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Kolejowy most między Cieszynem 
i Frydkiem-Mistkiem

Rozmowa z Jerzym Wałgą

Przyszłość należy do Siloe

Wystawa o kalendarzach  
w Książnicy Cieszyńskiej
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Budżet obywatelski: lista projektów
W przyszłym roku na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w  Cieszynie powstanie plac zabaw. 
Projekt  „Plac zabaw – zabawa przy szóstce” 
otrzymał najwięcej punktów od mieszkań-
ców w  drugiej edycji budżetu obywatelskiego. 
Z racji tego, że szacunkowy koszt projektu wy-
nosi niecałe 50 tysięcy złotych, a do rozda-
nia jest znacznie więcej, zrealizowane zosta-
ną także projekty z mniejszą liczbą punktów.

Pieniądze na inicjatywy mieszkańców, organizacji czy sto-
warzyszeń zostały wydzielone z ogólnego budżetu po raz dru-
gi. Na inicjatywy przeznaczono łącznie 300 tysięcy złotych. 

Zespół do spraw budżetu obywatelskiego pracował w składzie: 
• Arkadiusz Skowroński (przewodniczący, naczelnik Wydzia-

łu Strategii i Rozwoju Miasta), 
• Łukasz Piszczek (wiceprzewodniczący, podinspektor w Biu-

rze Promocji, Informacji i Turystyki), 
• Edyta Czarnecka (sekretarz, podinspektor w Wydziale Stra-

tegii i Rozwoju Miasta), 
• Grażyna Pawlita (członkini, radna Rady Miejskiej w Cieszy-

nie), 
• Gabriela Staszkiewicz (członkini, radna Rady Miejskiej 

w Cieszynie), 
• Czesław Banot (członek, radny Rady Miejskiej w Cieszynie), 
• Joanna Wowrzeczka (członkini, Gminna Rada Pożytku Pu-

blicznego), 
• Krzysztof Pszczółka (członek, radny, Gminna Rada Pożytku 

Publicznego), 
• Mieczysław Prawdzik (członek, Gminna Rada Pożytku Pu-

blicznego). 
W głosowaniu oddano 4092 ważne karty (razem z formula-

rzami elektronicznymi), kart nieważnych było natomiast łącz-
nie 184 (powody unieważnienia to m.in. brak przyznanych 
punktów, rozdzielenie większej liczby punktów niż 10, brak da-
nych osobowych).

Najwięcej punktów, bo 5588, otrzymał projekt Plac zabaw 
– zabawa przy szóstce. Z racji tego, że jego szacunkowy koszt 

wynosi niecałe 50 tysięcy złotych, a do rozdanie jest znacz-
nie więcej, zrealizowane zostaną także projekty z mniejszą 
liczbą punktów. Będą to: Wykonanie miejsca rekreacji spor-
towej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy 
ulicy Bobka, na terenie osiedla Bobrek-Zachód (miejsce na 
liście rankingowej 2, szacunkowy koszt 49 990 zł, liczba zdo-
bytych punktów 5484), Bezpieczna i przyjazna strefa na 
Osiedlu Piastowskim – II etap (3, 48 763 zł, 3433), Ośrodek 
adopcji zwierząt „Adgeris” (4, 50 000 zł, 2855), Cieszyńskie 
podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza 
na ul. Przykopa (5, 50 000 zł, 2672), Przystanek: Błogocice 
– montaż wiat przystankowych i urządzenie miejsca rekre-
acyjno-integracyjnego dla mieszkańców (6, 38 200 zł, 2192),  
Ławeczka dla hospicjum (20, 8000 zł, 764).

– Wskazane przez Zespół do spraw budżetu obywatelskiego pro-
jekty zostaną obecnie opracowane w bezpośredniej współpracy z 
wnioskodawcami. Zostaną podjęte prace projektowe i kosztory-
sowe podporządkowane finansowym założeniom obecnej edycji 
budżetu partycypacyjnego Cieszyna – powiedział Bogdan Ścibut, 
zastępca burmistrza Cieszyna.

wot
Więcej o budżecie obywatelskim na stronie 6.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok zostanie zrealizowa-
nych kilka projektów.
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Świętowanie niepodległości

W kilku miejscach w Cieszynie fetowane było odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości. Uroczystości w środę 11 listopada odbyły się mię-
dzy innymi w kościele Jezusowym, na Placu Wolności oraz Rynku. 

Kulminacją uroczystości była VIII Lekcja Śpiewania, na którą za-
prosiło Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego. 

Patronat honorowy nad imprezą objęli Ryszard Macura, bur-
mistrz Cieszyna oraz Janusz Król, starosta cieszyński. 

Dwa pierwsze utwory zostały wykonane przez uczniów Szkoły 

Pierwsze dwie piosenki na VIII Lekcji Śpiewania zaśpiewali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie.

Podstawowej nr 7, które do występu przygotowały Jadwiga Wąso-
wicz, dyrektorka placówki oraz Danuta Guńka, nauczycielka muzyki.

– Dyrektorka czuwa nad kształtowaniem postaw patriotycznych 
swoich wychowanków. Wiadomym znakiem tego wychowania są ko-
kardy narodowe, dumnie dziś przez nas noszone na piersi, a wykonane 
także przez uczniów szkoły w Krasnej – mówił ze sceny ustawionej 
na Rynku Grzegorz Widera, aktor Sceny Polskiej Teatru Cieszyń-
skiego w Czeskim Cieszynie. Przypomniał, że jeszcze niedawno 
biało-czerwone elementy były nazywane kotylionami, co jednak 
zostało zakwestionowane przez heraldyków.

– Są to więc kokardy narodowe, które począwszy od 1846 roku, 
dumnie przypinali sobie uczestnicy manifestacji patriotycznych oraz 
powstań niepodległościowych. Dziś właśnie uczestniczymy w takiej 
manifestacji patriotycznej – dodał Widera.

Z kolei burmistrz Ryszard Macura dziękował organizatorom pa-
triotycznego śpiewania. 

– Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni Komitetowi Obywatelskiemu 
Śląska Cieszyńskiego. Dziękuję za to, że od lat gromadzicie nas tutaj, 
na Rynku, abyśmy wspólnie przeżywali nasz patriotyzm, naszą pol-
skość – włodarz zwrócił się do Janiny i Zbigniewa Cichomskich.

Przygotowania do środowej uroczystości trwały w Szkole Pod-
stawowej nr 7 od około dwóch miesięcy. Jak powiedziała Wiado-
mościom Ratuszowym dyrektorka, te dwie zaśpiewane piosenki to 
dopiero przedsmak tego, co może nastąpić w przyszłości. 

– Następnym razem chcielibyśmy zaśpiewać pięć piosenek. Dzieci 
w naszej placówce są bardzo rozśpiewane – nie ukrywała Jadwiga 
Wąsowicz. 

wot

Cieszyniacy o patriotycznym śpiewaniu
Agnieszka Bajda

Biorę udział w Lekcjach Śpiewania od po-
czątku, także z racji tego, że mój mąż jest 
współorganizatorem tej imprezy. 

Na takich uroczystościach po prostu 
trzeba być obecnym, a najbardziej charak-
terystyczną melodią jest chyba Pierwsza 
brygada. Siłą tej imprezy są ludzie – nie 
trzeba umieć śpiewać, żeby wziąć udział. 
Uważam, że w tych imprezach mogłoby 
uczestniczyć jeszcze więcej osób.

Agnieszka Bajda

Jan Konieczny

Lekcja Śpiewania dla mieszkańca Cieszy-
na to pozycja obowiązkowa, więc jestem. 
Takie uroczystości są też ważne dla mło-
dzieży, ona nie wie, jak było za komuny, że 
wtedy takie niepodległościowe śpiewanie 
nie mogło się odbwać. 

Przy tej okazji jestem zażenowany, że tak 
mało jest flag na budynkach prywatnych. 
Prywatne firmy, na przykład banki, też po-
winny o to zadbać.

Jan Konieczny

Terasa Łaszczyk

Śpiewanie, szczególnie takich piosenek 
patriotycznych, to jest moja pasja od mło-
dości. 

Ojciec mnie wychował w duchu patrio-
tycznym, pamiętam, że śpiewaliśmy za-
wsze w domu. Nauka nie poszła na marne, 
bo sama starałam się zaszczepić umiłowa-
nie do pieśni dzieciom. Jestem zachwycona, 
że takie imprezy odbywają się w Cieszynie. 

wot

Teresa Łaszczyk
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Cieszynianki wręczone
Dwie Cieszynianki – Złota Honorowa i Srebrna powędrowały 

w tym roku do rąk mieszkańców Cieszyna. Najważniejsze wyróż-
nienie podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyń-
skiej, która odbyła się tradycyjnie 11 listopada, w Narodowe Święto 
Niepodległości, odebrał Jerzy Wałga, zwany „ostatnim rusznika-
rzem Europy”. 

Srebrną Cieszyniankę otrzymała Anna Gociek, praktycznie przez 
całe życie związana z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej. Jak powiedziała Wiadomościom Ratuszo-
wym Karolina Małysz, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej, w tej chwili Anna Gociek jest naj-
wybitniejszym członkiem zespołu.

– Hania wywodzi się z zespołu, całe życie spędziła w nim jako tan-
cerka, od 25 lat pracuje z zespołem dziecięcym, więc to ona kształtuje 
przyszłe pokolenia – przyznała Małysz.

Bogdan Kasperek, dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie, które organizuje całą 
galę, przyznaje, że ciężko jest być sędzią we własnej sprawie, ale do 
stowarzyszenia dochodzą głosy, że Cieszynianka to najważniejsza 
nagroda na Śląsku Cieszyńskim.

– Cieszynianka to jest laur, może zabrzmi do buńczucznie, którego 
Cieszyniacy pragną najbardziej. Mieszkańcy naszej ziemi otrzymują 
różne wyróżnienia, odznaczenia państwowe, ale często słyszymy, że to 
właśnie statuetka Złotej czy Srebrnej Cieszynianki jest zwieńczeniem, 
przysłowiową wisienką na torcie – przyznał Bogdan Kasperek.

Z kolei otwierając uroczystą sesję, która jak zawsze odbyła się 
w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, Janusz Król, staro-
sta cieszyński, mówił, że wszyscy spotkali się, aby uhonorować oso-
by, które pracują na rzecz Śląska Cieszyńskiego.

– Życzę nam wszystkim, żebyśmy z tej darowanej, wywalczonej wol-
ności umieli korzystać w sposób mądry i godny – mówił Janusz Król.

wot

Wyróżnieni podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej.

