kontrolowanej nieruchomości… 

Stwierdzone w wyniku kontroli nielegalne podłączenia skutkują 
odpowiednimi reakcjami ze strony administratorów poszczególnych 
rodzajów kanalizacji (niezwłoczne zamknięcie przyłącza, wezwanie do 
zawarcia umowy, wniosek o nałożenie grzywny). Natomiast wszelkiego 
rodzaju nieprawidłowości związane z budową bądź stanem technicz-
nym infrastruktury ściekowej (nieszczelności, niezinwentaryzowane 
odprowadzenia ścieków z osadników itp.), jako naruszenie przepisów 
prawa budowlanego, kierowane są do organu inspekcji budowlanej, któ-
ry podejmuje na ich podstawie własne czynności kontrolne. 

Projekt uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji 
cieszyńskiej stanowi element realizacji gminnego zadania zwią-
zanego z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury mieszkań-
com i podmiotom funkcjonującym na jej obszarze, poprawiającej 
jakość środowiska przyrodniczego. Mamy nadzieję, że zarówno 
system zachęt w postaci dotacji finansowych do budowy przyłączy, 
jak i system kontroli z użyciem dostępnych nowinek technicznych, 
przyczynią się również do skutecznej realizacji obowiązku, jaki 
prawo nakłada na właścicieli nieruchomości, polegającego na pod-
łączeniu posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wyeliminowa-
niu niekorzystnych oddziaływań na stan wód w naszym regionie. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Co kryją kanały?

Kontrolne zadymianie studzienki kanalizacyjnej to stosunkowo prosta 
metoda weryfikacji obiektów, które ją zasilają.

Kamera inspekcyjna umożliwia precyzyjną 
ocenę przebiegu i stanu kontrolowanego 
przewodu kanalizacyjnego.
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6 kampania społeczna

Bądź człowiekiem, nie porzucaj zwierząt domowych
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczu-
wania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. 
Tak stanowi art. 1 Ustawy o ochronie zwierząt.

Pojęcie humanitaryzmu (łac. humanitas, fr. humanitaire = ludzkość, 
człowieczeństwo) narodziło się we Francji w pierwszej połowie XIX 
w. U swych źródeł oznaczało uznanie godności ludzkiej, braterstwa 
i równości między ludźmi za najwyższą wartość i postępowanie wedle 
tej zasady. Współcześnie humanitaryzm oznacza nie tylko nastawie-
nie nacechowane szacunkiem i minimalizowaniem cierpień człowie-
ka, ale w ogóle wszystkich istot żyjących.  Zdecydowana większość 
z nas instynktownie postępuje według zasad humanitaryzmu i stara 
się oszczędzić cierpień zwierzętom, zwłaszcza tym żyjącym najbliżej 
nas. Jednak nie wszyscy darzą szacunkiem zwierzęta. Prawie wszyst-
kie społeczności lokalne i gminne samorządy na terenie naszego kraju 
borykają się z problemem bezdomnych psów i kotów.

Z danych zebranych przez Biuro Ochrony Zwierząt (jednej z wie-
lu organizacji pozarządowych, której celem jest pomaganie zwie-
rzętom), wynika, że w 2014 roku polskie gminy zajęły się 86 000 
bezdomnych psów, wydając na ten cel ok. 163 mln złotych (średnio 
1875 zł na psa). Liczba psów zwróconych właścicielom, przekaza-
nych do adopcji lub sprzedanych nowym właścicielom wyniosła 
6074. Statystyki pokazują, że liczba wyłapywanych psów w skali 
całego kraju wzrasta  z roku na rok. Na szczęście nie dotyczy to 
Cieszyna. W naszym mieście od kilku już lat, w ciągu roku wyła-
pywanych jest nieco ponad 100 psów. W 2015 roku do schroniska 
z terenu naszego miasta trafiło 106 psów, z czego po 73 zgłosili się 
ich właściciele. Oznacza to jednak, że pozostałymi nikt się nie zain-
teresował! Stały się, przynajmniej na jakiś czas, bezdomne. 

Statystyka porzuconych kotów i innych gatunków zwierząt, któ-
re uznawane są za domowe (na przykład króliki miniaturki, gry-
zonie, żółwie itd.) jest trudna do prowadzenia, albo z powodu spe-
cyfiki wymagań życiowych danego gatunku (zwłaszcza koty), albo 
z powodu niskiego zagrożenia dla ludzi i środowiska powodowane-
go przez te gatunki.  Często trudno ocenić, który kot jest bezdom-
ny, bo został wyrzucony, a który po prostu sam „zmienił” miejsce 
zamieszkania. Do Fundacji dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat, 
działającej na terenie Cieszyna oraz powiatu cieszyńskiego i zajmu-
jącej się między innymi pomocą kotom (Miasto Cieszyn wspomaga 
finansowo działania fundacji, gdyż opieka nad bezdomnymi zwie-
rzętami należy do obowiązków każdej gminy), trafiają właściwie 
tylko te koty, które wymagają leczenia albo są zbyt małe, aby prze-
żyć samodzielnie poza domem, w środowisku miejskim. Fundacja 
poprzez swoich wolontariuszy prowadzi poszukiwania nowych 
domów dla zwierząt i dokarmia koty wolno żyjące. Jednak liczba 
interwencji w sprawie kotów na terenie naszego miasta jest wciąż 
spora.  Byłoby z pewnością mniej takich zgłoszeń, gdyby właściciele 
kotów poczuwali się do większej odpowiedzialności za ich los. Jed-
nocześnie mniejszy byłby problem z kotami wolno żyjącymi (czy-
li po prostu zdziczałymi), szukającymi schronienia w piwnicach 
i w innych ustronnych miejscach w pobliżu człowieka.

Dlaczego bezdomne?
Znawcy problemu twierdzą, że głównymi przyczynami bezdom-

ności zwierząt są: porzucenie, niekontrolowane rozmnażanie (brak 
sterylizacji i kastracji) oraz ucieczki (często zdarzają się psy, które 
chętnie oddalają się od miejsca zamieszkania i wykorzystują każdą 
okazję, aby nieco powędrować lub w okresie rui spełnić swój „obo-
wiązek” wynikający z naturalnych, instynktownych zachowań ga-
tunku). Zwierzęce ucieczki najczęściej są wynikiem niezapewnienia 
zwierzętom odpowiedniej opieki. Dlatego też zanim staniesz się wła-
ścicielem psa lub kota zastanów się, czy będziesz miał siłę i możli-
wości przez wiele lat zapewnić mu odpowiednią opiekę i uchronić go 

przed bezdomnością. Szczególnie utrzymywanie  psa nie jest rzeczą 
łatwą i tanią. To wymagający członek rodziny. Musisz zapewnić mu 
nie tylko pożywienie, odpowiednią liczbę spacerów, zabiegów pielę-
gnacyjnych, wizyt weterynaryjnych, ale także odpowiednie miejsca 
przebywania podczas twojego urlopu. Czy wtedy będzie miał się kto 
zająć twoim psem lub kotem? Przecież nie zawsze można go zabrać 
na wczasy. Musisz mu także towarzyszyć w jego starości i ułomności 
oraz w ostatnich chwilach jego życia. Musisz przewidzieć szkody, ja-
kie pies może poczynić w twoim domu, być może będziesz się zmagał 
z jego nieposłuszeństwem lub agresją skierowaną na ciebie, twoich 
najbliższych lub innych ludzi. Być może wyjący pies podczas twojej 
nieobecności w domu będzie przyczyną konfliktu z sąsiadami. Nie 
zabieraj więc psa do domu pod wpływem mody lub impulsu. Prze-
myśl tę decyzję. To przecież zobowiązanie na wiele lat. Opieka nad 
czworonogiem to naprawdę poważna sprawa – wymaga nie tylko 
czasu i pieniędzy, ale przede wszystkim emocjonalnego zaangażo-
wania i poczucia odpowiedzialności. 

Chcę psa!
Jeśli już zdecydujesz się na psa, to zastanów się skąd go zabie-

rasz. Czy szczeniak pochodzi z legalnej hodowli (wtedy jest drogi), 
czy od pseudohodowcy, który wmówi ci, że pies jest rasowy (popie-
rasz wtedy, być może nieświadomie, hodowców, którzy myślą tylko 
o swych zyskach, a nie o dobru zwierząt)? Prawo zabrania nabywa-
nia zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, psów 
i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (art. 10b Ustawy 
o ochronie zwierząt). Sprawdź także w jakich warunkach mieszka 
twój przyszły pupil. Czy od urodzenia przebywał z ludźmi? Wtedy 
masz większą szansę, że pies będzie potrafił szybko przystosować 
się to życia w rodzinie i sprawi ci mniej kłopotu. 

Jeśli już jesteś szczęśliwym posiadaczem czworonoga, to przede 
wszystkim zabezpiecz go przed niechcianym rozmnażaniem (poprzez 
sterylizację lub kastrację!), a przede wszystkim przed zagubieniem 
(zaczipuj go lub przynajmniej zafunduj mu identyfikator z adresem 
domu i numerem twojego telefonu, który pies zawsze będzie nosił 
przypięty do obroży). Pamiętaj – porzucenie psa jest karalne! Zgodnie 
z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2 podlega między innymi ten, kto znęca 
się nad zwierzęciem. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozu-
mieć m.in. zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu 
lub cierpień, a  także porzucanie zwierzęcia, w szczególności psa lub 
kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwie-
rzę pozostaje (art. 6 ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt). 

Pamiętaj – jeśli z jakiś ważnych dla ciebie powodów musisz 
rozstać się ze swoim czworonożnym podopiecznym, znajdź  mu 
nowy dom. Jesteś mu to winien. Jest wiele osób, które mogą ci 
w tym pomóc. Nie porzucaj go! Bądź człowiekiem!

Małgorzata Węgierek, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zwierzę to nie zabawka, ale żywe stworzenie, które też odczuwa ból, głód 
i zimno...
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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

5 lutego w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się prezentacja siód-
mego już tomu serii źródłowej Bibliotheca Tessinensis, wydawanej 
przez bibliotekę przy współpracy z Kongresem Polaków w Republi-
ce Czeskiej. Tym razem jest to edycja Dziennika Andrzeja Cinciały, 
jednego z najważniejszych polskich działaczy narodowych na Ślą-
sku Cieszyńskim, obejmującego lata 1846-1853. Historycy otrzy-
mali do rąk dwa pokaźne tomiszcza o łącznej objętości ponad 900 
stron, opatrzone 3000 przypisów. Jak jednak zapewnił dyrektor 
placówki, Krzysztof Szelong, książkę z powodzeniem mogą czytać 
także osoby, które nie zajmują się zawodowo badaniem przeszłości.

