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komunalnych w 2017 roku

Ferie zimowe 2017

Historyczny mur obronny

Orszak Trzech Króli z Prezydentem

Tegoroczny Orszak Trzech Króli przebiegał pod 
hasłem „Pokój i dobro”. Z takim przesłaniem 
przyjechał też do Cieszyna Prezydent RP Andrzej 
Duda. W swoim przemówieniu na cieszyńskim 
Rynku odniósł się do wielonarodowościowych 
i wielowyznaniowych tradycji Śląska Cieszyńskie-
go. Podkreślił przy tym braterskie relacje, które 
mogą i łączą ludzi zróżnicowanych kulturowo. 

Wezwanie do czynienia pokoju i dobra było motywem wie-
lokrotnie przewijającym się w słowach i gestach tegorocznych 
obchodów święta Objawienia Pańskiego. Tym wartościom, pły-
nącym z betlejemskiej groty, poświęcił swoją homilię ksiądz bi-
skup Roman Pindel, wzywając nas wszystkich do bycia królami 
pokoju i dobra. Obecność pasterza diecezji bielsko-żywieckiej 
była tym cenniejsza, że przypadała na dzień trzeciej rocznicy 
jego konsekracji biskupiej.

Wymowna była również obecność proboszcza parafii ewan-
gelicko-augsburskiej ks. Janusza Sikory. Potwierdziła ona to, 
czym chwalimy się na zewnątrz, mówiąc o życzliwym współist-
nieniu ludzi różnych wyzwań.

Życzeniem Pary Prezydenckiej było, aby swoją obecnością 
wpisać się w naturalny, wcześniej przygotowany przebieg uro-

czystości, aby spotkać się z mieszkańcami Cieszyna rodzinnie 
przeżywającymi Święto Trzech Króli. Pomijając względy for-
malne i wymogi bezpieczeństwa, tak też się stało.

Wizyta Pary Prezydenckiej stała się częścią codzienności, 
choć z radością muszę stwierdzić, że niecodzienna była fre-
kwencja uczestników uroczystości w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny a potem na cieszyńskim Rynku.

Mimo siarczystego mrozu i bardzo krótkiego czasu na przygo-
towanie wizyty, bo zaledwie trzech dni od oficjalnego potwier-
dzenia, licznie we wspólnocie przeżywaliśmy ten wyjątkowy 
dzień. Za to bardzo dziękuję, bo w ten sposób odpowiedzieliśmy 
na zaszczyt i wyróżnienie jakie jest związane z wizytą prezy-
denta kraju w danej miejscowości.

Opisuję tych kilka wątków związanych z wizytą Głowy Pań-
stwa w Cieszynie, bo z nich wyłaniają się istotne dla nas prze-
słania. Po pierwsze wezwanie do szerzenia pokoju i dobra, bo 
bez tych wartości trudno jest mówić o szczęściu, sprawiedliwo-
ści czy nawet rozwoju gospodarczym obejmującym wszystkie 
grupy społeczne.

Po drugie wezwanie do szacunku wobec każdego człowieka 
w jego codzienności. W końcu jest to wezwanie do budowania 
wspólnoty opartej na rodzinnych relacjach.

Ciąg dalszy na str. 2

Mieszkańcy licznie zgromadzili się na cieszyńskim Rynku.

Prezydent otrzymał pamiątkową monografię Cieszyna.
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Orszak Trzech Króli z Prezydentem
Dokończenie ze str. 1
Po spotkaniu na Rynku z mieszkańcami Śląska Cieszyńskie-

go, w tym z Polakami mieszkającymi na Zaolziu, Prezydent gościł 
jeszcze w Sali Sesyjnej. Tutaj, razem ze Starostą Januszem Królem, 
wręczyliśmy Głowie Państwa monografie Cieszyna i Śląska Cie-
szyńskiego, które odtąd staną się częścią biblioteki prezydenckiej. 
Tematy lokalne, które mieliśmy okazję poruszyć w Sali Sesyjnej, 
były dla nas ważne z wielu powodów, jednym z nich było miej-

sce Cieszyna jako ważnego dla Polaków mieszkających na Zaolziu 
ośrodka życia kulturowego i narodowego.

Jestem przekonany, że ta symboliczna wizyta Prezydenta RP An-
drzeja Dudy przyniesie nam wiele dobrych owoców. Dlatego tym 
bardziej dziękuję wszystkim, którzy do tej wizyty się przyczynili, 
a w szczególności parafii pw. św. Marii Magdaleny z ks. prob. Jac-
kiem Graczem na czele i „Domowi Narodowemu” z kierowniczą rolą 
dyrektor Moniki Sikory Monkiewicz.

Ryszard Macura
Burmistrz Cieszyna

Para Prezydencka uczestniczyła w Eucharystii.

Uliczne jasełka zgromadziły mieszkańców i gości. Prezydent wpisał się do księgi pamiątkowej Cieszyna.

Uroczysta msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny.

Na Rynku zebrały się całe rodziny.
Zd

ję
ci

a:
 R

K 
i R

en
at

a 
Zi

ęb
a

Orszaki wyruszyły ze swoich parafii.
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Zmiany w komunikacji miejskiej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, 

że od dnia 01.01.2017 r. wprowadzone zostają zmiany w rozkładzie 
jazdy autobusów komunikacji miejskiej:

1. Autobus linii nr 10 będzie się zatrzymywał na nowym przy-
stanku „Miarki” zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki w obrębie 
skrzyżowania z ul. Kraszewskiego w obu kierunkach. 

2. Uruchomiona zostanie nowa regularna linia komunikacji miej-
skiej nr 41 łącząca os. Piastowskie z Niepublicznym Zespołem Opie-
ki Zdrowotnej „Ubezpieczalnia” przy ul. Bielskiej. Autobusy będą 
kursować od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecz-
nych wg następującego rozkładu jazdy:

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. 
ZGK

100. urodziny mieszkańca Cieszyna 
Na początku stycznia swoje setne urodziny obchodził pan Tade-

usz Kosk – najstarszy obecnie mieszkaniec naszego miasta, który 
urodził się dokładnie 1 stycznia 1917 roku. W imieniu władz Cie-
szyna, z okazji tego pięknego jubileuszu, kwiaty oraz list gratula-
cyjny od premier Beaty Szydło wręczył zastępca burmistrza mia-
sta Aleksander Cierniak, któremu towarzyszyli naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Grzegorz Sobo-
szek oraz pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Ilona Cziommer.

Wizytę wykorzystano na rozmowy i nieodłączne w takich chwilach 
wspomnienia. Pan Tadeusz Kosk pochodzi z Podlasia z miejscowości 
Koski, ale w Cieszynie mieszka od czasów powojennych. Lubi powta-
rzać, że „wszystko już przeżył”, odwiedzającej go delegacji zaimpono-
wał swoją samodzielnością, aktywnością i zainteresowaniami. Raz 
jeszcze życzmy panu Tadeuszowi zdrowia i wszelkiej pomyślności!

UM Cieszyn
Tadeusz Kosk bardzo ucieszył się z wizyty.

Wsparcie kobiet 
w ciąży i rodzin

1 stycznia 2017 r. roku weszła w ży-
cie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. 
Celem ustawy jest wsparcie rodzin, realizo-
wane na kilku płaszczyznach, w tym:

• zapewnienie dostępu do informacji 
w zakresie rozwiązań wspierających 
rodziny oraz kobiety w ciąży,

• zapewnienie kobietom w ciąży dostępu 
do diagnostyki prenatalnej,

• zapewnienie odpowiednich świadczeń 
opieki zdrowotnej kobiety w okresie 
ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym 
uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz 
w sytuacji niepowodzeń położniczych,

• zapewnienie dostępu do poradnictwa 
w zakresie rozwiązań wspierających 
rodzinę,

• zapewnienie jednorazowego świadcze-
nia z tytułu urodzenia dziecka, u które-
go zdiagnozowano ciężkie i nieodwra-
calne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą jego życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie roz-
woju dziecka lub w czasie porodu,

• zapewnienie odpowiednich świad-
czeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziecka, 
u którego zdiagnozowano ciężkie i nie-

odwracalne upośledzenie albo nieule-
czalną chorobę zagrażającą jego życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

• zapewnienie dostępu do usług koordy-
nacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem dziec-
ka, u którego zdiagnozowano ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nie-
uleczalną chorobę zagrażającą jego ży-
ciu, które powstały w prenatalnym okre-
sie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

• zapewnienie możliwości przeprowa-
dzenia porodu w szpitalu III poziomu 
referencyjnego,

• zapewnienia innych świadczeń, w tym 
w zakresie wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej.

Gmina odpowiedzialna jest za przyzna-
wanie i wypłacania jednorazowego świad-
czenia z tytułu urodzenia dziecka, u które-
go zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę za-
grażającą jego życiu, które powstały w pre-
natalnym okresie rozwoju dziecka lub w 
czasie porodu. Świadczenie wynosi 4000 zł. 

Prowadzeniem postępowań w sprawie 
tych świadczeń w Cieszynie zajmuje się 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział 
Świadczeń Rodzinnych, ul. Skrajna 5, pok. 
nr 11, tel. 33 479 49 40.

Rodziny z dzieckiem, u którego zdia-
gnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną cho-

robę zagrażającą jego życiu, które po-
wstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu, a także ko-
biety w okresie ciąży, porodu i połogu, 
w szczególności kobiety w ciąży powikłanej 
oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych 
są uprawnione do poradnictwa w zakresie:

• przezwyciężania trudności w pielęgna-
cji i wychowaniu dziecka,

• wsparcia psychologicznego,
• pomocy prawnej,
• dostępu do rehabilitacji społecznej i zawo-

dowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Poradnictwo w tym zakresie koordy-

nowane jest przez asystentów rodziny za-
trudnionych w MOPS w Cieszynie. 

W celu uzyskania pomocy ze strony asy-
stenta rodziny, osoby uprawnione powinny 
złożyć wniosek do kierownika MOPS w Cie-
szynie.

MOPS
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Poradnictwo koordynują asystenci rodziny.
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Eliasz Dawidson (Red Bull PL): Wygląda na to, że w tym roku 
wyjątkowo nie musisz się martwić, czy najeździsz się w zimę 
na motocyklu.

Adam Tomiczek: Zdecydowanie nie martwię się, czy się najeż-
dżę, bo w końcu czeka mnie 9000 kilometrów w dwa tygodnie. Mam 
tylko nadzieję, że uda mi się przejechać cały rajd i zameldować się na 
mecie w Buenos. Debiut na Dakarze z pewnością nie będzie łatwy.

E.D.: Zanim jeszcze porozmawiamy o samym Dakarze, wróć-
my do zakończonego już sezonu 2016. Nie był to dla ciebie ła-
twy rok, bo kontuzja nadgarstka, przez którą pauzowałeś od 
połowy 2015 roku nie pozwalała o sobie zapomnieć.

A.T.: Nadgarstek po złamaniu wyleczyłem bardzo późno i na roz-
jeżdżenie się przed sezonem 2016 było mało czasu. Na zawodach 
w Hiszpanii upadłem znowu na tą samą rękę i musiałem zaliczyć 
krótką przerwę rezygnując z zawodów, aby nie ryzykować poważ-
niejszym uszkodzeniem. Nie udało mi się przejechać całego sezonu 
Mistrzostw Świata Enduro, ale zobaczyłem, czego jeszcze brakuje, 
żeby móc walczyć o czołowe miejsca.

E.D.: Szybko jednak wróciłeś i zaliczyłeś kilka niezłych wy-
stępów m.in. podczas Red Bull 111 Megawatt, na Sześciodniów-
ce oraz oczywiście w Maroku.

A.T.: W tym sezonie Red Bull 111 Megawatt nie kolidował z inny-
mi zawodami, więc w końcu miałem okazję wystartować i spraw-
dzić się w Hard Enduro. Zawody były bardzo wymagające i chociaż 
dostałem trochę w kość to podobało mi się. Do Kleszczowa zjechało 
się sporo szybkich zawodników, a Bartek Obłucki przygotował nam 

ciekawą trasę pełną różnych pułapek. Trzeba było dobrze rozłożyć 
siły, bo wyścig trwał prawie trzy godziny i można było się zmęczyć. 
Udało mi się go zakończyć na 8. miejscu, z czego jestem całkiem za-
dowolony.

Później miałem wystartować już tylko na Sześciodniówce, ale po-
jawiła się możliwość startu w Rajdzie Maroka, więc postanowiłem 
wykorzystać okazję. Spakowałem się i wyruszyłem na 5-dniowy 
rajd, podczas którego pokonaliśmy 2000 kilometrów. Był to mój de-
biut w rajdach długodystansowych, ale dzięki wsparciu świetnego 
zespołu Orlen Team miałem profesjonalną obsługę i mogłem skupić 
się tylko na jeździe, poznając świat prawdziwego cross-country od 
środka. Celem było dojechanie do mety i nauka. Rajd ostatecznie 
ukończyłem na 15. miejscu.

Prosto z Maroka poleciałem do 
Hiszpanii na Drużynowe Mistrzo-
stwa Świata, gdzie niestety nie mia-
łem zbyt dużo czasu na zapamięta-
nie wszystkich prób i przesiadkę z 
dużej dakarówki na lekką rajdówkę, 
więc planem była spokojna i kon-
sekwentna jazda przez sześć dni. 
Drugiego zostaliśmy już tylko we 
trójkę i na dobry wynik w klasyfi-
kacji drużynowej nie było już szans. 
Udało mi się zaliczyć kilka niezłych 
prób, ale popełniłem też kilka błę-
dów i w generalce zająłem 36., a w 
klasie E3 10. miejsce. W klasyfikacji 
World Trophy uplasowaliśmy się na 
14 pozycji.