Kolejowy most między Cieszynem i Frydkiem-Mistkiem
12 listopada w Urzędzie Miejskim w Cieszynie odbyło się spotka-

nie burmistrza Ryszarda Macury z przedstawicielami Kolei Czeskich. 
Były reprezentowane przez dyrektora Miroslava Klicha, w którym 
uczestniczyli również: Vít Slováček – burmistrz Czeskiego Cieszyna, 
Dariusz Pękosz – wiceprezes zarządu Kolei Śląskich oraz Jan Gerlach 
– kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Cieszyna.

Odnosząc się do budowy węzła przesiadkowego, Ryszard Macura 
zapowiedział kilka ważnych terminów związanych z budową no-
wego dworca kolejowo-autobusowego. Już na początku drugiego 
kwartału 2016 roku mają rozpocząć się prace budowlane przy bu-
dynku pozostałym po dworcu kolejowym. 

Burmistrz wraz z inwestorami chcą zachować historyczny wy-
gląd budynku oraz dobudować nowoczesną część autobusową 
i miejsca dla pasażerów. Prace budowlane wraz z rozliczeniem pro-
jektu mają być wykonane do końca grudnia 2017 roku.

Następnie przedstawiciele Kolei Czeskich zaprezentowali swoją 
wizję połączenia kolejowego na trasie Frydek-Mistek – Cieszyn. 

Dyrektor Miroslav Klich zapowiedział, że pociągi linii 322 od 
13 grudnia tego roku będą jeździły sześć razy dziennie z polskiego 
Cieszyna. Przedstawione przez dyrektora Klicha godziny odjazdów 
z Cieszyna to: 8.31, 10.31. 12.31. 14.31. 16.31 i 18.31. 

Jednocześnie obie strony zgodziły się, aby dopuścić możliwość 
korekty, szczególnie porannych godzin odjazdów pociągów w zależ-
ności od oczekiwań mieszkańców miasta pracujących w Czechach. 
Wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem takich zmian pro-
simy o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta Cieszyna 
(jgerlach@um.cieszyn.pl) lub bezpośrednio z Kolejami Czeskimi 
(adresy dostępne na www.cd.cz). 

Wszystkie kursujące pociągi będą przyjazne również dla osób 
niepełnosprawnych, wózków dziecięcych oraz będą posiadały 
możliwość przewożenia rowerów. 

Na chwilę obecną koszty biletów nie są jeszcze znane. Koleje Ślą-
skie mają przygotowaną lokalną akcję promocyjną, z którą będzie 
sie można zapoznać już niebawem na ich stronie internetowej.

Wprowadzenie połączeń kolejowych łączących Cieszyn z Fryd-
kiem-Mistkiem, zgodnie z zapowiedziami, jest kolejnym elementem 
szerszego i rozłożonego w czasie zamiaru przywracania połączeń 
kolejowych Cieszyna z innymi miejscowościami.

UM w Cieszynie

Spotkanie w sprawie połączeń kolejowych odbyło się w magistracie.

Na początku spotkania burmistrz Ryszard Macura opowiedział 
pokrótce historię linii 190 łączącej Cieszyn z Bielskiem-Białą, 
przypomniał stan infrastruktury oraz opis remontów na odcinku 
Cieszyn – Goleszów, na którym pociągi mogą poruszać się ze śred-
nią prędkością 30 km/h. 

Równocześnie burmistrz Cieszyna zwrócił również uwagę na 
fakt, że średniodobowy ruch na drogach krajowych i wojewódz-
kich w województwie śląskim, a szczególnie dotyczący drogi S1 
(Cieszyn – Bielsko-Biała) wynosi na odcinku Cieszyn – Skoczów ok. 
21 000 samochodów, a Cieszyn – Bielsko-Biała już powyżej 36 000.
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Mam dużo do zrobienia
Rozmowa z Siloe, która promuje teledysk „Ten stan” z Cieszynem w roli głównej

Dziś nie dość, że jest dużo kanałów muzycznych, to jeszcze sporo 
telewizji ma w swojej ofercie programy, które promują talenty, tak-
że muzyczne. Czy łatwo jest się dziś przebić na rynku muzycznym?

Jestem osobą nieśmiałą, co przekłada się na moją twórczość, mało 
się uśmiecham przed kamerą, wyglądam na zdystansowaną. Przede 
wszystkim kocham muzykę, bawić się dźwiękami, dogrywać kolejne 
głosy i chórki. Zawsze melodia powstaje pierwsza. Wielu znajomych 
i członków rodziny proponowało mi, żebym spróbowała sił na przy-
kład w programie X-FACTOR. Ja jednak zawsze byłam temu przeciwna. 
Z czego się to bierze? Mam specyficzny głos, jest delikatny, nie wszyst-
ko jestem w stanie zaśpiewać tak, jakby tego ode mnie oczekiwano. 
Całe życie słyszę: śpiewaj głośniej! Ale gdy staram się śpiewać głośniej, 
mój głos traci urok i pewien klimat. Gdyby ktoś z jurorów mnie ośmie-
szył, bardzo skrytykował, to chyba by mnie to bardzo zabolało i bym 
się schowała. Ja podchodzę do muzyki w ten sposób: coś tam sobie 
dłubię, gdzieś coś czasem wyjdzie na światło dzienne, mam swoich 
odbiorców, nie oczekuję, że będę kochana przez całą Polskę. Nie po-
trzebuję się pchać gdzieś dalej, jeśli zrobię coś nowego i uda mi się to 
wcielić w życie, to moi odbiorcy to znajdą i będą się z tego cieszyć.

Potrafiłabyś pogodzić muzykę z rolą mamy dwójki małych 
dzieci?

To na pewno jest do pogodzenia. Gdyby pojawiła się szansa na coś 
większego, to nie powiedziałabym „nie”. Oczywiście w granicach roz-
sądku, na pewno bym nie chciała pojawiać się w każdej telewizji, kolej-
nej reklamie, bo wtedy bym się ludziom zwyczajnie przejadła. Ale nie 
patrzmy tak daleko. Przede wszystkim marzę o nagraniu własnej płyty, 
do której było już kilka przymiarek. Marzy mi się współpraca z kimś 
profesjonalnym. Uważam, że mam pomysł na siebie, ale potrzebny mi 
ktoś, kto pomógłby mi wydobyć z tego to, co najlepsze. Nie zawsze idę 
w dobrym kierunku, nieraz błądzę twórczo i czuję, że coś nie gra. Chcia-
łabym mieć przy sobie osobę, która w odpowiednim momencie doradzi-
łaby mi, co zrobić, z czego zrezygnować, jak wybrnąć z danej sytuacji. 

W klipie śpiewasz „Nie ma nic do stracenia, tyle jest do zro-
bienia, poukładaj w głowie schemat pozytywnego myślenia”. To 
tak odnośnie naszej narodowej przywary, jaką jest narzekanie? 

Nie myślałam o całym narodzie, choć rzeczywiście można tak do 
tego podejść. Bardziej skupiłam się na Cieszynie, w którym miesz-
ka wielu pozytywnych ludzi, ale sporo jest też osób nieżyczliwych, 
skrytych, których cieszą sensacje u sąsiadów, ale nie powiedzą nic 
szczerze, tylko za plecami. Takie osoby też mało się uśmiechają. 

Co robisz aktualnie i jakie masz plany? 
Aktualnie staram się wyjść z domu i szukam pracy. 
Teledysk z Cieszynem w roli głównej to dobry sposób na pro-

mocję miasta? 
Myślę, że tak, bo Cieszyn jest piękny. Naprawdę mamy się czym 

pochwalić. Oczywiście znalazły się też komentarze, że zakłamu-
jemy rzeczywistość, bo powinniśmy pokazać na przykład brzydki 
dworzec, ale ja to traktuję jako zwykły „hejt”.

Rozmawiał: wot
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Siloe marzy o nagraniu płyty.

Twój najnowszy przebój Ten stan, który pojawił się na popular-
nym serwisie YouTube pod koniec października, ma już blisko 90 
tysięcy odsłon. Śpiewa z panią znany raper Pih. To dużo czy mało?

Dla mnie dużo, ale dla Adama, czyli Piha, myślę, że to niezbyt wie-
le.  Nie zakładałam sobie, ile będzie odsłon teledysku. Kiedy na drugi 
dzień od publikacji na YouTube było już 25 tysięcy wyświetleń, a wie-
czór wcześniej zaledwie trzy tysiące, to byłam mile zaskoczona.

Nie pamiętam, kiedy ostatnio Cieszyn był tak promowany 
w piosence. Skąd wziął się pomysł na Ten stan? 

Najpierw była piosenka, która miała nieść pozytywne przesła-
nie. Ludzie! Uśmiechajmy się do siebie! Przekazujmy jeden drugiemu 
ten pozytywny stan! Ja sama byłam w trakcie stresującego okresu, 
chciałam wyjść ponad to, ile można się zamartwiać? Potem, kiedy 
dograł się Adam, pojawiła się koncepcja teledysku. Wpadłam na po-
mysł zorganizowania imprezy na Wzgórzu Zamkowym, na Wieży 
Piastowskiej, co udało nam się wcielić w życie. Zaprosiłam na Wzgó-
rze dużo młodych ludzi, choć tak naprawdę mogłoby ich być jeszcze 
więcej. Myślę, że ostateczny efekt jest zadowalający. 

Zobaczyć Piha rapującego pod Wieżą Piastowską... bezcenne, 
choć pewnie dla niektórych może to być zgrzyt. Jak się poznaliście? 

Z Pihem poznaliśmy się w Katowicach, jakoś początkiem 2001 
roku. Teraz mieszka w Warszawie. Bez problemu przyjechał do Cie-
szyna na zdjęcia do teledysku, był tu nieraz. Bardzo mu się u nas po-
doba, nawet pytał, ile się u nas płaci za wynajem mieszkań (śmiech). 

A ja chcę się znowu śmiać...
Zapraszamy rodziny z dziećmi, które były świadkami lub do-

świadczyły przemocy do udziału w projekcie realizowanym przez 
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem pt. A ja chcę się zno-
wu śmiać! Wszystko w ramach programu Bezpieczne dzieciństwo 
Fundacji Dzieci Niczyje. Od października tego roku do czerwca 
przyszłego roku dzieci doświadczone przemocą, zaniedbaniem lub 
innym krzywdzeniem i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej 
pomocy psychologicznej i prawnej w Centrum Kontakt. W ramach 
projektu dzieci i ich rodziny mogą skorzystać z: pomocy psycholo-
gicznej w formie interwencji kryzysowej, konsultacji indywidual-
nych i rodzinnych oraz psychoterapii oraz pomocy prawnej w for-
mie poradnictwa. Dzieci, które doświadczyły lub były świadkami 
przemocy, padły ofiarą innego przestępstwa, czy też były zanie-

dbane – zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla dzieci. 
Planujemy również wsparcie i pomoc dziecku krzywdzonemu po-

przez jego udział w programie Starszy Brat – Starsza Siostra. Będzie 
on polegał na indywidualnym kontakcie dziecka z przeszkolonym 
wolontariuszem, który na zasadzie „przyszywanego” starszego  ro-
dzeństwa będzie regularnie spędzał czas z podopiecznym. Rekru-
tacja do programu zarówno wolontariuszy jak i dzieci trwa. 