Gośćmi spotkania byli: au-
torka edycji dr Marzena Bogus, 
redaktor tomu prof. Janusz Spy-
ra oraz autor wprowadzenia ję-
zykowego prof. Zbigniew Greń. 
Być może szerszej publiczności 
nieznana jest informacja, że uro-
dzony w Brennej Greń jest dzie-
kanem Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
W powstanie publikacji było za-
angażowanych znacznie więcej 
osób z lokalnego środowiska 
naukowego, m.in. dr Michael Mo-
rys-Twarowski, który dokonał 
wstępnej transliteracji bardzo 
trudnego w odczycie tekstu, ale 

także badacze niezwiązani zawodowo ze Śląskiem Cieszyńskim. 
Benedyktyńskiej pracy przy składzie dokonał Kazimierz Gajdzica. 
Prace nad edycją trwały ponad dwa lata. Uwagę zwraca obszerne, 
bo liczące ponad sto stron, wprowadzenie historyczno-językowe 
oraz dołączona do publikacji płyta CD z reprodukcją pełnego tekstu 
źródłowego, pozwalająca na konfrontację edycji z rękopiśmiennym 
oryginałem.  Dyrektor witając gości nie ukrywał swojej wielkiej sa-
tysfakcji z faktu wydania dziennika, będącego najstarszym tak ob-
szernym cieszyńskim źródłem narracyjnym w języku polskim. Nie 
należy utożsamiać go z napisanymi pod koniec życia Cinciały pa-
miętnikami, opublikowanymi w 1931 r. przez jego wnuka, Jana Sta-
nisława Bystronia. Fakt istnienia dziennika, nie mówiąc już o jego 
zawartości, nie był do tej pory powszechnie znany. Oryginał rękopi-
su znajduje się w archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

– Jestem zaszczycona prawie pełną salą – cieszyła się Marzena 
Bogus, na co dzień wykładowczyni w Akademii Jana Długosza w 
Częstochowie. Badaczka w barwny i bezpośredni sposób opowie-
działa o problemach towarzyszących przygotowaniu dzieła. – Rę-
kopis był bardzo nieczytelny i pisany archaiczną polszczyzną, w której 
jest wiele zapożyczeń z innych mów. Cinciała był poliglotą. Jest taki 
fragment w „Dzienniku”, gdzie w dwóch zdaniach jest zastosowanych 
pięć języków – stwierdziła. – Poza wtrąceniami w językach czeskim 
i niemieckim, w tekście występują zwroty w językach łacińskim, grec-
kim i francuskim, a nawet kilka słów po włosku. Jest też wiele wyrażeń 
gwarowych. To wymusiło znaczne rozbudowanie aparatu naukowego. 
Miały być dwa arkusze przypisów, w sumie jest ponad dziesięć arku-
szy. Nie można było ich zrobić mniej. Okazało się, że tekst jest tak wy-
magający, że trzeba wyjaśniać nie tylko zwroty językowe, ale przede 
wszystkim to, co w danym momencie autor miał na myśli. Jakie były 
warunki, konteksty, a także całą masę indywidualnych dla niego sfor-
mułowań – dodała Bogus.

Autorka edycji odniosła się również do treści książki. Jeszcze 
przed premierą dało się słyszeć opinie, że Dziennik jest „pikantny”. 
Dwudziestoletni Cinciała prowadził bowiem rozrywkowy tryb ży-

Nowy tom serii „Bibliotheca Tessinensis”
cia. – Przychodził z knajpy, ze spotkania z kolegami i siadał solennie do 
pisania swojego dziennika, bo obiecał sobie, że codziennie będzie robić 
notatki – referowała historyczka. Czytelnik otrzymuje więc źródło, 
które może co prawda nie rzuca nowego światła na historię formowa-
nia się polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, ale jest 
świetnym opisem codziennego życia młodego pokolenia ówczesnych 
cieszyniaków. Cinciale towarzyszą bowiem postacie, które kilka lat 
później wejdą w skład elity rodzącej się w regionie polskiej inteligen-
cji – na czele z samym Pawłem Stalmachem. Ciekawostką jest fakt, 
że autor dokonał autocenzury najbardziej wstydliwych fragmentów 
swoich zapisków. Jak było coś o dziewczynach, albo o chorobie, któ-
ra miała nie wyjść na światło dzienne, to brał czarny atrament i to 
zamazywał. Niestety, nie wszystkie fragmenty udało się odczytać 
i wiele pozostanie już tajemnicą, którą zabrał ze sobą. 

Perspektywę językoznawcy przedstawił Zbigniew Greń, nazywa-
jąc tekst Dziennika wyjątkowo interesującym i zawierającym ogrom-
ną ilość materiałów do studiów szczegółowych oraz podnosząc 
postulat objęcia go w przyszłości odrębnymi badaniami lingwistycz-
nymi. Badacz zwrócił uwagę, że całość narracji pokazuje, jaką drogę 
przeszedł Andrzej Cinciała w ciągu ośmiu lat, które obejmuje Dzien-
nik. – Gdybyśmy wzięli fragment tekstu z początku oraz fragment tek-
stu z końca i porównali, to byłyby dwa różne języki. Moglibyśmy przy-
puszczać, że to napisały dwie różne osoby – zauważył. Autor Dziennika 
w toku jego pisania nauczył się poprawnej literackiej polszczyzny 
– zgodnie zresztą z tym, co sam sobie założył. Całość podsumował 
Janusz Spyra, stwierdzając, że tekst jest wymagający dla czytelnika 
także z tego względu, że najważniejsze z punktu widzenia historyka 
informacje są w nim przekazane pośrednio i trzeba się ich doszuki-
wać niejako między wierszami. Zaznaczył jednak, że znajdujemy tu 
wszystko to, co było naprawdę ważne.

Za włożoną pracę intelektualną w imieniu burmistrza podzięko-
wał autorom naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Piotr 
Gruchel. Dziennik Andrzeja Cinciały to kolejna publikacja w ramach 
przygotowanego przez bibliotekę projektu finansowanego z Naro-
dowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego kierownikiem 
naukowym jest Janusz Spyra. W jego ramach już w styczniu zeszłe-
go roku ukazał się zbiór niepublikowanych rękopisów ks. Leopolda 
Jana Szersznika, a za kilka miesięcy światło dzienne ujrzą proto-
koły z posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego. Również po drugiej stronie Olzy trwają prace nad kolejnym 
tomem z serii Bibliotheca Tessinensis (w jej wariacji Series Bohemi-
ca). Będzie to wybór dokumentów przedwojennej Slezské Matice 
osvěty lidové, mających kluczowe znaczenie dla zrozumienia tego, 
co działo się na Zaolziu w okresie międzywojennym. 

Wojciech Święs

Prof. Janusz Spyra i dr Marzena Bogus.
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8 polecamy

Wiosenne konkursy „Domu Narodowego”
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodo-

wy zaprasza do udziału w organizowanych 
w najbliższym czasie konkursach. Poniżej 
przedstawiamy ogólne informacje. Szcze-
góły, regulaminy i karty zgłoszeń udostęp-
niamy na stronie internetowej www.do-
mnarodowy.pl, w zakładce „konkursy”.
Konkurs teatralny, recytatorski  
i wokalny dla gimnazjalistów 

Termin: 21-22 marca, zgłoszenia do 
7 marca, mailowo na adres: jprzecho-
dzien@tlen.pl. Organizator: Zespół Szkół im. 
Władysława Szybińskiego w Cieszynie, COK 
Dom Narodowy, Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej. Zasięg: powiat cieszyński.

XXIII Regionalny Przegląd Pieśni 
„Śląskie Śpiewanie”  
im. prof. Adolfa Dygacza 

Termin: 13 kwietnia, zgłoszenia do 
6 kwietnia. Konkurs promujący pieśni i tań-
ce śląskie przeznaczony jest dla przedszkola-
ków, uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. 
Kategorie konkursowe: soliści, zespoły wo-
kalne i wokalno-instrumentalne, zespoły 
pieśni i tańca, chóry. Organizator:  Związek 
Górnośląski, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, COK 
Dom Narodowy. Zasięg: przegląd rejonowy.

Olza Music Show
Termin: 21 kwietnia, zgłoszenia do 8 

kwietnia. Polsko-czeski konkurs popula-
ryzujący kulturę muzyczną sąsiadujących 
narodów. Polscy wykonawcy śpiewają cze-
skie piosenki, a czescy – polskie. Konkurs 
przeznaczony jest dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych i dorosłych. Kategorie konkursowe: 

soliści, zespoły muzyczne. Organizator: COK 
Dom Narodowy, Ośrodek Kultury Strzelnica 
w Czeskim Cieszynie. Zasięg: powiat cie-
szyński i Zaolzie.

Cieszyńska Liga Talentów 2016 
Termin: 11 maja, zgłoszenia do 29 

kwietnia. Przegląd artystycznych doko-
nań wokalnych dzieci i młodzieży. Konkurs 
przeznaczony jest dla amatorów, uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych i szkół z polskim ję-
zykiem nauczania na Zaolziu. Kategorie 
konkursowe: soliści i zespoły muzyczne,  
uczniowie szkół podstawowych, uczniowie 
gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych. Organizator: COK Dom Narodowy. 
Zasięg: powiat cieszyński i Zaolzie.

Międzynarodowy Konkurs Tańca / 
Mezinárodní Taneční Soutěž  
Dance Cieszyn 2015 

Termin: 21 maja, zgłoszenia do 6 maja. 
Konkurs przeznaczony jest dla amato-

rów, zespołów i solistów. Kategorie kon-
kursowe: taniec nowoczesny – soliści, 
zespoły (dzieci do 12 lat), taniec nowocze-
sny – soliści, zespoły (młodzież 13-18 lat). 
Organizator: COK Dom Narodowy, Dům dětí 
a mládeže Český Těšín. Zasięg: powiat cie-
szyński i Zaolzie. 

Z Piosenką Weselej  
Termin: 3 czerwca, zgłoszenia: Przed-

szkole nr 16, tel. 33 852 10 07, adres e-mail: 
p-16cn@wp.pl. Konkurs przeznaczony jest 
dla przedszkolaków. Organizator: Przed-
szkole nr 16, COK Dom Narodowy. Zasięg: 
miasto Cieszyn.

COK Dom Narodowy

Eko Walenty

Zapraszamy do udziału w V edycji EkoWa-
lentynek – czyli akcji Kochamy recykling! Do 
akcji włączyło się ponad 100 miejscowości. 
Ogólnopolski finał odbędzie się oczywiście 
14 lutego w dniu Św. Walentego. W szko-
łach, firmach, gminach oraz organizacjach 
społecznych będą zamieniane zużyte bate-
rie oraz drobne elektroodpady na lizaki – 
czerwone serca. Chcemy podzielić się swoją 
miłością do Ziemi. Pomysłodawcą i koordy-
natorem akcji w Polsce jest ekolog Dominik 
Dobrowolski. Szczegóły EkoWalentynek na 
stronie www.cycling-recycling.eu.

W Cieszynie EkoWalentynki organizowa-
ne są w dwóch lokalizacjach. Zużyte baterie 
i drobne elektroodpady będą zbierane aż do 
22 kwietnia do Dnia Ziemi. Koordynatorem 
akcji w Cieszynie jest Magdalena Grala. Do-
datkowe informacje na stronie wydarzenia 
na Facebooku https://www.facebook.com/
events/550477838452515/, email: ofka.
biuro@gmail.com.

Dlaczego powinniśmy zbierać baterie i elek-
troodpady? Z uwagi na swój skład chemiczny, 
m.in. zawartość metali ciężkich typu: ołów, 
rtęć, kadm mogą być odpadami niebezpiecz-
nymi, ale i źródłem bardzo wartościowych 
surowców, które powinny być w pełni odzyski-
wane i wykorzystywane w recyklingu. W 2015 
roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 
mln sztuk baterii, czyli ok. 11 tys. ton. Zgodnie 
z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska 
miała obowiązek zebrać selektywnie 40% ba-
terii z rynku, czyli ok. 4400 ton! Cel został osią-
gnięty! W roku 2016 wzrasta w Polsce obowią-
zek zbiórki baterii do 45%, trzeba będzie zatem 
zebrać ich około 5000 ton.

