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Niebanalne prezenty  
z pierwszej ręki

Cieszyńska Rada Seniorów  
wybrana

Prężenie muskułów 
pod chmurką

Akcja Zima 2015/2016

Wesołych Świąt!
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim, 
żebyśmy zawsze pamiętali o drugim człowieku. 

Niech święta będą czasem wyciszenia, spotkań w rodzinnym gronie, 
pamięci o tych, których już nie ma z nami, ale i nadziei 

na pojawienie się w naszych rodzinach nowych członków. 
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

                  życzy 
Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna
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Niebanalne prezenty z pierwszej ręki
Tradycyjnie na raty organizowany jest 

przez cieszyńskie Café Muzeum – Artystyczny 
Kiermasz. Na początku grudnia odbywa się 
jego mikołajkowa odsłona, tuż przed Bożym 
Narodzeniem zaplanowano część świąteczną.

– Zapraszamy jako wystawców artystów, 
rzemieślników, rękodzielników, stowarzysze-
nia, szkoły i organizacje, które zajmują się 

Wystawcy  
o kiermaszu

Dariusz Orszulik
Jestem cieszyńskim malarzem, uwiecz-

niam to, co stanowi koloryt stolicy Śląska 
Cieszyńskiego. Skupiam się na architektu-
rze, staram się uchwycić malownicze, choć 
trochę mało znane zaułki Cieszyna. Kolejny 
raz, już nawet nie wiem, który, zakocha-
łem się w Cieszyńskiej Wenecji. Myślę, że 
z czasem w tym miejscu powstanie coś na 
kształt Złotej Uliczki w Pradze.

Na pewno akwarela z Cieszynem w roli 
głównej, z bliskimi nam pejzażami, powin-
na być ciekawym i niebanalnym prezentem 
pod choinkę. Chyba każdy będzie zadowo-
lony z takiego podarku. 

Halina Żelińska-Mika
Reprezentuję Pracownię Ładnych Rzeczy 

w Cieszynie. Uczestniczę w Artystycznych 
Kiermaszach praktycznie od początku. 

Co się kryje pod pojęciem „ładna rzecz”? 
Chodzi o rzeczy wykonane z naturalnych 
surowców; ja głównie pracuję z maszyną do 
szycia, są to więc na przykład elementy wy-
stroju wnętrza.  

Kiedyś robiłam zabawki dla dzieci, ale 
są lepsi od mnie, dlatego dziś można kupić 
u mnie różnego rodzaju worki, kalendarze 
adwentowe z materiału dla dzieci. Jeszcze 
kilkanaście lat temu musiałam tłumaczyć 
praktycznie każdemu klientowi, o co chodzi z 
tymi kalendarzami, dziś wszyscy już wiedzą, 
że w każdej kieszonce można znaleźć coś, co 
przybliża nas do Bożego Narodzenia.

Wydaje mi się, że jest coraz większe zain-
teresowanie tego rodzaju rzeczami.

Iwona Biędzio
Zajmuję się szkłem, zarówno witrażowym, 

jak i fusingiem, czyli metodą łączenia szkła 
na gorąco w temperaturze około 800 stopni. 
Wykonuję rzeczy drobne, ale też duże pro-
jekty. Moja przygoda z fusingiem zaczęła się 
od tego, że uczestniczyłam w takim kursie 
na Zamku Cieszyn. Ciekawostką jest fakt, że 
chociaż nazwa tej techniki jest nowa, to ona 
sama ma znacznie dłuższą historię. Pierwsze 
elementy w tej technice zostały bowiem wy-
konane już w starożytnym Egipcie.

Cieszę się, że jest coraz więcej osób, któ-
re doceniają tę formę pracy twórczej. Mam 
stałych klientów, którzy przychodzą kolej-
ny raz na kiermasz, żeby kupić coś dla sie-
bie i bliskich. Fajnie, że ostatnio zrodziła się 
moda na prezenty niepowtarzalne, wykony-
wane ręcznie, a nie takie, które można kupić 
w tysiącach egzemplarzy w hipermarketach.

wot

tego typu twórczością. Artystyczny Kiermasz 
cieszy się coraz większą popularnością. Wię-
cej jest wystawców, w Artystycznym Kier-
maszu Mikołajowym wystawia się 29 osób 
i podmiotów, ale też odwiedzających, którzy 
szukają czegoś innego, niż na wszystkich in-
nych jarmarkach, których jest całe mnóstwo. 
Myślę, że w kiermaszu bożonarodzeniowym 

wystawców i kupujących będzie jeszcze wię-
cej – powiedział Mariusz Dębicki, właściciel 
Café Muzeum.

Druga odsłona Artystycznego Kiermaszu 
odbędzie się w dniach 18-20 grudnia. Dziś 
Artystyczny Kiermasz Świąteczny można od-
wiedzać w godzinach 12.00-16.00, w sobotę 
i niedzielę od 9.00 do 14.00.

Ale bombki Podczas Artystycznego Kiermaszu Świątecz-
nego, odbywającego się od 18 do 20 grudnia w 
Café Muzeum, można będzie kupić wyjątkowe 
świąteczne ozdoby. Mowa o serii autorskich 
bombek ozdobionych przez artystów i pro-
jektantów ze Śląska Cieszyńskiego. Kupując je 
można wesprzeć podopiecznych Hospicjum 
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. 

Zaproszenie Zamku Cieszyn do udziału w 
akcji przyjęli i bombki ozdobili: Karina Czer-
nek, Łucja Dusek-Francuz, Karol Franek, 
Joanna Jędrusik, Bogdan Kosak, Dariusz Or-
szulik, Adam Molenda, Joanna Rzepka-Dzie-
dzic i Łukasz Dziedzic, Natalia Rzeźniczek-

-Riess, Małgorzata Skałuba-Krentowicz, 
Agula i Tom Swobodowie, Karol Śliwka, 
Joanna Wowrzeczka, Alicja Woźnikowska-
-Woźniak, Ewa Zamirska, Marcin Żerański. 

Dziękujemy wszystkim tym osobom za po-
dzielenie się nie tylko talentem, ale i sercem 
z tymi, którym przyszło mierzyć się z cięż-
ką chorobą. Dziękujemy też Kreatywnemu 
Obiektowi Multifunkcyjnemu z Milicza za po-
darowanie bombek na rzecz akcji. 

Mamy nadzieję, że nie zabraknie chętnych 
do kupienia bombek i wsparcia w ten sposób 
podopiecznych cieszyńskiego hospicjum.

Zamek Cieszyn    
Takie cuda kupimy od piątku do niedzieli.
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97 lat przerwy...

No i stało się, szkoda tylko, że musieliśmy 
na to wydarzenie tak długo czekać. Po 97 la-
tach przerwy pociąg osobowy przyjechał 
trasę Frydek-Mistek – Gnojnik – Czeski Cie-
szyn – Cieszyn. Pierwszy skład Czeskich Kolei 
przyjechał do stolicy Śląska Cieszyńskiego w 
niedzielę 13 grudnia tuż po 8.20. Po chwili ru-
szył w powrotną drogę. Na skład czekały na 
dworcu cztery osoby, ale szynobusem przy-
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Pat handlowy
8 grudnia z inicjatywy Urzędu Miejskie-

go w Cieszynie odbyło się kolejne spotkanie 
z pełnomocnikiem firmy INBAP. Reprezen-
tujący Urząd Miejski zastępca burmistrza, 
Bogdan Ścibut, podtrzymał oczekiwanie 
nakładów finansowych ze strony inwestora 
w wysokości 4 mln zł na przebudowę ukła-
du komunikacyjnego Cieszyna w związku 
z dodatkowym ruchem samochodowym, 
który będzie generowała planowana Gale-
ria Stela.

Zastępca burmistrza podkreślił ponad-
to, że istnieje możliwość wykonania inwe-
stycji etapami i warunkowego dopuszcze-

Rodzinne spotkanie 
przedświąteczne 

W niedzielę w Zamku Cieszyn odbyła się 
kolejna edycja imprezy Zaprojektuj Święta. 
Jednym z jej elementów był ciasteczkowy kon-
kurs. Decyzja była jak zawsze trudna. Jury w 
składzie: Jolanta Macura, Krystyna Folwarcz-
ny oraz Ewa Gołębiowska oceniało cieszyńskie 
ciasteczka przygotowane przez dziewiątkę 
uczestników konkursu. W gronie tym znala-
zła się, co bardzo cieszy, grupa Małe Kuchciki 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Cieszynie. Jurorki doceniły ich 
pracę, kierując specjalne podziękowania i na-
grodę. Natomiast zwyciężczynią IX edycji kon-
kursu na cieszyńskie ciasteczka została Kinga 
Mercik z… Rudy Śląskiej. Ponieważ nie mogła 
osobiście odebrać nagrody, zrobił to w jej imie-
niu narzeczony. – To ja pochodzę z Cieszyna. 
Gdy moja narzeczona zaczęła tu przyjeżdżać, 
zachwyciła się tradycją pieczenia cieszyńskich 
ciasteczek. I zaczęła sama próbować, uczyć się 
od mojej mamy – wyjaśnił wszystkim zasko-
czonym udziałem w konkursie mieszkanki 

Rudy Śląskiej. Drugie miejsce jury przyznało 
Jolancie Stępnikowskiej ze Strumienia, trzecie 
– Helenie Bujok z Wisły, zaś dwa wyróżnienia: 
Dorocie Kuli z Kończyc Małych oraz Bożenie 
Kendzior z Cieszyna.