Ponadto matkom z dziećmi pozostającym w sytuacjach przemo-
cy zapewnimy schronienie w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla 
osób dotkniętych przemocą, gdzie wsparcie psychologa, pracow-
ników socjalnych, pedagogów będzie dostępne całą dobę. Rodziny, 
których członkowie doświadczają przemocy mogą wziąć udział w pro-
jekcie, dzwoniąc pod nr tel. 33 479 54 55 lub zgłaszając się osobiście do 
biura Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii Kontakt, ul. Ks. Janusza 
3 w Cieszynie albo do POW ul. Małą Łąka 17a w Cieszynie.

Mat. pras.
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W Cieszynie jest dobry klimat 
dla rzemiosła

Rozmowa z Jerzym Wałgą, laureatem Złotej Honorowej Cieszynianki 

Aż się prosiło, żeby Jerzy Wałga został uhonorowany Cieszy-
nianką. W końcu od wielu lat wykonuje pan cieszynki... 

Jeżeli chodzi o słowa, to są rzeczywiście bliskie sobie, ale znacze-
nie jest różne – cieszynianka to jest kobieta lub kwiat, a cieszynka 
to strzelba (śmiech).

Cieszynianka była dla pana zaskoczeniem?
Gdzieś tam po cichu liczyłem, że kiedyś zostanę uhonorowany tą 

nagrodą. Oczywiście nie robię niczego dla nagród i zaszczytów, ale 
na pewno Złota Honorowa Cieszynianka jest źródłem ogromnej sa-
tysfakcji. To nie tylko wyróżnienie dla mnie, ale całego rusznikar-
stwa, rzemiosła które w Cieszynie jest już obecne od blisko 500 lat. 
Pierwszy oficjalnie zarejestrowany rzemieślnik rusznikarski w ar-
chiwach to Jerzy Puszke. Widnieje przy nim rok 1529. Warto w tym 
miejscu dodać, że zakończyły się już dyskusje miłośników broni na 
temat tego, czy Cieszyn był miejscem sprzedaży strzelb i innych 
wyrobów rusznikarskich, czy jednak ich produkcji. Dziś wiemy, że 
był miejscem produkcji, a wiedzę tę zawdzięczamy między innymi 
inżynierowi Wiktorowi Kargerowi czy Witoldowi Iwankowi. Pa-
nowie ci od lat 20. do lat. 60. XX badali cieszyńskie rusznikarstwo 
– wyciągnęli na światło dzienne sporo rusznikarzy i warsztatów 
rusznikarskich, które działały w naszym mieście.

Jak jest z narybkiem? Rusznikarstwo nie cieszy się chyba 
dziś dużą popularnością?

To prawda, kiedyś było więcej adeptów tej trudnej i czasochłonnej 
sztuki, ale szybko się wykruszyli. Wiązało się to także z tym, że chcąc 
wykonywać cieszynki, oprócz dobrych chęci, trzeba mieć też dużą wie-
dzę fachową – ślusarską, grawerską. Jeżeli ktoś myśli, że wystarczy kil-
ka godzin warsztatów i już może zabierać się do roboty, to jest w błędzie. 
Potrzeba kilku lat kształcenia, a ile osób jest dziś tak cierpliwych.

A całe rzemiosło, nie samo rusznikarstwo, w jakiej jest kondycji?
Można powiedzieć, że jest w fazie zanikowej, chociaż ostatnio są 

sygnały, że należy reaktywować pewne dziedziny tego dziedzictwa 
kulturowego, rzemieślniczego. Pamiętajmy jednak, że aktualna sy-
tuacja rzemieślnictwa jest praktycznie taka sama w całej Europie. 
Postęp technologiczny jest tak ogromny, że trudno – robiąc wszyst-
ko ręcznie – konkurować nam, rzemieślnikom, z produktami wyko-
nywanymi na masową skalę. 

Właściwie to już pan odpowiedział na następne pytanie, do-
tyczące opłacalności tego fachu...

Nie wyobrażam sobie, że mógłbym żyć z samego tylko ruszni-
karstwa. Byłby dość duży kłopot utrzymać się z produkcji cieszy-
nek. Wykonanie takiej strzelby zajmuje kilka miesięcy, a po drodze 
z czegoś przecież trzeba żyć. 

Nad czym obecnie pan pracuje?
Aktualnie przygotowuję kolejną sztukę, dodatkowo wykonuję 

bieżące naprawy strzelb dla kolekcjonerów, muzeów.
Ile było w sumie tych cieszynek w pana życiu?
Powiem szczerze, że straciłem już rachubę, bo tych początko-

wych nie mogę się doliczyć, ale na pewno gdzieś około 50 sztuk.
Wykonuje pan jedną cieszynkę czy pracuje pan równocze-

śnie nad kilkoma?
Przyjąłem taki system, że jedną cieszynkę wykonuję od „a” do „z”. Po-

tem robię następną. Nie potrafię niczego robić seryjnie, zresztą na tym 
właśnie polega rzemiosło, że wykonuje się pojedyncze egzemplarze.

W Cieszynie jest dobry klimat dla rzemiosła?
Na pewno tak, czego najlepszym przykładem są wykonane ostat-

nio prace przy wejściu do Izby Cieszyńskich Mistrzów. To wspól-
ne dzieło Zamku Cieszyn oraz Zakładu Budynków Miejskich, przy 
moim skromnym udziale, za co jestem ogromnie wdzięczny. Zosta-
ła wymieniona cała instalacja, pojawiło się nowe oświetlenie, nowe 
tablice. O tym, że jest dobry klimat dla rzemiosła może świadczyć 
także Złota Honorowa Cieszynianka. 

Rozmawiał: wot

Jerzy Wałga od wielu lat zajmuje się rusznikarstwem.

Kiedy zawyją 
syreny...

Wydarzenia we Francji, kolejna odsłona 
walki z terroryzmem sprawiła, że ponownie 
mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Europy 
zaczęli baczniej przyglądać się temu, co dzie-
je się wokół nas. Na stronie www.cieszyn.pl, 
w zakładce Postępowanie w sytuacjach kry-
zysowych znajdziemy wiele informacji na 
temat tego, co robić w sytuacji zagrożenia. 

I tak na przykład należy zwracać uwa-
gę na to, co dzieje się wokół nas. Dotyczy 
to przede wszystkim miejsc publicznych, 
supermarketów, środków komunikacji pu-
blicznej, imprez masowych.  

Co może być sygnałem ostrzegającym 
o niebezpieczeństwie? Rzucające się w oczy 
nietypowe zachowanie osób, pozostawione 
bez opieki przedmioty: paczki, torby, pa-
kunki; samochody, a zwłaszcza furgonet-
ki parkujące w nietypowych miejscach, tj. 
w pobliżu kościołów i miejsc organizowa-
nia imprez masowych i zgromadzeń.  

Anna Paliga-Raszka, szefowa Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszy-
nie, przypomina, że w sytuacjach zagrożenia 
włączany jest alarm: sygnał akustyczny – mo-
dulowany dźwięk syreny w okresie trzech 
minut. Po usłyszeniu sygnału ogłaszającego 
alarm, należy zachowywać się spokojnie, 
przeciwdziałać panice i lękowi. Osoby znajdu-
jące się w domu powinny: włączyć odbiornik 

telewizyjny lub radiowy, Internet, ustawić 
odbiornik na stację lokalną, stosować się do 
zaleceń i informacji przekazywanych w ko-
munikatach; z kolei osoby znajdujące się na 
terenie otwartym lub w pojazdach powinny: 
nie zbliżać się do rejonu zagrożenia, ściśle wy-
konywać zarządzenia służb porządkowych, 
stosować się do zaleceń i informacji zawartych 
w komunikatach przekazywanych za pośred-
nictwem środków nagłaśniających stacjonar-
nych oraz umieszczonych na pojazdach, udać 
się do najbliższych budynków. Dodajmy, że na 
terenie Cieszyna zlokalizowanych jest 14 sy-
ren alarmowych, które uruchamiane są radio-
wo z siedziby wojewody śląskiego oraz z Miej-
skiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Urząd Miejski, wot
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Kobieta, mama, 
doula...

Zapraszamy na spotkanie z doulą Kata-
rzyną Pytlarz-Szpaczek. Porozmawiamy 
o  tym jak przygotować się do porodu, z kim 
rodzić, a także z kim nie rodzić. 

Poznamy alternatywy: poród siłami na-
tury, drogami natury, cesarskie cięcie, po-
ród w wodzie, a może w domu... Poruszymy 
także kwestię, tego co można zaplanować, 
a czego zupełnie nie da się przewidzieć. 
I czy w ogóle sporządzanie planu porodu ma 
sens, skoro nie wiemy, czego spodziewać się 
na sali porodowej (zwłaszcza kiedy na świat 
przychodzi pierwsze dziecko). A to wszyst-
ko przy gorącej kawce/herbatce, pachnącej 
szarlotce i w przyjaznej atmosferze. 

Zapraszamy przyszłe mamy, ale także 
osoby, które chcą towarzyszyć przyszłej 
mamie w cudzie narodzin, a także wszyst-
kich zainteresowanych tym tematem. 

Katarzyna Pytlarz-Szpaczek mówi o so-
bie: po pierwsze kobieta, po drugie mama 
dwuletniego Franka, a po trzecie doula. 
Można ją spotkać na śląskich porodówkach 
w Cieszynie, Bielsku-Białej i Pszczynie. 

Zapisy pod nr. tel. 666-017-374, e-mail: 
klub.bawialnia@wp.pl. Wstęp 10zł (w cenie 
kawa/herbata i pachnąca szarlotka).  Spotka-
nie odbędzie się 24 listopada o godz. 17.00 
w restauracji Swojskie Smaki, ul. Graniczna. 

Organizator – Bawialnia 

Ks. Jerzy Popiełuszko 
– wystawa 

Wystawa poświęcona postaci bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki w Cieszynie.

Od 30 listopada do 6 grudnia w Książni-
cy Cieszyńskiej przy ul Menniczej 46, będzie 
można zapoznać się z prezentowaną ekspo-
zycją o życiu i śmierci błogosławionego księ-
dza Jerzego – patrona NSZZ ,,Solidarność".