Obowiązek zbiórki i recyklingu dotyczy 
również zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (zsee). W 2014 roku zebra-
no w Polsce ok. 169 tys. ton, co stanowi ok. 
35 % poziomu zbierania. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca zebraliśmy ok. 4,15 kg 
„zsee”. Nowa ustawa o zbiórce i recyklingu 
elektroodpadów wprowadza m.in. podwyż-
szone obowiązki zbierania i przetwarzania 
zsee do 65% masy od 2021 roku! Najwięcej 
elektroodpadów (dane za 2012 rok) w przeli-
czeniu na mieszkańca zbieranych jest w Nor-
wegii – 22,66 kg, Szwecji – 18,3 kg, Szwajcarii 
– 16,34 kg czy też Danii – 12,07 kg.

W Polsce największą przeszkodą 
w zwiększaniu poziomu zbiórki i recyklin-
gu jest nieszczelny system zbierania zuży-
tego sprzętu. W ubiegłych latach plagą było 
rozbieranie elektroodpadów w punkach 
skupu złomu, bez jakichkolwiek standar-
dów jakościowych, co powodowało zanie-
czyszczanie środowiska. Mamy nadzieję, że 
nowa ustawa obowiązująca od 1 stycznia 
2016 r. znacznie ograniczy te problemy.

OFKA

Hokejowe ABC
Na tafli sztucznego lodowiska w Hali 

Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich 
Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 od po-
czątku ferii zimowych w ramach akcji Zima 
w Mieście 2016 w poniedziałki i czwartki 
w godz. od 9.45 do 10.45 odbywać się będą 
bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. 
Hokejowe ABC. Zajęcia kontynuowane będą 
także po zakończeniu ferii, aż do końca se-
zonu w soboty od godz. 10.45 do 11.45. 

Jeśli masz ochotę spróbować swoich sił w 
hokeju na lodzie, poznać specyfikę oraz pod-
stawowe elementy techniki tego widowisko-
wego sportu, to niezwłocznie skontaktuj się 
z nami. Aby zapisać się na zajęcia należy wy-
słać informacje z danymi osobowymi (imię, 
nazwisko, data urodzenia, telefon kontakto-
wy) na adres e-mail: biuro@mosir-cieszyn.
pl. Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr. telefonu 33 852 20 44.

MOSiR

Konkurs 
historyczny

Starosta cieszyński Janusz Król zaprasza 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z po-
wiatu cieszyńskiego do wzięcia udziału w 
teście historycznym z okazji 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. Wielki konkurs historycz-
ny z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski 
pn. Mesco dux Poloniae baptisatur – Książę 
Polski Mieszko przyjął chrzest odbędzie się 
w dniu 4 kwietnia w budynku II Liceum 
Ogólnokształcącego im. M Kopernika w 
Cieszynie o godz. 9.00. Na laureatów czeka-
ją atrakcyjne nagrody: za zajęcie I miejsca 
– laptop, za II miejsce – czytnik e-book, za 
III miejsce – twardy dysk zewnętrzny. Opie-
kę merytoryczną nad konkursem sprawuje 
Książnica Cieszyńska. Dane osobowe mak-
symalnie dwóch uczestników z każdej ze 
szkół należy zgłaszać pocztą elektroniczną 
na adres: we@powiat.cieszyn.pl do dnia 21 
marca. 

Organizatorzy
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Emocje w wodzie
Za nami druga runda Cieszyńskiego Mitingu Pływackiego organizo-

wanego przez Klub Sportowy MarioSport, która odbyła się w ostatnią 
sobotę stycznia. Cieszyński Miting Pływacki to cykl zawodów składa-
jący się z trzech rund, polegający na zbieraniu punktów przez poszcze-
gólnych zawodników, a także przez biorące udział w zawodach zespoły. 
Ich wysiłek zostanie nagrodzony podczas finałowej trzeciej rundy, za-
planowanej na 14 maja. Na najlepszych zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych oraz na najlepszy zespół czekają puchary.

Łącznie na starcie stanęło ponad 200 uczestników z całego wo-
jewództwa śląskiego, a także z Republiki Czeskiej. Zawody stały na 
bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy wielokrotnie pobijali swo-
je rekordy życiowe i wykazywali wielką wolę walki i postawę fair 
play. Największych emocji dostarczyły sztafety, które płynęły przy 
ogłuszającym dopingu żywiołowo reagujących kibiców oraz kole-
gów i koleżanek z zespołów. 

Wszystkim zawodnikom i trenerom dziękujemy za wspaniałą rywa-
lizacje i gratulujemy osiągniętych wyników, a rodzicom za wspaniały 

doping na trybunach basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wy-
niki z zawodów znajdziecie na stronie internetowej www.mariosport.
pl, galeria z zawodów dostępna jest także na fanpage’u Mariosport.

Mat. pras.
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Rywalizacja była jak zawsze zacięta.

Uśmiech najlepszym 
podziękowaniem

Barwnie i wesoło było 27 stycznia w Domu Narodowym w Cie-
szynie. Wszystko za sprawą licznej grupy dzieci biorących udział 
w II Cieszyńskim Balu Aniołów. Tegoroczna edycja balu organizowa-
nego po raz kolejny przez Międzynarodową Organizację Soropti-
mist International Klub w Cieszynie skupiła aż 140 dzieci z OREW 
w Cieszynie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-
cyjnych oraz klas integracyjnych szkół podstawowych powiatu cie-
szyńskiego. Uczniowie ze Skoczowa, Wisły, Ustronia i oczywiście 
Cieszyna – bawili się pod okiem wychowawców i opiekunów oraz 
licznego grona wolontariuszy. Sala Domu Narodowego przygotowa-
na przepięknie przez studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-

nie rozbrzmiewała muzyką, a dzieci biorące udział w integracyj-
nym balu tańczyły razem z harcerzami Hufca Ziemi Cieszyńskiej, 
uczniami z Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego, wyróżnia-
jącymi się swoimi mundurami oraz studentami Wydziału Etnologii 
i Nauk o Edukacji UŚ. Odpoczynek dzieci znalazły w czasie jasełek, 
przygotowanych przez starszych kolegów z Zespołu Szkół Budow-
lanych im. gen. Stanisława Grota Roweckiego. Postaci ze znanych 
bajek odgrywane przez Klub Wolontariacki zebrały zasłużone 
brawa wszystkich zebranych. Jednym z najważniejszych punktów 
programu okazał się występ iluzjonisty, żywiołowo przyjęty przez 
dzieci, które chętnie brały udział w przygotowanych „sztuczkach”. 

W tym miejscu stowarzyszenie Soroptimist International pragnie 
podziękować wszystkim partnerom i darczyńcom, dzięki którym tak 
duże przedsięwzięcie może odbywać się w naszym mieście. Szcze-
gólne podziękowania należą się dyrekcji oraz pracownikom Domu 
Narodowego, którzy pomagali nam zarówno w przygotowaniach do 
balu, jak i w czasie przebiegu imprezy. Cenimy sobie także bardzo 
wsparcie ze strony pracowników naukowych oraz studentów Wy-
działu Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie. Zaangażowanie studentów, ich empatia i wrażliwość na potrzeby 
dzieci niepełnosprawnych świadczą o wartościach, jakie młodzi lu-
dzie wynoszą ze swojej uczelni. Jesteśmy szczęśliwi, że działalność 
naszego stowarzyszenia na rzecz środowiska lokalnego znajduje tylu 
przyjaciół. Pragniemy zaliczyć do nich również wszystkich dyrekto-
rów, nauczycieli, wychowawców z zaangażowanych w Bal Aniołów 
szkół i ośrodków. Jesteśmy przekonani, że najlepszym podziękowa-
niem dla wszystkich była radość dzieci i uśmiech na ich twarzach. 

II Cieszyński Bal Aniołów otrzymał wsparcie finansowe ze strony 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, które uznało naszą inicjatywę za 
potrzebną. Impreza znacząco przyczyniła się do tego, aby dzieci nie-
pełnosprawne z powiatu cieszyńskiego miały swoje święto, swój bal.

 Halina Małaszkiewicz 
Na parkiecie Domu Narodowego wirowało wiele par.

Przedszkolny bal

Bal odbył się w Domu Narodowym.

3 lutego w Domu Narodowym odbył się 
coroczny bal przebierańców z udziałem 
dzieci z Przedszkola nr 8 w Cieszynie. 

Na bal przybyli również rodzice przed-
szkolaków. Jak co roku nie brakowało 
atrakcji, takich jak zabawa przy muzyce na 
żywo, tańce z rodzicami. 

Dzieci były przebrane w ciekawe stroje.

Nie zabrakło misiów, pielęgniarek i księżniczek.

Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców 
uczestnicy balu mogli skosztować pysznych 
ciast oraz kanapek. Przedszkolaki przebrane 
w piękne i kolorowe stroje mogły wcielić się 
w rolę swoich ulubionych bohaterów, takich 
jak piraci, księżniczki, wróżki, itp.

Przedszkole nr 8
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10 wieści ze szkół

Odwiedziny 
biblioteki

Zabawa w bibliotce była przednia.

„Jedynka” otwarta
Tradycją w Szkole Podstawowej nr 1 w Cie-

szynie, przed zapisami dzieci do klasy pierw-
szej, jest organizowanie lekcji pokazowych 
dla przyszłych pierwszoklasistów. Nie inaczej 
było i w tym roku. Uczniowie trzech oddziałów 
obecnych klas pierwszych, wraz z wychowaw-
czyniami oraz nauczycielkami języka angiel-
skiego i wychowania fizycznego, przygotowali 
lekcje, podczas których zaprezentowali swoje 
umiejętności i już zdobytą wiedzę.  

Klasa 1a, z wychowawczynią Urszulą Buch-
cik, zaprosiła na lekcję z zakresu edukacji 
polonistycznej, podczas której uczniowie pra-
cowali nad tekstem mówiącym o wizycie w 
sklepie papierniczym. Klasa 1b, z wychowaw-
czynią Bożeną Zgliczyńską, zaprezentowała 
z kolei swoje umiejętności matematyczne. 
Natomiast znajomość języka angielskiego oba 
oddziały przedstawiły na zajęciach z Barbarą 
Turoń. Klasa 1c, z wychowawczynią Anną Ko-
towską, przywitała gości w sali gimnastycz-
nej, gdzie język angielski poprowadziła ich 
wychowawczyni, a Jolanta Cieplik zaprosiła na 
lekcję wychowania fizycznego.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą i szerokimi umiejętnościami, które 
zdobyli w murach cieszyńskiej SP1, która 
dysponuje profesjonalną bazą edukacyjną 
(sala gimnastyczna, pracownie kompute-
rowe, dwie świetlice, sale językowe, klaso-
pracownie, sale dla klas młodszych z kąci-
kami do zabaw, biblioteka) oraz zatrudnia 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

Zachęcamy rodziców do zapisania dzieci 
do klasy pierwszej w SP1.

Zespół ds. promocji SP1 Cieszyn

Uczniowie klasy pierwszej pokazali, co potrafią.

Uczniowie SP1 lubią czytać i chętnie od-
wiedzają szkolną bibliotekę. Równie chętnie 
odwiedzili Bibliotekę Miejską, w której zapro-
ponowano im bardzo ciekawe zajęcia. Oto jak 
czas spędzony wśród książek – i nie tylko – za-
pamiętali uczniowie i nauczyciele naszej szko-
ły: „Pierwszy tydzień stycznia klasy pierwsze 
zaczęły bardzo pracowicie. Udały się z wizytą 
do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, na warsz-
taty multimedialne budowania i programo-
wania robotów. Zajęcia były bardzo ciekawe, 
zarówno chłopcy jak i dziewczyny dzielnie 
walczyli ze śrubokrętami w ręku, aby zbudo-
wać swojego robota. Następnie przy pomocy 
iPad-ów uczniowie mogli obserwować z bliska 
przemieszczające się w przestrzeni kosmicz-
nej roboty i statki kosmiczne”.