E.D.: Podczas Rajdu OiLibya 
Marocco miałeś okazję zobaczyć, co z czym się je na pustyni i 
zaliczyć w sumie swój jedyny występ na KTM 450 Rally przed 
Dakarem. Czego tam się nauczyłeś?

A.T.: Przede wszystkim zobaczyłem, jak ważna jest nawigacja w 
tego typu rajdach. Przy tych prędkościach i przy takim zmęczeniu 
praktycznie niemożliwe jest nie pomylenie się i rzecz polega na 
zorientowaniu się, że jedziesz źle i szybkim odnalezieniu dobrego 
kierunku. Na trasę trzeba wracać bez nabijania dodatkowych kilo-
metrów i tracenia cennego czasu, a to wymaga dobrego rozumienia 
mapy i orientowania się w terenie. Zazwyczaj do pomyłek docho-
dzi w miejscach, gdzie pułapki zastawiają organizatorzy. Ci najlepsi 
kierowcy potrafią rozpoznać takie miejsca, ale większość zawodni-
ków popełnia błąd i daje się złapać. Trzeba pamiętać, że jadą z nami 
samochody, więc trasa nie może być tak trudna, żeby nie dało się 
jej przejechać. Najważniejsze, żeby to robić szybko i bezpiecznie. W 
kwestii nawigacji mam świetnego nauczyciela, bo mogę liczyć na 
rady Jacka Czachora, który dojechał do mety wszystkich Dakarów, 
w których wystartował, a było ich chyba 15. Jacek daje mi cenne 
wskazówki, które bardzo pomagają mi później na trasie. Jeszcze 
jednak dużo nauki przed mną.

E.D.: Teraz przed tobą Rajd Dakar. Cieszysz się z tej szansy?
A.T.: Oczywiście, że się cieszę, bo ten rajd zawsze mi chodził po 

głowie i chciałem się tu znaleźć, ale nie sądziłem, że tak szybko będę 
mógł w nim wystartować. Pierwszy raz wszystko jest tak profesjo-
nalnie przygotowane. Mam mechanika i muszę zajmować się tylko 
jeżdżeniem. Organizacja nie spoczywa już na mnie, więc mogę się 
skupić na swoim zadaniu. Postaram się wykorzystać szansę, którą 
dostałem. Nie da się jednak przewidzieć, co wydarzy się podczas 

Rozmowa z Adamem Tomiczkiem pochodzącym z Cieszyna – debiutantem 
Rajdu Dakar 2017 o zmaganiach w najtrudniejszym wyścigu świata.

Postaram się wykorzystać szansę

Ostatnie godziny do startu, wszystko gotowe.

Numer 49 melduje się na starcie.

A. Tomiczek miał do pokonania wiele przeszkód.
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tych dwóch tygodni, dlatego trzeba zachować zimną głowę.
E.D.: Na pewno słyszałeś to pytanie już wiele razy przed wy-

lotem do Buenos Aires, ale muszę je zadać. Czego obawiasz się 
najbardziej na Dakarze?

A.T.: Samej jazdy na motocyklu się nie boję, bo umiem to robić. 
Największym wyzwaniem z pewnością będzie pokonanie tak du-
żego dystansu w 14 dni. Do tego dojdą wysokie temperatury, spore 
różnice w wysokościach i przede wszystkim zmęczenie. Najważ-
niejsze na pewno będzie, żeby nie przegrać z samym sobą i nie dać 
się swojemu organizmowi.

E.D.: Zaczynałeś od motocrossu, później doszły do tego raj-
dy enduro, a teraz zacząłeś też przygodę z rajdami długody-

stansowymi. Kiedyś opowiadałeś 
nam już o różnicach między tymi 
pierwszymi dyscyplinami. Jak 
porównałbyś do nich tę trzecią?

A.T.: Motocross to typowy sprint, 
rajdy enduro to załóżmy bieg na 
10-kilometrów, a długodystansowe 
to już prawdziwy maraton. W tej 
pierwszej dyscyplinie jeździ się po 
stosunkowo krótkim torze i zna się 
go na pamięć. W rajdach okrążenia 
mają po kilkadziesiąt kilometrów 
i zmienia się dosyć sporo. Chodzi 
się jednak po próbach, więc można 
zapamiętać niebezpieczne miejsca 
i przewidzieć, jak będzie zmieniała 
się trasa. W cross-country z kolei 
jedzie się tylko raz i to całkowicie 
w ciemno. Mamy tylko mapę, z któ-

rej możemy domyślać się, jak będzie wyglądało to, co spotkamy po 
drodze. Do tego prędkości są dużo większe, bo tutaj jeździ się już 
średnio po 160-180 km/h, więc konsekwencje błędu również mogą 
być większe.

E.D.: A motocykle? Jak duże różnice są pomiędzy maszynami 
do poszczególnych dyscyplin?

A.T.: Prawda jest taka, że oprócz tego, że dakarówka również 
ma dwa koła i zawieszenie to mało ma wspólnego z rajdówką, a o 
crossówce nie wspominając. Mamy trzy baki i sama kolejność ich 
wypalania jest ważna. Jak wypalimy najpierw tylny i zostawimy 
dwa przednie to ciężko jest poderwać motocykl na koło w razie po-
trzeby. Z kolei jeżeli zostawimy całe paliwo na tyle to przód mamy 
odciążony, ale tył zaczyna latać. Opony również całkowicie się róż-
nią od tych, na których jeździłem do tej pory. Muszą przejeżdżać 
spore dystanse, więc mieszanka i bieżnik są zupełnie inne. Trzeba 
również pamiętać o tym, żeby nie spalić mousse’a już na początku 
dnia i możliwie go oszczędzać.

E.D.: Wiesz już, co będziesz robił w dalszej części sezonu, po 
Dakarze?

A.T.: Teraz jest Dakar i tylko na tym się skupiam. Póki co celem 
jest meta w Buenos Aires, a co będzie w dalszej części sezonu, okaże 
się po powrocie do Polski.

E.D.: W takim razie trzymamy mocno kciuki i życzymy po-
wodzenia. Niech rok 2017 rozpocznie się dla ciebie w najlepszy 
sposób.

A.T.: Dzięki!
Wywiad opublikowany dzięki uprzejmości Red Bull PL

Rozmawiał: Eliasz Dawidson (www.redbull.pl)

Rajd Dakar 2017 na www.RedBull.pl:
Przypominamy również, że najświeższe wyniki i informacje z 39. 

edycji najtrudniejszego rajdu świata będziecie mogli śledzić na bie-
żąco na stronie Reb Bull PL. Śledźcie relację dzień po dniu i kibicuj-
cie z nami Adamowi oraz wszystkim polskim zawodnikom!

Możecie też polubić oficjalny profil Adama Tomiczka na Facebo-
oku: www.facebook.com/AdamTomiczek123.

Dziś (tj. 10 stycznia) przed ORLENTeam druga część etapu mara-
tońskiego. Adam Tomiczek jeżdzący podczas tego rajdu z numerem 
49. jest spokojny: – Mój motocykl ma się świetnie. Wczoraj nie miałem 
żadnej wywrotki, a odcinek prawie cały prowadził w głębokim piasku, 
więc opony są jak nowe. Podczas przerwy mechanicy bardzo dobrze 
przygotowali motocykl, więc jestem o niego spokojny – podsumowuje 
kolejny dzień zmagań.

Cieszynianin Adam Tomiczek z dnia na dzień pnie się coraz 
wyżej w klasyfikacji generalnej.

Pierwszego dnia pokonał 454 kilometry z czego 39 km odcinka 
specjalnego i zajął 41 pozycję. Podczas drugiego etapu Dakar Rally 
przejechał 803 kilometry i zajął 33 miejsce. Trzeci etap w Argen-
tynie wynosił 780 kilometrów i odbywał się na poziomie 5 tysięcy 
metrów n.p.m., Adam zajął 36 miejsce, a w generalnej klasyfikacji 
miejsce 35. Czwarty etap Rajdu Dakar zakończył na 23 miejscu 
i awansował na 29 pozycję w rankingu. Piąty etap ze względu na 
trudne warunki pogodowe został skrócony do 292 km. Adamowi 
udało się go ukończyć na 89. Pozycji, spadając na 43 miejsce. Szósty 
etap został odwołany, a 9 stycznia podczas siódmego etapu rajdu 
zaliczył swój najlepszy jak dotąd wynik etapowy zajmując 13 pozy-
cję. W rankingu ogólnym plasuje się na 40. miejscu.

Rozmowa z Adamem Tomiczkiem pochodzącym z Cieszyna – debiutantem 
Rajdu Dakar 2017 o zmaganiach w najtrudniejszym wyścigu świata.

Postaram się wykorzystać szansę

Piękne widoki to jeden z elementów rajdu.

Najważniejsze, żeby to robić szybko i bezpiecznie.

A. Tomiczek miał do pokonania wiele przeszkód.
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Koncert Noworoczny 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

W sobotę (7 stycznia 2017 r.) już po raz piętnasty w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się Koncert Noworocz-
ny, którego organizatorem była Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Wyda-
rzeniu przyświecał cel, jakim niezłomnie jest zbieranie środków na 
kształcenie uzdolnionej i niezamożnej młodzieży naszego powiatu. 
Ta wspaniała tradycja kontynuowana jest od 2002 roku, kiedy to 
powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego.

– W ciągu tych 15 lat, zgromadziliśmy fundusze stypendialne w wyso-
kości 265 tys. złotych. Poprzez stypendium udało nam się wesprzeć 297 
uczniów i studentów Śląska Cieszyńskiego. Koncert jest więc również kon-
certem charytatywnym, ponieważ cały dochód z niego, będzie przezna-
czony na fundusz stypendialny, dzięki temu pomożemy młodym ludziom 
spełnić ich marzenia – przypomniała Marta Kawulok, Prezes ZG MZC.

W Cudowny świat musicalu wprowadziła widzów Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskie-
go. Na deskach Teatru, swój kunszt wokalny zaprezentowali także zna-
ni soliści: Edyta Krzemień – sopran i Damian Aleksander – tenor. Wśród 
widzów nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, powiatu i Sejmiku 
Województwa Śląskiego, a także wielu sponsorów i darczyńców, któ-
rzy od lat nie żałują środków na rozwój funduszu stypendialnego.

Wydarzenie objął honorowym patronatem burmistrz Cieszyna. 
– To niezwykły zaszczyt otwierać koncert, poświęcony stypendystom 
i mający na celu pomoc w kształceniu młodych ludzi. Wspomniany 
tutaj Paweł Stalmach, przypominał nam o tym, że trudno jest mówić 
o rozwoju ducha narodowego bez oświaty. Bardzo się cieszę, że pod-
trzymujecie tę ideę świadomości i, że oświata niezwykle aktywnie 
wpływa na kulturę, na naszą codzienność. Za to wszystko chciałem 
dzisiaj podziękować Macierzy Ziemi Cieszyńskiej… – mówił burmistrz 
Ryszard Macura, otwierając jubileuszowy koncert.

Dziś to godne do naśladowania działanie, jest nawiązaniem do sta-
rej chlubnej tradycji budowania i wzmacniania polskiego szkolnictwa, 
jaką Macierz rozpoczęła na Ziemiach Księstwa Cieszyńskiego wraz ze 
swoim powstaniem w 1885 roku. Dzięki jej staraniom na Śląsku Cie-
szyńskim powstało wiele placówek kształcących w języku ojczystym, 
w tym dwa gimnazja, seminarium nauczycielskie oraz kilka szkół 

ludowych. O zalążku budzenia się polskości nad Olzą, przypomniał 
jeszcze przed rozpoczęciem koncertu Mariusz Makowski. – Co roku 
stając tu przed państwem, zastanawiam się co takiego wydarzyło się w 
historii Śląska Cieszyńskiego, że dzisiaj mówimy po polsku… Chciałbym 
tu nawiązać do trzech drobnych faktów, które na tym zaważyły – mówił 
prelegent, przywołując w pamięci daty szczególne dla oświaty. 

Fundowane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej stypendia, po-
dzielone zostały na kilka kategorii. Dla uczniów klas maturalnych 
i studentów pierwszego roku studiów dziennych, ufundowano sty-
pendia macierzowe. Oprócz nich przyznawane są także Stypendia 
Artystyczne im. Maćka Olbrychta, a dzięki nawiązanej współpracy 
z polsko-amerykańską Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości 
w Łodzi, ponad osiemdziesięciu studentów otrzymało zwiększone 
wsparcie finansowe w ramach stypendiów pomostowych. Macierz 
Ziemi Cieszyńskiej funduje także nagrody specjalne, które przezna-
czone są dla wybitnych uczniów, mających szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki i sportu. Przyznawane stypendia trafiają do 
zdolnej młodzieży Śląska Cieszyńskiego. Zbierane środki na fun-
dusz stypendialny pochodzą z organizowanych przez Macierz co-
rocznych koncertów noworocznych i kwest, ale nie tylko. Część pie-
niędzy udaje się zebrać dzięki stałym darczyńcom, a także dzięki 
wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego. 

Krzysztof Telma

W nowy rok z harfą Przy wspólnym stole
Spotkanie przy wspólnym wigilijnym stole, to już tradycja w Stowa-

rzyszeniu Dziedzictwo św. Jana Sarkandra w Cieszynie. Każdego roku, 
tuż przed świętami spotykają się jego wszyscy pracownicy, członko-
wie i sympatycy, by złożyć sobie życzenia i przełamać się opłatkiem.