Wystawa ta dla osób starszych będzie 
refleksją i przypomnieniem, a młodszym 
przybliży tę niezwykłą postać, dla której 
– stanie w prawdzie, wolności, sprawiedli-
wości, miłości do Ojczyzny i szacunku dla 
innego człowieka, stanowiło życiowe credo.

NSZZ Solidarność w Cieszynie

Rodzinne malowanie 
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 

Kontakt zaprasza rodziny na bezpłatne za-
jęcia pn. Rodzinne Malarstwo na Sztalugach. 

Warsztaty będą się odbywać w każdy po-
niedziałek w godz. 16.00-18.00 w siedzibie 
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Ra-
zem przy ul. Ks. Janusza 3. 

Przyjdź i odnajdź w sobie duszę artysty. 
Zapisy pod numerem telefonu 33 479 54 55 
lub osobiście. 

CPEiT Kontakt

Grobonet 
wystartował 

Przed 1 listopada w Cieszynie ruszył Gro-
bonet. To nic innego, jak internetowa wy-
szukiwarka grobów, narzędzie, które wpro-
wadza coraz więcej cmentarzy. Dziś chyba 
trudno sobie wyobrazić, w świecie naszpiko-
wanym elektroniką i nowinkami techniczny-
mi, nekropolię bez takiej opcji.

Strona internetowa www.grobonet.zgk.
cieszyn.pl jest bardzo rozbudowana. Wszel-
kie informacje dotyczą czterech nekropolii: 
Centralnej przy ulicy Katowickiej, Bobrek 
przy Kościuszki, Pastwiska przy Ładnej oraz 
Mnisztwo przy Hallera. Na stronie znajdzie-
my regulamin cmentarzy, cennik, plan każde-
go cmentarza, nekrologii ostatnio zmarłych 
osób, rocznice oraz wyszukiwarkę grobów. 
Wpisując na przykład w odpowiednie okienko 
Jana Michejdę, byłego burmistrza Cieszyna, 
znajdziemy informacje dotyczące działu na 
cmentarzu, numeru rzędu i numeru grobu, 
powyżej wyszukiwarka wskazuje, o jaką ne-
kropolię chodzi. 

– Oddajemy do państwa dyspozycji system 
umożliwiający odnalezienie swoich bliskich 
w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowa-
nie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. 
Wyniki poszukiwań można wydrukować lub 
zapisać na komputerze. System umożliwia 
ponadto zlecenie opłacenia miejsca na cmen-
tarzu. Proponujemy także zapalenie wirtu-
alnego znicza – napisali twórcy Grobonetu. 

wot

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – część pierwsza
Kształtowanie i prowadzenie polityki prze-

strzennej na terenie gminy jest zadaniem sa-
morządu gminnego, którego normy prawne 
określone zostały w ustawie z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zadanie to realizowane jest 
przy użyciu takich instrumentów prawnych, 
jak uchwalenie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz uchwalenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Każdy samorząd gminny zobowiązany 
jest do sporządzenia i uchwalenia stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w granicach administracyjnych gminy. 
Istotą studium jest określenie polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnych za-
sad zagospodarowania przestrzennego, 
a jego ustalenia są wiążące przy sporzą-
dzaniu miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. W Cieszynie 
obowiązuje Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go uchwalone przez Radę Miejską Cieszy-
na w dniu 27 czerwca 2013 r. 

Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego sporządza się w celu określenia 
przeznaczenia terenów oraz lokalizacji in-
westycji celu publicznego, dlatego stanowią 

one podstawowe, a zarazem niezbędne na-
rzędzie służące realizacji zadań własnych 
gminy wynikających z ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Ustalenia planów kształtują, 
wraz z innymi przepisami, sposób wykony-
wania prawa własności w odniesieniu do 
wszystkich nieruchomości objętych planem, 
tym samym stanowią akt prawa miejsco-
wego. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego może obejmować swoimi 
ustaleniami dowolny obszar gminy. Oznacza 
to, że miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, które obowiązują na 
terenie jednej gminy, może być wiele. W Cie-
szynie obowiązuje 19 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które 
pokrywają swoimi ustaleniami około 58 % 
powierzchni miasta, w tym jest 8 planów 
(54 % powierzchni miasta) uchwalonych na 
mocy ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z 2003 r. 

Poprzez opracowanie kolejnych projek-
tów planów zagospodarowania przestrzen-
nego, a następnie ich uchwalenie przez 
Radę Miejską Cieszyna, udział  powierzchni 
terenu objętej planami w stosunku do całej 
powierzchni miasta będzie sukcesywnie 
wzrastał. Obecnie trwają zaawansowa-
ne prace nad sporządzeniem 4 projektów 
miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z których dwa projekty 
dotyczą obszarów o braku planu, a pozo-
stałe 2 projekty sporządza się w celu wpro-
wadzenia  zmian na obszarach obowiązują-
cych miejscowych planów.

Ważne informacje bieżące:
1) W dniu 23 listopada 2015 r. upływa 

termin składania uwag do projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
miasta Cieszyna, obejmującej teren poło-
żony po północnej stronie ul. Wiślańskiej 
(okres wyłożenia planu do publicznego 
wglądu upłynął w dniu 9 listopada 2015 r.).

2) W okresie 16 listopada-8 grudnia 
2015 r. udostępniony jest do publicznego 
wglądu projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Cieszyna, obejmującej teren położony 
wokół węzła drogi krajowej S1 w Krasnej. 
Uwagi do projektu zmiany planu można bę-
dzie składać do 28 grudnia 2015 r.

3) Szczegóły dotyczące powyższych pro-
jektów zmian planów znajdują się na stro-
nie internetowej bip.um.cieszyn.pl w za-
kładce Zagospodarowanie przestrzenne.

Pierwszy z cyklu artykułów o planowaniu 
przestrzenym przygotowany przez Wydział 
Strategii i Rozwoju Miasta.



8 Polecamy

Zaprojektuj 
maskotkę

Szpital Śląski w Cieszynie organizuje kon-
kurs na swoją maskotkę i jej nazwę. – Chce-
my stworzyć sympatyczny, dobrze kojarzący 
się symbol naszej placówki. Najlepszymi eks-
pertami i pomysłodawcami takiego projektu 
będą najmłodsi mieszkańcy ziemi cieszyńskiej 
– uważa Beata Sikora-Małyjurek, kierownik 
Sekcji Promocji Zdrowia Szpitala Śląskiego.

Konkurs skierowany jest do przedszkola-
ków oraz uczniów szkół podstawowych po-
wiatu cieszyńskiego. Najlepsze prace będą 
nagrodzone. Najlepsze projekty zostaną 
pokazane na wystawie w Galerii Zmien-
nej Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Termin 
nadsyłania prac mija 30 listopada. Wyniki 
zostaną ogłoszone 6 grudnia na stronie in-
ternetowej: www.szpitalslaski.pl. Jest tam 
też dostępny regulamin konkursu.

Prace konkursowe można składać osobi-
ście lub wysyłać pocztą na adres: Szpital Ślą-
ski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4, 
z dopiskiem „Konkurs – maskotka szpitala”.

Mat. pras.

Rodzinny duet
28 listopada o godz. 19.30 w Cafe Muzeum 

wystąpi Riffertone – rodzinny duet: gitarzy-
sty Alberta Kokoszewskiego oraz wokalisty 
Jarosława Krużołka. W Muzycznej Owczarni 
szlifowali talenty u boku takich osobowości 
muzycznych, jak Wojtek Olszak, Kuba Ba-
dach, Piotr Cugowski, Wojtek Pilichowski, 
Marek Raduli czy Tomasz Łosowski. W 2014 
roku zespół brał udział w 7. edycji Must be 
the Music i dotarł do półfinału. http://riffer-
tone.com/. Bilety w cenie 15 zł.  

Chóralne śpiewy
Zapraszamy na X Spotkanie Śpiewacze 

Chórów Parafialnych Śląska Cieszyńskiego. 
Koncert z udziałem Katolickiego Chóru 

Kościelnego Lutnia, który jest organizato-
rem tego wydarzenia, oraz chórów zapro-
szonych, reprezentujących parafie różnych 
wyznań z całego Śląska Cieszyńskiego odbę-
dzie się 22 listopada o godz. 16.00 w koście-
le św. Marii Magdaleny w Cieszynie. W pro-
gramie muzyka sakralna. Wstęp wolny. 
Dane kontaktowe organizatora: Jadwiga 
Matuszewska, tel. 510 079 055, e-mail: ja-
dwiga.matuszewska@poczta.onet.pl.

Organizatorzy

Wielki gracz
Księgarnia Na Granicy, Wydawnictwo 

Karakter oraz Narodowe Centrum Kultury 
w Warszawie zapraszają na spotkanie z Ma-
xem Cegielskim oraz Mikołajem Długoszem 
wokół ich najnowszej książki Wielki gracz. 
Ze Żmudzi na Dach Świata, które odbędzie 
się 25 listopada o godz. 18.00 w Świetlicy 
Krytyki Politycznej Na Granicy (ul. Zamko-
wa 1). Spotkanie poprowadzą Natalia Kału-
ża (Krytyka Polityczna) i Santana Muraw-
ska (Uniwersytet Śląski).

Świetlica Krytyki Politycznej

Szwedzkie kino
Świetlica Krytyki Politycznej Na Granicy, 

Svenska Institutet, Swedish Film Institute 
oraz Ambasada Szwecji w Warszawie zapra-
szają na cykl pokazów filmowych stanowią-
cych najnowszy dorobek szwedzkiej kinema-
tografii. 

W programie znalazły się zarówno filmy 
fabularne, dokumenty, jak i krótkie metraże. 

Cykle seansów będą się odbywać w każdy 
wtorek o godz. 17.30 w siedzibie Świetlicy 
Krytyki Politycznej Na Granicy (Zamkowa 1). 
Więcej szczegółów na facebookowym profilu 
Świetlicy. Wstęp wolny

Świetlica Krytyki Politycznej

Mikołaj zaprasza
W dniu 7 grudnia o godzinie 16.30 

w Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Katowic-
ka 68) Bawialnia zaprasza na spotkanie ze 
świętym Mikołajem połączone ze wspólną 
świąteczną zabawą, rozdaniem drobnych 
prezencików oraz możliwością zrobienia 
zdjęcia z honorowym gościem spotkania. 
Koszt udziału w tym wydarzeniu to jedyne 
15 zł. Zapisy i wpłaty trwają do 27 listopada. 
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 666 017 
374 lub e-mailem: klub.bawialnia@wp.pl.

Bawialnia
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Mistrzowie  
celuloidowej piłeczki

Najważniejszy moment – wręczenie nagród.