Zaprojektuj Święta to rodzinne spotkanie, 
mające już swoje „punkty obowiązkowe”. Na-
leżą do nich warsztaty pieczenia ciasteczek, 
które przyciągają małych mistrzów kulinar-
nych z całego regionu. Swoje umiejętności 
doskonalili pod okiem Janiny Hławiczki. Coraz 
więcej osób, nie tylko dzieci, nie wyobraża so-
bie przedświątecznego spotkania w Zamku 
bez szycia karpi. To warsztaty dla tych, którzy 
chcą na święta mieć karpia, ale... nie chcą go 
zjeść. – W domu mam problem przyszyć guzik, 
a tu proszę, uszyłam z moim dzieckiem karpia – 
tak mnie wciągnęło – śmiała się jedna z uczest-
niczek warsztatów z Magdaleną Paluch-Pasz. 
W tym roku chętni mogli też z Kozią Zagrodą 
tworzyć z siana zwierzątka, gwiazdy i inne 
świąteczne elementy, a z Markiem Gajdą ozda-
biać szklane bombki. Specjalna seria bombek 
ozdobionych przez artystów i projektantów ze 
Śląska Cieszyńskiego będzie do kupienia pod-
czas Artystycznego Kiermaszu Świątecznego 

Historyczny dzień. W niedzielę 13 grudnia 2015 
roku po blisko 100-letniej przerwie z Frydka-
-Mistka odjechał pociąg do Cieszyna.

nia ruchu wokół galerii na czas budowy 
wschodniej części ul. Hajduka.

– Gdyby się okazało, że otrzymamy wsparcie 
z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokal-
nych, możemy oczekiwać od inwestora mniej-
szej kwoty, nie mniejszej jednak niż  2,5 mln zł. 
Obecny na spotkaniu pełnomocnik inwestora, 
Bartłomiej Paczóski, zaproponował tymcza-
sem zaangażowanie na poziomie 0,5-0,6 mln 
zł – poinformował Bogdan Ścibut.

Ponadto na spotkaniu przedstawiciele mia-
sta zgłosili uwagi do planowanych przez in-
westora zjazdów i wjazdów do galerii, z uwagi 
możliwość blokowania ulicy Bobreckiej przez 
samochody dostawcze galerii.

Ostatecznie stanęło na tym, że zastępca 

burmistrza przekazał inwestorowi wzór 
umowy o wykonanie zadania – zmiana układu 
komunikacyjnego z art. 16 ustawy o drogach 
– do ewentualnego uzgodnienia warunków 
przez obie strony w ciągu najbliższych 14 dni.

– Po upływie tego terminu, w przypadku 
braku odpowiedzi ze strony inwestora i roz-
poczęciu przez niego budowy galerii bez 
oglądania się na spowodowane tym konse-
kwencje komunikacyjne dla mieszkańców 
Cieszyna – inwestor INBAP otrzyma od na-
szego miasta roszczenie w wysokości 4 mln zł 
ze względu na konieczności przyśpieszonej 
budowy przez Cieszyn wschodniej części 
ul. Hajduka – dodał Bogdan Ścibut. 

UM w Cieszynie/wot

Zwycięskie cieszyńskie ciasteczka z... Rudy 
Śląskiej.

(18-20 grudnia) w Café Muzeum. Dochód z ich 
sprzedaży wesprze podopiecznych Hospicjum 
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Nato-
miast do 24 stycznia 2016 można na Zamku 
oglądać wystawę Czas jest wszystkim. (Nie)
codzienne kalendarze. Pokazywane na niej 
współczesne kalendarze są nie tylko staran-
nie zaprojektowane, ale promują ważne idee, 
pokazują wyjątkowe miejsca i ludzi, nama-
wiają do aktywności. I wbrew zapowiedziom 
o końcu ich papierowych wersji, wciąż je ko-
chamy, używamy, a czasem zostawiamy na 
pamiątkę, bo są kroniką naszego życia.

Zamek Cieszyn

jechała pokaźna grupa miłośników kolei na 
Śląsku Cieszyńskim. W tym gronie był m.in. 
Jerzy Gościński z  portalu Silesiainfotransport.
pl, który jest przekonany, że nowe połącze-
nie będzie się cieszyło dużym powodzeniem 
i tym samym się obroni. – Udało się zrobić coś, 
co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe 
– powiedział na wstępie rozmowy z Wiadomo-
ściami Ratuszowymi. – Cieszy to, co jest, ale po-
winno nas to zmobilizować do tego, żeby starać 
się, aby do Cieszyna jeździło więcej pociągów, 
i przede wszystkim częściej. To miasto zasługuje 
na regularne połączenie kolejowe dobrej jakości.

Na pierwszy pociąg czekał Aleksander 
Sorkowicz z synem Beniaminem. Mężczyźni 
mówili, że chcieli zobaczyć, jak pociąg wjeż-
dża na stację. Potem wsiedli do składu i udali 
się do Frydka-Mistka na krótką wycieczkę.

– Liczymy, że takich osób będzie więcej, 
a Czesi będą przyjeżdżać do nas na zakupy – 
dodał Gościński. 

Pierwszy pociąg z Cieszyna do Frydka-
-Mistka odjeżdża o godz. 8.31, ostatni o 18.31. 
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Ale odwiedziny 
5 grudnia Dom Narodowy odwiedził Święty 

Mikołaj. Wszystkie przybyłe grzeczne dzieci 
obejrzały spektakl teatralny Mikołajowe po-
szukiwania w wykonaniu Estrady Duo Fix, a na 
zakończenie zostały obdarowane  prezentami 
i słodyczami. To był niezapomniany, magiczny 
czas ze Świętym Mikołajem ...      

COK

Każdy czeka na takiego gościa.



4 wydarzenia

Rozmowa z Marią Jendrysek, prezes zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Cieszynie oraz Marianem Kołderem, administratorem osiedla Bobrek – Zachód

Prężenie muskułów  
pod chmurką

Zgłoszony przez państwa do budżetu obywatelskiego pro-
jekt Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej 
o nawierzchni bezpiecznej przy ulicy Bobka, na terenie osiedla 
Bobrek – Zachód otrzymał 5484 głosy i będzie realizowany 
w 2016 roku. Brakowało takiego miejsca na osiedlu?

Marian Kołder: Rzeczywiście, na razie nic takiego nie mamy. Jeż-
dżąc po innych osiedlach w Cieszynie zauważyłem, że powstają si-
łownie pod chmurką, dodatkowo nasi lokatorzy są coraz bardziej 
zainteresowani aktywnym trybem życia, dlatego przygotowaliśmy 
projekt do budżetu obywatelskiego i udało się.

Maria Jendrysek: Zapanowała ogólna moda na spędzanie wolne-
go czasu na świeżym powietrzu, nie tylko w Cieszynie. Mieszkańcy 
pytali nas, czy nie dalibyśmy rady zbudować takiej siłowni u nas.

Jak to wszystko będzie wyglądało?
M.K.: Mamy już gotowy plan. Pieniądze przeznaczone na ten pro-

jekt powinny wystarczyć na wykonanie profesjonalnej podbudowy 
pod siłownię z kostki gumowej, natomiast jeżeli chodzi o urządze-
nia, to już dostaliśmy kilka z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Na początku 2016 roku mają dotrzeć kolejne. Cały teren zostanie 
oświetlony, dlatego będzie można poćwiczyć także wieczorem. 
Siłownia powstanie między parkingami przy ulicy Bobka – to jest 
taki zielony zakątek osiedla, gdzie kończą się budynki.

M.J.: Jak już to zostało powiedziane, będzie to pierwsza siłow-
nia na osiedlu Bobrek – Zachód. Na razie mamy place zabaw oraz 
dwa boiska. Siłownia zostanie zlokalizowana w drugiej części osie-
dla, żeby wszystko nie było skupione w jednym miejscu. Myślę, że 
mieszkańcy będą zadowoleni.

Macie jakieś plany na przyszłość, jeżeli chodzi o poszerzenie 
oferty rekreacyjno-sportowej?

M.J.: Tak naprawdę nie mamy już za dużo terenu wokół osiedla. Si-
łownia będzie miała jeszcze fajną lokalizację i otoczenie, ale kolejne 
większe inwestycje w zakresie sportu i rekreacji raczej nie wcho-
dzą w rachubę. W przyszłości będziemy mogli skupić się na drob-
nostkach, na przykład dokupieniu kolejnych stołów do ping-ponga.

A inne inwestycje na osiedlu?
M.J.: Planujemy wymianę placów zabaw. Mają już kilka lat; cho-

ciaż zostały wykonane przez wyspecjalizowane firmy, uznaliśmy, 
że nie będziemy ich już dalej remontować, ale postaramy się o coś 
nowego. Chcemy stworzyć przynajmniej dwa place zabaw na osie-
dlu. Na pewno nie zrobimy tego w jednym roku, bo są to duże kosz-
ty, ale może przynajmniej w 2016 roku zaczniemy prace. Docelowo 
oba place zabaw powinny powstać w trzy, cztery lata.

Maria Jendrysek i Marian Kołder z projektem siłowni pod chmurką, która w 
przyszłym roku stanie na osiedlu Bobrek – Zachód.

Bierzecie pod uwagę taką ewentualność, że spróbujecie zna-
leźć pieniądze kolejny raz z budżetu obywatelskiego?

M.J.: Jeżeli tylko w przyszłym roku zostanie ogłoszony budżet oby-
watelski, to na pewno kolejny raz spróbujemy swoich sił. Skoro poja-
wia się taka możliwość, to trzeba spróbować z niej skorzystać. Tak na 
marginesie dodam, że w zeszłym roku trochę nam to umknęło, nie 
wystartowaliśmy z żadnym projektem, bo miasto chyba za mało roz-
propagowało budżet obywatelski. W tym roku już tego pilnowaliśmy.

Budżet obywatelski na 2016 rok okazał się sukcesem. Złożono 
dużo projektów, mieszkańcy oddali bardzo dużo głosów, dużo wię-
cej niż przed rokiem. Jak wy walczyliście o głosy na wasz projekt?