Tego dnia każdy znajduje chwilę, by ze sobą pobyć, obdarzyć 
uśmiechem, zanucić kolędę. W tym roku przed szeroką publiczno-
ścią wystąpiły przedszkolaki.

Spotkaniu towarzyszył również cel charytatywny, zorganizo-
wany przez uczniów Katolickiego Liceum im. św. Melchiora Gro-
dzieckiego w Cieszynie. Uczniowie pomagają innym, inspirując do 
pomocy również  swoich kolegów z wymiany polsko-niemieckiej, a 
dokładnie ze St. Josef Gymnasium z Bocholt. 

Barbara Stelmach-Kubaszczyk

Niedzielny koncert w Cafe Muzeum.

Wigilijnie w Stowarzyszeniu.

Zagrali dla stypendystów.
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Ewa Jaślar-Walicka, jej uczniowie i goście wkroczyli W nowy rok 
z harfą. Oczywiście wszystko za sprawą tradycyjnego już wyda-
rzenia, które co roku w styczniu, zaprasza na niedzielne koncerty 
do Cafe Muzeum w Cieszynie. Koncert harfowy, który zabrzmiał 8 
stycznia, był nie tylko okazją do wsłuchania się w utwory muzyki 
klasycznej, ale i w nasze polskie kolędy. Wydarzenie upodobali so-
bie zarówno mieszkańcy miasta, jak i goście.

– Już od kilku lat jestem uczestnikiem koncertów W Nowy Rok z harfą i 
za każdym razem jestem mile zaskoczony warsztatem muzycznym oraz 
poziomem wykonania młodych artystów. Mamy bardzo zdolną młodzież 
– mówi uczestnik, który na koncert przyjechał z Bielska-Białej.

Występ nagrodzony został gromkimi brawami licznie zgroma-
dzonych słuchaczy. 

Barbara Stelmach-Kubaszczyk
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Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Matejki 3
W czasie pierwszego tygodnia ferii (16-

20.01) organizowane będą zajęcia sporto-
we, informatyczne, plastyczne, manualne 
techniką origami, quizy i konkursy. Zaję-
cia będą prowadzone przez 3 nauczycieli 
w godz. 8.00-14.00. Przewidywana liczba 
dzieci: 45 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi, ul. Chopina 37

Szkoła planuje organizację zajęć przy-
rodniczo-technicznych w całym okresie 
ferii (16-27.01), zajęć czytelniczo-plastycz-
nych w pierwszym tygodniu ferii tj. od 16-
20 stycznia oraz zajęć teatralnych w dru-
gim tygodniu ferii tj. od 23-27 stycznia.

Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 
4 godzin dziennie. Planowany jest udział 
ok. 10-15 dzieci na każdych warsztatach. 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi, ul. Gen. Hallera 8

W czasie pierwszego tygodnia ferii 
(16-20.01) organizowane będą w szkole 
warsztaty kulinarne, warsztaty plastycz-
ne oraz zajęcia ruchowe. Rodzice ponoszą 
koszt zakupu artykułów spożywczych na 
warsztaty kulinarne. Planowany jest udział 
42 dzieci w warsztatach.

Szkoła Podstawowa nr 4, pl. Wolności 7a
Szkoła planuje organizację zimowiska 

stacjonarnego w dwóch turnusach (16-
20.01 i 23-27.01) w godz. od 9.00 do 14.00. 
Przewiduje się udział 45 dzieci. 

W ramach zimowiska zaplanowano zajęcia 
na basenie i sali gimnastycznej, wyjście do 
kina, kulig oraz wyjście na sanki (w zależno-
ści od pogody). Dzieci będą miały zapewnio-

ne drugie śniadanie oraz obiad. Koszt udzia-
łu dziecka w zimowisku to 90 zł na tydzień.

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 68
Zaplanowano organizację zajęć rekre-

acyjno-sportowych oraz zajęć opiekuń-
czych na świetlicy szkolnej, codziennie 
przez okres ferii zimowych tj. od 16 do 27 
stycznia. Zajęcia odbywać się będą od po-
niedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 
13.30. Przewiduje się udział 40 dzieci. Za-
jęcia będą prowadzone przez 2 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Bielska 247
Szkoła organizuje zimowisko stacjonarne 

od 16 do 20 stycznia w godz. od 9.00-13.30. W 
ramach zimowiska zaplanowano wyjście do 
kina i muzeum. Dzieci będą miały zapewnio-
ny obiad. Odpłatność za udział w zimowisku 
to 75 zł. Przewiduje się udział ok. 30 uczniów.

Gimnazjum nr 1, ul. Michejdy 1
Na terenie Gimnazjum odbędą się:
• otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne 

w sali gimnastycznej od 16-20.01
• warsztaty naukowe z wycieczką do 

Centrum Techniki od 16-17.01
• warsztaty artystyczne od 18-26.01

• wycieczka w góry na narty w dniu 25.01 
(koszt autokaru płatny przez Radę Ro-
dziców, uczniowie płacą za wyciąg).

Planowana liczba uczniów: ok. 120.
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integra-

cyjnymi, ul. Szymanowskiego 9
W pierwszym tygodniu ferii (16-20.01) 

w godz. od 10.00-12.00 zaplanowano bez-
płatne zajęcia rekreacyjne. Przewidywana 
liczba dzieci – 20.

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, ul. Wojska Polskiego 1

Gim3 będzie organizatorem półkolonii zi-
mowej dla 20 dzieci w terminie od 16-27.01 
w godz. od 8.00-14.00. Koszt udziału w zimo-
wisku wynosi 120 zł/10 dni. Uczniowie będą 
mieli zapewnione drugie śniadanie w szkole 
oraz obiad w restauracji Leśna Pasja. W ra-
mach zimowiska przewidziano basen, wyj-
ście do kina, na lodowisko oraz wycieczkę 
regionalną do muzeum. Ponadto Gim 3 w ra-
mach współpracy z Towarzystwem Przyja-
ciół Dzieci, organizuje zimowisko dla 100 
uczestników (80 osób – odpłatność 120 zł, 
20 osób – zwolnionych z opłaty).

CUW

Informacja o planowanym wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży w czasie ferii zimowych (16-29 stycznia)

Warsztaty programowania.

Zima na sportowo.

Fo
t.

 S
PT

E

Fo
t.

 A
R

C

Biblioteka Miejska w Cieszynie

Oddział dla dzieci
Zapusty za free
16.01 godz. 14.00 Czas na bale w karna-

wale – warsztaty literacko-plastyczne.
17.01 godz. 14.00 Czy kotyliony mają 

ogony? – warsztaty literacko-plastyczne.
18.01 godz. 14.00 Brokaty i cekiny roz-

weselają miny! – warsztaty literacko-plast.
20.01 godz. 14.00 Planszoteka cz.1 – tur-

niej gier planszowych.
23.01 godz. 14.00 Miłą niespodziankę 

mamy – na bal przebierańców zapraszamy! 
– warsztaty literacko-plastyczne .

24.01 godz. 14.00 Małe przedszkolaki 
piękne stroje mają i do świata bajek gości za-
praszają! – warsztaty literacko-plastyczne.

25.01 godz. 14.00 Tajemnicza dama za ma-
ską schowana – warsztaty językowo-plast.

27.01 godz. 15.00 Planszoteka cz.2 – tur-
niej gier planszowych.

Dla grup zorganizowanych przewidziano 
warsztaty o tematyce regionalnej pt. Lubimy 
pomysły zimy i literackiej Pipi Pończoszanka.

Terminy zajęć należy umawiać w Oddziale 
dla dzieci lub telefonicznie 33 8520710 w. 15.

Pracownia Multimedialna 
Twoje Medi@

16.01 godz. 10.00-12.00 Warsztaty z ro-
botyki dla dzieci (9-13lat) – zajęcia podczas 
których samodzielnie zbudujemy, zapro-
gramujemy i przetestujemy nasze roboty.

17.01 godz. 11.00-13.00 Warsztaty pro-
gramowania Arduino (10-15 lat) – zajęcia 
dla początkujących. Podczas warsztatów 
poznajemy tajniki budowy urządzeń elek-
tronicznych, tworzymy własne mikrokom-
putery, uczymy się programowania.

20.01 godz. 10.00-12.00 Warsztaty z ro-
botyki dla dzieci (9-13 lat).

20.01 godz. 12.00-14.00 Warsztaty z ro-
botyki grupa zaawansowana (9-13 lat).

23.01 godz. 10.00-12.00 Warsztaty z ro-
botyki dla dzieci (9-13 lat).

24.01 godz.11.00-13.00 Warsztaty pro-
gramowania Arduino (10-15 lat).

27.01 godz. 10.00-12.00 Warsztaty z ro-
botyki dla dzieci (9-13 lat).

27.01 godz. 12.00-14.00 Warsztaty z ro-
botyki grupa zaawansowana (9-13 lat).

23-27.01 godz. 9.00-11.00 Animki bez 
granic – warsztaty filmu animowanego dla 
dzieci w wieku 6-10 lat.

Na warsztaty filmowe obowiązują zapisy 
do 16.01 w Oddziale dla dzieci lub telefo-
nicznie 33 520710 wew. 15.

CUW
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Wydział Sportu Urzędu 
Miejskiego – Sportowa Akcja 
Zima w Mieście 13-28 stycznia

Zajęcia stałe:
Ferie na lodowisku (darmowe wejścia 

na lodowisko). Miejsce: lodowisko w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Cieszynie 
ul. Sportowa 1. Termin: poniedziałek-pią-
tek 16-27.01. Godzina: 12.15-14.15.

W trakcie ślizgawek animatorzy przepro-
wadzać będą różne konkursy sprawnościo-
we oraz możliwa będzie nauka freestyle na 
łyżwach. Ze względów bezpieczeństwa jed-
norazowo może wejść na ślizgawkę 200 osób.

Wstęp wolny dla uczniów cieszyńskich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych za 
okazaniem legitymacji szkolnej. Wstęp nie 
dotyczy grup zorganizowanych.

Wesoły basen (darmowe wejścia na ba-
sen). Miejsce: basen Szkoły Podstawowej nr 
4 w Cieszynie, pl. Wolności 7a. Termin: ponie-
działek-piątek 16-27.01. Godzina: 12.00-13.00.

Animacje pod okiem instruktora. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa jednorazowo w base-
nie może przebywać max. 30 osób w wieku 
do 16 roku życia. Wstęp wolny dla uczniów 
cieszyńskich szkół podstawowych i gimna-
zjalnych za okazaniem legitymacji szkolnej. 
Wstęp nie dotyczy grup zorganizowanych. 

Warsztaty szachowe. Miejsce: Cieszyń-
ski Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”. Ter-
min: poniedziałek-piątek 16-27.01. Godzi-
na: 16.01 9.00-12.00 i 16.00-19.00, 17.01 
9.00-12.00, 18.01 9.00-12.00, 19.01 9.00-
12.00 i 16.00-19.00, 23.01 16.00-19.00.

Hokejowe ABC (zajęcia z hokeja na lodzie). 

Miejsce: lodowisko w Hali Widow.-Sport. 
Termin: poniedziałki, czwartki (16.01, 19.01, 
23.01, 26.01). Godzina: 9.30-10.30.

MMA od podstaw (zajęcia z mieszanych 
sztuki walki). Miejsce: sala treningowa Gór-
ny Rynek 6, Zgromadzenie Sióstr Miłosier-
dzia św. Karola Boromeusza. Termin: po-
niedziałki, środy, piątki (16.01, 18.01, 20.01, 
23.01, 25.01, 27.01). Godzina: 10.00-11.30.

Zajęcia z tenisa stołowego. Miejsce: 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Bło-
gocka 24. Termin: poniedziałek-piątek 16-
27.01. Godzina: 11.00-13.00.

Dziecięcy parkrun (biegi dla dzieci 
na 500 m lub 5 km). Miejsce: alejki Sport 
Parku, start – wejście na stadion miejski, 
al. Łyska 21. Termin: w każdą sobotę 14.01, 
21.01, 28.01. Godzina: 9.00.

Nauka narciarstwa zjazdowego jazda 
szkolna i sportowa (slalom i slalom gi-
gant). Miejsce: stok „Cieślarówka”, ul. Raj-
ska. Termin: wtorek-piątek 24-27.01. Go-
dzina: 10.00-13.00 w razie braku śniegu 
zajęcia odwołane.

Turnieje, zawody, 
imprezy dodatkowe

Karnawałowy bal przebierańców na 
lodzie. Miejsce: lodowisko w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej. Termin: piątek 13.01. 
Godzina: 17.30-18.30 ślizgawka dla dzieci, 
bilet wstępu według cennika lodowiska.

Karnawałowe szaleństwo na lodzie. 
Miejsce: lodowisko w Hali Widow.-Sport. 
Termin: piątek 13.01. Godzina: 19.00-20.00 
ślizgawka dla młodzieży i dorosłych, bilet 
wstępu według cennika lodowiska.

Turniej piłkarzyków. Miejsce: Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa. Termin: czwartek 
19.01. Godzina: 10.00.

Turniej koszykówki dla dzieci. Miejsce: 
hala Gimnazjum nr 2, ul. Szymanowskiego 9. 
Termin: piątek 20.01. Godzina: 12.00-15.00

Turniej piłki nożnej rocznik 2004-
2010. Miejsce: hala Gimnazjum nr 2, ul. 
Szymanowskiego 9. Termin: poniedziałek 
23.01. Godzina: 9.00-13.00.