W sobotę 7 listopada w sali gimnastycznej II LO im. Mikołaja Ko-
pernika w Cieszynie został rozegrany II Turnieju o Puchar Funda-
cji Talent Cieszyn. W rywalizacji wzięło udział 25 tenisistów stoło-
wych w czterech kategoriach wiekowych: żaczki/żacy, młodziczki/
młodzicy, kadetki/kadeci i juniorki/juniorzy. Miejsca na podium 
zdobyli: 1. Paweł Jendrulek, 2. Teodor Jackson, 3. Dawid Gorewoda 
(kat. żaczki/żacy); 1. Piotr Ostachowski, 2. Piotr Waszut, 3. Jakub 
Wizjer (kat. młodziczki/młodzicy); 1. Marcin Massalski, 2. Roksa-
na Potempa, 3. Jakub Szpin (kat. kadetki/kadeci); 1. Michał Toman, 
2. Patryk Rucki, 3. Filip Kozubek (kat. juniorki/juniorzy). Każdy 
z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową i dyplom, a zdobywcy 
miejsc na podium dodatkowo puchary.

Zarząd Fundacji Talent Cieszyn dziękuje uczestnikom za wspania-
łą rywalizację i fajną atmosferę, a kibicom za doping. Dzięki wspar-
ciu finansowemu Gminy Cieszyn oraz prywatnych firm mogliśmy 
nagrodzić uczestników. Dziękujemy również za pomoc przy orga-
nizacji turnieju Annie Budzyńskiej, Dorocie Kret, Magdalenie Szpin, 
Irenie Ruckiej, Annie Ostachowskiej, Bożenie Chmielniak oraz An-
drzejowi Buchcie. Już dziś zapraszamy na trzecią edycję turnieju, 
która odbędzie się za rok.

Dariusz Massalski

Sternik zacumował
Działający od blisko 50 lat Klub Żeglarski Sternik zakończył kolej-

ny, 49. sezon żeglarski. Przy tej okazji zostały wręczone Żeglarskie 
Odznaki Turystyczne, dyplomy i wyróżnienia. Klub skupia żeglarzy 
i sympatyków żeglarstwa z Cieszyna, Czeskiego Cieszyna, Ustronia, 
Hażlacha, Skoczowa i Goleszowa. 

W minionym sezonie żeglarze i sympatycy żeglarstwa uczestniczyli 
w rejsach po Adriatyku, Solinie i Wielkich Jeziorach Mazurskich. Odby-
ły się również krótkie rejsy po zalewie Cierlicko w Czechach. Rozstrzy-
gnięty został konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie o tematyce że-
glarskiej wykonane w sezonie 2015. Zwycięskie zdjęcia można oglądać 
na stronie www.sternik-cieszyn.tk. Dodajmy, że trzech członków klubu 
uzyskało uprawnienia instruktora turystyki żeglarskiej.

Krzysztof Kasztura
Klub Żeglarski Sternik zaliczył kolejny udany sezon.
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Rajdowa Barbórka 
za nami

41. Rajd Cieszyńska Barbórka, który sta-
nowił 7. rundę Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Śląska, zgromadził na starcie 84 
załogi, które rywalizowały na terenie gmin 
Goleszów, Skoczów, Ustroń i Brenna, gdzie 
zostały zlokalizowane odcinki specjalne. 
Zmienna pogoda oraz trudne technicznie 
odcinki sprawiły, że na metę usytuowaną na 
cieszyńskim Rynku zawitało 57 załóg. Naj-
lepszą z nich okazała się załoga Jakub Lesiak/
Łukasz Biernot (hond civic, Automobilklub 
Śląski oraz Automobilklub Beskidzki). Re-
prezentanci gospodarza, czyli Automobilklu-
bu Cieszyńskiego, Kamil Bolek/Marcin Gaś 
jadący renaultem clio, zajęli drugie miejsce, 
a Robert i Sławomir Waniccy, również w clio, 
stanęli na najniższym stopniu podium. 

Reprezentanci Automobilklubu Cieszyń-
skiego zajęli następujące miejsca w rajdzie: 
Szymon Żarłok/Łukasz Sitek, honda civic 
– drugie miejsce w klasie K3 oraz piąte w 
generalce; Tomasz Sztwiertnia/Krzysztof 
Pietruszka, peugeot 106 – pierwsze miejsce 
w klasie PPC oraz 11 w generalce; Szymon 
Krużołek/Łukasz Jędrzejko (A. Beskidzki), 

fiat seicento – drugie miejsce w klasie PCR 
oraz 33 w generalce; Arkadiusz Boruta/Mar-
ta Momot (A. Opolski), renault megane coupe 
– piąte miejsce w klasie K4 i 25 w generalce; 
Jakub Sulej/Dariusz Bobek, fiat seicento – szó-
ste miejsce w klasie PCR oraz 39 w generalce; 
Damian Wawrzyczek/Kamil Heller (A. Kra-
kowski), citroen C2R2 max – czwarte miejsce 
w klasie gość; Jerzy Tomaszczyk/Michał Juce-
wicz (A. Ziemi Kłodzkiej), opel adam – siódme 
miejsce w klasie gość; Zbigniew Cieślar/Adam 
Ogierman, renault clio – dziewiąte miejsce 
w klasie gość. Dziękujemy zawodnikom za tak 
liczny udział w rajdzie, kibicom zgromadzo-
nym przy trasie rajdu, sędziom pracującym na 
rajdzie, sponsorom, partnerom oraz gminom 
za możliwość przeprowadzenia rajdu na ich 
terenie. Automobilklub Cieszyński

Na mecie rajdu w Cieszynie.

Pięć medali  
dla  karateków

Miło nam poinformować o kolejnym 
wspaniałym występie zawodników Klubu 
Sportowego Shindo z Cieszyna, tym razem 
podczas Mistrzostw Polski Karate Shoto-
kan, które odbyły się 7 listopada w Toruniu. 

10 zawodników z Cieszyna próbowało 
swoich sił w konkurencjach kumite i kata, 
zdobywając pięć medali. 

Znakomicie spisała się nasza drużyna 
w składzie: Karolina Makarewicz, Patrycja 
Krzak i Patrycja Kądziałka, które wywal-
czyły złoto w konkurencji kata drużynowe 
seniorek, z kolei niewiele zabrakło do kolej-
nego złota naszej drugiej drużynie w skła-
dzie: Klaudia Szymańska, Patrycja Krzak, 
Patrycja Kądziałka, które w konkurencji 
kumite drużynowe juniorek przegrały w fi-
nale, zdobywając srebro. 

Ponadto Wojciech Dorywała, Mateusz 
Bobrzyk, Aleksander Gorzelany zajęli trze-
cie miejsca w konkurencjach kata drużyno-
we seniorów i juniorów oraz w konkurencji 
kumite drużynowe juniorów.

KS Shindo
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Wieści z SP nr 7

Dumne pierwszaki z SP7.

Pasowanie na pierwszaków

Pola nadziei

23 października podczas uroczystego 
apelu w towarzystwie zaproszonych gości 
rozpoczęliśmy drugą edycję kampanii Pola 
Nadziei. Pierwszoklasiści mieli okazję za-
sadzić w serduszkowej rabacie żonkile, by 
w ten sposób dołączyć do akcji. W ramach 
pomocy charytatywnej na rzecz hospicjum 
od września zdążyliśmy już zebrać 72 kg za-
krętek. Ale czeka nas jeszcze wiele wyzwań.  

Serduszkowa rabata z żonkilami.

Od kilku tygodni każdy, kto w naszej szkole 
chce zrobić coś dla drugiego człowieka, mógł 
rozpocząć działalność w Szkolnym Kole Ca-
ritas. Trzeba dodać, że jesteśmy pierwszą 
szkołą w okolicy, w której działa takie koło.
Spełniamy marzenie

Cała społeczność uczniowska nawiązała 
znajomość z ośmioletnią Niriną Rafanome-
zantsoą, mieszkanką Madagaskaru, którą 
postanowiliśmy finansowo wspomagać, aby 

miała radośniejsze dzieciństwo i lepszy start 
w dorosłość. W dwóch turach, 27 październi-
ka oraz 2 listopada 2015, odbył się konkurs 
na mistrzów głośnego czytania, zorganizo-
wany przez bibliotekę szkolną. Uczniowie klas 
młodszych spotkali się z Panem Kleksem w 
jego Akademii na kartach książki Jana Brze-
chwy, a  czniowie klas IV-VI zgłębiali tajemnice 
Księgi strachów Zbigniewa Nienackiego. Zwy-
cięzcy zostali uhonorowani tytułem mistrza 
głośnego czytania oraz nagrodą książkową. 
Zdrowe odżywianie

Jem zdrowo i kolorowo – 4 listopada hasło 
to propagowali uczniowie klasy IB, którzy 
wraz z wychowawczynią i rodzicami przy-
gotowywali kanapki – prawdziwe bomby 
witaminowe. Zajęcie te, oprócz miłego, 
wspólnego działania, uświadomiły wszyst-
kim wartość zdrowego odżywiania.

Szkoła Podstawowa nr 7

Tak naprawdę każdy może włączyć się w pomoc, 
bo pomaganie jest fajne.

Szalona wycieczka

W Dream Parku wszystkim się podobało.

30 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Cieszynie wybrali się na szaloną wycieczkę do 
Dream Parku w Ochabach. Dzięki udziałowi w projekcie Euronet 50/50 
mogli zupełnie za darmo i bardzo przyjemnie spędzić całe wyjątko-
wo słoneczne popołudnie. A zaczęło się od parku miniatur, w którym 
uczniowie zobaczyli m.in. Wieżę Einsteina, World Trade Center, Świą-
tynię Lotosu, Armię Terakotową, Mount Rushmore National Memorial, 
Krzywą Wieżę w Pizie i wiele innych ciekawych budowli. 

Później wybrali się do części przeznaczonej dla dinozaurów. 
W kolejnym etapie wycieczki spacerowali po labiryncie kukurydzy, 
szaleli w parku linowym, na dmuchanym placu zabaw oraz podzi-
wiali dom do góry nogami. Na koniec mogli zakupić pamiątki i za-
chować sobie w pamięci ten fantastycznie spędzony czas!