M.K.: Mieszkańcy wiedzieli o naszym projekcie, wisiały ogłosze-
nia. Nie ukrywam, że trochę też agitowałem, zupełnie jak w przy-
padku wyborów. Tutaj jednak nie namawiałem do głosowania na 
konkretnego kandydata, ale projekt, który może skupić wokół sie-
bie całe osiedle. I chyba rzeczywiście tak się stało, choć są też opo-
nenci budowy siłowni zewnętrznej przy ulicy Bobka.

Z tego, co się orientuję, to złożyliście jeszcze jeden wniosek, ale 
się nie udało. Co się stało, że nie można było na niego głosować?

M.J.: To prawda, jako spółdzielnia złożyliśmy dwa wnioski: jeden 
na siłownię, drugi dotyczył wykończenia przejazdu przez parkingi. 
Każdy wniosek musiało poprzeć co najmniej 20 osób. Na liście znala-
zła się pani, która mieszka na osiedlu i twierdzi, że jest zameldowana, 
co okazało się nieprawdą. Dlatego wniosek z powodów formalnych 
został odrzucony i w ogóle  nie był brany pod uwagę. Mamy naucz-
kę na przyszłość, że lepiej zebrać więcej podpisów, choćby o dwa czy 
trzy, żeby mieć pewność, że wszystko będzie się zgadzało.

M.K.: Z drugiej strony może dobrze się stało, bo gdyby walczyły 
dwa nasze projekty, głosy mogłyby się rozproszyć i być może siłow-
nia pod chmurką nie otrzymałaby aż tylu punktów.

Rozmawiał: wot
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Czas na zmiany
W najbliższy poniedziałek Bogdan Ści-

but, zastępca burmistrza Cieszyna, zosta-
nie odwołany ze stanowiska. Wszystko ma 
związek z jego przejściem do Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Dzień później na to sta-
nowisko zostanie powołany Aleksander 
Cierniak, dotychczasowy doradca burmi-
strza miasta, pełnomocnik do spraw orga-
nizacji i promocji gospodarczej.

Zmiany nastąpią także w Cieszyńskim 
Ośrodku Kultury Dom Narodowy. Dotychcza-
sową dyrektorkę Cecylię Gasz-Płońską zastą-
pi Monika Sikora-Monkiewicz, która wygrała 

konkurs. – O stanowisko ubiegało się 14 osób, 
natomiast w pierwszej turze cztery osoby od-
padły ze względu na uchybienia formalne. Do 
drugiego etapu zakwalifikowano 10 osób, któ-
re zgłosiły się na rozmowy kwalifikacyjne – po-
wiedział Piotr Gruchel, naczelnik Wydziału 
Kultury UM. Naczelnik zwrócił uwagę, że 
Dom Narodowy nie pracuje w komfortowych 
warunkach, dlatego jednym z największych 
wyzwań nowego dyrektora będzie w jego 
ocenie przeprowadzenie remontu.

– Na pewno w perspektywie najbliższych 
lat jest szansa na to, żeby otrzymać dotację, 
znaleźć pieniądze i rozpocząć remont, który 
jest zaplanowany. Plany budowlane są przy-
gotowane, dyrektor Gasz-Płońska poczyni-

ła wiele starań w kierunku próby zdobycia 
środków – dodał Gruchel

Dyrektora wybrała komisja w skła-
dzie: Ryszard Macura, burmistrz Cie-
szyna (przewodniczący), Remigiusz Jan-
kowski, przedstawiciel Rady Miejskiej 
(zastępca przewodniczącego), Piotr Gru-
chel, naczelnik Wydziału Kultury (sekre-
tarz), Aleksander Cierniak, doradca bur-
mistrza Cieszyna, Marian Dembiniok, 
dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 
a także Leszek Miłoszewski, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Biel-
sku-Białej, członek Rady Programowej 
Domu Narodowego. 

wot
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Finał szpitalnej 
maskotki 

Dyplomy rozdane, laureaci uhonorowani, 
uroczysta impreza za nami. 10 nagród głów-
nych i 16 wyróżnień specjalnych wręczył 
autorom najciekawszych propozycji Cze-
sław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego. 

Pokonkursowa wystawa pokazuje jak 
różnorodne były to pomysły i jak intere-
sujące rozwiązania plastyczne wybrały 
dzieci. Przypomnijmy, że na konkurs na 
szpitalną maskotkę wpłynęło 361 prac 
z przedszkoli i szkół naszego powiatu.

– Jestem zadowolony, że ten konkurs cie-
szył się taką popularnością, a dzieci udowod-
niły, iż są naprawdę kreatywne i nie brakuje 
im wyobraźni. Mam nadzieję, że z tego szyb-
ko nie wyrosną, bo mamy w zanadrzu kolejne 
konkursy i liczymy na równie duże zaanga-
żowanie najmłodszych mieszkańców naszego 
powiatu – powiedział dyrektor.

Uroczystość miała swój artystyczny ak-
cent. Zadbał o to Góralski Zespół Dziecięcy 
Czadeczka. Były taniec, śpiew i muzyka. Pach-
niało góralskimi połaźniczkami, czyli gałąz-
kami jodły ozdobionymi kwiatami z bibuły. 
Dziękujemy sponsorom gali i prezentów dla 
wyróżnionych dzieci. 

Mat. pras.

XII Bal Cieszyński

Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
zaprasza serdecznie na XII Bal Cieszyński, 
który odbędzie się 16 stycznia o godz. 19.00 
w Kasztanowym Dworze przy ul. Gen. Sikor-
skiego 1. Bilety w cenie 120 zł od osoby. Zgło-
szenia do 31 grudnia. Telefony kontaktowe: 
511 541 155, 604 115 840, 33 852 43 56.

Do tańca przygrywać będą kapele Nowi-
na i Wałasi. W trakcie balu liczne atrakcje, 
wspaniałe menu i zabawa do białego rana.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej

Świątecznie w 
„Pedagogicznej”

Wesołych Świąt to nie tylko życzenia, ale 
tytuł świątecznej wystawy przygotowanej 
w cieszyńskiej filii Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Tym razem 
prezentujemy kartki świąteczne wykona-
ne własnoręcznie przez młodzież z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie 
(klasa o profilu technik organizacji reklamy). 

Wszystkie kartki powstały podczas 
ostatniego wydarzenia z cyklu Spotkania 
z Pasją, zorganizowanego przez PBW Cie-
szyn i bibliotekę ZSEG. Zostały one wy-
konane techniką scrapbookingu i można 
je oglądać od 15 grudnia do 31 stycznia 
w wypożyczalni biblioteki (ul. Stalmacha 
14) od poniedziałku do piątku od 10.00 
do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00. 
Serdecznie zapraszamy, życząc wszystkim 
„wesołych świąt”.

PBW Cieszyn

Wakacje z przyrodą
Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przy-

rody w Cieszynie wspólnie z Wydziałem 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie byli organizatorami konkursu 
plastycznego Wakacje z przyrodą. Komisja 
konkursowa pod kierunkiem Alicji Łuka-
siak przyznała 14 wyróżnień: 

• SP Zamarski: Adam Sojka, Maciej Rucki, 
Łukasz Pniok, Marek Pisiut, Julia Krzok

• SP6 Cieszyn: Patrycja Chmiel, Kornelia 
Branny, Sandra Kula, Malwina Lorek, Justy-
na Napieraj

• SP2 Wisła Czarne: Karolina Bączek, Hu-
bert Gunia

• SP1 Cieszyn: Emilia Wróblewska
• SP Dębowiec: Agata Pasterny.
Wszyscy wyróżnieni autorzy prac otrzy-

mali od organizatorów dyplomy i nagrody.
LOP

Na rozdaniu wyróżnień w podstawówce w Za-
marskach nieoczekiwanie pojawił się Mikołaj.
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Nasze kalendarze
W piątek 18 grudnia o godz. 17.00 w sali 

konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej roz-
pocznie się spotkanie promocyjne poświę-
cone regionalnym kalendarzom na rok 2016. 
Wydawnictwa zaprezentują redaktorzy po-
szczególnych tytułów: Izabela Kraus-Żur (Ka-
lendarz Śląski), Angelika Ogrocka (Kalendarz 
Miłośników Skoczowa), Lidia Szkaradnik (Ka-
lendarz Ustroński), Małgorzata Szteler-Fur-
maniuk (Kalendarz Goleszowski), Mariusz Ma-
kowski (Kalendarz Cieszyński), Józef Michałek 
(Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniako-
wa), Jan Picheta (Kalendarz Beskidzki). Goście 
będą mieli okazję nabyć każdy z omawianych 
kalendarzy. Więcej informacji znaleźć można 
pod adresem: http://www.kc-cieszyn.pl/in-
dex.php/news,213/.

Książnica Cieszyńska

Przyboś na granicy
Jeżeli tak długo wytrzymałem w Cieszynie, to 

tylko dla Cieszyna właśnie – pisał Julian Przyboś 
w liście z 15 maja 1932 r. Kim był dla miasta, w 
którym spędził niemal dwanaście lat? Co nam 
umyka, kiedy nie dostrzegamy jego poezji jako 
części budującej tożsamość miasta? Podczas 
premiery tomiku !ulicy* inspirowanego poezją 
Juliana Przybosia porozmawiamy zarówno o 
samym poecie awangardowym, jak i szerzej 
o poezji i jej upowszechnianiu ze Zbigniewem 
Machejem (poetą, tłumaczem) oraz Wojcie-
chem Brzoską (poetą, muzykiem). Spotkanie 
poprowadzi Anna Cieplak (inicjatorka grupy 
literackiej). 

Zapraszamy do Świetlicy Krytyki Politycz-
nej Na Granicy, 18 grudnia o godz. 18.00. Po 
dyskusji i prezentacji tomiku odbędzie się 
koncert zespołu Brzoska&Gawroński. Zespół 
wystąpi w oknie dawnego przejścia granicz-
nego na moście Przyjaźni w Cieszynie (skąd 
dobrze widać drukarnię Karola Prohaski, 
nakładem której w 1930 roku ukazał się to-
mik Sponad Juliana Przybosia). 