Turniej piłki nożnej 2001-2003. Miejsce: 
hala Gimnazjum nr 2, ul. Szymanowskiego 9. 
Termin: wtorek 24.01. Godzina: 9.00-13.00

Turniej siatkówki. Miejsce: sala sporto-
wa, al. Łyska 21. Termin: piątek 27.01. Go-
dzina: 9.00-12.00.

Zawody pływackie. Miejsce: basen 
Szkoły Podstawowej nr 4, pl. Wolności 7a. 
Termin: piątek 27.01. Godzina: 12.00-13.00.

Czekoladowy stok (zawody narciar-
skie). Miejsce: stok „Cieślarówka”, ul. Raj-
ska. Termin: sobota 28.01. Godzina: 11.00-
13.00 (zapisy od 10.00). W razie braku 
śniegu zawody odwołane.

Wydział Sportu

Ferie w Książnicy
Zajęcia, ilustrowane pokazami zabytko-

wych rękopisów i druków, wzbogacone mul-
timedialnymi prezentacjami oraz nauką prak-
tycznego korzystania ze zbiorów biblioteki, 
odbywać się będą w dniach 17-27 stycznia w 
Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46.

851 38 42 (w godz. 10.00-18.00), lub e-ma-
ilem: swies@kc-cieszyn.pl. Udział w co naj-
mniej pięciu lekcjach uprawnia ich uczest-
ników do otrzymania nadawanego przez 
Książnicę Cieszyńską indywidualnego Cer-
tyfikatu młodego znawcy dawnej książki.
Harmonogram pokazów i warsztatów:

17.01 – Czym jest i czym zajmuje się Książ-
nica Cieszyńska? (prowadzenie Wojciech 
Święs, wykład + prezentacja materiałów po-
mocniczych, hall główny, maksymalna liczba 
uczestników – 45 osób; zajęcia adresowane 
do uczniów szkół podstawowych, możliwa 
osobna wersja dla młodzieży i dorosłych).

18.01 – Skarby i tajemnice dawnego Księ-
stwa Cieszyńskiego (prowadzenie Wojciech 
Grajewski, warsztaty, sala konferencyjna, 
maksymalna liczba uczestników – 45 osób).

19.01 – Nasz drogi święty skarb. XIX 
i XX-wieczna spuścizna kulturalna Cieszy-
na (prowadzenie Wojciech Grajewski, zwie-
dzanie + warsztaty, sala konferencyjna, 
maksymalna liczba uczestników – 45 osób).

20.01 – Od kamienia i tabliczki drewnianej 
do tabliczki glinianej (prowadzenie Jolan-
ta Sztuchlik, warsztaty, sala konferencyjna, 
maksymalna liczba uczestników – 45 osób).

23.01 – Pierwsze kroki do biblioteki – jak 
korzystać ze zbiorów Książnicy Cieszyń-
skiej (prowadzenie Halina Morawiec, warsz-
taty, czytelnia ogólna, maks. liczba uczest-
ników – 15 osób; zajęcia przeznaczone dla 

młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów, 
ewentualna wersja dla szkół podstawowych).

24.01 – Warsztaty kaligrafii czyli sztuka 
pięknego pisania (prowadzenie Anna Ru-
snok, warsztaty, sala konferencyjna, mak-
symalna liczba uczestników – 45 osób).

25.01 – Ekslibrisy i dedykacje w teo-
rii oraz praktyce (prowadzenie Wojciech 
Święs, warsztaty, sala konferencyjna, mak-
symalna liczba uczestników - 45 osób).

26.01 – Tajemnice warsztatu cieszyń-
skiego heraldyka i genealoga (prowadzenie 
Krzysztof Kleczek, warsztaty, sala konferen-
cyjna, maks. liczba uczestników – 45 osób).

27.01 – Konserwacja dawnej książki (pro-
wadzenie Łucja Brzeżycka, Anna Fedriz-
zi-Szostok; miejsce zbiórki: hall główny, 
zajęcia w pracowniach konserwatorskich, 
maksymalna liczba uczestników – 12 osób).

Książnica CieszyńskaUdział w pokazach i warsztatach jest 
bezpłatny. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 
11.00. W przypadku zwiększonego zaintere-
sowania określonymi zajęciami możliwe jest 
ich powtórzenie w innym terminie po uzgod-
nieniu go z prowadzącym bibliotekarzem 
lub konserwatorem. Indywidualni uczest-
nicy powinni swoją obecność zaanonsować 
w Czytelni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej co 
najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Opiekunowie grup zorganizowanych 
proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie 
terminu udziału w zajęciach pod nr. tel. 33 Ciąg dalszy na str. 13
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Z wizytą w „Fikołku”
Wspominamy wycieczkę do sali zabaw 

Fikołek, gdzie oprócz fantastycznej zabawy 
mieliśmy okazję poćwiczyć taneczne aran-
żacje na sylwestrową noc.

Do przedszkola wróciliśmy zmęczeni ale 
szczęśliwi i pełni pozytywnych doświad-
czeń, które zostaną z nami na długo.

Przedszkole TE

Wigilijka w internacie
W grudniu 2016 r. w internacie Zespołu 

Szkół im. Władysława Szybińskiego odbyła 
się uroczysta wigilijka. Świętowanie zbli-
żającego się Bożego Narodzenia rozpoczęło 
się od wysłuchania utworów poetyckich, 
zaprezentowanych przez mieszkańców in-
ternatu: Jakuba Kukuczkę, Dominikę Smo-
larczyk i Patrycję Arczewską.

Nie zabrakło też tradycyjnych potraw, ła-
mania się opłatkiem, wspólnego kolędowa-
nia i serdecznych życzeń. Mieszkańcy inter-
natu od p. dyrektor Iwony Bebek otrzymali 
również bożonarodzeniowy prezent. Wigi-
lijka w internacie była także okazją do roz-
dania nagród i dyplomów. Wychowanko-
wie naszej placówki wzięli bowiem udział 
w Turnieju Piłki Nożnej  oraz w konkursie 
wiedzy o HIV/AIDS.

W okresie przedświątecznym w internacie 
zorganizowano również akcję charytatyw-

Uczestnicy wigilijki.

ną, której celem było zrobienie prezentu dla 
podopiecznych Powiatowego Domu Pomocy 
Społecznej Pogodna Jesień oraz Domu Matki 
i Dziecka Słonecznik w Cieszynie. Ilość zebra-
nych słodyczy była tak duża, że udało nam się 
hojnie obdarować zarówno dzieci, jak i osoby 
starsze. Poniższe słowa kierujmy do osób, 
które wzięły udział w akcji. Czasami wdzięcz-
ność trudno jest ubrać w słowa…, wtedy proste 
dziękuję zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

ZS. im. Wł. Szybińskiego

Śpiewali kolędy 
w „Budowlance”

20 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Bu-
dowlanych w Cieszynie, odbył się VIII Po-
wiatowy Przegląd Kolęd. 

W VIII Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
wzięły udział grupy muzyczne oraz soliści z 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych w Cieszynie, Zakładu Doskonalenia Za-
wodowego w Cieszynie, II LO im. M. Koperni-
ka w Cieszynie, Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Skoczowie, Zespołu 
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wi-
śle oraz soliści i Chór Kameralny ZSB. Ta 
edycja miała charakter międzynarodowy ze 
względu na występy uczniów z zaprzyjaź-
nionych szkół z Czech i Słowacji. Reprezen-
towana była Stredni Skola z Hawierzowa 
oraz Spojena Skola z Żyliny.

Wszyscy artyści przedstawili wysokie 
umiejętności wokalne, ciekawe aranżacje 
oraz interesujący repertuar. Usłyszeliśmy 
tradycyjne polskie kolędy, np. Mędrcy świa-
ta, Wśród nocnej ciszy oraz Przybieżeli do 
Betlejem, a także popularne polskie pieśni 
bożonarodzeniowe, np. Kolędę dla nieobec-
nych, Uciekali oraz zagraniczne przeboje 
np. z repertuaru Johna Lennona i Yoko Ono 

Pozytywnie i z uśmiechem.

Powiatowy Przegląd Kolęd.

Międzyszkolne zmagania językowe.

Christmas quiz
20 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawo-

wej Nr 1 w Cieszynie, odbyła się kolejna edy-
cja międzyszkolnego konkursu z języka an-
gielskiego skierowana do uczniów klas IV-VI  
pt. Christmas quiz. W konkursie wzięły 
udział reprezentacje cieszyńskich szkół, 
które wykazały się szerokim zasobem 
świątecznego i zimowego słownictwa oraz 
wiedzą na temat bożonarodzeniowych tra-
dycji w krajach anglojęzycznych. 

W tym roku I miejsce ex aequo zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 1 (reprezentowana przez Ninę 
Talik z 6b oraz Magdalenę Zabój z klasy 4a), 
II miejsce przypadło Alternatywnej Szkole 
Podstawowej, natomiast III miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 2.

 W oczekiwaniu na wyniki, uczniowie 
wzięli udział w zajęciach, podczas których 

Dzień otwarty w SPTE
Szkoła Podstawo-

wa Towarzystwa 
Ewangelickiego za-
prasza 13 stycznia 
o godz. 16.00 na 
Dzień Otwarty.

Jeśli jesteś ro-
dzicem przyszłego 

pierwszoklasisty lub masz starsze dziecko 
i rozważasz zmianę szkoły w związku z 
reformą oświatową, odwiedź nas ze swo-
ją pociechą i przekonaj się dlaczego warto 
zostać z nami na dłużej. Naszą ofertę znaj-
dziecie Państwo na stronie www.spte.te-
cieszyn.pl.

Drzwi szkoły stoją otworem nie tylko 
dzisiaj! Z radością czekamy na wszystkich 
zainteresowanych.

SPTE

Happy Christmas (War is Over). Solistki 
z Czech przygotowały m.in. łacińską wersję 
Adeste fideles, zaś wokalistki z Żyliny śpie-
wały ludowe kolędy słowackie. 

W VIII Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
w ZSB wzięła udział pani Daria Czarnecka 
ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Przegląd zorganizowała kolejny raz, 
Joanna Lazar-Chmielowska, nauczyciel-
ka języka angielskiego. Po zakończonym 
koncercie dyrektor ZSB Adam Wojaczek 
gorąco i serdecznie dziękował wszystkim 
artystom i gościom za udział we wspólnym 
kolędowaniu. 

Sponsorami VIII Powiatowego Przeglądu 
Kolęd było Wydawnictwo Media Lazar oraz 
Linetmedia Pogotowie Komputerowe Cie-
szyn. ZSB w Cieszynie serdecznie zaprasza 
utalentowaną młodzież naszego powiatu 
do wzięcia udziału w następnej edycji! 

Joanna Lazar-Chmielowska

grali w gry językowe, świąteczne kalambu-
ry i śpiewali kolędy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy raz 
jeszcze, a opiekunom dziękujemy za przygo-
towanie uczniów do konkursu.

Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji 
Christmas quiz.

Nauczyciele j. angielskiego SP nr 1
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Pierwszy start w zadowach międzyklubowych.

Katowice BJJ 
w Octagon Team Cieszyn

W dniu 3 grudnia najmłodsza reprezentacja klubu Octagon Team Cie-
szyn – dzieci w wieku od 5 do 12 lat – stanęła do rywalizacji w zawo-
dach organizowanych w Katowicach. Zawody stanowią cykliczną ligę 
brazylijskiego jiu-jitsu. Cieszyński klub reprezentowało 7 zawodników.

Dla naszych uczestników był to pierwszy start w zawodach mię-
dzyklubowych organizowanych przez Polski Związek Jiu-Jitsu. Za-
wody odbywały się w kliku kategoriach rocznikowych i wagowych. 
Każdy pojedynek odbywał się w 3-minutowym czasie. Najmłodszą 
kategorię Turniej Młodych Mistrzów rocznik 2011-2010 kat. -26 kg 
reprezentował Jakub Bąk, który stoczył trzy zaciekłe walki, zajmu-
jąc ostatecznie 3 miejsce.

Kolejną kategorię wiekową 2009-2008 reprezentowało aż 4 na-
szych zawodników. Filip Stoszek i Szymon Kolondra (30 kg), wystar-
towali w kategorii, która była obsadzona największą ilością zawod-
ników. Filip Stoszek stoczył trzy walki zajmując 5 miejsce. Szymon 
Kolondra po dwóch pojedynkach uplasował się na 7 pozycji. Kolejni 
dwaj zawodnicy reprezentowali nasz klub w kat. -42 kg. W tej katego-
rii uplasował się na 2 miejscu Jakub Kretschmann i na 3 miejscu To-
masz Witek. W kolejnej kategorii rocznik 2007-2006 kat. -50 kg nasz 
klub reprezentował Tymoteusz Kochankiewicz, zdobywając dla Octa-

gon Team srebrny medal. Na duże uznanie zasługuje Blanka Stępień 
2005-2003 kat. -54 kg, która w swojej kategorii nie miała rywalek i 
stoczyła bardzo pasjonujące walki z cięższymi o 9 kg zawodniczkami.

W pierwszej walce wyraźnie zdominowała swoją rywalkę, wygry-
wając zdecydowanie swój pierwszy pojedynek. W drugiej walce mia-
ła duże szanse również powtórzyć wynik z pierwszego pojedynku, 
jednak wykonała niedozwoloną technikę za co została zdyskwalifi-
kowana, dodając złoto za swoją kategorię i srebro z kat. -63 kg.