Zespół Promocji SP3 
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Śniadanie daje moc!
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, jeśli będzie pożywne i zdro-

we, da nam energię niezbędną na cały dzień. Wiedzą o tym wszyscy, 
jednak nie zawsze mamy czas i ochotę, by rano przyrządzać atrakcyjny 
posiłek. W pośpiechu zjadamy to, co wpadnie nam w rękę. W Szkole Pod-
stawowej Towarzystwa Ewangelickiego postanowiliśmy przypomnieć 
jak ważne jest to, co jemy i jak jemy rano, dlatego nasza szkoła przystą-
piła do akcji Śniadanie daje moc. 6 listopada na szkolnych korytarzach 
zaroiło się od czapek kucharskich, pod którymi wypatrzeć można było 
uśmiechnięte buzie naszych najmłodszych podopiecznych. To właśnie 
uczniowie najmłodszych klas wyczarowali przepyszne, zdrowe śniada-
nia ze świeżych produktów. Umyte ręce sprawnie kroiły, mieszały, do-
prawiały, przyrządzały i już po chwili można było cieszyć się zdrowymi 
sałatkami, koreczkami owocowymi i warzywnymi. Śniadanie daje moc? 
Tak, to zostało udowodnione naukowo, zaś w SPTE eksperymentalnie 
stwierdziliśmy, że daje także szeroki uśmiech.

Zespół ds. promocji SPTE

Mali kucharze wywiązali się ze swoich obowiązków bez zarzutów.
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14 października 2015 tuwimowska lo-
komotywa przywiozła pierwszaków na 
uroczyste pasowanie. Emocji ze strony 
sześcio- i siedmiolatków było sporo, nie 
mówiąc już o wzruszonych rodzinach, po-
nieważ dzieci, żeby otrzymać tradycyjny 
róg obfitości, musiały odwiedzić pszczelą 
rodzinę i wykonać kilka zadań. Należało 
odwiedzić uczniów klas drugich i klasy 
trzeciej, bo to oni byli „przewodnikami” dla 
pierwszoklasistów po Matematycznej Wy-
spie i po Zagadkowie. Po rozszyfrowaniu 
tajemniczej Mapy do SP-7 wszyscy ucznio-
wie otrzymali certyfikat przynależności do 
społeczności uczniowskiej. 

Klasy starsze natomiast uczciły trady-
cyjny Dzień Nauczyciela krótkim wystę-
pem, przybliżającym wszystkim historię 
powstania Komisji Edukacji Narodowej. 
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Wodne zwiedzanie i oznaczenia fizyko-chemiczne parametrów 
wody miejskiej. Laboratorium wyposażone 
jest w nowoczesną aparaturę pomiarową 
pozwalającą na wykonywanie badań zgod-
nie z rosnącymi wymaganiami związanymi 
z dostosowywaniem ustawodawstwa pol-
skiego do wymogów Unii Europejskiej. 

Pracownicy stacji odpowiadali na szereg 
pytań zadawanych przez uczniów, a tym 
ostatnim najbardziej spodobało się spraw-
dzanie jakości wody za pomocą małży. 
Zwiedzanie tego miejsca było dla klas no-
wym i ciekawym doświadczeniem.

Kolejny wypad przyrodników z G3 odbył 
się na Cieszyńskie spotkania z astronomią. 
Było to już czwarte spotkanie, na którym 
tym razem omówione zostały planety – 
tzw. olbrzymy. Pokaz jak zawsze okazał 
się szalenie interesujący, a prowadzący w 
bardzo przystępny sposób wprowadził nas 
w tak skomplikowane treści, jakimi są te-
maty związane z astronomią. 

K. Szczepańska, Gimnazjum nr 3

W Stacji Uzdatniania Wody było super.

Plastyczne talenty
Przedszkole nr 9 w Cieszynie już po raz 

dziesiąty zorganizowało konkurs plastyczny 
skierowany do dzieci z cieszyńskich przed-
szkoli. Tym razem tematem przewodnim były 
Kwiaty odchodzącego lata w pastelach olej-
nych. Jury konkursowe miało naprawdę trud-
ne zadanie, gdyż wszystkie nadesłane prace 
prezentowały się wspaniale i były wykonane 
na bardzo wysokim poziomie.  29 październi-
ka odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 
i nagród, które poprzedził krótki występ ar-
tystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola 
nr 9. Dodajmy, że nagrody dla zwycięzców zo-
stały ufundowane przez Urząd Miejski w Cie-
szynie oraz anonimowych sponsorów.

Jury przyznało następujące nagrody: w gru-
pie wiekowej 5-6 latki: 1. Adam Fober (P9), 
Lena Machej (P4), Kasandra Polok (P9), 2. 

W ostatnich dniach października klasy 
przyrodnicze Gimnazjum nr 3 wybrały się 
na kolejne wycieczki edukacyjne. Pierw-
szą z nich zorganizowała Krystyna Boczek, 
nauczycielka chemii, do Stacji Uzdatniania 
Wody w Wiśle. Na miejscu młodzież dowie-
działa się, gdzie i w jaki sposób kontrolo-
wana jest woda pitna dostarczana miesz-
kańcom Cieszyna. Mieliśmy możliwość 
zobaczenia z bliska laboratorium, w któ-
rym wykonywane są wszelkie badania 

Zosia Ubda (P16), Lena Piechaczek (P16), San-
dra Mendrek (P9), 3. Anna Rutkowska (P17), 
Borys Idźkiewicz (P8), Wojciech Pipień (P16), 
wyróżnienia: Anna Cholewa (P20), Marta An-
drukiewicz (P19), Lena Przebinda (P4); w gru-
pie wiekowej 3-4 latki: 1. Alina Madzia (P9), 2. 
Kinga Dybowska (P9), Marta Sikora (P19), 3. 
Aleksandra Nowak (P17).Serdecznie gratulu-
jemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

Przedszkole nr 9

Przełajowe 
dziewczyny

Drużyna dziewcząt z SP nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Cieszynie zajęła 
bardzo dobre, piąte miejsce w finale wo-
jewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. 

Ten dobry wynik poprzedziły zwycięstwa 
w zawodach gminnych, powiatowych i rejono-
wych. Już osiągnięcie mistrzostwa w rejonie 
potwierdziło, że nasze uczennice prezentują 
najwyższą formę. Sukces naszych zawodni-
czek nie jest dziełem przypadku. Zdecydowa-
ły o nim świetna forma całego zespołu oraz 
jego systematyczna praca. Warto tutaj dodać, 
że dziewczyny uczęszczają do prowadzonych 
w szkole klas o profilu sportowym lub uczą 
się w oddziale integracyjnym, co znacznie uła-
twia szlifowanie młodych talentów. 

W składzie drużyny znalazły się zarówno 
piąto-, jak i szóstoklasistki. Były to:  Dominika 
Bajda, Maja Rymanowska, Karolina Skonecz-
ny, Iga Szczepańska, Weronika Tokarczyk, Łu-
cja Krzywoń. W poprzednich etapach rywali-
zacji uczestniczyła także Justyna Wawrzacz. 
Opiekunem zawodniczek był Marek Piesecki. 

Zespół ds. Promocji SP2Sukces zawodniczek nie jest dziełem przypadku. 
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Ciekawe spotkanie
W poniedziałek 9 listopada uczniów 

klas trzecich SP1 w Cieszynie odwiedził 
niecodzienny gość – Józef Broda, wspa-
niały multiinstrumentalista, folklorysta 
i budowniczy instrumentów z Koniakowa. 
Myślą przewodnią spotkania była cisza – 
silentium. Uczniowie mieli niepowtarzalną 
okazję usłyszeć dźwięki pochodzące z róż-
nych instrumentów. Wśród nich były mała 
figurka Wieży Piastowskiej, liść, tamburyn, 
gajdy, trombita, okaryna i wiele innych. 

Benita Gałuszka, SP1

Józef Broda oczarował małych słuchaczy.

Mali siłacze 
6 listopada uczniowie z SP3 z Oddziałami 

Integracyjnymi zostali zaproszeni do siłow-
ni Iron Gym przez dwukrotnego mistrza 
świata trójboju siłowego oraz wyciskania 
leżąc – Grzegorza Wałgę. Uczniowie mogli 
sami przekonać się, jak trudnym sportem 
jest ta dyscyplina – wzięli udział w zawo-
dach w podnoszeniu sztangi na czas. Zapo-
znali się z całym sprzętem aerobowym oraz 
siłowym. Wymęczeni i pełni optymizmu na 
zakończenie zajęć mogli uścisnąć dłoń mi-
strza i zadawać nurtujące ich pytania. 

Zespół  Promocji SP3

Swoimi pracami dzieci zasłużyły na nagrody.
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Patriotyczne śpiewanie w SPTE.

A to Polska właśnie
Listopad jest miesiącem, w którym słowo 

„patriotyzm” odmieniane jest przez wszyst-
kie przypadki. Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Towarzystwa Ewangelickiego postano-
wili pokazać, że słowo to znają i rozumieją, 
i że pamiętają o przeszłości swojej ojczyzny. 
Podczas szkolnego Przeglądu pieśni patrio-
tycznej uczniowie starszych klas zaprezen-
towali swoje interpretacje bardziej i mniej 
znanych pieśni. Okazało się, że piosenka pa-
triotyczna może mieć wiele odcieni, tak jak 
patriotyzm, jak Polska właśnie.

Zespół do spraw promocji
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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

Wystawa o kalendarzach w Książnicy Cieszyńskiej
W piątek 20 listopada o godz. 14.00 w sali konfe-
rencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się wer-
nisaż wystawy „Czas jest wszystkim. Kalendarze 
w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wieku po 
współczesność”. Będzie to pierwsza z cyklu kil-
ku imprez poświęconych kalendarzom przygoto-
wywanych przez bibliotekę oraz Zamek Cieszyn.

Książkowe kalendarze stanowią pewien cieszyński fenomen wy-
dawniczy, wciąż ukazując się licznie na Śląsku Cieszyńskim, jakby 
zatrzymał się tu czas. Największy rozkwit wydawnictw tego typu 
przypadł bowiem na końcówkę wieku XIX i początek XX. 

Dziś trudno jest wskazać drugi region w którym byłyby wyda-
wane, nie licząc pojedynczych tytułów. Niegdyś natomiast nie do 
pomyślenia było, by pod strzechę nie trafił każdego roku przynaj-
mniej egzemplarz lub dwa któregoś z poczytniejszych tytułów. 

Będąc często jedyną, oprócz modlitewnika i szkolnego elemen-
tarza, książką czytaną przez przedstawicieli niższych warstw 
społecznych, kalendarz dostarczał im swoistego kompendium nie-
zbędnej wiedzy praktycznej, rozległych wiadomości o otaczającym 
świecie, rozrywki w formie żartów czy łamigłówek, a także strawy 
duchowej w postaci wierszy i opowiadań, nieraz zresztą pióra kla-
syków rodzimej literatury. Służył również do prowadzenia zapi-
sków, rachuby czasu, wskazywania świąt czy... przepowiadał pogo-
dę, całkowicie zresztą losowo, przez co ściągał na siebie określenia 
w rodzaju „kalendorz” – wielki łgorz. 