Wydarzenie realizowane jest w ramach 
stypendium Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Aktywność Obywatel-
ska, Świetlica Krytyki Politycznej Na Granicy 
w Cieszynie jest partnerem projektu.

Świetlica Krytyki Politycznej Na Granicy



6 miasto

Efekty zbiórki elektrośmieci przez mieszkańców Cieszyna
W bieżącym roku Urząd Miejski w Cie-

szynie przy współpracy z ElektroEko 
Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycz-
nego i Elektronicznego S.A. z Warszawy 
zorganizował dwie akcje, podczas których 
mieszkańcy Cieszyna oddawali odpady w 
postaci zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. W zamian za oddany od-
pad otrzymywali kupony odpowiedniego 
koloru (w zależności od rodzaju oddanego 
sprzętu), które z kolei przekazywali wy-
branej przez siebie szkole podstawowej. 
Szkoły po przystąpieniu do Ogólnopol-
skiego Programu Edukacyjnego pn. Moje 
miasto bez elektrośmieci, mają możliwość 
wymiany zebranych kuponów na pomoce 
dydaktyczne. Podczas obu akcji zebra-
no ok. 6 ton zużytego sprzętu. Jest to do-
skonały wynik, stąd serdecznie dziękuję 
wszystkim mieszkańcom za włączenie się 
do akcji propagującej właściwe gospoda-

rowanie odpadami niebezpiecznymi, przy 
jednoczesnym wsparciu naszych szkół.

Ponieważ odpady niebezpieczne powsta-
ją codziennie w naszych domach, przypo-
minamy, w jaki sposób można je właściwie 
zagospodarować:

Każdy posiadacz elektośmieci może:
1. Oddać tego typu odpady zbierającemu 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
którym jest:

• prowadzący punkt zbierania zużyte-
go sprzętu, w tym punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK 
– Cieszyn, ul. Motokrosowa 27, za miejską 
oczyszczalnią ścieków), punkt skupu złomu 
lub zakład przetwarzania;

• przedsiębiorca wpisany do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;

• prowadzący punkt serwisowy;
• sprzedawca detaliczny i hurtowy.

2. Oddać w sklepie w momencie zakupu 
nowych urządzeń tego samego typu (na 
zasadzie wymiany 1 za 1 – stary sprzęt 
za nowy, np. oddajemy zepsuty odkurzacz 
przy zakupie nowego).

Pamiętajmy jednak, że sprzedawca de-
taliczny, sprzedawca hurtowy oraz pro-
wadzący punkt serwisowy mogą odmówić 
przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, 
gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub 
życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

3. Pozostawić w punkcie serwisowym 
w przypadku, gdy naprawa przyjętego do 
punktu serwisowego sprzętu jest niemoż-
liwa ze względów technicznych lub właści-
ciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest 
dla niego nieopłacalna.

Więcej informacji dotyczących systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie Cieszyna można znaleźć na stro-
nie www.um.cieszyn.pl/smieci.

Wydział OŚR

Cieszyńska Rada 
Seniorów wybrana

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna 
z dnia 15 grudnia 2015 roku o wyborze 
i  składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów.

W dniu 10 grudnia w Urzędzie Miejskim 
w Cieszynie odbyły sie wybory do Cie-
szyńskiej Rady Seniorów. Na podstawie 
§ 5 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów 
Burmistrz Miasta Cieszyna podaje do pu-
blicznej wiadomości informację o wyborze 
i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów. 

Poniżej lista kandydatów i suma liczby gło-
sów, które uzyskali w obu turach głosowania:

• Ewa Adamska, zgłoszona przez miesz-
kańców, liczba głosów – 10    

• Lucyna Bałandziuk, zgłoszona przez 
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, 
liczba głosów – 8

• Halina Budzińska, zgłoszona przez Pol-
ski Związek Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów Oddz. Rejonowy Cieszyn, liczba gło-
sów – 10

• Stanisław Chełmiński, zgłoszony przez 
mieszkańców, liczba głosów – (7 + 9)    

• Jan Dral, zgłoszony przez mieszkańców, 
liczba głosów – 5    

• Janina Kamińska, zgłoszona przez 
mieszkańców, liczba głosów – 10    

 • Genowefa Koczoń, zgłoszona przez Pol-
ski Związek Działkowców, liczba głosów – 5

• Mariusz Kolanko, zgłoszony przez Zwią-

zek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 
Rejon w Cieszynie, liczba głosów – (7 + 5)   

• Andrzej Mleczko, zgłoszony przez 
mieszkańców, liczba głosów – 10    

• Małgorzata Moździara, zgłoszona przez 
Polski Związek Działkowców, liczba głosów – 
10    

• Stefan Rainda, zgłoszony przez miesz-
kańców, liczba głosów – (7 + 9)    

• Danuta Waligóra, zgłoszona przez 
mieszkańców, liczba głosów – 9.

W skład Cieszyńskiej Rady Seniorów 
zostały wybrane następujące osoby: Ewa 
Adamska, Lucyna Bałandziuk, Halina Bu-
dzińska, Stanisław Chełmiński, Janina Ka-
mińska, Andrzej Mleczko, Małgorzata Moź-
dziara, Stefan Rainda, Danuta Waligóra.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Młodzież ma głos
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Cieszyna w sprawie wyników 
wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Cieszynie, które odbyły się dnia 26 li-
stopada 2015 r. W wyborach wzięły udział 
wszystkie cieszyńskie gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. Młodzieżową Radę 
Miejską w Cieszynie będzie reprezentować 
21 uczniów:

• Gimnazjum nr 1: Filip Rzymanek
• Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integra-

cyjnymi im. Jana Kubisza: Mariusz Woźniak
• Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integra-

cyjnymi: Klaudia Cholewa

• Gimnazjum Towarzystwa Ewangelic-
kiego: Robert Bąkowski

• Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora 
Grodzieckiego: Maria Bisch

• I LO im. A. Osuchowskiego: Martyna 
Broda i Alicja Cybulska

• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. 
Kopernika: Kacper Brzuska i Jan Pabijasz

• LO Towarzystwa Ewangelickiego: Szy-
mon Słupczyński

• Katolickie LO im. św. M. Grodzieckiego: 
Kamil Luboński

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. W. Szybińskiego: Paulina Firgoń i Seba-
stian Sikora

• Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-

nych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej: Sandra 
Głowa, Wiktoria Malec i Michał Misiarz

• Zespół Szkół Technicznych: Kacper Bo-
cek i Ewelina Fizek

• Szkoła Organizacji i Zarządzania: Mate-
usz Zawada

• Zespół Szkół Budowlanych im. Grota Ro-
weckiego: Barnaba Kaczmarek i Dawid Nauka.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 
Krzysztof Kasztura działając na podstawie 
§ 2 ust. 1 Regulaminu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Cieszynie zwołuje na dzień 21 
grudnia 2015 r. o godz. 16.00 w Sali Sesyj-
nej Ratusza pierwszą sesję Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Cieszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

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

Chór kameralny przy cieszyńskiej parafii ewangelickiej działa 
od 2006 r. Powstał z inicjatywy grupy przyjaciół, którzy wcześniej 
przez lata śpiewali w chórze młodzieżowym Hosanna. Inicjatorem 
i dyrygentem chóru jest Piotr Sikora. Nazwę Wyższobramski przy-
jął w 2009 r., podczas obchodów 300-lecia kościoła Jezusowego. 
Zespół tworzy kilkanaście osób. Repertuar chóru, obejmujący po-
nad 230 utworów, to głównie pieśni sakralne a cappella polskich 
i zagranicznych twórców, jak również utwory ludowe, patriotyczne 
oraz muzyka popularna. 

Chór służy pieśniami przede wszystkim podczas nabożeństw w ko-
ściele Jezusowym, w którym organizuje wiele muzycznych wydarzeń. 
Występuje również w kościołach w okolicznych miejscowościach, takich 
jak Puńców, Bażanowice, Ogrodzona, Hażlach, Goleszów, Cisownica, 
Brenna, Bładnice, Drogomyśl, Pruchna, Ustroń, Wieszczęta i Istebna.

 Chór prowadzi również działalność koncertową i chętnie przyjmuje 
zaproszenia z różnych zakątków Polski. W swojej 9-letniej działalności 
koncertował m.in. na Górnym Śląsku: w Żorach, Suszcu, Katowicach, 
Mikołowie, Rybniku, Radlinie, Golasowicach i Jastrzębiu-Zdroju oraz 
w Krzyżowej i Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Chórzyści wystąpili 
również w Opolu, Łodzi oraz Mikołajkach i Sorkwitach na Mazurach. 
Zespół bierze udział w licznych uroczystościach ekumenicznych, m.in. 
dwukrotnie wystąpił podczas Ekumenicznego Kolędowania w koście-
le w Strumieniu (2010 i 2015), koncertował w ramach Tygodnia Kul-
tury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej (2012), podczas Spotkania Chó-
rów Parafialnych Śląska Cieszyńskiego Cantate Domino w kościele św. 
Marii Magdaleny w Cieszynie (2013). Dwukrotnie wystąpił podczas 
ekumenicznych uroczystości z udziałem prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego: na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie (2011) oraz w 
Zameczku Prezydenckim na Zadnim Groniu w Wiśle (2013). 

Wyższobramski Chór Kameralny angażuje się również w działania 
na rzecz lokalnego środowiska i wspiera działalność charytatywną. 
Regularnie występuje podczas koncertów charytatywnych organizo-
wanych przez SPTE w kościele Jezusowym. Trzykrotnie wystąpił na 
cieszyńskim Rynku w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną (2010, 2013, 2014). W 2013 r. wziął udział 
w spektaklu Melodie pamięci, upamiętniającym 70. rocznicę powstania 
podobozu KL Auschwitz w Goleszowie. Dwa razy wystąpił podczas kon-
certów kolęd na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kościele 
Jezusowym (2012, 2013). W 2013 r. chórzyści wystąpili w Café Muzeum 
podczas koncertu na rzecz Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. 