Zespół ds. promocji SP1 Cieszyn

Radosny styczeń 
W Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego jest zawsze we-

soło – tak jak wszędzie tam, gdzie spotykają się dzieci i dorośli. Jednak 
styczeń zaskoczył nas radością wzmożoną, intensywną i bogatą wyjąt-
kowo. Najpierw przyniósł radość z finalistów przeróżnych konkursów. 
W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego zostali 
nimi: Edyta Bolek, Paulina Panek i Łukasz Wesołowski, w równorzęd-
nym konkursie matematycznym cieszymy się z finału, w którym udział 
wezmą Edyta Bolek i Łukasz Wesołowski, a w finale konkursu Sola 
Scriptura reprezentować nas będzie Edyta Bolek. Nie, w tym wypadku 
powtórzenie nie jest błędem, ale wynikiem pracy Edytki, która pięknie 
reprezentuje naszą szkołę i po mistrzowsku zaliczyła swoisty naukowy 
triathlon.

Nie samą wiedzą żyje jednak człowiek, a gdzie radość – tam mu-
zyka. Nie zabrakło jej w styczniu w naszych szkolnych murach. Mie-
liśmy zatem okazję wysłuchać koncertu kolęd i pastorałek, który-
mi pożegnaliśmy bożonarodzeniowy czas, a w którym wzięli udział 
nasi utalentowani uczniowie. Ich występy przeplatały zabawne re-
klamy w wykonaniu kółka teatralnego. 

A później... Nie wiadomo, jak o tym napisać i czy przyznawać się 
do tego szaleństwa należy, ale szkołę opanowały stwory, potwory, 
królewny, rycerze, pająki i pająkowi ludzie, smoki, wróżki, żaby. Na-

stępnie rozpoczął się bal! Pląsom, zabawom i pysznościom nie było 
końca. Radość w czystej postaci!

SPTE

Pomysłowość uczniów, jeżeli chodzi o ubiór, nie znała granic.
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„Czwórka” zaprasza
Choć nasza szkoła 

kończy w tym roku 
60 lat, nie narzeka 
na swój wiek i umie-
jętne łączy prze-
szłość z nowocze-
snością. Okazją, by 
przypomnieć o tym, 
iż „czwórka” jest 
jedną ze starszych 
placówek oświato-
wych w mieście, był 
Dzień Otwarty SP4.

4 lutego do szkoły zawitali rodzice 
z dziećmi, które kończą w tym roku eduka-
cję przedszkolną. Po oficjalnym powitaniu 
zaproszono gości do obejrzenia występu 
zespołu teatralnego Pod Czwórką oraz pre-
zentacji multimedialnej przedstawiającej 
ofertę placówki i wybrane wydarzenia z ży-
cia szkoły. Po odwiedzinach na basenie i za-
bawie ruchowej na sali gimnastycznej, go-
ściom zaproponowano wędrówkę po szkole 

Na „szlaku zwiedzania” nie zabrakło świe-
tlicy, biblioteki, sal lekcyjnych, pracowni 
komputerowej i językowej oraz sal naucza-
nia początkowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy to popołu-
dnie spędzili z nami i zapraszamy na naszą 
stronę www.sp4cieszyn.pl i na szkolnego 
fanpage’a www.facebook.com/cieszynsp4.

Zapisu dziecka do klasy pierwszej w roku 
szkolnym 2016/2017 można dokonać w se-
kretariacie szkoły do 11 marca 2016 roku, 
w godz. od 8.00 do 15.30. Do zgłoszenia po-
trzebne jest podanie o przyjęcie dziecka do 
klasy pierwszej (do pobrania ze strony in-
ternetowej szkoły lub w sekretariacie) oraz 
dokument potwierdzający jego dane (do-
wód osobisty, paszport lub akt urodzenia).

 Jeśli ktoś szuka szkoły wyjątkowej, znaj-
dzie ją przy placu Wolności 7a. Serdecznie 
zapraszamy!

SP4
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Londyn za poezję

Nowa sala przetestowana
27 stycznia i 3 lutego w nowej sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Cieszynie odbyły się międzyszkolne zawody 
w mini-piłce siatkowej chłopców i dziewcząt. Do sportowej rywali-
zacji przystąpiły drużyny z: SP1, SP2, SP3, SP4, SP6 oraz SP Towa-
rzystwa Ewangelickiego. Końcowa klasyfikacja rozgrywek drużyn 
chłopców z dnia 27 stycznia przedstawia się następująco: I miejsce 
– SP 6, II miejsce – SP 3, III miejsce – SP 4; natomiast rywalizacja 
dziewcząt, która miała miejsce 3 lutego, zakończyła się tak: I miej-
sce – SP 3, II miejsce – SP 6, III miejsce – SPTE.

Zespół ds. promocji SP1 Cieszyn

W lśniącej nowością sali rywalizowano w mini-siatkówce.

Zbiórka dla czterech łap
Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Cieszynie organizuje zbiórkę karmy, ręczników, misek i innych akceso-
riów dla zwierząt z cieszyńskiego schroniska i Fundacji Lepszy Świat. 
W tym roku zbiórka trwała cały styczeń, a uczniowie spisali się na me-
dal, ponieważ zebrali wiele niezbędnych rzeczy dla psów i kotów! 

Zespół ds. Promocji SP3 

Na uczniów „trójki” można zawsze liczyć.

Uczniowie dyrygentami

Muzyka łączy pokolenia...

W ramach współpracy cieszyńskiej „czwórki” z Wydziałem Arty-
stycznym Uniwersytetu Śląskiego, nasi uczniowie wzięli udział w nie-
typowym wydarzeniu, jakim był koncert zaliczeniowy zespołów wo-
kalnych edukacji artystycznej. Dzięki nauczycielce muzyki, Paulinie 
Ogrockiej, zaangażowanej w organizację tego wydarzenia, uczniowie 
nie tylko wysłuchali kolęd i pastorałek w pięknym wykonaniu studen-
tów Instytutu Muzyki pod kierunkiem Aleksandry Zeman, lecz zostali 
także zaproszeni do współpracy. Mieli okazję wcielić się w rolę dyry-
genta i poprowadzić zawodowy chór, a także wziąć udział w quizach z 
nagrodami. Dziękujemy za tę niezapomnianą lekcję!

SP4

Paulina Laskowska oraz Dorota Kania, pod kierunkiem której uczennica 
osiągnęła swój sukces.
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26 stycznia okazał się bardzo szczęśliwy dla II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Tego dnia bo-
wiem ogłoszono wyniki konkursu zorganizowanego przez Katolic-
kie Gimnazjum i Liceum im. Melchiora Grodzieckiego. 

Był on poświęcony osobie księdza Jana Twardowskiego – „Poecie 
świetego luzu” z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Odbywał się pod 
patronatem ks. biskupa Romana Pindla, starosty cieszyńskiego Ja-
nusza Króla i burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury. 

Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za esej na 
temat: Rożne oblicza miłości w twórczości Jana od Biedronki zdobyła 
Paulina Laskowska (opiekun: Dorota Kania). W nagrodę zwyciężczy-
ni pojedzie na 5-dniową wycieczkę do Londynu.

Katolickie Gimnazjum i Liceum

Zdrowe Kółko Kulinarne
Od września w cieszyńskiej „trójce” prowadzone są zajęcia kuli-

narne pod nazwą Zdrowe Kółko Kulinarne. Uwzględniają one zacięcie 
kulinarne uczestników oraz dbałość o właściwe odżywianie. Mają 
charakter teoretyczno–praktyczny,  skupiają się głównie na zdrowym, 
racjonalnym odżywianiu i pokazują, że przygotowywanie posiłków to 
dobry sposób na spędzenie wolnego czasu i na zabawę. Wspólne ku-
charzenie to też okazja do rozwijania wyobraźni i twórczego myślenia, 
oraz podnoszenie własnej wartości i dostrzeganie jej u innych.

Uczestnicy przygotowują zdrowe przekąski, śniadania, kanapki, 
surówki i sałatki, słodycze, pasty i kremy. W przygotowywaniu zajęć 
uwzględnia się sezonowość niektórych produktów oraz kalendarz. 
Wszystkie przygotowywane dania prezentowane są na stronie interne-
towej szkoły. Umieszczane są tam przepisy na dania oraz zdjęcia potraw. 
W ten sposób uczniowie mają okazję pochwalić się swymi umiejętno-
ściami oraz zachęcić swoich kolegów do dbania o to co jemy. Zajęcia pro-
wadzi pani Aleksandra Broda. Zespół Promocji SP3 



12 polecamy 

Poznajemy tajniki 
przedsiębiorczości

12 lutego w godz. 15.00-18.30 i 13 lute-
go w godz. 9.00-13.30 zapraszamy na ko-
lejną edycję ABC Przedsiębiorczości. Dwu-
dniowe szkolenie to szansa zdobycia wielu 
informacji i wskazówek, cennych dla tych, 
którzy zamierzają założyć własną firmę. 
Uczestnicy mogą też skorzystać z indywi-
dualnych rozmów z ekspertami, by spraw-
dzić swój pomysł na biznes i dowiedzieć się, 
jak zdobyć fundusze na jego prowadzenie. 

W programie m.in. ZUS dla przedsiębior-
ców, ABC rejestracji firmy, czyli warsztaty 
wypełniania dokumentów, a także ABC fre-
elancerów – możliwości i ograniczenia praw-
ne, opodatkowanie, ubezpieczenia społeczne. 
Oprócz tego mowa będzie o wyborze form 
opodatkowania, formach prawnych prowa-
dzenia firmy. Udział dla mieszkańców Cieszy-
na oraz studentów Kampusu Cieszyn UŚ (za 
okazaniem ważnej legitymacji) jest bezpłat-
ny, dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego: 
50 zł, pozostałe osoby: 100 zł. Zgłoszenia 
i wpłaty do 9 lutego. Formularz zgłoszeniowy 
(do pobrania ze strony www.zamekcieszyn.
pl lub w Dziale Przedsiębiorczości Zamku) 
należy przesłać na adres: abc@zamekcie-
szyn.pl lub fax.: +48 33 851 08 21 w. 16. In-
formacje: Dział Przedsiębiorczości Zamku 
Cieszyn, tel. 33 851 08 21 w. 22. 

Zamek Cieszyn

Koncerty w Café
Café Muzeum zaprasza 12 lute-

go godz 19.00 na koncert zespołu Rif-
fertone w składzie: Artur Michalski  
– fortepian, Krużołek Jarek – piosenkarz 
oraz autor tekstów. Café Muzeum

Wariatka,  
czyli niełatwo być kobietą

Jak pojąć naturę kobiety? 8 marca o godz. 17.00 wspólnie poszu-
kamy odpowiedzi na to odwieczne pytanie. Zapraszamy do Domu 
Narodowego na widowisko nie tylko dla pań. Będzie zabawnie 
i wzruszająco. Kobiety zobaczą w spektaklu cząstkę siebie, a męż-
czyźni – mamy nadzieję – odkryją żeński punkt widzenia. W wyko-
naniu Marii Górniok-Matuli usłyszymy dwadzieścia utworów sceny 
piosenki aktorskiej i kabaretowej (m.in. Ewy Demarczyk, Krystyny 
Sienkiewicz, Hanny Banaszak, Kaliny Jędrusik, Agnieszki Osiec-
kiej). Tym pięknym piosenkom nowe brzmienie nadał znakomity 
kompozytor i pianista – Dariusz Górniok. Serdecznie zapraszamy. 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w COK.