Wydawanie polskich kalendarzy na Śląsku Cieszyńskim zapo-
czątkował nie kto inny, jak Paweł Stalmach, z inicjatywy którego 
w 1857 r. ukazał się premierowy rocznik Kalendarza Cieszyńskie-
go dla Katolików i Ewangelików. Fakt został dostrzeżony i przyjęty 
z uznaniem nawet w odległej Warszawie, gdzie sam Józef Ignacy 
Kraszewski na łamach swojej Gazety Codziennej uznał to za jeden 
z wyznaczników polskości regionu. 

Później przyszły kolejne tytuły – Kalendarz Polski (od 1858), 
Wielki Kalendarz Polski (od 1867), Kalendarz Rolników Szląskich 
(od 1875), Kalendarz Katolicki (od 1877), Kalendarz Ewangelicki 
(od 1882) i dziesiątki następnych, kierowanych do najróżniejszych 
grup społecznych i zawodowych, m.in. górników, robotników, na-
uczycieli, żołnierzy, ale też np. listonoszy czy górali. 

W ich powstawanie angażowało się wielu ważnych regionalnych 
działaczy społecznych i politycznych, na czele z Franciszkiem Mi-
chejdą, Ignacym Świeżym, Stanisławem Stojałowskim, Francisz-
kiem Friedlem czy Theodorem Haase. Śląsk Cieszyński, zwłaszcza 
zaś jego zaolziańska część, stał się wówczas swoistym „zagłębiem 
wydawniczym” kalendarzy. 

Pomimo ustępowania powierzchnią i liczbą ludności pozostałym 
regionom Polski, na Śląsku Cieszyńskim ukazało się najwięcej pol-
skich tytułów periodyków tego typu! Najpopularniejsza bibliografia 
podaje, że do 1985 r. było to co najmniej 101 tytułów (nie wliczając 
zmian tytułowych tego samego wydawnictwa), które ukazały się 
w co najmniej 630 rocznikach. Większą liczbą almanachów mogą 
poszczycić się tylko Warszawa i Kraków.

W zbiorach Książnicy Cieszyńskiej tytułów XIX- i XX-wiecznych 
kalendarzy znaleźć można dosłownie setki. Są to nie tylko wydaw-
nictwa regionalne, ale również takie, które docierały na Śląsk Cie-
szyński z innych dzielnic Polski, a także z bardziej odległych tere-
nów. Są wreszcie i kalendarze starodruczne, którym poświęcona 

będzie znacząca część ekspozycji. W bibliotece zachowało się wiele 
wydawnictw tego typu, pochodzących z terenów Austrii, Czech, 
Niemiec i Polski. 

W zbiorze kalendarzy polskich dominują druki wydawane w Kra-
kowie, Lublinie, Zamościu i Gdańsku, wśród których na szczególną 
uwagę zasługują wydawnictwa Józefa Putanowicza, Adama Niego-
wieckiego, Stanisława Duńczewskiego, Stanisława Niewieskiego 
oraz Stefana Furmana. Godne uwagi są również kalendarze histo-
ryczno-polityczne wydawane przez lubelskich jezuitów oraz oficy-
ny z terenu Nysy i Wrocławia. 

Wystawa będzie okazją, by poznać proces ewolucji tych cieka-
wych wydawnictw od XVI wieku po czasy współczesne. 

Kalendarze mogą być jednak tylko pretekstem do przyjrzenia się 
kulturze umysłowej, zainteresowaniom czy postrzeganiu świata 
naszych przodków.

Autorami wystawy są Jolanta Sztuchlik i Wojciech Święs. Będzie 
ona czynna do 5 marca 2016 r. W ramach zainicjowanego przez nią 
cyklu imprez poświęconych kalendarzom obejrzeć będzie można 
również przygotowaną przez Zamek Cieszyn i tam prezentowaną 
wystawę na temat kalendarzy współczesnych (w dn. 13 grudnia-24 
stycznia), a w Książnicy Cieszyńskiej – wziąć udział w spotkaniu 
promocyjnym regionalnych kalendarzy na rok 2016 z udziałem ich 
redaktorów (18 grudnia, godz. 17.00) oraz wysłuchać prelekcji na 
temat najciekawszych wydawnictw kalendarzowych w zbiorach bi-
blioteki (29 stycznia, godz. 17.00).

Książnica Cieszyńska
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Świąteczne klimaty

Już 4 grudnia (piątek) o godz. 18.00 cze-
ka nas niezwykle wzruszający koncert ko-
lęd i pastorałek napisany i zaaranżowany 
przez wybitnego kompozytora, pianistę 
i aranżera Włodzimierza Korcza. Niepo-
wtarzalny nastrój zapewnią artyści: Alicja 
Majewska, Olga Bończyk, Zbigniew Wodec-
ki i Włodzimierz Korcz. Bilety w cenie 25, 
40 i 60 zł do nabycia w kasie teatru i w sys-
temie on-line na stronie www.bilety.teatr.
cieszyn.pl. Rezerwacja biletów pod nr. tel. 
33 857 75 90 lub 33 858 16 52.

Teatr  im. A. Mickiewicza

Słodki konkurs
Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w dzie-

wiątej edycji jednego z najsłodszych konkur-
sów – konkursu na cieszyńskie ciasteczka. 

Ciasteczka muszą być tradycyjnymi, 
drobnymi wyrobami. Konkursowe jury 
ocenia: zgodność z tradycją, estetykę i sta-
ranność wykonania, bogactwo form, smak, 
sposób podania. Na autorów najlepszych 
wypieków czekają atrakcyjne nagrody! 

Zgłoszenia do 11 grudnia do godz. 17.00 
osobiście w Informacji Turystycznej Zamku 
Cieszyn, telefonicznie 33 851 08 21 w. 14 lub na 
adres e-mail: ijarosinska@zamekcieszyn.pl. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 grud-
nia o godz. 15.00 podczas imprezy Zaprojektuj 
Święta. Ciasteczka należy dostarczyć tego dnia 
do Informacji Turystycznej do godz. 13.30. In-
formacje: www.zamekcieszyn.pl.

O cieszyńskich ciasteczkach… 
Nie wiadomo jak stara jest tradycja pie-

czenia drobnych, pieczołowicie zdobionych 
ciasteczek. Jak podają niektóre źródła, przy-
wędrowała ona do Cieszyna wraz z Habsbur-
gami. Od zawsze pieczono je z okazji Świąt 
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Bożego Narodzenia, ale i przy innych waż-
nych, rodzinnych uroczystościach. Przygo-
towywano od kilku do kilkunastu różnych 
odmian, a w bogatszych domach − nawet 
kilkadziesiąt. Podobno jest ponad 100 rodza-
jów ciasteczek. Ich liczba jest trudna do okre-
ślenia, bo stare przepisy są modyfikowane, 
powstają ich nowe wersje. Najsmaczniejsze 
ciasteczka powstają z naturalnych, wysokiej 
jakości składników. Jedno się nie zmienia: ich 
pieczenie wciąż łączy kolejne pokolenia! 

Zamek Cieszyn

Cieszyńskie ciasteczka... Ślinka cieknie.

Nawiasem mówiąc
Grupa Literacka Nawias obchodzi w tym 

roku w 40–lecie swojej działalności. Zosta-
ła założona w 1975 roku przy Zarządzie 
Oddziału ZNP w Cieszynie i przez dwadzie-
ścia trzy lata funkcjonowała pod nazwą 
Sekcja Literacka. Pod obecną nazwą działa 
od 2005 r. Pierwszą przewodniczącą Grupy 
została Józefa Zyta Sarama-Wojnar, obecną 
jest Beata Kalińska. Od 2001 roku Grupa 
organizuje  Konkurs Poetycki O Złotą Wieżę 
Piastowską o zasięgu ogólnopolskim. 

25 listopada o godzinie 17.00 w Domu 
Narodowym odbędzie się spotkanie jubi-
leuszowe, na które zapraszamy wszystkich 
członków i sympatyków Nawiasu, a także 
miłośników poezji. W programie m.in. pre-
lekcja multimedialna Historia Grupy Lite-
rackiej (1975-2015), wystawa dorobku arty-
stycznego i spektakl poetycki Co autor miał 
na myśli? w wykonaniu młodzieży z  Gimna-
zjum nr 1 w Cieszynie.

GL Nawias

Mikołajki 
W sobotę 5 grudnia o godz. 15.00 Dom 

Narodowy zaprasza na mikołajowy barwny 
program estradowy dla dzieci. Na najmłod-
szych czeka mnóstwo atrakcji – bajka Miko-
łajowe poszukiwania w wykonaniu Duo-Fix, 
zabawy, konkursy oraz oczywiście spotkanie 
z Mikołajem i prezenty. Bilety do nabycia w 
COK, impreza dla dzieci od 3 lat. Zapraszamy!

COK

„Chodzyni”  Mikołajów
6 grudnia – to jeden z wielu ważnych dni 

tradycyjnego roku obrzędowego na pogra-
niczu polsko-czesko-słowackim. Na terenie 
Trójwsi: Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 
do dziś zachowała się najbardziej archaiczna 
forma zwyczaju Chodzynia Mikołajów – wy-
jątkowej grupy obrzędowej „biołych" (ksiądz, 
wikary, biskup, paterek, dochtor, para młoda) 
i „czornych" (diabły, „medula", niedźwiedzie, 
kominiarz, Żyd, Cygan i Cyganka). 

Mikołajowe zwyczaje przybliży nam pod-
czas prelekcji  3 grudnia o godz. 17.00 Kata-
rzyna Rucka-Ryś, etnografka z Regionalnego 
Muzeum Na Grapie w Jaworzynce. W Galerii 
Domu Narodowego można będzie natomiast 
zobaczyć inspirowaną tymi ludowymi obrzę-
dami wystawę malarstwa Agnieszki Pawlitko 
– malarki i etnologa. Na wernisaż zapraszamy 
3 grudnia o 16.30, a Beskidzkie Mikołaje bę-
dzie można podziwiać do końca roku.

COK Muzyczny listopad
W dniach 19-22 listopada na Śląsku Cie-

szyńskim odbywa się I. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra, 
podczas którego zaplanowano m.in. między-
narodową konferencję naukową, warsztaty 
i seminarium dla dyrygentów, konkurs chó-
ralny oraz koncerty festiwalowe w miejsco-
wościach Śląska Cieszyńskiego. Miłośników 
muzyki zapraszamy na otwarty koncert galo-
wy, który odbędzie się w sobotę 21 listopada 
o godz. 18.00 w kościele Jezusowym w Cie-
szynie. W ramach koncertu wykonane zosta-
ną po raz pierwszy od blisko 25 lat utwory 

wokalno-instrumentalne skomponowane 
przez profesora Józefa Świdra – wykonaw-
cami będą zespoły europejskie: Bizantyjski 
Chór Męski im. św. Efraima z Budapesztu oraz 
muzycy z orkiestry Musica Juvenalis i Pań-
stwowej Opery w Koszycach na Słowacji. 