W tym samym roku wraz z Katolickim Chórem Kościelnym Lutnia 
przygotował oprawę muzyczną obchodów 330. rocznicy Bitwy Pod 
Wiedniem w kościele w Krasnej. W styczniu 2015 r. chór wziął udział w 
koncercie charytatywnym na rzecz cieszyńskiego hospicjum. Członko-
wie chóru wraz z aktorami Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cze-
skim Cieszynie od 2012 r. angażują się w organizowane na cieszyńskim 
Rynku lekcje śpiewania patriotycznego. Wyższobramski Chór Kameralny 
wystąpił również z koncertem kolęd w Domu Narodowym w 2011 r. Kil-
ka razy miał możliwość śpiewania w Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza, 
uświetniając uroczystą sesję Rady Miejskiej oraz galę Ogólnopolskiego 
Konkursu Poezji O Złotą Wieżę Piastowską (2012). Wystąpił również 
podczas uroczystości wręczenia Nagród Miasta Cieszyna w dziedzinie 
kultury i sportu (2013). Chór ma na swoim koncie także koncerty w 
ramach Cieszyńskich Nocy Muzeów: w Rotundzie św. Mikołaja (2012) 
i Książnicy Cieszyńskiej (2014, 2015).

Od początku istnienia zespołu, chórzyści chętnie propagują polską 
muzykę chóralną również za granicą. Jesienią 2009 r. Wyższobramski 
Chór Kameralny uświetnił obchody 60-lecia Polskiej Parafii Ewange-
lickiej w Cambridge w Wielkiej Brytanii. W maju 2010 r. koncertował 
podczas Schwestern– und Brüdertag w Berlinie, gdzie zaprezentował 
również pieśni i tańce ludowe Śląska Cieszyńskiego. Jesienią tego sa-
mego roku chórzyści odwiedzili Holandię. Rok 2012 przyniósł pierwsze 

Wyższobramski Chór Kameralny  
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie

kontakty z Bawarią. Chór wyjechał do Monachium i Fürstenfeldbruck na 
uroczystą inaugurację akcji Nadzieja dla Europy Wschodniej. Wizyta ta 
zainicjowała przyjaźnie, dzięki którym w lutym 2013 r. wyższobramscy 
chórzyści przemierzyli ponad 1000 km podczas 9-dniowego tournée po 
Bawarii. Podczas codziennych koncertów kwestowali na rzecz remon-
tu zabytkowych organów kościoła Jezusowego. W latach 2013 i 2014 
chór po raz pierwszy wystąpił za Olzą, w Czeskim Cieszynie i Trzyńcu. 
W lipcu bieżącego roku Wyższobramski Chór Kameralny zainaugurował 
festiwal Dni Muzyki w Schwabach w północnej Bawarii, dając godzinny 
koncert w tamtejszym olbrzymim kościele miejskim.

Chociaż naczelnym celem działalności chóru jest służba w Ko-
ściele i pielęgnowanie bogatych tradycji śpiewaczych cieszyńskiej 
parafii, zespół dwukrotnie wybrał się na przesłuchania konkurso-
we, wracając z nagrodami. W 2010 r. zdobył wyróżnienie I stopnia 
na II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Dnia 
pierwszego września roku pamiętnego... w Oświęcimiu. W 2012 r. 
zajął pierwsze miejsce na XV Międzynarodowym Festiwalu Twór-
czości Religijnej Psallite Deo – Kęty 2012.

Największą radością chóru jest jednak akcja Ratujmy Organy, w którą 
chórzyści angażują się od wiosny 2012 r. W maju 2012 r. ukazała się pły-
ta-cegiełka zatytułowana Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego, z której 
dochód zasilił fundusz akcji. Organista Paweł Seligman utrwalił na niej 
brzmienie organów przeplatane pieśniami Wyższobramskiego Chóru 
Kameralnego. Kolejna płyta na rzecz akcji ukazała się w grudniu 2013 
r. Krążek Czas radości zawiera 15 kolęd z repertuaru chóru, któremu 
akompaniuje Paweł Seligman. Obok tradycyjnych polskich kolęd nagra-
ne zostały również współczesne kompozycje bożonarodzeniowe. Płytę 
nabyć można w kancelarii parafialnej (pl. Kościelny 6) i w ten sposób 
wesprzeć działania chóru na rzecz odrestaurowania wspaniałych cie-
szyńskich organów.

Czytelnikom Wiadomości Ratuszowych chór życzy błogosławio-
nych, rozśpiewanych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Wyższobramski Chór Kameralny

Chórzyści chętnie propagują polską muzykę chóralną.
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Tak dla poezji 
Hasz TAK Poezja to facebookowy fanpage 

założony i prowadzony przez grupę mło-
dzieży z Liceum Towarzystwa Ewangelic-
kiego w Cieszynie. 

Pomysł na dzielenie się swoimi inspiracja-
mi poetyckimi pojawił się już jakiś czas temu, 
ale bezpośrednim bodźcem był, ogłoszony 
we wrześniu przez Fundację Wisławy Szym-
borskiej oraz Fundację PZU, konkurs mający 
ma celu odświeżenie spojrzenia na poezję XX 
wieku, promujący jej czytanie. 

Uczniowie działają nieprzerwanie i bar-
dzo aktywnie już dwa miesiące. Codziennie 

na stronie Hasz TAK Poezja pojawiają się 
nowe posty, teksty, analizy literackie. Po-
lubiło ją prawie 500 osób, z różnych szkół 
i różnych środowisk, także osoby dorosłe. 

Poza udostępnianymi tekstami, ogromnym 
zainteresowaniem cieszą się też zdjęcia i filmy. 
Są to relacje z akcji plenerowych lub szkolnych. 
Spectrum działania prowadzących stronę 
jest bowiem ogromne. Do stałych elementów 
weszły już sondy uliczne badające stopień za-
interesowania poezją, działania „terenowe” 
o charakterze popularyzującym jej czytanie, 
konkursy szkolne, spotkania z poezją, także 
w świecie realnym. Do takich należało m.in. 
popołudnie spędzone z twórcą mieszkającym 
w Cieszynie – poetą i tłumaczem Zbigniewem 
Machejem, uważanym za jednego z najciekaw-
szych poetów debiutujących w latach 80. Opu-
blikował 12 zbiorów wierszy, współpracował 
m.in. z bruLionem, Krasnogrudą, Literaturą 
na Świecie, Europą i Foyer. Młodzież ma w pla-
nach zaproszenie także drugiego poety miesz-
kającego w Cieszynie – Jerzego Kronholda, 
zaliczanego do tzw. Nowej Fali, debiutującego 
razem z Adamem Zagajewskim czy Julianem 
Kornhauserem. 

Akcja Hasz TAK Poezja to rzecz z pewnością 
niezwykła. I zasługująca na uznanie. W świe-
cie głośnych, efektownych, popularnych 
„show”, przebić się z poezją nie jest łatwo. My-
liłby się jednak ktoś, kto sądzi, że strona face-
bookowa prowadzona przez młodzież to przy-
słowiowa „Kraina łagodności”. Nie brakuje tu 
bowiem poetyckich prowokacji, manifestów, 
drapieżnej odsłony współczesnej poezji. 

Zajrzyjcie. Przekonajcie się.
Hasz TAK Poezja

Uczniowie stawiają na poezję.

Zdrowe 
przedszkole

Już od kilku lat w Przedszkolu na 20 or-
ganizujemy uroczystość pod nazwą Dzień 
Zdrowego Przedszkolaka. 

Celem tego przedsięwzięcia jest promo-
wanie zdrowego i aktywnego stylu życia, in-
tegracja środowiska przedszkolnego, a przy 
okazji zaprezentowanie rodzicom umiejęt-
ności artystycznych swoich pociech. 

Dzieci z każdej grupy przygotowały i z za-
angażowaniem przedstawiły krótki program 
artystyczny. Były wiersze polskich pisarzy 
o zdrowiu, czystości i higienie, krótkie insce-
nizacje z wykorzystaniem strojów i rekwizy-
tów oraz piosenki nawiązujące do promocji 
zdrowego, bezpiecznego i aktywnego trybu 
życia. Wszyscy świetnie się bawili.  

Dodatkowo, na ten dzień dzieci wraz z pa-
niami nauczycielkami przygotowały  zdrowe 
przekąski: kanapki na ciemnym pieczywie, sa-
łatki, ciasta na bazie warzyw, soki i mieszanki 
z ziaren. Wszystkie zdrowe pyszności można 
było zakupić na mini-kiermaszu przedszkol-
nym, z którego dochód został przeznaczony na 
rehabilitację małego Piotrusia z porażeniem 
mózgowym. 

Grażyna Kumiega, Przedszkole nr 20

Święto pluszowych 
misiów

25 listopada obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Pluszowego Misia. Święto 
zostało zorganizowane przez bibliotekę 
szkolną. Młodsi uczniowie przygotowali 
ilustracje przedstawiające swoje ukocha-
ne misie. Prace były piękne, różnorodne 
i bardzo ciekawe, wykonane za pomocą 
różnych technik plastycznych. Przygoto-
wano z nich wystawę, którą można obej-
rzeć na korytarzu. 

Dzieci przyniosły również swoje pluszo-
we misie, od malutkich do dużych. Przygo-
towano gazetkę, na której zamieszczono 
informacje na temat historii powstania 
pluszowego misia z ilustracjami, wiersze 
o misiach do poczytania oraz wykaz ksią-
żek, których bohaterami są misie, dostępne 
w bibliotece szkolnej. 