COK Dom Narodowy

13. czAS Kina 
Pomysł na Studencki Przegląd Filmowy 

czASKina narodził się w 2004 roku z inicja-
tywy studentów animacji społeczno-kultu-
ralnej i od tej pory organizowany jest co roku. 

Tym razem podczas 13. edycji, która od-
będzie się w dniach 14-16 marca chcemy 
zabrać uczestników w podróż. Zaprezen-
tujemy sześć filmów pod wspólnym hasłem 
Droga do szczęścia. 

W programie także koncerty Fleuron 
i imprezy towarzyszące:

• warsztaty prowadzone przez przedsta-
wicieli Legalnej Kultury 

• spektakl Męczeństwo Piotra Ohey’a
• O!PLA
• pokaz fotografii Cieszyn nocą 
• warsztaty z dubbingu, z pracy kamerą 

prowadzone przez studentkę pierwszego 
roku ASK i pierwszego roku reżyserii.

 Karnety do nabycia w Galerii 13 (Cieszyn, 
ul. Nowe miasto 13). Więcej informacji na 
https://web.facebook.com/czaskina2015.

Organizatorzy: studenci animacji spo-
łeczno-kulturalnej UŚ w Cieszynie, Koło  
Animatorów, WEiNoE zapraszają, gwaran-
tując ciekawie spędzony czas oraz wiele 
atrakcji. 

Dane kontaktowe: Magda Szadkowska 
609 676 831, email: magdaszad@wp.pl.

Organizatorzy
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Rozmowa z 
człowiekiem

Szpital Śląski w Cieszynie serdecznie za-
prasza na kolejną wystawę do Galerii Zmien-
nej w Zespole Poradni Specjalistycznych 
Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. Wy-
stawa Rozmowa z człowiekiem prezentuje 
twórczość graficzną cieszynianki i artystki 
o światowej sławie – Jadwigi Smykowskiej, 
jedynej już polskiej artystki specjalizującej 
się w trudnej i unikatowej technice drzewo-
rytu sztorcowego. W skrócie można techni-
kę tę opisać jako rytowanie rylcem i dłutka-
mi w bardzo twardym drewnie (np. grusza, 
bukszpan czy wiśnia), pozwalającym na cię-
cia w poprzek słojów. Drzeworyt sztorcowy 
należy do wydruku wypukłego.

Unikatowe drzeworyty można oglądać 
do końca lutego br., wstęp wolny.

Uprawia malarstwo, rzeźbę i rysunek, 
ale najważniejszą techniką w jej twórczo-
ści jest drzeworyt sztorcowy, z którego 
zasłynęła. Autorka wielu wystaw indywi-
dualnych m.in. w Hamburgu, Mannheim, 
Heidellbergu, Tübingen (Niemcy), w Ade-
lajdzie (Australia), Kristianstad (Szwecja), 
w Pradze, Czadcy (Czechy) i w wielu pol-
skich miastach; Rzeszowie, Bielsku-Białej, 
Lublinie, Cieszynie itd. 

Szpital Śląski

Pro salute
„Chudy” portfel nie znaczy chude jedze-

nie,  czyli błędy żywieniowe seniorów.
Seniorzy niewłaściwie się odżywiają 

i stąd wiele dolegliwości, których można by 
łatwo uniknąć. Dieta seniora powinna za-
spokajać jego specyficzne potrzeby. 

Szpital Śląski w Cieszynie zaprasza na 
pierwszy tegoroczny prozdrowotny wy-
kład Dieta dla seniora czyli ogólne wskazów-
ki żywieniowe, który odbędzie się 23 lutego 
(wtorek), o godz. 16.00 w sali konferencyj-
nej Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowe-
go, wstęp wolny. O błędach żywieniowych 
osób starszych oraz o wskazówkach do-
tyczących właściwego odżywiania będzie 
mówić dietetyk szpitalny Bożena Hoinkes.

– Z wiekiem częściej narzekamy na złe samo-
poczucie. I uważamy, że z tym „przywilejem” 
starości trzeba się jakoś pogodzić. Nic bardziej 
błędnego! – mówi B.Hoinkes i podkreśla: 
– Osoby starsze muszą po prostu bardziej za-
dbać o zdrową, właściwą dietę. Z upływem lat 
nasz organizm pracuje coraz wolniej. Nieko-
rzystne zmiany nie omijają układu pokarmo-
wego. Zmniejsza się ilość wydzielanej śliny i so-
ków trawiennych, trudniej więc trawić pokarm. 
Następuje zwolnienie perystaltyki jelit, zmienia 
się także mikroflora jelita grubego, co przenosi 
się na ogólne pogorszenie samopoczucia wyni-
kające z niedoborów składników odżywczych.

Zazwyczaj brak pieniędzy sprawia, że 
w diecie emeryta brakuje pełnowartościo-
wego białka zwierzęcego (chudego mięsa 
i wędlin), bo po prostu jest zbyt drogie. 
Osoby starsze, zwłaszcza chore, rzadko 
robią zakupy, w sklepie wybierają pro-
dukty o przedłużonym terminie ważności, 
np. konserwy, rezygnują zaś ze świeżych 
owoców i warzyw, które szybko się psują. 
Zaburzenia zmysłu smaku i powonienia, 
a także często związany z tym brak apety-
tu, powodują, że seniorzy nie przywiązu-
ją wagi do jedzenia. Nie przyrządzają też 
posiłków, które są pracochłonne. O swoją 
dietę nie dbają zwłaszcza osoby samotne, 
żyjące w poczuciu izolacji, czujące się mało 
użytecznymi dla otoczenia.

O wielu aspektach odżywiania seniorów 
dowiedzą się państwo podczas wykładu. 
Serdecznie zapraszamy seniorów, ich ro-
dziny i opiekunów. Szpital Śląski

Biznesowe 
spotkanie

Klub Przedsiębiorcy zaprasza 17 lutego 
(środa) w godz. 16.30-18.00 na spotkanie 
w sali konferencyjnej w Oranżerii Zamku 
Cieszyn, którego celem jest prezentacja 
firm i wymiana ofert biznesowych. W pro-
gramie przewidziano krótkie prezenta-
cje firm i ich ofert (max. 1 min). Będzie to 
okazja, by wskazać, na jakiego rodzaju 
współpracę liczą przedsiębiorcy oraz ja-
kich partnerów biznesowych poszukują. Po 
wstępnych prezentacjach zapraszamy do 

rozmów w kuluarach. Do dyspozycji przed-
siębiorców będą także specjaliści z dzie-
dziny prawa: Piotr Buława oraz podatków: 
Dorota Kawulok. Z kolei Małgorzata Szo-
blik, doradca biznesowy Urzędu Pracy w 
Cieszynie, podczas indywidualnych konsul-
tacji przedstawi instrumenty rynku pracy 
dostępne dla przedsiębiorców w 2016 roku. 
Organizatorzy proszą o zabranie wizytó-
wek, ofert firmowych, ulotek lub gadżetów 
firm. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
Mile widziane potwierdzenie uczestnictwa 
u Anny Kańskiej-Górniak, tel. 33 851 08 21 
w. 21, 22 lub biuroklub@zamekcieszyn.pl. 

Zamek Cieszyn

Mały projektant
Zamek Cieszyn zaprasza dzieci i mło-

dzież w wieku 7-12 lat do udziału w ko-
lejnym spotkaniu z cyklu Mała Pracownia 
Projektowania. Tym razem zapraszamy na 
warsztaty stolarskie z Małgorzatą Pękalą. 

Wspólnie odkryjemy tajniki projektowa-
nia mebli. Na warsztatach dowiecie się jak 
przebiega proces projektowania, modelowa-
nia oraz produkcji. Wykonacie karmnik dla 
ptaków lub domek dla owadów używając 
różnych narzędzi i technik stolarskich. Prace 
poprzedzi prezentacja podstaw projektowa-
nia konstrukcji meblarskich. Warsztaty po-
prowadzi Małgorzata Pękala – absolwentka 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Antoniego Kenara w Zakopanem na kierunku 
meblarstwo artystyczne oraz Wydziału Ar-
chitektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysło-
wego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu. Specjalizuje się w projektowaniu mebli 
do produkcji seryjnej, również z wykorzy-
staniem materiałów odpadowych. Pracowa-
ła dla takich marek, jak Paged Meble, Nowy 
Styl, Fameg i wiele innych. Mała Pracownia 
Projektowania – Projektowanie mebli 13 lu-
tego godz. 10.00-13.00, Zamek Cieszyn. 
Koszt udziału w warsztatach: 40 zł od osoby.  
Zgłoszenia na: wbeczek@zamekcieszyn.pl 
– formularz zgłoszeniowy oraz informacje na 
www.zamekcieszyn.pl. Zamek Cieszyn

Gwiazdy w teatrze
Czy przygoda na jedną noc może zakończyć 

się ślubem? Istnieje taka szansa. Ale gdy na-
stępnego dnia rano on nawet nie pamięta jej 
imienia... A to jeszce nie wszystko! Następne-
go Dnia Rano to przedstawiony w krzywym 
zwierciadle obraz współczesnych relacji 
damsko-męskich z teściową na czele.

Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza 5 marca 
o godz. 17.00 i 20.00 na zabawną komedię z do-
borową obsadą. Bilety w cenie 60, 70 i 80 zł do 
nabycia w kasie teatru i w systemie on-line.

Teatr im. A. Mickiewicza

Winyle na start
28 lutego w godz. 10.00-14.00 (niedzie-

la) zapraszamy do Piwnicy Browaru Zam-
kowego wszystkich melomanów na II Gieł-
dę Płyt Winylowych w Cieszynie. Będzie 
możliwość wymiany, porad, sprzedaży itd.  
Dojazd samochodem tylko dla wystawców 
od strony Wzgórza Zamkowego. Wejście 
dla gości od ulicy Bednarskiej lub od strony 
Wzgórza Zamkowego. 

Jak twierdzi organizator wydarzenia- 
jeśli muzyka to tylko z płyty winylowej. 
Młode pokolenie melomanów będzie miało 
okazję docenić muzykę odtwarzaną z gra-
mofonu i przekonać się, że płyty winylowe 
to nie relikt czasów minionych ale żywy 
i na nowo odkrywany trend mody.

Organizatorzy
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Gość specjalny  
na sesji Rady Miejskiej

Osiemnasta sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 28 stycznia 
2016 roku. Przed sesją wystąpił chór Anthony's Voices pod batutą 
Tadeusza Tomana, działający w I LO im. A. Osuchowskiego w Cie-
szynie. Chór wykonał kilka okolicznościowych utworów o tematyce 
świąteczno-noworocznej. Pięćdziesiąt młodych głosów wspaniale 
brzmiało w sali sesyjnej Ratusza. Po krótkim koncercie Rada przy-
stąpiła do obrad. Na początek dyrektor COK Dom Narodowy przed-
stawiła plany jego funkcjonowania w najbliższych miesiącach. 
Następnie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych poziomach stop-
ni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego – Gminę Cieszyn oraz ze sprawozdaniem 
z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeń-
stwa Bezpieczny Cieszyn na lata 2010-2015.