GK
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Walczyli o Puchar Burmistrza
XVI Świąteczno-Noworoczny Turniej Szachowy o Puchar Burmi-

strza Miasta Cieszyna za nami. 75 zawodników z pasją walczyło o na-
grodę główną w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”. Ten 
największy turniej szachowy na Ziemi Cieszyńskiej, jaki co roku orga-
nizuje MUKS SZS Cieszyn przyciąga wielu znakomitych zawodników 
nie tylko z Polski, ale także z Czech, w tym blisko sześćdziesięciu punk-
towanych w rankingu międzynarodowym.

Tradycyjnie już zawodników powitał gospodarz miasta – burmistrz 
Cieszyna Ryszard Macura. Wzorem ubiegłych lat, turniej rozegrano 
na dystansie 9 rund, systemem Szwajcarskim P-15. Tegorocznym 
rozgrywkom szachowym sędziował Łukasz Foltyn. Zwycięzcą tur-
nieju, a zarazem właścicielem okazałego pucharu okazał się Maciej 
Mroziak ze Skoczowa, reprezentant AZS Politechnika Śląska Gliwi-
ce, zdobywając jednocześnie 8 pkt. Poniżej przedstawiamy wyniki:
Klasyfikacja  OPEN

1. miejsce – Mroziak Maciej AZS Politechnika Śląska Gliwice
2. miejsce – Rawicz Karol RPW Okucia Budowlane Łódź
3. miejsce – Urbański Grzegorz MUKS  SZS  Cieszyn

Klasyfikacja Zawodniczek
1. miejsce – Cieślak Wiktoria MKSz Rybnik
2. miejsce – Króliczek Gabriela MKSz Rybnik
3. miejsce – Zamarska Sylwia  MUKS  SZS  Cieszyn

Klasyfikacja Senior 65 lat +
1. miejsce – Gałyga Józef  Tychy
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Szachowe zmagania w „Domu Narodowym”.

2. miejsce – Bobrowski Piotr MKSz  Rybnik
3. miejsce – Janocha Jan KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle

Klasyfikacja Junior do lat 18 z klubu  MUKS  SZS  Cieszyn
1. miejsce – Marczak  Szymon
2. miejsce – Goszyk Bartosz
3. miejsce – Zamarska Sylwia

Klasyfikacja Junior OPEN do lat 12
1. miejsce – Herwy Jakub  AKS  Mikołów
2. miejscu – Trybuś Daniel  KSz ZEFIR Boguszowice
3. miejsce – Króliczek Gabriela MKSz Rybnik

Krzysztof Telma

Konkurs językowy w Gim2

Z językami za pan brat.

13 grudnia 2016 roku w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie odbyła się już druga edycja 
konkursu językowego English is easy, Deutsch ist finfach, Le Français 
Est facile. Podzielony był na dwie części, angielsko-niemiecką oraz 
angielsko-francuską.

W konkursie wzięły udział 34 osoby, w którym to uczniowie 
mogli wykazać się wiedzą z zakresu gramatyki, słownictwa oraz 
kulturoznawstwa języka angielskiego, niemieckiego jak i francu-
skiego. Poziom był bardzo wysoki. Wyniki ogłoszone zostały przed 
Świętami Bożego Narodzenia. 

Wyniki konkursu:
Cz. angielsko-niemiecka:

1. miejsce: Agata Rokieta klasa 3C; 2. miejsce: Aleksandra Hankus 
1C; 3. miejsce: Jagoda Niedoba 2C; 3. miejsce: Patryk Boczoń 3B.
Cz. angielsko-francuska:

1. miejsce: Wiktoria Lanczyk 2C; 1. miejsce: Oliwia Skalska 3C; 2. 
miejsce: Ewa Jodłowska 2C; 3. miejsce: Sandra Sojka 1C.

Adrian Kręcichwost
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Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy”

16-19.01 godz. 9.00-12.00 „Szach Mat” – 
warsztaty szachowe dla dzieci – ok. 40 osób 
(bezpłatnie).

16-20.01 godz 9.00-16.00 „Kręci się w Cie-
szynie vol. 2” – warsztaty filmowe dla mło-
dzieży. Jeśli interesujesz się filmem i kulisami 
jego powstawania, chcesz wziąć udział w pro-
fesjonalnej produkcji filmowej i twórczo spę-
dzić pierwszy tydzień ferii zimowych to zgłoś 
się na te warsztaty! 15 osób (60 zł/os.) 

16-20.01 godz. 9.00-16.00 „Tydzień ta-
neczno-artystyczny” – warsztaty dla dzieci.

Interesujesz się tańcem, lubisz aktyw-
nie spędzać czas, a także twórczo działać?  
Jeśli tak – zapraszamy na półkolonie w COK. 
15 osób (120 zł/os.)

23-27.01 godz. 9.00-16.00 „Tydzień ze 
sztuką” – warsztaty plastyczne dla dzieci.

Podczas trwania półkolonii dzieci twór-
czo spędzą czas, będą tworzyć, malować ota-
czającą je rzeczywistość. Poznawać różne 
techniki artystyczne – 10 osób (120 zł/os.)

CUW

Kursy dla seniorów
Nowy rok to często nowe postanowienia 

i nowe wyzwania. Jeśli postanowili Pań-
stwo nauczyć się języka angielskiego lub 
obsługi komputera i ukończyli 55 lat - za-
praszamy do Biblioteki Miejskiej w Cieszy-
nie. Rozpoczynające się w styczniu kursy 
dla seniorów na pewno pomogą w realizacji 
noworocznych postanowień i z pewnością 
pozwolą sympatycznie spędzić czas.

Już teraz zapisać można się na kurs języ-
ka angielskiego i kurs obsługi komputera. 
Oba kursy przeznaczone są dla osób, które 
nie miały wcześniej kontaktu z językiem 
angielskim i z obsługą komputera. Zain-
teresowanych zapraszamy do Biblioteki 
(Cieszyn, ul. Głęboka 15, I piętro - czytel-
nia) lub prosimy o kontakt telefoniczny: 33 
8520701 w. 13. Liczba miejsc na obu kur-
sach jest ograniczona!

Biblioteka Miejska/BSK

Podróżnicze spotkania
W styczniu cieszyńska biblioteka zaprasza 

na dwie wyprawy: do Afryki oraz na Bałka-
ny. Przewodnikiem po Czarnym Lądzie bę-
dzie znany dziennikarz, fotograf i podróżnik 
– Marcin Kydryński. Jego najnowsza książka 
Biel. Notatki z Afryki to zapis licznych podró-
ży do Afryki, które autor odbył w ciągu 25 
lat. Rozmowę z Marcinem Kydryńskim – o 
Afryce, o podróżowaniu, o książkach i na-
turze ludzkiej – poprowadzi pisarka i lite-
raturoznawca Joanna Jurgała-Jureczka. Na 
spotkanie zapraszamy 18 stycznia o godz. 
17.00 do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. 

20 stycznia o godz. 18.00, odbyć będzie 
można podróż na Bałkany – do Albanii 
i Czarnogóry. Przez magiczne góry prze-
prowadzą wszystkich chętnych GOROLE, 
od kilkunastu już lat przemierzający góry 
Azji i Europy. Tym razem członkowie wę-
drującej grupy pokażą nam niebiańskie 
piękno Przeklętych Gór, mistyczne ciemne 
bory Czarnogóry, prastarą kamienną archi-
tekturę, opowiedzą o tradycji krwawej ze-
msty w Albanii i czarze dzikich zapomnia-
nych gór. Na spotkania wstęp bezpłatny!

Biblioteka Miejska

Zebranie „Twardzieli”
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Koła PTTK nr 30 "Twardziele" z Cieszyna 
odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. 
o godz. 16.00 w Restauracji Leśna Pasja 
w Cieszynie przy ul. Moniuszki 4.

Zarząd Koła

Ferie – organizacje pozarządowe
W ramach otwartego konkursu na reali-

zację zadań publicznych:
TS 1909 Piast Cieszyn – Zimowy piłkarski 

obóz dochodzący z elementami j. angielskiego.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Elż-

biety – Półkolonia w czasie ferii zimowych.
TPD Oddział Powiatowy w Cieszynie 

– Półkolonia zimowa dla dzieci z cieszyń-
skich szkół podstawowych i gimnazjów.

CUW

Spotkania z zabawą i rozmowami
Klub dla mam i dzieci Bawialnia zaprasza 

mamy z małymi dziećmi na wspólne spo-
tkania, połączone z zabawą i rozmowami 
na tematy związane z macierzyństwem.

Spotkania odbędą się w Hotelu Mercu-
re Cieszyn w sali Bawialni. Zapraszamy 
cyklicznie co tydzień – w każdą środę 
w dwóch grupach: godz. 12.00-14.00 mamy 
z maluszkami do 1,5 roku, godz. 16.00-
18.00 mamy z dziećmi powyżej 1,5 roku.

Więcej informacji na Facebooku lub pod 
nr tel. 666-017-374.

Bawialnia

Spotkania 
Szersznikowskie

Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie 
zaprasza na kontynuację cyklu wykładów 
o tematyce muzealnej prowadzonych przez 
pracowników Muzeum. Udział w wykładach 
jest bezpłatny. Wykłady odbywają się w Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią śro-
dę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, 
sierpnia i grudnia, o godzinie 17.00.

25 stycznia – Agnieszka Górecka-Przy-
wara, Piękno i doskonałość – rzecz o mo-
dzie i bibelotach. Przedmioty artystyczne 
i użytkowe ze zbiorów MŚC.

MŚC

Spotkanie z 
Izraelem i Palestyną

Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze 
oraz Koło nr 2 Mały Jaworowy MZC zaprasza-
ją 18 stycznia o godz. 17.00 do Osiedlowego 
Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Zofii 
Kossak 6 na prelekcję multimedialną z Iza-
belą Kulą pt. Spotkanie z Izraelem i Palestyną.

Organizatorzy

Stróże książek
Leszek Frey-Witkowski urodził się w Koń-

czewie koło Słupska w 1949 roku. Od 1972 
mieszka w Świebodzinie. Jest emerytowa-
nym nauczycielem plastyki, aktywnym ani-
matorem kultury na Ziemi Lubuskiej, poetą 
i ilustratorem wielu książek. Ekslibrisy wy-
konuje od 1980 roku jako rysunki tuszem, 
powielane następnie w technice cynkotypii 
lub offsetu. Wystawa dostępna jest do 7 lu-
tego w godzinach otwarcia Muzeum Dru-
karstwa w Cieszynie. Muzeum Drukarstwa
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Budżet na rok 2017 uchwalony
Dwudziesta ósma sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 r.
Na sesji zostały podjęte następujące uchwały, skierowane pod obrady 

przez Burmistrza Miasta:
• w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
• w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Cieszyna,
• w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z 

dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz roz-
liczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzie-
cięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych,

• w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepu-
blicznych przedszkoli i szkól oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobierania i wykorzystywania,

• w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/07 Rady Miejskiej Cieszyna z 
dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przy-
znawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej, 

• w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za 
świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn,

• w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek 
organizacyjnych Gminy Cieszyn, 

• w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania sty-
pendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sporto-
we w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,

• w sprawie zmiany uchwały nr XVII/147/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• w sprawie zmiany uchwały nr XVII/146/15 Rady Miejskiej Cieszyna z 
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czy-

stości i porządku na terenie Gminy Cieszyn,
• w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 
tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat,

• w sprawie zmiany uchwały nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z 
dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Se-
niorów oraz nadania jej statutu,

• w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku,
• w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku,
• w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok,
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna 

na lata 2016-2025,
• w sprawie uchwalenia ustalenia wykazu wydatków budżetowych, któ-

re nie wygasają z upływem 2016 roku i ich planu finansowego,
• w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok,
• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cie-

szyna na lata 2017-2028.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszyn 

terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji, której 
wnioskodawcą był Klub Radnych Cieszyński Ruch Społeczny (CRS).

Projekt stanowiska popierającego inicjatywę Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie zmierzającą do powstania na terenie miasta Cieszyna przystanku 
Cieszyn - Uniwersytet w ramach projektowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 
190 został skierowany do Komisji Rady w celu dalszych prac legislacyjnych.

Ze szczegółami zapytań wniosków i interpelacji radnych, klubów rad-
nych i komisji można się zapoznać na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są publi-
kowane zarówno zapytania, wnioski i interpelacje jak i odpowiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na sesje Rady Miejskiej. Najbliższe posie-
dzenie odbędzie się w dniu 26 stycznia o godz. 15.30. Nagrania video z sesji Rady 
Miejskiej Cieszyna są dostępne na stronie www.um.cieszyn.pl/Urząd od środ-
ka/Rada Miejska. Zapraszam na dyżury Klubów Radnych i Prezydium Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Krzysztof Kasztura

Jak ekologicznie i ekonomicznie palić węglem?
Myślisz, że wiesz jak prawidłowo palić w piecu węglowym? Jesteś pewny, 

że robisz to dobrze? Możesz się zdziwić... Zobacz to na własne oczy w nie-
dzielę 15 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00 na Rynku w Cieszynie.

Znaczna liczba mieszkań i domów opalana jest węglem. Tak jest w całym 
kraju, również w Cieszynie. Chociaż węgiel nie jest paliwem ekologicznym, 
to można go spalać lepiej lub gorzej. Właściwe spalanie węgla to oszczęd-
ność paliwa nawet do 30%! Korzysta na tym twój portfel, środowisko na-
turalne i zdrowie. 