W młodszych klasach czytano wiersze 
lub fragmenty książki Anieli Cholewiń-
skiej-Szkolik pt. Bajki o misiach z czterech 
stron świata. Młodsi i starsi uczniowie obej-
rzeli w auli szkolnej film pt. Paddington. 

Mariola Karolczuk, SP 1 Cieszyn
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Młodzi 
majsterkowicze

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 
w Cieszynie wzięli udział w cyklu warsz-
tatów pod hasłem Majsterkowo, gdzie pod 
okiem specjalistów z Castoramy samo-
dzielnie wykonywali projekty manualne. 

W ramach zajęć poświęconych tematyce 
drewna trzecio- i czwartoklasiści zdobyli 
wiedzę oraz praktyczne umiejętności zwią-
zane z obróbką tego materiału, czego efek-
tem były własnoręcznie wykonane karm-
niki, stojaki i skrzynki na skarby. 

Równie ciekawe okazały się warsztaty 
poświęcone ozdobom świątecznym, w któ-
rych wzięli udział uczniowie klasy drugiej.

Majsterkowo to wspaniała przygoda, 
w której dzieci chętnie uczestniczą. Zapra-
szamy na szkolnego fanpaga – www.face-
book.com/cieszynsp4, gdzie można zoba-
czyć efekty ich twórczej pracy.

SP4

Młodzi majsterkowicze w akcji.
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Niepokonani 
13 listopada okazał się szczęśliwy dla 

drużyny szachistów z Gimnazjum nr 3. 
Uczniowie rywalizowali w zawodach mię-
dzygimnazjalnych i pokonując rywali wy-
walczyli pierwsze miejsce.  Tym samym 
awansowali do etapu powiatowego, który 
został przeprowadzony 30 listopada. Po 
rozegraniu siedmiu partii drużyna w skła-
dzie: Szymon Marczak i Krzysztof Franek 
nie dała szans rywalom i zdobyła pierwsze 
miejsce. Zawodnicy już trenują przed kolej-
nym, rejonowym etapem. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych zwycięstw drużynie i jej 
opiekunowi – Tomaszowi Wrońskiemu.

G3

Szachy uczą logicznego myślenia.
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Najlepsze w mieście
W listopadzie w sali sportowej Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego przy ul. Błogoc-
kiej w Cieszynie odbyły się międzygimna-
zjalne zawody w tenisie stołowym.

Najlepsze młode tenisistki stołowe w mieście.

Bezpieczny 
przejazd

W czwartek 3 grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Cieszynie odbyło się spotka-
nie edukacyjne w ramach kampanii pn. Bez-
pieczny przejazd – Szlaban na ryzyko. 

Zebranych uczniów, nauczycieli i pracow-
ników szkoły powitał burmistrz Cieszyna, 
Ryszard Macura, który przedstawił gości, 
czyli przedstawicieli spółki PKP Polskie 
Linie Kolejowe oraz Komendy Regionalnej 
Straży Ochrony Kolei. Podczas tego spo-
tkania mogliśmy dowiedzieć się, jak należy 
bezpiecznie pokonywać przejazdy kolejo-
we, a obecność czworonożnego funkcjona-
riusza Straży ochrony Kolei była okazją do 
przypomnienia sobie zasad właściwego za-
chowania się podczas ataku psa.

Zespół ds. promocji SP 1 Cieszyn

Nasze mistrzynie
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 z Od-

działami Integracyjnymi w Cieszynie zajęły 
drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cie-
szyńskiego w Szachach. Odbyły się one 30 listo-
pada w Strumieniu i – jak zwykle – wymagały 
umiejętności logicznego myślenia, przewidy-
wania i planowania strategii działania. Tymi 
wykazały się Anna Bojarska i Anna Wąsowicz, 
które będą reprezentować szkołę w Mistrzo-
stwach Rejonowych Szkół Podstawowych. 
Opiekunem dziewcząt jest Beata Wlach.

Zespół Promocji SP2

Przyszłość stoi otworem przed szachistkami.
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Noc z misiem

Noc w szkole to fajna zabawa.

Francuska 
współpraca

3 grudnia w II LO im. M. Kopernika  go-
ścił Xavier Wasson – attaché do spraw 
współpracy edukacyjnej przy Ambasadzie 
Francji. Podpisano umowę o współpra-
cy pomiędzy naszym liceum, Instytutem 
Francuskim w Warszawie, Starostwem 
Powiatowym w Cieszynie oraz Polskim Sto-
warzyszeniem Europa Języków i Kultur. 

Na mocy tego porozumienia II LO im. Mi-
kołaja Kopernika w Cieszynie już nie tylko 
uczestniczy w projekcie Klasy Frankofońskie 
na Śląsku, ale również stało się ośrodkiem 
przygotowującym do egzaminów DELF. 

Podpisana umowa nadaje także „Ko-
pernikowi” tytuł szkoły partnerskiej Am-
basady Francji, Instytutu Francuskiego 
z siedzibą w Warszawie oraz Polskiego 
Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur, 
jako jedynej szkole średniej w powiecie 
cieszyńskim i jednej z dziesięciu w Polsce. 
Wydarzenie nie mogłoby odbyć się bez 
ogromnego zaangażowania i wkładu pracy 
pani Aleksandry Żołnowskiej, nauczycielki 
języka francuskiego, która czuwała rów-
nież nad częścią artystyczną uroczystości. 

Paulina Czyż

Umowę podpisano 3 grudnia.
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Światowy Dzień Pluszowego Misia to 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie 
okazja do nietypowego świętowania. 

Po raz trzeci Koło Asystentów Bibliotecz-
nych zorganizowało Noc z misiem – tym 
razem do wspólnej zabawy zapraszając 
uczniów drugich klas. Pod opieką nauczy-
cieli – Anny Bizoń, Ewy Wierzbickiej, Pa-
trycji Urbaczki i Małgorzaty Skałki – dzieci 
spędziły w szkole noc z 27 na 28 listopada.

Bohaterem tegorocznej imprezy był Ku-
buś Puchatek. To właśnie z książki A.A. Mil-
ne, dziś już odrobinę zapomnianej, czerpano 
pomysły do misiowych konkurencji podczas 
nocnego turnieju. Zwieńczeniem wspólnej 
zabawy było zadanie polegające na odgad-
nięciu zaszyfrowanej w tekście informacji 
o miejscu ukrycia słodkiej przekąski. Oczy-
wiście, by odnaleźć „małe co nieco”, druży-
ny musiały pokonać straaaszną ciemność 
szkolnego korytarza, czemu towarzyszyły 
ogromne emocje! Wspomnienie „misiowej 
nocy” będzie żywe jeszcze przez długi czas... 

SP4

W konkursie rywalizowały cztery dru-
żyny dziewcząt i sześć drużyn chłopców. 
Pierwsze miejsce i awans do etapu powia-
towego wywalczyły uczennice Gimnazjum 
nr 3 w składzie: Oliwia Łuczak (I miejsce 
indywidualnie), Anna Cieślar (II miejsce 
indywidualnie) oraz Kinga Kłoda. W zawo-
dach powiatowych, które odbyły się w Chy-
biu, reprezentacja Gimnazjum nr 3 zajęła 
siódme miejsce. W konkursie Kingę Kłodę 
zastąpiła Sandra Orlik. 

Zespół ds. promocji SP3

Przedszkola  
bez granic

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego w Cze-
skim Cieszynie i Przedszkole nr 20 zor-
ganizowały transgraniczną konferencję 
metodyczną dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. Współpraca metodyczna 
nauczycieli wychowania przedszkolnego 
po obu stronach Olzy trwa od lat. Nauczy-
ciele wymieniają się doświadczeniami, 
wypracowanymi materiałami, a także spo-
strzeżeniami dotyczącymi rozwiązań sys-
temowych w Polsce i w Republice Czeskiej. 

Konferencja ta stała się platformą wymia-
ny poglądów i doświadczeń przez dyskusję 
i dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami 
zapisów prawnych. W konferencji uczest-
niczyły także nauczycielki z przedszkoli 
czeskich, które deklarowały udział w każ-
dym tego typy spotkaniu w przyszłości. To 
była najlepsza ewaluacja konferencji, która 
z pewnością zaowocuje w przyszłości jesz-
cze lepszą współpracą. Wszak granica pań-
stwowa tak naprawdę wcale nas nie dzieli.

Przedszkole nr 20
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Pływacki miting

28 listopada na basenie UŚ odbyła się I run-
da Cieszyńskiego Mitingu Pływackiego. To 
już druga edycja organizowana przez Klub 
Sportowy MarioSport. Zawodnicy rywali-
zowali w czterech kategoriach wiekowych: 
rocznik 2009 i młodsi, 2008-2007, 2006-2005, 
2004-2003.  Na starcie stanęło blisko 240 
zawodników z 12 klubów powiatu cieszyń-
skiego oraz z województwa śląskiego, a także 
goście z Czech. Dużo emocji, świetne wyścigi, 
życiowe rekordy i główni aktorzy widowi-
ska – zawodnicy na co dzień uprawiający tę 
wymagającą dyscyplinę sportową. Gośćmi 
specjalnymi byli: wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Cieszyna, Janina Cichomska oraz 
starosta cieszyński – Janusz Król. Dziękujemy 
zawodnikom za stworzenie tego wspaniałego 
widowiska, kibicom za doping, gościom, rodzi-
com zawodników KS MarioSport za upiecze-
nie ciast, a także sponsorom, bez których nie 
byłoby możliwe zorganizowanie zawodów.

MarioSport

Hop do wody po nowe rekordy.