 W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie:
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie wę-
zła drogi krajowej S1 w Krasnej,

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Cieszyna obejmującego teren po północnej stronie 
ul. Wiślańskiej,

• zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w spra-
wie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,

 • udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 
Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,

• udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Po-
wiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: Prowadzenie Powiato-
wego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie,

• ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka 
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pań-
stwową Straż Pożarną lub gminę,

• przyjęcia apelu skierowanego do Rady Ministrów w sprawie 
uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach samorządów 
w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku,

• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na 

lata 2016-2025.
Ze szczegółami zapytań wniosków i interpelacji radnych, klubów 

radnych i komisji można się zapoznać na stronie internetowej pod 
adresem: http://www.bip.um.cieszyn.pl, w zakładce „Rada Miej-
ska”, gdzie są publikowane zarówno zapytania, wnioski i interpela-
cje, jak i odpowiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na sesje Rady Miejskiej. Najbliższe 
posiedzenie odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 roku o godz. 15.30. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna, Krzysztof Kasztura

Najważniejsze bezpieczeństwo
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie serdecznie zaprasza na 

debatę – konsultacje społeczne na temat Mapy zagrożeń bezpieczeń-
stwa. Spotkanie odbędzie się 18 lutego o godz. 12.00 w Domu Naro-
dowym w Cieszynie. 

Konsultacje społeczne mają na celu poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta Cieszyna, poprzez przedstawienie założeń do 
tworzonej mapy zagrożeń. Ich stworzenie pozwoli na rzetelne i czy-
telne zidentyfikowanie i przedstawienie społeczności lokalnej skali 
i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za za-
pewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mapy zagrożeń 
mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty 
w zakresie współpracy z Policją, w celu ujawniania i przeciwdziała-
nia okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli.

Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
Cieszyna, szczególnie przedstawicieli władz samrządowych, pra-
cowników administracji publicznej, służb mundurowych, przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych, a także dyrektorów i pracowni-
ków jednostek oświatowych. Konsultacje mają charakter otwarty.

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie

„Żeby się nam chciało chcieć…”
25 lutego o godz. 17.00 odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań 

przygotowanych przez młodzież z cieszyńskich szkół średnich. 
Nasi goście: Brygida Kuter (pedagog, dyrektor Terapeutycznego 
Punktu Przedszkolnego w Skoczowie Słoneczna Kraina), ks. Krzysz-
tof Gardyna (podróżnik), Piotr Chwastek (raper) oraz dr. hab Ry-
szard Studenski (psycholog) opowiedzą o sobie i swoich pasjach.
Wstęp wolny, zapraszamy nie tylko młodzież…

COK Dom Narodowy

Starzikowe godki
Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze oraz Koło nr 2 Mały Jaworo-

wy MZC zapraszają 17 lutego o godz. 17.00 na Prowdziwe starzikowe 
opowiadania z państwem Bronisławą i Władysławem Wranami z Ol-
brachcic na Zaolziu do Sali Widowiskowo-Konferencyjnej Osiedlowe-
go Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Kossak-Szatkowskiej 6.

Organizatorzy

Ferie z książkami
W czasie ferii zimowych Książnica Cie-

szyńska zaprasza wszystkich, szczegól-
nie zaś młodzież gimnazjalną i licealną do 
udziału w pokazach i warsztatach poświę-
conych dziejom książki, kulturze piśmienni-
czej i historii Śląska Cieszyńskiego. Zajęcia 
ilustrowane pokazami zabytkowych rękopi-
sów i druków, wzbogacone multimedialny-
mi prezentacjami oraz nauką praktycznego 
korzystania ze zbiorów biblioteki, odbywać 
się będą w dniach 22-31 stycznia siedzibie 
Książnicy Cieszyńskiej. Udział w pokazach 
i warsztatach jest bezpłatny. Program pre-
zentacji znaleźć można pod adresem: http://
www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,218/.

Książnica Cieszyńska

Otwarte serca
Zapraszamy do Osiedlowego Centrum Kul-

tury i Rekreacji przy ul. Kossak-Szatkowskiej 
6 na spotkanie 19 lutego o godz. 15.00, które-
go celem jest przedstawienie założeń projektu 
Ośrodek Adopcji Zwierząt „Adgeris”, który otrzy-
ma dofinansowanie w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Cieszyna na rok 2016 oraz integracja 
osób, którym na sercu leży los bezdomnych 
zwierząt. W trakcie spotkania odbędzie się 
również pokaz prac malarskich, studentów Wy-
działu Artystycznego UŚ oraz sekcji malarskiej 
OCKIR. Będzie nam niezwykle miło poznać 
państwa i podziękować za życzliwe wsparcie, 
liczne oddane głosy na projekt jak i zaangażo-
wanie przy zakładaniu Fundacji Otwarte Serce, 
która ten Projekt będzie realizować.

Organizatorzy

Baśniowo
Zapraszamy 12 lutego o godz. 19.00 na spo-

tkanie z bajarką Magdą Polkowską i jej go-
ściem Aidysem Norbu. Baśnie Ludow Ziemi 
to śpiew gardłowy i tradycyjne instrumenty 
z Republiki Tuwińskiej (Południowa Syberia). 
Opowiadanie historii to sztuka wszystkich 
ludów ziemi. To prosta piękna forma, oparta 
w wielkiej mierze na improwizacji i na wy-
obraźni słuchaczy. To mozaika głosu, ciszy, 
śpiewu, dźwięku tradycyjnych instrumentów 
oraz odgłosów natury. Na tą chwilę, zapomnij 
jak masz na imię, zapomnij o baśni którą śnisz 
na co dzień... przejdź w inną baśń... zamknij 
oczy. zapomnij o wszystkim.... Bilety w cenie 
o 25 zł, rezerwacja: info@laja.pl.

Fundacja Laja
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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.

Organizatorzy

Konkurs dla rolników
Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społeczne-
go Oddział Regionalny 
w Częstochowie zapra-
sza wszystkich rolników 
do udziału w XIV edy-
cji Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne or-
ganizowanego wspólnie 

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pań-
stwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami. 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospo-
darstwa rolnego w Oddziale Regionalnym KRUS w 
Częstochowie, ul. Korczaka 5, tel. 34 365 32 92 lub 
w placówkach terenowych KRUS, w terminie do 31 
marca 2016 r. Formularze zgłoszeniowe i szcze-
gółowe informacje o warunkach udziału w kon-
kursie dostępne są w placówkach terenowych 
KRUS i siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS 
w Częstochowie (pokój 24/25), a także na stronie 
internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Komisje Konkursowe w zgłoszonych gospodar-
stwach będą oceniać elementy wpływające bezpo-
średnio na bezpieczeństwo pracy, między innymi:

• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudo-
wań i stanowisk pracy

• stan budynków inwentarskich i gospodar-
czych, w tym schodów i używanych drabin oraz 
instalacji i urządzeń elektrycznych,

• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych 
w gospodarstwie w osłony ruchomych części, 
podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

• stan techniczny maszyn i urządzeń stosowa-
nych w gospodarstwie,

• warunki obsługi i bytowania zwierząt go-
spodarskich,

• stosowanie, stan i jakość środków ochrony 
osobistej,

• rozwiązania organizacyjne, technologicz-
ne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo 
osób pracujących i przebywających w gospodar-
stwie rolnym,

• estetyka gospodarstw.
Przystąpienie do konkursu to szansa i okazja do 

polepszenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
we własnym gospodarstwie rolnym, to sprawdzian 
efektów swojej pracy i wprowadzonych innowacji 
czy ulepszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy. Zdobyta przy okazji uczestnictwa w konkur-
sie nagroda to dodatkowa motywacja i promocja dla 
laureata i regionu, z którego się wywodzi. 

KRUS

Szansa na wynajem
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-

ka z o.o. informuje, że:
• przeznacza do najmu na czynsz wolny, w dro-

dze pisemnego przetargu nieograniczonego, wol-
ny lokal mieszkalny położony w Cieszynie przy 
ul. Głębokiej nr 62/2 o powierzchni 82,69 m2.

• przeznacza do najmu na czynsz wolny, w dro-
dze pisemnego przetargu nieograniczonego, wol-
ny lokal mieszkalny położony w Cieszynie przy 
ul. Sejmowej nr 14/5 o powierzchni 87,14 m2

Ogłoszenia zostały wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej www.
bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w 
ZBM ul. Liburnia 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 
851 18 86.

ZBM

Plan wyłożony
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglą-

du projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru 
Marklowic wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
199 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cie-
szyna nr LII/507/14 z dnia 30 października 2014 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Cieszyna dla ob-
szaru Marklowic wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 19 lutego do 14 marca 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
Rynek 1, pok. 216, II piętro, w poniedziałki w godz. 
od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 
od 7.30 do 15.30 , w piątki w godz. od 7.30 do 14.30. 

Z projektem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego można również zapoznać 
się w w/w terminie na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 7 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie pok. 126, I piętro o godz. 15.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Burmistrza Miasta Cie-
szyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura 

Lokale użytkowe
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że:
• przeznacza do najmu, w drodze przetargu 

pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego lo-
kal użytkowy położony na parterze w budynku 
nr 57 przy ul. Głębokiej w Cieszynie (wejście do 
lokalu od ulicy Przykopa), o łącznej powierzchni 
użytkowej 14,01 m2.

• przeznacza do najmu, w drodze przetargu 
pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego 
lokal użytkowy położony na parterze w budyn-
ku nr 2 przy ul. Wyspiańskiego w Cieszynie 
(wejście do lokalu przez podwórko), o łącznej 
powierzchni użytkowej 149,72 m2.

• przeznacza do najmu, w drodze pisemnego 
przetargu, nieograniczonego, lokal użytkowy 
położony na parterze budynku nr 3 przy ul. 
Stary Targ w Cieszynie o łącznej powierzchni 
użytkowej wraz z przynależnościami 25,44 m2.

Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miej-
skich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, 
parter) oraz umieszczone na stronie interneto-
wej: www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w 
ZBM, ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 
33 852 37 52.

ZBM

Nabór do SP2
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziała-

mi Integracyjnymi w Cieszynie ogłasza nabór do 
klas pierwszych dzieci z rocznika 2009 i 2010. 
Zapisy w sekretariacie szkoły do 11 marca 2016 
r. w godz. 7.30-15.00. 

Karta zapisu dziecka dostępna jest na stronie in-
ternetowej szkoły lub w sekretariacie. W celu wery-
fikacji danych należy przedłożyć skrócony akt uro-
dzenia, dowód osobisty, paszport lub inny dokument 
dziecka z numerem PESEL.

Szkoła oferuje:
• wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę peda-
gogiczną,
• opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, lo-
gopedy,
• oddziały integracyjne na wszystkich pozio-
mach prowadzi dwóch nauczycieli,
• klasy sportowe od drugiego etapu edukacji, tj. 
kl. IV (grupy dziewcząt i chłopców),
• świetlicę czynną w godz. 7.00-16.15 (z pomiesz-
czeniem dydaktycznym i salką zabaw),
• ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe,
• możliwość skorzystania ze stołówki, 
• mobilną pracownię komputerową – netbooki 
dla uczniów klas I-III, 
• pracownię komputerową ze stałym łączem in-
ternetowym,
• sale lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej oraz j. 
polskiego, historii, matematyki i muzyki z zesta-
wami multimedialnymi, 
• Biblioteczne Centrum Informacji Multimedialnej,
• w każdej sali lekcyjnej komputer z dostępem do 
Internetu,
• naukę języka angielskiego w salach wyposażo-
nych w tablice interaktywne,
• pracownię przyrody z tablicą interaktywną,
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III, 
• ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Każde dziecko uczące się w naszej szkole jest kimś 
wyjątkowym i chcemy, aby tak się czuło. Zaprasza-
my również na stronę internetową szkoły: www.
sp2cieszyn.republika.pl. SP2

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

Nakrętkowe szaleństwo
Zapraszamy do przyłączenia się do zbiórki 

plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Zgłoszenia 
odbioru większej liczby nakrętek można doko-
nać pod numerem telefonu 501 723 990. Oddając 
nakrętki prosimy napisać na worku lub kartonie 
nazwę szkoły, przedszkola, instytucji, zakładu 
pracy, organizacji wraz z dopiskiem „dla Hospi-
cjum im. Łukasza Ewangelisty”. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod numerem telefonu 
781 448 192. Hospicjum im Łukasza Ewangelisty 
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli 
się do akcji i liczy nadal na życzliwość i udział w 
zbiórce. 