 Właściwe spalanie węgla, czyli takie by z komina nie leciał czarny dym, 
polega na przestrzeganiu kilku prostych zasad. Niestety, te zasady nie są 
powszechnie znane i stosowane. Większość z nas stosuje tylko jeden spo-
sób palenia w piecu, w dodatku ten najgorszy – układanie węgla na płonące 
szczapy drewna i następnie dokładanie węgla na żar. Wytwarza się wte-
dy czarny dym, z którym uchodzi do komina co najmniej 30% paliwa. W 
wyniku niezupełnego spalania węgla powstaje sadza, zatykająca przewody 
kominowe oraz trujący tlenek węgla zwany czadem.

 Można jednak palić inaczej, lepiej, bardziej ekologicznie. Jedną z takich 
metod jest tak zwane „palenie od góry”. Jest to metoda prosta, nieskompli-
kowana, wystarczy przestrzegać kilku zasad:

Po pierwsze, na pusty ruszt wsypujemy tyle węgla, ile normalnie spala-
my w ciągu całego dnia. Ważne jest, aby na dnie leżały najgrubsze kawałki, 
a im wyżej, tym drobniejsze.

Po drugie, na węglu układamy rozpałkę w postaci szczap drewna, gru-
bych na 2-3 palce.

Po trzecie, na szczapach układamy w poprzek drugą warstwę drewna 
(patyków), o grubości 1 palca.

Po czwarte, na wierzch kładziemy kilka kartek zmiętych gazet (najle-
piej nieilustrowanych), a na całość wrzucamy garść drobnych drzazg lub 
patyczków (może być porwana na kawałki tektura).

Po piąte, otwieramy całkowicie wylot do komina i dolne drzwiczki do 
połowy zakresu.

Po szóste, przez górne drzwiczki podpalamy rozpałkę (papier) i zamy-
kamy je.

To już wszystko! Rozpałka zacznie się żywo palić, od niej zajmie się paliwo 
pod spodem. Substancje lotne, wytwarzane podczas spalania, przechodzą do 
góry przez strefę płomieni, gdzie są dopalane. Czarny dym się spala i dostar-
cza dodatkowego ciepła, a z komina ulatniają się bezbarwne produkty spala-
nia. Od tego momentu piec nie wymaga żadnej obsługi. Intensywność palenia 
regulujemy otwierając lub domykając dolne drzwiczki pieca.

 Wygląda to prosto i takie jest! Na początku trzeba tylko doglądać piec, 
aby ustalić optymalną szybkość spalania.

 Jeżeli jesteś jeszcze nieprzekonany, to przyjdź i zobacz to na własne oczy. 
Na cieszyńskim Rynku, w niedzielę 15 stycznia o godzinie 13.00 odbędzie 
się pokaz ekologicznego palenia węglem.

Zapraszamy!
Bogdan Ficek, Wydział OŚR

Pył zawieszony PM10

Pył – (PM- ang. Particulatematter) jest zanie-
czyszczeniem powietrza składającym się z mie-
szaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych 
w powietrzu, będących mieszaniną substancji 
organicznych i nieorganicznych.

Pochodzenie pyłów:
• naturalne - nieorganiczne powstają w wyni-

ku takich zjawisk przyrody, jak wietrzenie skał, 
wybuchy wulkanów;

• pierwotne - emitowane bezpośrednio ze źró-
deł, powstają głównie podczas spalania, mogą 
składać się z kurzu, małych płatków sadzy, pył-
ku kwiatowego itp.;

• wtórne - powstają w wyniku przemian che-
micznych w atmosferze prekursorów pyłu: dwu-
tlenku siarki (SO2), tlenków azotu (Nox), lotnych 
związków organicznych (LZO), amoniaku (NH3).

Przyczyny przekroczeń stężeń pyłów:

Emisja powierzchniowa z indywidualnego 
ogrzewania budynków ze źródeł rozproszonych, 
emisja pochodząca od komunikacji, prace re-
montowe, aerozole wtórne pochodzące od emi-
sji pierwotnej zanieczyszczeń gazowych, unos 
pyłu, wtórny unos pyłu, napływ zanieczyszczeń 
spoza terenu województwa, kraju, naturalne 
źródła emisji lub zjawiska, warunki meteo.

Wpływ na zdrowie ludzi:
Pyły stanowią poważny czynnik chorobo-

twórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków 
płucnych, utrudniając wymianę gazową, powo-
dują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie 
górnych dróg oddechowych oraz wywołują cho-
roby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i 
krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego 
negatywne skutki wynikające z oddziaływania 
pyłów na zdrowie ludzi nie występują.

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.cieszyn.pl/mczk. MCZK

Sala do wynajęcia
Do wynajęcia sala gimnastyczna przy Szkole 

Podstawowej nr 1. Wymiary sali: 12,60 m x 17,60 m. 
Chętnych, chcących prowadzić zorganizowane zaję-
cia sportowe, zapraszamy na rozmowę z dyrekcją 
szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówie-
niu pod nr. tel. 33 852 07 32 lub 722 075 516.

SP1 

Zaproszenie na spotkanie
Serdecznie zapraszam przedstawicieli orga-

nizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców Cieszyna na Spotkanie Nowo-
roczne, które odbędzie się 16 stycznia 2017 r. 
o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza.

Ze względów organizacyjnych proszę o wyty-
powanie 1 przedstawiciela państwa organizacji.

Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna
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Płatność za IV kwartał  
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 
15 stycznia 2017 r. upływa termin płatności 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za IV kwartał 2016 r.

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

znaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

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

• gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących 

w czynszu opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, za których należność jest regulowana 
przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty.

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

Wydział FN

Nabór wniosków o dotację na 
prace konserwatorskie w 2017 r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o do-
tację celową w 2017 roku na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Podstawa prawna naboru wniosków:
Uchwała Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej Cie-

szyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przy-
jęcia zasad udzielania dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego w 2013r., poz. 2386).

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Osoby fizyczne, a także jednostki organiza-

cyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, 
wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanio-
wego, finansujące prowadzenie prac konserwa-
torskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy tym zabytku.

Terminy i miejsce składania wniosków:
1. Wnioski należy składać w dniu 31 stycznia 

2017 r., do godz. 15.30, w Biurze Podawczym Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub na adres: 
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

2. Za skutecznie złożone wnioski uważać się 
będzie te, które zostały złożone z zachowaniem 
określonych wyżej: terminu, godziny i miejsca 
składania wniosków. 

Forma wniosku:
1. Wniosek winien być przygotowany z wyko-

rzystaniem wzoru, który jest załącznikiem nr 
2 do Zarządzenia Nr 0050.10.2017 Burmistrza 
Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 2017 roku.

2. W przypadku wniosku, który nie spełnia 
wymogów formalnych, Wnioskodawca będzie 
wezwany do poprawienia lub uzupełnienia 
wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

Wybór wniosku:
1. Wnioski opiniuje, powołana przez Burmi-

strza Miasta , komisja biorąc pod uwagę:
• stan zachowania zabytku,
• dostępność zabytku dla społeczności lokal-

nej i turystów,
• walory kulturalne, historyczne i promocyj-

ne zabytku,
• wysokość środków pozyskanych z innych 

źródeł finansowania.
2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z projek-

tem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Bur-
mistrz Miasta Cieszyna przedkłada Radzie Miej-
skiej Cieszyna w terminie 6 tygodni od upływu 
terminu składania wniosków.

3. Po podjęciu przez Radę Miejską Cieszy-
na uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy 
udzielenia dotacji powiadamia się pisemnie 
wszystkich wnioskodawców o podjętym przez 
Radę rozstrzygnięciu.

4. W przypadku przyznania dotacji w wyso-
kości niższej niż wnioskowana, wnioskodawca 
może złożyć w ciągu 14 dni od powiadomienia 
aktualizację zakresu i kosztorysu prac (brak 
aktualizacji zakresu i kosztorysu prac oznacza, 
że wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia 
powstałej różnicy środkami własnymi).

Środki przeznaczone na dotacje w 2017 r.:
100.000 zł.
Kwoty dotacji:
1. Maksymalna wysokość dotacji może wyno-

sić do 50% łącznych nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych przy zabytku wpisa-
nym do rejestru, przy czym:

• przy ustalaniu wysokości dotacji bierze się 
pod uwagę poniesione nakłady konieczne 
oraz dotacje udzielone na nie ze środków 
publicznych w okresie 3 lat poprzedzających 
rok złożenia wniosku oraz wydatki ponie-
sione w roku złożenia wniosku,

• dotacja nie może być wyższa niż wydatki 
planowane do poniesienia po terminie za-
warcia umowy o udzieleniu dotacji. 

2. Dotacja z budżetu Gminy Cieszyn wraz z 
innymi dotacjami ze środków publicznych nie 
może przekroczyć 100% łącznych nakładów ko-
niecznych.

Zagadnienia związane z pomocą publiczną:
W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsię-

biorcą, do wniosku o udzielenie dotacji dołącza:
1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de mi-

nimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat / oświadczenie o wielkości pomocy de mini-
mis otrzymanej w tym okresie / oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2. Wypełniony formularz informacji przed-
stawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini-
mis, zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu in-
formacji przedstawianych przez podmiot ubie-
gający się o pomoc de minimis (wg wzoru wpro-
wadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie zakresu informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną 
niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie).

Obowiązek ten dotyczy również każdego 
członka wspólnoty mieszkaniowej prowadzące-
go działalność gospodarczą z wykorzystaniem 
zabytku, którego dotyczy wniosek o udzielenie 
dotacji (za działalność gospodarczą również 
uznaje się wynajem lokalu, a także planowanie 
wynajmu, w celu prowadzenia w nim działalno-
ści gospodarczej przez innych przedsiębiorców).

Rodzaje prac, które mogą być dofinansowane:
Prace wymienione w art. 77 ustawy o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami.
Obowiązki Dotowanego – wnioskodaw-

cy, który uzyskał dotację i zawarł umowę 
o udzielenie dotacji:

Realizacja zadania i rozliczenie dotacji zgod-
nie z warunkami umowy, której wzór stanowi 
załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.10.2017 
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 
2017 roku.

Dostęp do informacji i wzorów dokumentów:
Na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w 

Cieszynie, w zakładce „Zabytki” – ”Dotacje” znajdują 
się dokumenty związane z ubieganiem się o dotację:

1. Uchwała Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przy-
jęcia zasad udzielania dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie miasta Cieszyna,

2. Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Burmistrza 
Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 2017 roku,

3. Wzór wniosku,
4. Wzór umowy,
5. Wzór sprawozdania merytorycznego i roz-

liczenia finansowego dotacji,
6. Formularz informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
7. Wykaz prac, które mogą być dofinansowane.

Wydział SRM

Budżet miasta na 2017 r. 
i WPF 2017-2028 do wglądu

W związku z uchwaleniem przez Radę Miejską 
Cieszyna budżetu miasta na 2017 rok oraz Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-
2028 informujemy, że pełny tekst powyższych 
Uchwał jest dostępny w Cieszyńskim Centrum In-
formacji, Rynek 1 oraz w formie elektronicznej w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna.

Wydział Finansowy

Apel do hodowców drobiu
Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest 
groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla go-
spodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wi-
rusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie pta-
ki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dla-
tego przypominamy o podstawowych zasadach 
postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bio-
asekuracji:

• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwie-
rząt dzikich;

• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, 
w których drób jest utrzymywany;

• nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywa-
nych przez człowieka wodą ze zbiorników, 
do których dostęp mają dzikie ptaki;

• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie 
ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem 
lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach 
i wyjściach z budynków, w których utrzy-
mywany jest drób;

• przetrzymywać drób w przeznaczonych do 
tego celu pomieszczeniach bez możliwości swo-
bodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad 
bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Zgłoszenie posiadanego ptactwa – druk do po-
brania oraz więcej informacji na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Cieszynie: http://bip.piwcieszyn.pl 
w zakładce Aktualności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Główny Lekarz Weterynarii
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Protokół inwentaryzacyjny
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, zgodnie 

z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Prze-
pisy wprowadzające ustawę o samorządzie tery-
torialnym i ustawę o pracownikach samorządo-
wych (Dz.U. z 1990 r., Nr. 32, poz. 191 z późn. zm.), 
że do publicznego wglądu wyłożony będzie w 
okresie 30 dni od 13.01.2017 r. protokół inwenta-
ryzacyjny obejmujący nieruchomość podlegającą 
komunalizacji na wniosek Gminy Cieszyn.

Protokół wyłożony będzie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro). Szczegółowe informacje można otrzymać 
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nie-
ruchomości, ul. Ratuszowa 1, pok. 102 na piętrze 
lub pok. 1 na parterze, w godzinach pracy urzędu. 

Protokół obejmuje nieruchomość położo-
ną w Cieszynie – działkę nr 85/2 obr. 44, pow. 
410 m2, stanowiącą teren zieleni w rejonie 
ul. Przykopa, zapisaną w księdze wieczystej 
BB1C/00078025/6, będącą przedmiotem użyt-
kowania wieczystego Gminy Cieszyn.

Osoby, których interes prawny dotyczy usta-
leń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje 
zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale 
GKK, ul. Ratuszowa 1, pok. 102 na piętrze lub 
pok. 1 na parterze. Burmistrz Miasta Cieszyna 
zamierza wystąpić do Wojewody Śląskiego o 
wydanie decyzji w sprawie przekazania ww. 
nieruchomości Gminie Cieszyn.