„Amatorzy” górą

Kolejne złoto
Kolejny sukces na zawodach międzynaro-

dowej rangi odniosła Maria Juroszek z Cieszy-
na. W zawodach Armwrestling World Cup For 
Disabled siłaczka na rękę zdobyła złoty medal 
w kategorii senior women right ARM2 +65KG. 
Darek Rybarczyk, który mieszka na co dzień 
w Rumi na Pomorzu, gdzie odbyły się zawody, 
tak mówi o tym sporcie – Niepełnosprawność 
to nie koniec świata. Każdy niepełnosprawny 
może znaleźć sposób na życie, np. poprzez sport, 
taki jak armwrestling. Przykładem tego są oso-
by biorące udział w tych zawodach.

Drużynowo Polacy zajęli drugie miejsce.
wot

Maria Juroszek kolekcjonuje medale.

Mikołajkowy turniej
W niedzielę 6 grudnia odbył się Mikołajko-

wy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amator-
skich. Do turnieju przystąpiły zespoły: Wisła, 
Wczorajsi, OSP Cieszyn Krasna, ATS Ustroń, 
Sami Swoi oraz goście z czeskiej Bystrzycy, 
Praszywa. Rywalizacja w pierwszej fazie od-
bywała się w grupach, w systemie każdy z każ-
dym. Zwycięzcy grup zmierzyli się ze sobą w 
finale, natomiast drużyny, które zajęły drugie 
miejsce w grupie rozegrały mecz o trzecie 
miejsce. Ostatnie zespoły z grup toczyły bój 
o piąte miejsce. Bezkonkurencyjna w całym 
turnieju okazała się drużyna ATS Ustroń 
w składzie: Sławomir Cichy (kapitan), Krzysz-
tof Hladky, Kamil Kolankowski, Łukasz Kolan-
kowski, Damian Bujok, Adrian Bujok, Wojciech 
Śliwka, Paweł Kamiński, Bogdan Frolik, która 
nie przegrała żadnego meczu. Wszyscy za-
wodnicy turnieju otrzymali upominki, a dru-
żyny, które znalazły się na podium dodatkowe 
nagrody Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Marcin Czyż z drużyny Wisła.

MOSiR

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju.

Zwycięska drużyna ATS Ustroń.

Delfin z medalami
Kolejne świetne występy cieszyniaków 

w Mistrzostwach Śląska OPEN w pływaniu. 4 
i 5 grudnia Gliwicka Pływalna Olimpijczyk go-
ściła aż 380 zawodników i zawodniczek z wo-
jewództwa śląskiego. Nasz klub oraz miasto 
Cieszyn dumnie reprezentowali Marcin Chra-
pek, Bartłomiej Witoszek oraz Kacper Stoszek. 

W starciu z czołówką śląskiego pływania 
nasi zawodnicy zdobyli łącznie siedem me-
dali: dwa złote, dwa srebrne oraz dwa brą-
zowe. Dodatkowo Kacper Stoszek wywalczył 
brązowy medal w kategorii open i zdobył pu-
char dla najlepszego zawodnika Mistrzostw 
Śląska w kategorii 15-latków. Bardzo cieszy 
fakt, że nasi zawodnicy są już w stanie konku-
rować jak równy z równym w kategoriach, w 
których startują seniorzy ze ścisłej czołówki 
śląskiego, a nawet polskiego pływania.

MTP Delfin, Łukasz Widzik

Cieszyńscy pływacy z kolejnymi trofeami.

Młodzi adepci
We wtorek 8 grudnia w sali gimnastycznej 

II LO im. M.Kopernika w Cieszynie rozegra-
ny został mecz młodych adeptów tenisa sto-
łowego Fundacji Talent Cieszyn z drużyną TJ 
Sokół Kocobędz. Drużyna Fundacji w skła-
dzie: Emilia Kret, Teodor Jackson, Konrad 
Chmielniak, Krystian Rychlik i Jakub Micha-
lik zwyciężyła 20:7. Organizatorzy dziękują 
drużynie z Kocobędza za wizytę i miłą at-
mosferę, a Gminie Cieszyn za wsparcie.

Dariusz Massalski

Tenis stołowy ponad granicami...

Zwycięska „szóstka”
Duży sukces w Mistrzostwach Powiatu 

w tenisie stołowym szkół podstawowych 
odnieśli reprezentanci SP6 Cieszyn, zajmu-
jąc pierwsze miejsce w klasyfikacji chłop-
ców oraz czwarte w klasyfikacji dzięwcząt. 
Szkołę reprezentowali: Celina Rucka, Anna 
Łukasiak, Martyna Stoszek oraz Paweł Jen-
drulek, Sebastian Krótki, Kacper Urbańczyk.

SP6
Drużyna SP6 z nauczycielem Andrzejem Łuka-
siakiem.

Rozegrany 6 grudnia w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym w Cieszynie IV Cieszyński 
Turniej Amatorów w Piłce Siatkowej zakończył 
się zwycięstwem drużyny Amatorzy, drugie 
miejsce przypadło drużynie Pozbierani, a trze-
cie zajęła Istebna. Organizatorzy: Fundacja Ta-
lent Cieszyn, Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Cieszynie, firmy Planeta Bio i Kisbud – dzię-
kują uczestnikom za wspaniałą sportową ry-
walizację i miłą atmosferę podczas turnieju. Na 
starcie stanęło łącznie sześć ekip.

Dariusz Massalski 
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W Wigilię urząd nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Cie-
szyna Nr 120.5.2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku 
w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu 
oraz wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2015 
roku, Urząd Miejski w Cieszynie w dniu  24 grud-
nia 2015 roku (czwartek)  będzie nieczynny.

Sekretarz Miasta

Nieruchomość na sprzedaż

Lokal w hali targowej

Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie 
ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na uży-
wanie w drodze zawarcia umowy najmu lokal 
użytkowy położony w budynku Miejskich Hal 
Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, sta-
nowiący własność Gminy Cieszyn, składający się 
z pomieszczenia o powierzchni 120 m², na pro-
wadzenie w nim dowolnej działalności. Osoby 
zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą 
składać oferty do dnia 28 grudnia 2015 r. ( ponie-
działek ) do godz. 9.00 w Sekretariacie Miejskiego 
Zarządu Dróg, ul. Liburnia nr 4, I piętro, pokój nr 
6, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Prze-
targ na lokal użytkowy przy ul. Stawowej 6 w Cie-
szynie”. Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi 
w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 
10.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg. 

Cena wywoławcza licytacji za 1m2: 6,00 zł plus 
VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest dokonanie przelewu na konto ING Bank Ślą-
ski S. A. o/Cieszyn nr 29 1050 1083 1000 0022 
8826 4480 z dopiskiem: „Wadium, przetarg na 
lokal użytkowy przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie”, 
do godz. 9.00 dnia 28 grudnia 2015 r., wadium 
w wysokości 720,00 zł (słownie: siedemset dwa-
dzieścia złotych 00/100). Wadium zwraca się 
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu prze-
targu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu 
oraz dostarczenia wszelkich wymaganych do-
kumentów, nie później jednak niż w terminie 14 
dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, 
pod rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet opłat czynszu najmu 
lub innych należności MZD. Wadium wpłacane 
przez oferenta nie podlega oprocentowaniu. 

W przetargu mogą brać udział osoby lub instytu-
cje niezalegające z opłacaniem danin publicznych, 
nieposiadające nieuregulowanych w terminie zo-
bowiązań cywilnoprawnych oraz nieposiadające 
zaległości finansowych wobec: Urzędu Skarbowe-
go, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Miejskiego 
Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie. Powyższe 
warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu 
powinny być spełnione łącznie.  Niespełnienie ja-
kiegokolwiek z nich powoduje wyłączenie oferenta 
z dalszej procedury przetargowej – licytacji. 

Oferta musi zawierać: dane oferenta, określenie 
sposobu zagospodarowania lokalu, oświadczenie 
o niezaleganiu z opłacaniem składek wobec US 
i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicz-
nych, nieposiadaniu nieuregulowanych, w termi-
nie zobowiązań cywilnoprawnych, oświadczenie 
o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu 
oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja, do-
wód uiszczenia wadium, podpis oferenta, numer 
konta, na które należy zwrócić wpłacone wadium.

Formularz ofertowy, projekt umowy najmu są 
udostępnione do pobrania na stronie internetowej 
www.bip.mzd.cieszyn.pl, a także w siedzibie Miej-
skiego Zarządu Dróg. W przypadku złożenia oferty 
nie na formularzu ofertowym, oferta winna zawie-
rać wszelkie informacje zawarte w formularzu 
ofertowym. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Miejskim Zarządzie Dróg – Dział Targowisk 
Miejskich, ul. Stawowa 6, tel. 33 85 23 653. MZD za-
strzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od 
przetargu bez podania przyczyny.

MZD

Godziny otwarcia kasy

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego 
uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 
2015 r. kasa podatkowa przyjmuje wpłaty w go-
dzinach od 8.00 do 11.00

Wydział FN

 Czas pracy ZBM

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. 
z o.o. uprzejmie informuje, że na podstawie Za-
rządzenia wewnętrznego nr 49/2014 Prezesa 
Zarządu Spółki, czwartek 24 grudnia 2015 
roku będzie dniem wolnym od pracy, w zamian 
za świąteczną sobotę przypadającą 26 grudnia 
2015 r. Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu 
pracy. Ewentualne awarie można zgłaszać pod 
dyżurnymi numerami telefonów: 33 85 11 886 
oraz 663 856 000.

ZBM

Lokal użytkowy

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, 
ograniczonego do branży biurowo-usługowej, 
lokal użytkowy położony na I piętrze budynku 
nr 1 przy ul. Górny Rynek w Cieszynie (wejście 
do lokalu od strony ul. Szerokiej), o łącznej po-
wierzchni użytkowej 39,62 m2, na prowadzenie 
cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców działalno-
ści gospodarczej. Ogłoszenie o przetargu zosta-
ło wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. 
Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone na stro-
nie internetowej Zakładu Budynków Miejskich 
w Cieszynie Spółka z o.o. www.bip.zbm.cieszyn.
pl. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój 
nr 18, tel.33 852 37 52.