Mat. pras.
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Dodatkowy nabór wniosków 
na dotacje do planowanych 
inwestycji ekologicznych

Niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 29 
stycznia do 1 marca 2016 r. włącznie, przepro-
wadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków 
o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji ce-
lowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej, polegających na:

• ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez za-
stąpienie pieców węglowych piecami gazowymi, 
olejowymi lub elektrycznymi, podłączenie bu-
dynku do sieci ciepłowniczej, wykorzystanie al-
ternatywnych źródeł ciepła, takich jak systemy 
solarne lub pompy ciepła),

• uporządkowaniu gospodarki wodno-ście-
kowej (np. poprzez likwidację zbiorników na 
nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczysz-
czalni ścieków i podłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przy-
łącza grawitacyjnego bądź ciśnieniowego, wy-
konanie przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza 
obszarem aglomeracji),

• usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów nie-
bezpiecznych zawierających azbest z terenów 
zabudowy mieszkaniowej.

Planowane inwestycje winny zostać zrealizo-
wane w terminie do końca 2016 r., za wyjątkiem 
inwestycji polegających na podłączeniu nieru-
chomości usytuowanych w granicach aglome-
racji cieszyńskiej do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej, które winny zostać zrealizowane w 
terminie do dnia 31 maja 2016 r.

O dotacje mogą się ubiegać podmioty niezali-
czone do sektora finansów publicznych (w tym 
osoby fizyczne), które są posiadaczami miesz-
kalnych budynków jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych położonych w 
granicach administracyjnych Gminy Cieszyn. 

Formularze wniosków dostępne są w Wydzia-
le Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego oraz na stronie internetowej Cieszyna 
(www.cieszyn.pl) i Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie (www.um.cieszyn.pl). Wypełnione wnioski 
wraz z wymaganymi załącznikami można skła-
dać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego na parterze budynku Ratusza, w 
godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą 
pocztową na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 
Rynek 1, 43-400 Cieszyn (terminem złożenia 
wniosku jest data jego wpływu do Urzędu).

Bliższe informacje uzyskać można bezpośred-
nio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 
117, tel. 33 479 42 71 lub 33 479 42 72, e-mail: 
ochrona@um.cieszyn.pl.

Wydział OŚR

Opłaty za odpady komunalne  
w 2016 roku

Uprzejmie informujemy Państwa, że w 2016 
roku opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi należy wnosić bez wezwania w na-
stępujących terminach płatności:

• za I kwartał – do dnia 15 kwietnia,
• za II kwartał – do dnia 15 lipca,
• za III kwartał – do dnia 15 października,
• za IV kwartał – do dnia 15 stycznia 2017 r.

Stawki opłaty za odpady komunalne
 W przypadku nieruchomości zamieszkałych:
• 10,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, 

kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny,

• 19,53 zł od osoby miesięcznie w przypadku, 
kiedy odpady komunalne nie są w sposób selek-
tywny zbierane i odbierane. 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, 
na których powstają odpady komunalne (dotyczy 
nieruchomości, na której prowadzona jest działal-
ność gospodarcza, społeczna lub publiczna):

• stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemno-
ści za niesegregowane (zmieszane) odpady komunal-
ne z nieruchomości, na których odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za pojemnik o pojemn. 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;
2) za pojemnik o pojemn. 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;
3) za pojemnik o pojemn. 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;
4) za pojemnik o pojemn. 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;
5) za pojemnik o pojemn. 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;
6) za pojemnik o pojemn. 1100 l (1,10m3) – 105,75 zł;
7) za pojemnik o pojemn. 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;

8) za pojemnik o pojemn. 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;
9) za pojemnik o pojemn. 10000 l (10,0 m3) – 825,15 zł.

• stawki opłaty za pojemnik o określonej po-
jemności za niesegregowane (zmieszane) od-
pady komunalne z nieruchomości, na których 
odpady komunalne nie są w sposób selektywny 
zbierane i odbierane:
1) za pojemnik o pojemn. 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;
2) za pojemnik o pojemn. 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;
3) za pojemnik o pojemn. 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;
4) za pojemnik o pojemn. 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;
5) za pojemnik o pojemn. 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;
6) za pojemnik o pojemn. 1100 l (1,10 m3) – 136,65 zł;
7) za pojemnik o pojemn. 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;
8) za pojemnik o pojemn. 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;
9) za pojemnik o pojemn. 10000 l (10,0 m3) – 1066,95 zł.

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 Cieszy-
nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej i na stronie internetowej Urzędu,

• gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.

Informacja nie dotyczy mieszkańców płacą-
cych w czynszu opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, za których należność jest 
regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe 
oraz Wspólnoty.

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

Wydział OŚR

SMS wszystko ci powie
Już ponad 700 osób zarejestrowało się w Miej-

skim Systemie SMS-owym. Chcąc otrzymywać 
bieżące informacje z miasta, na przykład na 
temat wydarzeń kulturalnych czy sportowych 
oraz ostrzeżenia, wystarczy wejść na stronę 
www.cieszyn.pl i podać swój numer telefonu. 

Musimy także wskazać, czy interesują nas wy-
darzenia, ostrzeżenia czy obie kategorie. 

Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. Następnie 
na nasz telefon przyjdzie wiadomość, z prośbą o po-
twierdzenie dostępu do Miejskiego Systemu SMS-
-owego. SMS-a trzeba będzie wysłać pod numer 
664 079 400 (koszt zgodny z taryfą operatora).

Nie wszyscy użytkownicy pochodzą z Cieszyna. 
Ciekawostką jest fakt, że na 756 zarejestrowanych 
użytkowników Miejskiego Systemu SMS-owego, 
kilka osób zalogowało się z telefonów w Republice 
Czeskiej i Wielkiej Brytanii. SMS-y jednak do nich 
nie dochodzą, bowiem usługa obejmuje wyłącznie 
polskich operatorów komórkowych.

Mat. pras. 

Dyżury psychologiczne i prawne
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-

stania z bezpłatnych dyżurów psychologicznych 
i prawnych, związanych z problematyką uzależ-
nień i przemocy w rodzinie. 

Dyżury pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszy-
nie). Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Zmiana organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie informuje, 

że w dniu 12 lutego br. zostanie wprowadzona 
zmiana organizacji ruchu na podstawie projektu 
docelowej organizacji ruchu w sprawie wprowa-
dzenia „Strefy zamieszkania” oraz zmiany w za-
kresie oznakowania poziomego i pionowego na 
ul. Kiedronia i Bóżniczej w Cieszynie zgodnie z za-
twierdzonym projektem MZD/D.500-46/15/16 
z dnia 21 stycznia 2016 r., a także poszerzenia 
„Strefy zamieszkania” o ul. Sosnową w Cie-
szynie zgodnie z zatwierdzonym projektem 
MZD/D.500-41/15/16 z dnia 21 stycznia 2016 r.

MZD

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Otwarte zostało adresowane do kobiet Centrum 
Praw Kobiet i Rodziny, w którym kobiety i dziew-
częta z powiatu cieszyńskiego otrzymają bezpłat-
ne porady prawne udzielane przez prawników. Po-
rady będą udzielane 3 razy w miesiącu (pierwszy, 
drugi, trzeci czwartek) w godz. 15.00-18.00.

Porady pedagogiczne będą udzielane przez 
specjalistę – pedagoga szkolnego – w ostatnią 
środę każdego miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Centrum Praw Kobiet i Rodziny mieści się na 
Zamku Cieszyn, ul Zamkowa 3abc (naprzeciwko 
informacji turystycznej). Rejestracja telefonicz-
na – 731 609 903.

W przyszłości Centrum Praw Kobiet i Rodziny 
będzie otaczać opieką kobiety w sposób kom-
pleksowy w różnych aspektach życia, np. po-
przez doradztwo zawodowe, coaching itp.

Międzynarodowa organizacja Soroptimist 
Klub w Cieszynie zaprasza do współpracy sa-
morządy, organizacje pozarządowe oraz wolon-
tariuszy. Pragniemy w swoje działania zaanga-
żować wszystkich tych, którym leży na sercu 
dobro miasta i jego mieszkańców.

Halina MałaszkiewiczWsparcie dla rodziców
Zapraszamy chętnych rodziców i opiekunów do 

udziału w cyklu 10 warsztatów poruszających te-
maty związane z rodzicielstwem, wychowaniem 
oraz wymianą doświadczeń w grupie. Warszta-
ty rozpoczną się 14 marca w godz. 16.30-18.30 
w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii Kontakt 
w Cieszynie, ul. Ks. Janusza 3. Zapisy pod numerem 
tel. 33 479 54 55. Prowadzący: mgr psycholog, psy-
choterapeuta Katarzyna Kauer oraz mgr pedagog, 
psychoterapeuta Elżbieta Kiedroń-Fałat. Projekt 
współfinansowany w ramach programu Bezpieczne 
dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje.

CPEIT Kontakt
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12-14.02 g. 14.00 Barbie. Tajne agentki 
(dubbing, familijny, animowany) USA/Ka-
nada b.o.
15-18.02 g. 15.15 Barbie. Tajne agentki 
(dubbing, familijny, animowany) USA/Ka-
nada b.o.
12-14.02 g. 15.30, 18.00, 20.30 Planeta sin-
gli (komedia), Polska 12
15, 18, 25.02 g. 17.00 Planeta singli (kome-
dia) Polska 12
16-17.02 g. 17.00, 19.30 Planeta singli (ko-
media) Polska 12
19-24.02 g. 17.30, 20.00 Planeta singli (ko-
media) Polska 12
19-24.02 g. 14.00 2D Odlotowa przygoda 
(dubbing, familijna, animowana komedia 
przyg.) Hiszpania b.o.
19-24.02 g. 15.45 3D Odlotowa przygoda 
(dubbing, familijna, animowana komedia 
przyg.) Hiszpania b.o.
25.02 g. 15.15 2D Odlotowa przygoda 
(dubbing, familijna, animowana komedia 
przyg.) Hiszpania b.o. 
26.02-3.03 g. 15.30 Misiek w Nowym Jorku 
(dubbing, animowana komedia familijna) 
Indie/USA b.o.
26.02-10.03 g. 17.30 7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach (komedia) Polska 15
26.02-02.03 g. 19.45 7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach (komedia) Polska 15

TEATR

12.02 g. 17.00 „Jak się żyło w PRL” – Chary-
tatywny Koncert Walentynkowy na rzecz 
Hospicjum Łukasza Ewangelisty – LO im. 
M. Kopernika
14.02 g. 16.00, 19.00 Kabaret HRABI na 
Walentynki w programie „Tak, że o”
5.03 g. 17.00 i 20.00 „Następnego dnia 
rano” –Teatr Capitol