Wydział GKK

Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, iż 

w dniu 16 grudnia 2016 r. na wniosek FLUO 
Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Górnej 
21, reprezentowaną przez pana Łukasza Gruzela 
– Prezesa Zarządu, wszczęte zostało postępowa-
nie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-
sięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw 
płynnych oraz gazu LPG na działce nr 86/1 obr. 45 
przy ul. Górnej 21 w Cieszynie. W ramach przed-
sięwzięcia przewiduje się budowę w zachodniej 
części działki nr 86/1 obiektu całodobowej stacji 
paliw, zaopatrującej w paliwa pojazdy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe. W skład obiektu projekto-
wanej stacji wejdą: parterowy budynek pawilonu 
biurowo-sklepowego z zapleczem socjalnym, wiata 
z 3 dystrybutorami paliw płynnych i gazu, stanowi-
sko zrzutu paliw z autocysterny, drogi wewnętrzne 
wraz z 4 miejscami parkingowymi, instalacje tech-
niczne (zaopatrzenie w media, monitoring, oświe-
tlenie), boks odpadowy i stanowisko odkurzania. 

Magazynowanie benzyn bezołowiowych i ole-
ju napędowego następować będzie w dwóch pod-
ziemnych zbiornikach paliwowych o pojemności 
50 m3, natomiast magazynowanie skroplonego 
gazu LPG realizowane będzie za pomocą pod-
ziemnego zbiornika o pojemności 20 m3. Zgod-
nie z § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

Azbest – przypomnienie
Uprzejmie informujemy, że dnia 31 stycznia 

br. mija termin przekazywania Burmistrzowi 
Miasta Cieszyna, przez osoby fizyczne, nie będące 
przedsiębiorcami z terenu Cieszyna – informacji 
o wyrobach zawierających azbest, znajdujących 
się na terenie posesji, będących ich własnością.

Pozostali właściciele, zarządcy lub użytkow-
nicy nieruchomości, w obrębie których znajdują 
się wyroby zawierające azbest, powinni przed-
łożyć taką informację Marszałkowi Wojewódz-
twa Śląskiego.

Bliższe informacje dotyczące obowiązków jakie 
spoczywają na właścicielach lub użytkownikach 
obiektów budowlanych zawierających elementy 
azbestowe, można uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, Rynek 1, pok. nr 116, tel. 33 4794-278.

Wydział OŚR

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 71), planowana inwestycja została zaklasy-
fikowana do przedsięwzięć mogących potencjal-
nie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Cieszyna in-
formuje, że w ramach przedmiotowego postę-
powania wystąpił do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Cieszynie o wydanie opinii w sprawie obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
ww. przedsięwzięcia na środowisko i ewentual-
nego określenia zakresu raportu.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego organ administracji obowiązany 
jest do należytego informowania stron o oko-
licznościach prowadzonego postępowania ad-
ministracyjnego, jak również do zapewnienia 
stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji do za-
pewnienia możliwości wypowiedzenia się przez 
strony co do przeprowadzonych dowodów, zgro-
madzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją 
można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
Rynek 1, pok. 117, w godzinach pracy urzędu.

Wydział OŚR

Odbiór popiołu w okresie grzewczym
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od 

stycznia 2017 r. następuje zmiana w sposobie 
gromadzenia popiołu pochodzącego z palenisk 
domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony 
był łącznie ze zmieszanymi odpadami komu-
nalnymi w pojemniku plastikowym bądź me-
talowym. Niejednokrotnie takie rozwiązanie 
wymuszało na mieszkańcach wyposażenie 
nieruchomości w większą ilość pojemników, 
w szczególności w okresie grzewczym. 

W roku 2017 wprowadzona została segregacja 
popiołu, który należy wydzielać ze zmieszanych 
odpadów i gromadzić w workach koloru szarego.

Odbiór tego odpadu następować będzie w ter-

minach odbioru odpadów zbieranych selektyw-
nie, wskazanych w dostarczonym harmonogra-
mie. Worki na popiół można pobierać w punkcie 
obsługi klienta prowadzonym przez firmę PPHU 
Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ry-
szard Brandys.

Lokalizacja punktu: ul. 3 Maja 18, Cieszyn.
Dni i godz. otwarcia punktu:
• poniedziałek: 10.00-18.00,
• od wtorku do piątku: 7.00-15.00,
• w pierwszą sobotę miesiąca: 9.00-13.00.
Dodatkowo firma wywozowa będzie dostar-

czała worki na zasadzie „jeden za jeden”, czy-
li tak jak do tej pory przy odbiorze surowców 
wtórnych.

Wydział OŚR

Zbycie lokali

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz aktualnych najemców:

• lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku 
przy ul. Stalmacha 12 wraz z udziałem do 
nieruchomości gruntowej i części wspólnych 
budynku w 3510/84075 części,

• lokal mieszkalny nr 28 położony w budyn-
ku przy ul. Tysiąclecia 1 wraz z udziałem do 
nieruchomości gruntowej i części wspólnych 
budynku w  4869/159600 części,

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie / Rynek 1, I pię-
tro / na okres 21 dni, tj. od dnia 10 stycznia 2017 
r. do dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydział GN

Zmiany organizacyjne  
w Urzędzie Miejskim

Od 1 stycznia 2017 roku sprawy dotyczące dzia-
łalności gospodarczej będą załatwiane w budynku 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Kochanow-
skiego 14, na parterze, w Wydziale Spraw Obywa-
telskich i Działalności Gospodarczej.

Sprawy związane ze sprzedażą napojów alkoho-
lowych w miesiącu styczniu 2017 roku załatwiane 
będą nadal w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie przy ul. Rynek 1, w pokoju nr 113, na I piętrze. 
Natomiast od 1 lutego 2017 roku – w budynku przy 
ul. Kochanowskiego 14, na parterze, w Wydziale 
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

Stanisław Kawecki, Sekretarz Miasta

Ponowne ogłoszenie przetargu
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, 
lokal użytkowy położony na parterze budynku 
przy ul. Menniczej nr 2 (wejście do lokalu od 
strony Rynku), o łącznej powierzchni użytkowej 
49.10 m2, na prowadzenie dowolnej działalności 
gospodarczej.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM oraz umieszczone na 
stronie internetowej: www.bip.zbm.cieszyn.pl

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

ZBM

Odstąpienie od przetargu 
przy ul. Menniczej nr 2

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że odstępuje 
od dwuetapowego przetargu ustnego na najem 
lokalu użytkowego położonego w budynku przy 
ul. Menniczej nr 2 w Cieszynie, który ukazał się 
w dniu 30 grudnia 2016 roku w „Wiadomościach 
Ratuszowych” Nr 26 (903).

ZBM

Przetarg na lokal
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, 
lokal użytkowy położony na parterze budyn-
ku nr 57 przy ul. Głębokiej (wejście do lokalu 
od strony ul. Przykopa), o łącznej powierzchni 
użytkowej 32.68 m2, nieograniczonego na pro-
wadzenie dowolnej działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM oraz umieszczone na 
stronie internetowej: www.bip.zbm.cieszyn.pl

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

ZBM
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Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. godz. 10.00-
16.00, so.-niedz. po uzgodnieniu telefonicznym.
MUZEUM PROTESTANTYZMU
Czytelnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy poniedziałek 
i środę w godz. 15.30 do 19.00. Czytelnia 
budynek Parafii pl. Kościelny 6 (II p.)
środy g. 12.00-14.00, 16.00-18.00 Spotkania z 
zabawą i rozmowami w Bawialni (666 017 374)
do 15.01 Znajdź swojego Anioła – Galeria 
w Bramie – Cieszyńska Wenecja
do 31.01 Wodne obrazy Reginy Zachurzok, 
Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego
13.01 g. 14.00 Polonez na Rynku
14.01 g. 19.00 XIII Bal Cieszyński w strojach re-
gionalnych, Kasztanowy Dwór, ul. Sikorskiego 1
14-20.01 Pierwszy krok do świata herbaty 
- szkolenie/warsztat, Herbaciarnia Laja
15.01 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy
15.01 g. 10.00-18.00 Kiermasz wypieków 
i wyrobów Koła Gospodyń Wiejskich, Rynek
15.01 g. 13.00 Pokaz ekologicznego palenia 
w piecu węglowym, Rynek
15.01 g. 16.00 Wałasi „Kolędy i pastorałki”, 
Cafe Muzeum, ul. Regera 6
16.01 g. 17.00 Warsztaty dla dzieci i rodzi-
ców, OCKiR, ul. Kossak 6
18.01 g. 17.00 Spotkanie z Izraelem i Pale-
styną, OCKIR
22.01 g. 16.00 Lunatyp „Świątecznie”, Cafe 
Muzeum, ul. Regera 6
23.01 g. 17.00 Badania kosmiczne w ukła-
dzie słonecznym, OCKiR

SPORT

soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
14.01 g. 13.30 Charytatywny Maraton Pły-
wacki, na leczenie chorej na raka Kasi
15.01 g. 7.45 Cieszyńska Sztafeta Rynkowa
15.01 g. 9.00 Turniej siatkówki amatorów, 
Hala Sportowa UŚ, ul. Paderewskiego 9
15.01 g. 15.00 Kąpiel z morsami na cie-
szyńskim Rynku
15.01 g. 16.00 Turniej deblowy tenisa stoło-
wego, Szkolne Schronisko Mł., ul. Błogocka 24
16-29.01 Zima w mieście (szczegóły str. 8)

Po 2 Str. OLZY

Czytelnia i Kawiarnia AVION, ul. Główna 1
do 26.01 Zaolziańskie Towarzystwo Foto-
graficzne – Portrety (wystawa)
17.01 g. 16.00 Ars Moriendi w sztuce śre-
dniowiecza
TEATR CIESZYŃSKI
22.01 g. 17.30 Powróćmy jak za dawnych 
lat czyli polskie piosenki międzywojenne

KINO

Kino premier:
13-15.01 g. 15:30, 20:00 Po prostu przy-
jaźń (komedia obyczajowa) Polska od lat 15
16-18.01 g. 20:00 Po prostu przyjaźń (ko-
media obyczajowa) Polska od lat 15
19.01 g. 15:30 Po prostu przyjaźń (komedia 
obyczajowa) Polska od lat 15
13-19.01 g. 14:00 Królowa Śniegu 3: ogień 
i lód – dubbing (anim./familijny) Rosja b.o.
13-19.01 g. 18:00 Powidoki (dramat bio-
graficzny) Polska od lat 15
20-24.01 g. 20:15 Powidoki
25-26.01 g. 18:00 Powidoki
20-26.01 g. 14:30 Wilk w owczej skórze – 
dubbing (anim. kom. familijna) Rosja b.o.
20-24.01 g. 16:30 Józef i Maryja (opowieść 
biblijna) Kanada od lat 12
20-24.01 g. 18:00 3D Assassins Creed – napi-
sy (fantasy/akcja/przygodowy) USA od lat 12
Projekcje specjalne na życzenie widzów:
16-18.01 g. 15:30 Przełęcz ocalonych – na-
pisy (dramat wojenny) Austr./USA od lat 15
25-26.01 g. 16:15 Jak Bóg da – napisy (ko-
media) Włochy od lat 15
Kino ferii szkolnych (bilety w cenie 10 zł):
16,17.01 g. 10:00 2D Trolle – dubbing (anim., 
familijna kom. przygodowa) USA b.o.
16,17.01 g. 11:45 Wiplala – dubbing (przy-
godowa kom. familijna) Holandia od lat 6
18,19.01 g. 10:00 Królowa Śniegu 3: ogień 
i lód – dubbing (anim./familijny) Rosja b.o.
18,19.01 g. 11:45 Za niebieskimi drzwiami 
(familijny film fantasy) Polska od lat 10
20,23.01 g. 10:00 Wilk w owczej skórze – 
dubbing (anim. kom. familijna) Rosja b.o.
20,23.01 g. 11:45 Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć – dubbing (fantasy) Anglia/
USA od lat 12
24,25.01 g. 10:00 Biuro detektywistyczne Las-
sego i Mai – dubbing (przyg.) Szwecja od lat 6
24,25.01 g. 11:45 Doktor Strange – dubbing 
(fantasy) USA od lat 12
26,27,01 g. 10:00 Zakwakani – dubbing 
(anim. kom. familijna) Rosja/USA/Chiny b.o.
26,27.01 g. 11:45 Jak zostać kotem – dub-
bing (kom. familijna) Franc./Chiny od lat 6

TEATR

13.01 g. 17.00 Świąteczny Koncert Charytatywny
14-25.01 Jasełka tradycyjne
27.01 g. 18.00 Koncert kolęd – Stanisława Ce-
lińska z zespołem pod kier. Macieja Muraszko

COK

13.01 g. 19.00 Dariusz Górniok i przyjacie-
le, koncert smooth-jazzowy
16-27.01 Ferie z COK (szczegóły str. 13)
18.01 g. 18.00 Przy szabasowych świecach 
– koncert pieśni żydowskich, 20 zł
GALERIE
do 31.01 Tutaj jesteśmy!

BIBLIOTEKA

16-27.01 Ferie w Bibliotece (szczegóły str. 7)

18.01 g. 17.00 Spotkanie autorskie z Marci-
nem Kydryńskim
20.01 g. 18.00 Gorole: Góry w sercu Bałkanów

ZAMEK CIESZYN

12.01 g. 10.00-12.00 Dizajn dla dojrzałych
14.01 g. 10.00-13.00 Mała Pracownia Pro-
jektowania – Jak zaprojektować zaprosze-
nie z Tomaszem Bierkowskim 
do 19.02.2017 GoścInność – wystawa
Informacja Turystyczna czynna od wtorku 
do niedzieli w godz. 9.00-17.00, sklep Zam-
ku Cieszyn (w Oranżerii) czynny od ponie-
działku 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

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00
do 11.02 Budziciele. W 125 rocznicę śmier-
ci Pawła Stalmacha – wystawa
17-27.01 Ferie w Książnicy (szczegóły str. 8)
27.01 g. 17.00 Jolanta Sztuchlik – Królew-
ska biblioteka i pochodzące z niej dzieło 
w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., niedz.: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH
do 26.02 Jerzy Fober rzeźba – wystawa
do 2.04 Podróże bliskie i dalekie –wystawa
25.01 g. 17.00 Agnieszka Górecka-Przywa-
ra, Piękno i doskonałość – rzecz o modzie 
i bibelotach.