ZBM

Mieszkanie do remontu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
wolny lokal mieszkalny położony w Cieszynie 
przy ul. Nowe Miasto nr 23 o powierzchni 69,10 
m2, którego najem może nastąpić na rzecz osób 
zobowiązujących się do wykonania w lokalu re-
montu własnym staraniem i na własny koszt, 
z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszy-
nie (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na 
stronie internetowej ZBM www.bip.zbm.cieszyn.
pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie ul. Li-
burnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

ZBM

Zmiany w przejazdach 
ulgowych autobusami miejskimi

Od 1 stycznia 2016 r. zmienia się krąg osób 
uprawnionych do przejazdów ulgowych autobu-
sami komunikacji miejskiej w Cieszynie.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/138/15 Rady Miej-
skiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 r. w spra-
wie zmiany uchwały nr VI/37/11 w sprawie usta-
lenia cen za przewozy osób i bagażu środkami 
komunikacji miejskiej oraz osób uprawnionych 
do korzystania z ulg w przewozach komunikacja 
miejską, od 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zo-
stały następujące zmiany:

• dla posiadaczy Cieszyńskiej Karty Dużej Ro-
dziny wprowadzona została ulga w wysokości 
50% na przejazdy we wszystkich strefach komu-
nikacyjnych,

• dla emerytów i rencistów został podwyższo-
ny wiek uprawniający do korzystania z ulgi z 55.  
na 60. rok życia.

ZGK

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Mic-
kiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 2/123 obr. 57 o pow. 0,0244 ha, obj. KW 
nr BB1C/00047759/4 Sądu Rejonowego w Cieszy-
nie. Przyszły nabywca działki 2/123 będzie zobo-
wiązany do ustanowienia w notarialnej umowie 
sprzedaży służebności przejścia i przejazdu od 
strony gminnej drogi wewnętrznej na szerokości 
istniejącej bramy wjazdowej po dz. 2/123 obr. 57 
na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3 
obr. 57 obj. KW BB1C/00000142/5. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016 
r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Ry-
nek 1, I piętro) o godz. 10.00. Cena wywoławcza 
do przetargu wynosi 19 000 zł. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłacenie, w formie 
pieniężnej, wadium w wys. 1 900 zł. w terminie do 
dnia 15 stycznia 2016 r., przelewem na konto Urzę-
du Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 
44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Sprzedaż nie-
ruchomości jest zwolniona z podatku VAT. 

Dokumentacja dotycząca sprzedaży wyż. wym. 
nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie (parter – pokój nr 6). Burmistrz 
Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania prze-
targu w razie uzasadnionej przyczyny, informu-
jąc o tym niezwłocznie w formie właściwej dla 
ogłoszenia przetargu. Dodatkowych informacji 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Cieszynie, tel. 33 479 42 34, 33 479 42 30. 
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało za-
mieszczone na stronie internetowej bip.um.cie-
szyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.

Wydział GN
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IV, V i VI szkoły podstawowej

GALERIA SZARA

do 30.12 „Podania i legendy Beskidu Ślą-
skiego” – wystawa pokonkursowa (werni-
saż 2.12, g. 12.00)
do 31.12 To, co jest, i to, co nam się wydaje, 
że jest

PO 2 STR. OLZY

18.12 g. 17.00 Soul-Recall - koncert z 
odrobiną świątecznej atmosfery - Avion 
18.12 g. 8.30 Arka Noego - Scena lalek- baj-
ka - Scena Polska Teatr w Czeskim Cieszynie
18.12 g. 10.30 Arka Noego - Scena lalek- baj-
ka - Scena Polska Teatr w Czeskim Cieszynie
21.12. g. 10.00 Arka Noego - Scena lalek- baj-
ka - Scena Polska Teatr w Czeskim Cieszynie
22.12 g. 10.00 Arka Noego - Scena lalek- baj-
ka - Scena Polska Teatr w Czeskim Cieszynie

ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
18 XII 

– 
31 XII

Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
33 858-27-65

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

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

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

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

Wszystkich organizatorów imprez odby-
wających się w naszym mieście zachęcamy 
do skorzystania z możliwości bezpłatnej 
promocji polegającej na zgłoszeniu imprez 
do Kalendarium na stronie internetowej 
miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl pro-
simy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją 
imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

Zachęcamy do 
polubienia profilu 
Cieszyna na portalu społecznościowym 
Facebook. Ciekawostki o Cieszynie, zapo-
wiedzi imprez, konkursy itd. – to wszystko 
na www.facebook.com/CieszynRobiWra-
zenie.

BZ

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, 
mci@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,  
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl.  
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, www.mops.cieszyn.pl
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób  
nadużywających środków psychoaktywnych  
oraz ich rodzin

ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Punkt Konsultacyjn-Infor-
macyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

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

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

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

Hospicjum Domowe

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

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

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

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

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

Energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992, Ciepłowni-
cze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994, Ratunkowe: tel. 
999, Policja: tel. 997, Straż Pożarna: tel. 998, Europej-
ski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13, Graniczna 1,  
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl
Straż Miejska

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

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

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

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

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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, tel. 731 609 903,  
porady prawne (czwartki godz. 15.00-18.00), porady 
pedagogiczne (ost. środy miesiąca godz. 16.00-18.00)

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

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

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

MOPS

Nad Betlejem
Widowisko Nad Betlejem odbędzie się 

6 stycznia o godz. 16.00 oraz 8 stycznia 
o godz. 17.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza. 
Bilety w cenie 15, 20 i 25 zł do nabycia w Cie-
szyńskim Centrum Informacji (Rynek 1).

ZPiTZC
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Przytul psisko
Prezentujemy państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że 

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

RK

Krzysztof Szubarski, koordynator Parkrun Cie-
szyn – biegów na 5 km, odbywających się w 
każdą sobotę o 9.00. Propagator zdrowego i ak-
tywnego spędzania czasu. Sympatyk zwierząt.

Alda, suka, w wieku około roku, gładko-
włosa, mała, w kłębie około 40 cm. Zna-
leziona 19 listopada 2015 roku w Wiśle.  
Numer ewidencyjny: 527/2015.

Pies bez imienia, krótkowłosy, w typie 
owczarka niemieckiego, w kłębie około 60 
cm. Znaleziony w Cieszynie, 16 grudnia 2015.  
Numer ewidencyjny: 563/2015

Maria Juroszek, wielokrotna mistrzyni Eu-
ropy i świata, multimedalistka w armw-
restlingu – siłowaniu na rękę osób nie-
pełnosprawnych. Miłośniczka zwierząt.
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Kluby radnych  
zapraszają 

Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą 
pomocą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie 
podoba? Radni zapraszają do rozmów.

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa 
Samorządowa (CIS) pełni dyżury w każdą 
środę w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjąt-
kiem tygodnia, w którym odbywa się sesja), 
w Biurze Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społecz-
nego (CRS) pełnią dyżur w każdy ponie-
działek w godz. od 16.30 do 17.30 w Biurze 
Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Anonimowe 
spotkania

Mityngi Anonimowych Narkomanów 
w Cieszynie. Grupa Rewers, ul. Błogocka 
30A Klub Abstynenta Familia, poniedziałki 
godz. 17.00. Grupa Na Rynku, ul. Szersznika 
– klasztor oo. Franciszkanów – piwnica pod 
Aniołami, piątki godz. 16.00.

Organizatorzy

W kolędowym 
nastroju…

W poświąteczną niedzielę 27 grudnia, 
w samo południe, na cieszyńskim Rynku 
odbędzie się niezwykły, radosny koncert. 
Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka pod 
batutą Franciszka Widnica podtrzyma ma-
giczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. Usłyszymy znane i mniej 
znane kolędy, pastorałki, świąteczne melo-
die z obu stron Olzy. Zapraszamy.

COK Dom Narodowy

Witamy Nowy Rok
Po raz pierwszy wspólnie z mieszkań-

cami Czeskiego Cieszyna powitamy Nowy 
Rok feerią sztucznych ogni! Na specjalny 
noworoczny pokaz zapraszamy całe rodzi-
ny 1 stycznia o 17.00 nad Olzę (w okolicach 
mostu Przyjaźni).

COK Dom Narodowy

Goniąc marzenia…

W środku zimy zabieramy państwa na 
wycieczkę do Peru i Boliwii! O tych eg-
zotycznych dla Europejczyków krajach 
opowiedzą w Domu Narodowym Natalia 
Martynek i Tomasz Milewski. Zapraszamy 
8 stycznia o godzinie 17.00, wstęp wolny!

Natalia Martynek jest cieszynianką, ab-
solwentką krakowskiej AWF, instruktorką 
narciarstwa, pilotką wycieczek… Swoimi 
podróżniczymi pasjami dzieli się m.in. na 
blogu peepeak.blog.pl. Tomasz Milewski – 
instruktor narciarstwa, windsurfingu oraz 
pływania. Od wielu lat pracuje z dziećmi pod-
czas animacji i szkoleń sportowych . Miłośnik 
przygód i mocnych wrażeń. Organizator wie-
lu dalekich wypraw. 

COK Dom Narodowy

Przerwa w pływaniu
W związku z pracami serwisowo-kon-

serwacyjnymi Obiekt Sportowy przy Szko-
le Podstawowej nr 4 w Cieszynie w dniach 
24.12.2015-1.1.2016 – będzie nieczynny. 
W dniu 6.1.2016 (Święto Trzech Króli) 
Obiekt Sportowy – będzie nieczynny. Jedno-
cześnie informujemy, że wszelkie informa-
cje dotyczące godzin otwarcia i rezerwacji 
basenu przy SP 4 w Cieszynie są dostępne na 
stronie internetowej szkoły: www.sp4cie-
szyn.pl, w zakładce basen.

SP4
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