COK

15, 18, 22 i 25.02 g. 16.00 „Zimowa szkółka 
szachowa” / Zima w mieście, wstęp wolny
15.02 i 19.02 g. 09.00 „Kręci się w Cieszy-
nie” – warsztaty filmowe dla gimnazjali-
stów, zapisy do 5 II, wstęp 20 zł
15.02 g. 10.00 „Zima Muminków” – warsz-
taty artystyczne dla dzieci (Zima w mieście)
15.02 g. 17.00 V Indywidualne Mistrzo-
stwa Cieszyna w Szachach Szybkich 
16.02 g. 10.00 „Muminkowe dzwonki CZ. 
1” – warsztaty ceramiczne dla dzieci / 
(Zima w mieście)
16.02 g. 16.00 „Historia Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego” – wykład Wojciecha Gra-
jewskiego 
17.02 g. 10.00 „Ryjek”– warsztaty arty-
styczne / (Zima w mieście)
18.02 g. 10.00 „Zaczarowana Dolina” – 
warsztaty origami / (Zima w mieście)
19.02 g. 10.00 „Włóczykij - Wędrowiec” – 
warsztaty rękodzieła / (Zima w mieście)
22.02 g. 10.00 „Mała Mi - Psotnica” – 
warsztaty rękodzieła / (Zima w mieście)
23.02 g. 10.00 „Muminkowe dzwonki CZ. 
2” – warsztaty ceramiczne dla dzieci / 
(Zima w mieście)
24.02 g. 10.00 „Przyjaciele Muminków: 

Buka I Bobek” – warsztaty rękodzieła / 
(Zima w mieście)
25.02 g. 10.00 „Papierowe fantazje” - 
warsztaty origami / (Zima w mieście)
25.02 g. 17.00 „Żeby się nam chciało chcieć” 
– spotkanie z podróżnikiem ks. Krzyszto-
fem Gardyną, raperem Piotrem Chwast-
kiem i Markiem Mazurkiem, przedsiębiorcą
26.02 g. 10.00 „Przyjęcie U Muminków”/ 
(Zima w mieście)
WYSTAWY
Galeria 
do 29.01 „115 lat Domu Narodowego w Cie-
szynie – meandry historii” 
4.02-25.02 Malarstwo Pawła Wałacha
Galeria „Na Piętrze”
4.02-29.02 „Słoneczne Przedszkole i absol-
wenci” – wystawa prac dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Bażanowicach

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.
do 28.02 „Cieszyn w latach I wojny świato-
wej” – autor Irena French
24.02 g. 17.00 O konserwacji XVII- wiecznego 
Globusa Nieba Willema Janszoona Blaeu ( Łu-
cja Brzeżycka, Anna Fedrizzi Szostok) Spotka-
nia Szersznikowskie

BIBLIOTEKA

13.02 g. 9.00 Cieszyński klub CoderDojo
13.02 g. 11.00 Warsztaty z robotyki i elek-
troniki
15.02 i26.02 g. 14:00 Reniferie – warszta-
ty dla dzieci
17-18.02 g. 19.00-8.00 RoboNight – mara-
ton programowania i konstruowania dla 
dzieci od 10 lat
19.02 g. 10.00-12.00 12.30-14.00 „Przygo-
da z książką” – warsztaty dziennikarsko-
-radiowe dla dzieci i młodzieży
22.02 g. 10.00-12.00; 12.00-14.00 „Przy-
goda z książką” - warsztaty dziennikar-
sko-radiowe dla dzieci i młodzieży
25.02 g. 10.00-12.00, 12.00-14.00 „Przygo-
da z książką” – warsztaty dziennikarsko-
-radiowe dla dzieci i młodzieży
ODDZIAŁ DLA DZIECI
12.02 g. 15.00 – WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
15.02 g. 14.00 - „Na podbój Arktyki” - 
warsztaty literackie 
16.02 g. 14.00 - „Czy foka jest biała”- 
warsztaty plastyczne 
17.02 g. 14.00 - „Znowu na Wyspie Niedź-
wiedziej ”- warsztaty plastyczne 
19.02 g. 14.00 - „Bitwa na ... – runda I”- tur-
niej gier planszowych
22.02 g. 14.00 - „Tajemnice szóstego kon-
tynentu ”- warsztaty literackie 
23.02 g. 14.00 - „Zaczarowana zagroda ”- 
warsztaty plastyczne 
24.02 g. 14.00 - „W krainie białych niedź-
wiedzi ”- warsztaty plastyczne 
26.02 g. 14.00 - „Bitwa na ... – runda II”- 
turniej gier planszowych
do 15.04 zgłoszenia do Międzynarodowego 
Konkursu Literackiego z cyklu Zostań pisa-
rzem... – „Z pamiętnika młodego czytelnika”

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
do 5.03 Czas jest wszystkim. Kalendarze w 
zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wie-
ku po współczesność
29.01 g. 17.00 „Rzecz pożyteczna. Najcie-
kawsze kalendarze w zbiorach Książnicy Cie-
szyńskiej” - z cyklu „Cymelia i osobliwości”
5.02 g. 16.00 Prezentacja nowego tomu se-
rii „Bibliotheca Tessinensis” zawierającego 
„Dziennik” Andrzeja Cinciały z lat 1846-1853
26.02 g. 17.00 Najpopularniejsze śląskie 
śpiewniki i kancjonały dawniej i dziś. Prezen-
tacja Haliny Morawiec z cyklu „Cymelia i oso-
bliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

MUZEUM DRUKARSTWA

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

12.02 g. 15.00 ABC Przedsiębiorczości 
13.02 g. 9.00 ABC Przedsiębiorczości 
13.02 g. 10.00, 13.00 Mała Pracownia Pro-
jektowania. Projektowanie mebli/zabawek 
z Małgorzatą Pękalą
17.02 g. 16.30 Spotkanie Klubu Przedsię-
biorcy, sala konferencyjna Oranżerii Zam-
ku Cieszyn
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. 9.00-16.00
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
12.02 g. 19.00 Koncert Zespołu Riffertone, 
Cafe Muzeum
do 29.02 „Rozmowa z człowiekiem” – wy-
stawa drzeworytów Jadwigi Smykowskiej, 
„Galeria zmienna”, Szpitala Śląskiego
do 31.03 „Zima trzyma” – wystawa prac 
dzieci z Powszechnej Szkoły Podstawowej 
w Rudniku, Bibliotka Pedagogiczna w Cie-
szynie, ul. Stalmacha 14 pon.-pt.10.00-17.00 
oraz w soboty od 9 do 13
do 31.03 „Kobieta w pasteli” - wystawa 
matki i córki, Iwona i Karolina Skjupińska, 

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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ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
12 II 

– 
26 II

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)

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

Galeria w Bramie, ul. Przykopa 17
12.02 g. 9.00-14.00 EkoWalentynki, Szkoła 
Podstawowa nr 3, ul. Hallera 8
12.02 g. 17.30 „ASPAZJA” - komedia Johna 
Whitewooda, Osiedlowe Centrum Kultury i 
Rekreacji ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6
12.02 g. 19.00 Baśnie Ludów Ziemi, Herba-
ciarnia Laja / Zamek Cieszyn
12.02 g. 19.00 Koncert Zespołu Riffertone, 
Cafe Muzeum
14.02 g. 11.00-15.00 EkoWalentynki, Spół-
dzielnia Socjalna OFKA, ul. Zamkowa 3c
17.02 g. 17.00 „Prowdziwe starzikowe opo-
wiadania” - spotkanie z Bronisławą i Włady-
sławem Wranami z Olbrachcic Sala Widowi-
skowo-Konferencyjnej OCKiR, ul. Kossak 6
19.02 g. 15.00 spotkanie dot. projektu Budżetu 
Obywatelskiego pn. Ośrodek Adopcji Zwierząt 
„Adgeris”, OCKiR, ul. Kossak-Szatkowskiej 6
22-26.02 g. 10.00-14.00 „My się zimy nie bo-
imy” Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 
„Kontakt” ul. Ks. Janusza 3, tel. 33479 54 55 
każdy drugi poniedziałek miesiąca g. 
10.00-17.00 „Oddaj krew w Cieszynie, Ry-
nek - Ambulans Krwiodawstwa
czwarty wtorek miesiąca g. 18.00-20.00 
„Coffe Evenings in English” spotkania przy 
kawie w języku angielskim, Herbaciarnia 
Laja, Wzgórze Zamkowe
23.02 g. 16.00 „Dieta dla seniora czyli ogól-
ne wskazówki żywieniowe” Sala konferen-
cyjna Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowe-
go, wykład z cyklu Pro salute, wstęp wolny
28.02 g. 10.00-14.00 Giełda Płyt Winylo-
wych, Piwnica Browaru Zamkowego
4.04 Wielki Konkurs Historyczny z okazji 
1050 rocznicy Chrztu Polski, zgłoszenia 
do 21.03 na adres: we@powiat.cieszyn.pl

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
każdy wtorek g. 16.45 i sobota 9.45 Zajęcia 
szkółki łyżwiarstwa figurowego na lodowisku 
w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Sportowa 1.
poniedziałki i czwartki g. 9.45-10.45 Hoke-
jowe ABC
14.02 g. 19.15-20.15 Walentynkowe lododi-
sko, od 18.45 malowanie twarzy
20.02 g. 17.30 KS MOSiR Cieszyn - KK Po-
lonia Bytom, Hala Sportowa Uniwersytetu 
Śląskiego, ul. Paderewskiego 9
27.02 g. 14.00 Sparing: TS Piast Cieszyn - WSS 
Wisła, Brandýs Area 361 ul. Karvinská 416/51

PO 2 STR. OLZY

Czytelnia i Kawiarnia AVION, ul. Główna 1:
do 4.03 Fotoklub Zvonek – wystawa fotografii 
4.02 g. 17.00 Jazzowe Akustyczne Lam Trio
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego 
14.02 g. 17.30 Grube ryby - spektakl
20.02 g. 17.30 Złotowłosa - premiera musi-
calu
26.02 g. 20.00 Kapela Poutníci, Jazzklub - 
Kass Strelnice, Střelniční 256/1

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

Janusz Widzik sportowiec – pływak maratończyk, 
miłośnik przyrody, szczęśliwy posiadacz rodziny 
czterech yorków. Prezes MTP Delfin Cieszyn oraz 
prezes Beskidzkiego WOPR-u w Cieszynie.

Bobi, pies, w wieku około 5 lat, długowłosy, 
średniej wielkości, w kłębie ma około 40 cm. 
Znaleziony 29 stycznia 2016 roku w Cieszynie.
Numer ewidencyjny: 43/2016.

Argon, pies, w wieku około 2 lat, gładkowło-
sy, średniej wielkości, w kłębie ma około 50 
cm. Znaleziony 27 stycznia 2016 roku w Cie-
szynie. Numer ewidencyjny: 39/2016.
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Katarzyna Widzik – wielokrotna medalistka Mi-
strzostw Polski w pływaniu. Trenerka w klubie 
MPT Delfin Cieszyn oraz czynna zawodniczka. 
Posiadaczka yorkshire’a terriera o imieniu Lala.

Nocne życie miasta
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe 

Animatorów Kultury jest organizatorem 
konkursu fotograficznego Cieszyn nocą. 
Przeprowadzony zostanie w ramach XIII 
Studenckiego Przeglądu Filmowego czASKi-
na. Celem konkursu jest stworzenie zbioru 
fotografii Cieszyna, które pokazują jego 
nocne życie. Organizatorzy w ten sposób 
nawiązują do wyświetlanego podczas prze-
glądu filmu Ewa chce spać o nocnej wędrów-
ce poprzez zaułki wrocławskiej metropolii. 
Organizatorzy pragną zachęcić studentów, 
uczniów i mieszkańców do podzielenia się 
swoją wizją nocnego życia granicznego 
miasta. Konkurs zostanie przeprowadzony 
od 9 lutego do 14 marca. Zdjęcia należy 
przesyłać na adres e-mail: czaskinacie-
szyn@gmail.com. Pod tym adresem można 
takze zasięgnąć bliższych informacji na te-
mat tej ciekawej inicjatywy. 
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