M4PSP

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

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.
do 7.02 Stróże książek Leszka Frey-Wit-
kowskiego

RÓŻNE

IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 

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

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

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

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

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

Różne...Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

Sport

Po drugiej stronie Olzy

Zamek zaprasza
Zostały ostatnie wolne miejsca na warsz-

tatach z cyklu Mała Pracownia Projekto-
wania. 14 stycznia spotkanie poprowadzi 
Tomasz Bierkowski, projektant graficzny i 
wykładowca na ASP w Katowicach. Udział 
w warsztatach: 30 zł od osoby. Wystawa go-
ścINNOŚĆ: Na prezentowaną w Zamku do 19 
lutego wystawę składają się m.in. kolorowe 
talerze, zdobione podczas wspólnych warsz-
tatów przez mieszkańców. Na wystawie moż-
na też przeczytać wywiady z mieszkańcami 
Cieszyna, którzy przyjechali z bardzo róż-
nych, nierzadko odległych miejsc świata.

Zamek Cieszyn
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Data Apteka
13 I 

– 
27 I

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
tel. 33 858 27 65

Dyżury aptek

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

formowani o najciekawszych wydarze-
niach kulturalnych i sportowych w Cie-
szynie, zachęcamy do skorzystania 
z newslettera. Wejdź na www.cieszyn.pl 
w zakładce Newsletter podaj swój adres  
e-mail, a będziesz otrzymywał na skrzynkę 
mailową informacje o ważnych wydarze-
niach w naszym mieście.

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.

Polub 
Cieszyn  
na Fb

Zachęcamy do polu-
bienia profilu Cieszyna 
na portalu społeczno-
ściowym Facebook. Ciekawostki o Cieszynie, 
zapowiedzi imprez, konkursy itd. – to wszystko 
na www.facebook.com/CieszynRobiWrazenie.

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. 
16.00–20.00 i wt., śr. 11.00–15.00: 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,  
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl
Straż Miejska

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

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

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

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

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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

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

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,
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

Informacja SMS
Zachęcamy do zarejestrowania się 

w Miejskim Systemie SMS-owym, dzięki 
któremu otrzymasz powiadomienia sms o 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych, 
a także ostrzeżenia i komunikaty. Wystar-
czy wejść na stronę www.cieszyn.pl i podać 
swój numer telefonu. 

Jerzy Fober – rzeźba
Serdecznie zapraszamy na wystawę do 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego, przy ul. Re-
gera 6 w Cieszynie. Wernisaż wystawy 
odbył się 11 stycznia. Wystawa w Gale-
rii Wystaw Czasowych będzie czynna do 
26 lutego 2017 roku.

MŚC

Polonez na Rynku

Zapraszamy na organizowany przez 
uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół im. 
Władysława Szybińskiego w Cieszynie "Po-
lonez na Rynku". Odbędzie się on w piątek 
13 stycznia o godzinie 14.00. Po odtańczeniu 
poloneza, rodzice uczniów oraz osoby obecne 
na Rynku w Cieszynie zostaną również za-
proszone do tańca.

Dodatkowe informacje pod numerem 
tel. 662 680 860.

Barbara Romanowska

Pierwszy krok 
do świata herbaty

Praktyczne szkolenie dla wszystkich chcą-
cych poznać bogaty świat herbaty odbędzie się 
w Herbaciarni Laja na Wzgórzu Zamkowym, 
ul. Zamkowa 3. Termin weekendowy: 14-15 
stycznia (od 9:00 do 14:00), termin tygodnio-
wy: 16-20 stycznia (od 17:00 do 19:00).

Szkolenie będzie także okazją dla zain-
teresowanych do uzyskania niezbędnych 
kompetencji do pracy w herbaciarni. For-
mularz zgłoszeniowy oraz więcej informa-
cji na stronie www.laja.pl lub stronie: www.
facebook.com/events/1608652872777376.

Koszt szkolenia: 101 zł + koszt wyżywie-
nia (poczęstunek podczas szkolenia + obiad 
podczas szkolenia weekendowego).

Fundacja Laja
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypomina-

my, że poszukiwania zaginionego psa dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl 
w Cieszynie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137. RK

Nazywam się Gabriela Grim. Jestem uczennicą 
Katolickiego Liceum im. św. Melchiora Gro-
dzieckiego w Cieszynie. Interesuję się biologią 
i chemią oraz oczywiście zwierzętami. Mam w 
domu trzy koty, które bardzo rozpieszczam. 
Mam również słabość do psów i w przyszłości 
chciałabym mieć swojego.

Cypis – pies, w wieku około 3 lat, gładko-
włosy, średniej wielkości, w kłębie ma około 
50 cm. Znaleziony 30 grudnia 2016 roku.
Numer ewidencyjny: 434/2016.

Bela – suka, w wieku około 4 lat, krótkowło-
sa, duża, w kłębie ma około 60 cm. Znaleziona 
29 grudnia 2016 roku.
Numer ewidencyjny: 431/2016.

Nazywam się Wiktoria Klimosz chodzę do Kato-
lickiego Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego 
w Cieszynie. Kocham psy, a najbardziej moją su-
nię, która zawsze wydaje się uśmiechnięta. Jest 
taka wspaniała, że nawet mój królik Zbyszek 
lubi ją bardziej niż mnie.
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Marmurkowanie
Nowy sezon 2017 Galeria Zmienna Szpitala 

Śląskiego w Cieszynie rozpoczyna kolejną wy-
stawą niecodziennych prac Reginy Zachurzok. 
Malowanie wodą, Ebru lub marmurkowanie – 
tak określa się technikę, którą wybrała artyst-
ka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac 
artystki. Ekspozycja mieści się w Galerii Zmien-
nej Szpitala Śląskiego w Cieszynie, w Zespole 
Poradni Specjalistycznych, wstęp bezpłatny.

Zainteresowanych wystawianymi praca-
mi prosimy o kontakt tel. 33 854 92 18.

Sekcja promocji zdrowia

Historyczny mur obronny
Wraz z drugą połową grudnia 2016 roku w Cieszynie, zakończyły 

się prace związane z odbudową muru oporowego, usytuowanego 
w rejonie ulicy Śrutarskiej i Młyńskiej Bramy. Podczas robót ziem-
nych natrafiono na historyczny mur obronny, który odnowiony – 
dzisiaj, oprócz funkcji konstrukcyjnej, pełni również funkcję este-
tyczną i poznawczą, wskazując swój pierwotny przebieg. 

Przypomnijmy – wiosną 2016 roku w Cieszynie – runęła część 
muru oporowego w rejonie ulic: Śrutarskiej i Młyńskiej Bramy. Mur 
ten spina w jedną całość ciąg murów oporowych, znajdujących się 
wzdłuż ulicy Przykopa. Ze względu na zły stan techniczny pozosta-
łej części muru oporowego, władze miejskiej podjęły decyzję o jego 
odbudowie. Ocenę stanu technicznego wykonała firma Roberta 
Raszki. W trakcie realizacji robót ziemnych odkryto historyczny 

mur obronny, który przylegał bezpośrednio do remontowanego 
muru oporowego. Na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej oraz 
radnej miasta Cieszyna Ireny Kwaśny, zapadła decyzja o zabezpie-
czeniu muru i nadbudowie, celem wyeksponowania jego przebiegu.

Nad całością prac archeologicznych z ramienia Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego czuwała Zofia Jagosz-Zarzycka. Nadzór na pracami ze 
strony ŚWKZ objął Jarosław Maciejewski. Efektem prac remontowych, 
które przeprowadził Zakład Ogólno-Budowlany Białek Mieczysław 
jest nowy kamienny mur oporowy wraz z barierą ochronną, widoczny 
od strony ulicy Przykopa oraz kamienny – historyczny mur obronny, 
widoczny od strony skweru, przy ulicy Śrutarskiej. W obrębie remon-
towanych murów przełożona i zmodernizowana została sieć teleko-
munikacyjna, gazowa i elektryczna. Wykonano również odwodnienie 
historycznego muru obronnego. Leszek Śliwka/BSK

Zawalony mur oporowy – 13 kwietnia 2016 r. Obecny mur obronny po remoncie – 10 stycznia 2017 r.
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Znamy pierwszych gości 
19. Przeglądu Filmowego w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie (28.04-3.05.2017)
Karolina Gruszka, Allan Starski i Milan Lasi-
ca - to ich retrospektywy będzie można zoba-
czyć podczas 19. Przeglądu Filmowego Kino 
na Granicy w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie. 
W sumie pokazanych zostanie ponad 100 fil-
mów, w tym najważniejsze dzieła kina środko-
wo-europejskiego i rekordowa liczba nowości. 

Nadchodzi 19. edycja Kina na Granicy, która odbędzie się 
w dniach 28.04-3.05. 2017 w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. 
Swój udział potwierdzili bohaterowie trzech pierwszych retro-
spektyw: Karolina Gruszka, Allan Starski i Milan Lasica. Prze-
gląd filmów tych właśnie twórców uzasadnia Łukasz Maciejew-
ski, dyrektor programowy Kina na Granicy:

– Karolina Gruszka to rzadkie połączenie urody, talentu i inte-
ligencji. Przygodę z filmem zaczynała jako nastolatka. Już wtedy 
stykała się ze sławami – Krzysztofem Zanussim, Aleksandrem 
Proszkinem i przede wszystkim, z Izabellą Cywińską. Z kolei Allan 
Starski to polski scenograf filmowy i teatralny, laureat kilkudzie-
sięciu nagród, w tym Oscara za Listę Schindlera Stevena Spielber-
ga. Współpracował wielokrotnie z Andrzejem Wajdą, a także m.in. 
z Krzysztofem Kieślowskim, Januszem Zaorskim, Agnieszką Hol-
land, Romanem Polańskim i Władysławem Pasikowskim.

Podczas przeglądu będzie można zobaczyć Karolinę Gruszkę 
m.in. w „Szczęście świata“ (Michał Rosa), „Inaland empire“ (Da-
vid Lynch) czy „Kochankowie z Marony“ (Izabella Cywińska). 

wane wraz z kolegą Júliuem Satinskim. Ich komizm polega na analizie 
banalnych sytuacji życiowych i przesuwaniu ich do granic absurdu.

Milana Lasicę będzie można zobaczyć w „Obsluhoval jsem an-
glického krále“ (Jiří Menzel), „Vážení přátelé, ano!“ (Dušan Kle-
in) czy „Srdečný pozdrav ze zeměkoule“ (Oldřich Lipský).

Przegląd odbędzie w dniach 28 kwietnia – 3 maja 2017 roku 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Więcej informacji na www.ki-
nonagranicy.pl. Już wkrótce zaprezentujemy nasze programowe 
plany dotyczące 19. edycji Przeglądu Filmowego Kino na Granicy.

Ruszyła styczniowa przedsprzedaż karnetów 
w specjalnej cenie

Od 4 do 31 stycznia trwa przedsprzedaż 6-dniowych karne-
tów na 19. edycję Kina na Granicy!

Styczniowa przedsprzedaż obejmuje wyłącznie karnety 6-dnio-
we, na które składa się pełen pakiet startowy, tj. wstęp na wszyst-
kie filmy oraz imprezy towarzyszące, katalog, koszulkę oraz eko-
logiczną torbę. Promocyjna cena obowiązująca od 4 do 31 stycznia 
wynosi 130 zł (850 koron). Po upływie przedsprzedaży cena kar-
netów zostanie podniesiona. Podobnie jak rok temu zamawianie 
karnetów odbywa się poprzez profil użytkownika. W tym celu 
należy zalogować się na stronie www.kinonagranicy.pl lub www.
kinonahranici.cz oraz założyć osobisty profil użytkownika. 

Szczegółowy regulamin zakupu i korzystania z karnetów znaj-
duje się na stronie: www.kinonagranicy.pl/strona/regulamin.

Organizatorzy

Kogo zobaczymy w Kinie na Granicy?

Allan Starski – jego scenografię można oglądać w „Liście Schindlera”.

Milan Lasica łączy w swojej osobie wiele talentów.

Karolina Gruszka przygodę z filmem zaczynała jako nastolatka.

Scenografię Allana Starskiego będzie można podziwiać w oska-
rowej „Liście Schindlera“ (Steven Spielberg), „Pannach z Wilka“ 
(Andrzej Wajda) czy „Pianiście“ (Roman Polański). Oprócz fil-
mów, przy których pracował, zobaczymy także wystawę jego 
projektów, a także projekty Wiesławy Starskiej przedstawiające 
kostiumy do filmów oraz spektakli teatralnych i telewizyjnych.

O Milanie Lasicy tak mówi czeski dyrektor programowy 
Martin Novosad: To nie tylko popularny słowacki aktor, ale także 
humorysta, dramaturg, pisarz, twórca tekstów, reżyser, moderator 
i piosenkarz. Do jego najpopularniejszych dzieł należą scenki odgry-
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