W ramach festiwalu zapraszamy również 
na otwarty koncert towarzyszący, który odbę-
dzie się w niedzielę 22 listopada o godz. 16.30 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Ap. Pio-
tra i Pawła w Wiśle, podczas którego wystąpi 
chór św. Efraima z Węgier – wstęp wolny. Wię-
cej informacji i szczegóły programu na stro-
nie: www.festiwalswider.us.edu.pl. 

Organizatorzy
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Punkt Wolontariatu 
Wolontariusz z Punktu Wolontariatu działajacego przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie jest osobą niosącą uśmiech 
najuboższym, a więc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Cie-
szyna. Wolontariusz jest świadomy, że jego zadaniem jest zanieść 
uśmiech – poprzez swoje ręce, nogi, słowa, gesty, czas, pracę, zanieść 
uśmiech tam, gdzie go brakuje, gdzie trudno o radość i tam, gdzie 
się pojawia widząc dobrze wykonaną pracę. Odbiorcami programu 
są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, dzieci w wieku 
przedszkolnym z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczy-
mi, osoby starsze i niepełnosprawne, inne osoby znajdujące się w po-
trzebie. Punkt Konsultacyjny mieści się przy ul. Srebrnej 4, w punk-
cie terenowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizujemy cztery programy:
1. Douczanie, którego założeniem jest pomoc dzieciom uczęsz-

czającym do szkół podstawowych i gimnazjów w nauce oraz odra-
bianiu zadań domowych. Spotkania odbywają się w domu ucznia, 
w jego szkole, bądź w Punkcie Wolontariatu, w zależności od możli-
wości lokalowych i sytuacji rodzinnej dziecka.

2. „Junior” – jest programem polegającym na wspólnych spo-
tkaniach wolontariusza i dziecka w miejscu jego zamieszkania, 

w Punkcie Wolontariatu czy w przedszkolu. Jego celem jest wspar-
cie rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez wspólną, kreatyw-
ną zabawę i zajęcia z wolontariuszem. 

3. „Ziomek” – idea programu opiera się na spotkaniach indywi-
dualnych wolontariusza z osobą starszą, osobą niepełnosprawną, 
podczas których „społecznik” nie tylko towarzyszy beneficjentowi, 
ale także niesie pomoc w czynnościach dnia codziennego. 

4. „Wolontariat akcyjny” – w ramach tego programu wolontariu-
sze niosą pomoc w środowisku lokalnym w zależności od aktual-
nych potrzeb: przy okazji imprez okolicznościowych, wydarzeń 
sportowych, akcji takich, jak np. zbiórka żywności czy też podczas 
organizacji pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych lub zdarzeń loso-
wych, przy przeprowadzkach starszych osób.

Zachęcamy wszystkie osoby ze szkół ponadgimnazjalnych (niepełno-
letnie za zgodą rodziców), a także osoby w wieku emerytalnym do współ-
pracy z naszym Punktem Wolontariatu. Osób potrzebujących jest wiele, 
a jedna godzina poświęcona potrzebującym takiej pomocy pozwoli nie-
jednokrotnie przezywciężyć trudną sytuację lub pozwolić na lepsze jutro. 

Dyżury w Puncie Wolontariatu odbywają się w każdy wtorek w 
godz. od 13.00 do 15.00. Tam można uzyskać bliższe informacje 
na temat współpracy. Osobą do kontaktu w sprawie punktu jest 
Agnieszka Kołeczko, tel. 33 479 49 00 . 

MOPS

Pomóżmy kotom 
przetrwać zimę

Koty wolno żyjące są nieodłącznym ele-
mentem każdego ekosystemu miejskiego i na-
turalną ochroną przed gryzoniami. Na ogół 
zwierzęta te radzą sobie same, bez pomocy 
człowieka. Jednak okres jesienno-zimowy 
jest dla nich szczególnie trudny. Pomóżmy im 
przetrwać zimę. Obowiązek ten został okre-
ślony w ustawie o ochronie zwierząt. Polega on 
w szczególności na dokarmianiu i zapewnieniu 
miejsc schronienia, a także na kontroli popula-
cji poprzez sterylizacje i kastrację. W okresie 
jesienno-zimowym możemy pomóc kotom bez-
domnym poprzez udostępnienie im suchych 
i ciepłych schronień, a także poprzez dokarmia-
nie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
zasadami. Przy odrobinie życzliwości i dobrej 
woli, pomoc kotom wolno żyjącym w naszym 
otoczeniu możemy zorganizować w sposób do 
zaakceptowania przez otoczenie.

Mat. pras.

Kolejna robocza sesja Rady Miejskiej
Piętnasta sesja Rady Miejskiej odbyła się 

w dniu 29 października 2015 roku. 
W trakcie sesji Rada zapoznała się z zasa-

dami i efektami współpracy Miasta Cieszy-
na z uczelniami wyższymi, funkcjonującymi 
na terenie Cieszyna, informacją przedstawi-
cieli Miasta z działalności spółek z udziałem 
majątku Miasta i związków międzygmin-
nych, w których uczestniczy Miasto (ZBM 
Sp. z o.o., Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.), 
informacją o realizacji zadań oświatowych 
w roku szkolnym 2014/2015 oraz ze spra-
wozdaniem z wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży w Cieszynie w roku 2015.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
• programu pn. Cieszyńska Karta Dużej 

Rodziny,
• uchwalenia Programu współpracy Gmi-

ny Cieszyn z organizacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami w zakresie działal-
ności pożytku publicznego na rok 2016,

• uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii Miasta Cieszyna na rok 2016,

• przystąpienia do partnerskiego projek-
tu pozakonkursowego pn. Aktywny powiat 
cieszyński – program aktywacji społeczno-
-zawodowej w obszarze pomocy społecznej,

• zmiany Uchwały nr VII/54/11 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwietnia 
2011 roku w sprawie określenia trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie,

• zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna 
nr LII/510/14 z dnia 30 października 2014 
roku w sprawie zapewnienia na terenie Cie-
szyna warunków do osiedlenia jednej rodzinie 
polskiego pochodzenia w ramach repatriacji,

• ustalenia trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego 
i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawi-
dłowości ich pobrania i wykorzystania,

• wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy na czas nieoznaczony (dot. dz. 
nr 10/8 obr. 53 położonej przy ul. Górnej),

• powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów 
i nadania jej statutu,

• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok 
2015,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025.

Rada zapoznała się z informacją Przewod-
niczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta 
dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2014 
rok, złożonych przez osoby pełniące funkcje 
w jednostkach samorządu terytorialnego oraz 
ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Cieszy-
na z działalności w okresie między sesjami.

Ze szczegółami zapytań, wniosków i in-
terpelacji radnych, klubów radnych i komisji 
można się zapoznać na stronie internetowej 
pod adresem: http://www.bip.um.cieszyn.
pl, w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są pu-
blikowane zarówno zapytania, wnioski i in-
terpelacje, jak i odpowiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na se-
sje Rady Miejskiej. Najbliższe posiedzenie 
odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku 
o godzinie 15.30. 

Radni Klubu Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa (CIS) pełnią dyżur w środy od 
godziny 16.00 do 17.00.

Radni Klubu Cieszyński Ruch Społeczny 
(CRS) pełnią dyżur w poniedziałki od go-
dziny 16.30 do 17.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Krzysztof Kasztura
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Platforma eUrząd 

Teraz łatwiej regulować płatności na rzecz mia-
sta. Zachęcamy mieszkańców Cieszyna i przedsię-
biorców do korzystania z platformy eUrząd, która 
umożliwia dostęp do informacji publicznej na te-
mat finansów miasta, a także informacji na temat 
swoich zobowiązań finansowych wobec miasta.

Jak „wejść” na platformę? W tym celu należy 
otworzyć jedną ze stron internetowych miasta: 
www.um.cieszyn.pl lub www.bip.um.cieszyn.pl 
i kliknąć w zakładkę „eUrząd”, następnie po wej-
ściu do katalogu usług – wypełnić odpowiedni 
wniosek o założenie konta. Dzięki temu zyskają 
państwo bieżący dostęp do informacji o zobowią-
zaniach wobec Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

Wniosek można złożyć na parterze w Punkcie 
Obsługi Klientów Urzędu Miejskiego lub elektro-
nicznie, podpisując go „elektronicznie” (nie za 
pomocą tzw. zwykłego maila). 

Platforma eUrząd to nie tylko dostęp do informacji, 
ale również możliwość dokonania skutecznej tech-
nicznie i prawnie operacji płatności, czyli dokonania 
zapłaty za aktualne swoje zobowiązania finansowe. 
Gwarantuje to system płatności oparty o rozwiąza-
nie PayByNet Krajowej Izby Rozrachunkowej (KIR). 

UM Cieszyn

Uwaga rolnicy

W ostatnich latach w systemie ubezpieczenia 
społecznego rolników dokonano wielu zmian ko-
rzystnych dla rolników i ich rodzin.

1) Rolnicy opłacają składki na ubezpieczenie 
społeczne rolników tylko za faktyczną liczbę dni 
podlegania ubezpieczeniu, dzięki czemu zmniej-
szyły się ponoszone przez nich obciążenia finan-
sowe z tego tytułu (poprzednio składka obejmo-
wała cały kwartał).

2) Jeżeli rolnik lub członek jego rodziny sprawu-
je osobistą opiekę nad dzieckiem, przysługuje mu 
finansowanie składek na ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe ze środków budżetu państwa. Z tego 
prawa osoba uprawniona może korzystać przez 
okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez dziecko piątego roku życia, a w przypadku 
sprawowania opieki nad dzieckiem niepełno-
sprawnym do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia przez dziecko 18. roku życia. Osoby upraw-
nione do wymienionego świadczenia nie muszą 
w tym okresie rezygnować z prowadzenia dzia-
łalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rol-
nym. O świadczenie to mogą ubiegać się również 
rolnicy i domownicy oraz członkowie ich rodzin, 
którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu 
rolników.

3) Rolnik lub domownik może pozostać w ubez-
pieczeniu społecznym rolników w okresie objęcia 
ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z tytułu:

• wykonywania umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, 
do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

• powołania do rady nadzorczej.
Prawo to przysługuje pod warunkiem, że uzy-

skiwany przychód z wymienionych aktywności 
zawodowych nie przekroczy kwoty połowy mini-
malnego wynagrodzenia (w 2015 r. kwoty 875 zł). 

4) Do końca grudnia 2017 r. utrzymano moż-
liwość przejścia na wcześniejszą emeryturę rol-
niczą przez kobiety, które ukończyły 55 lat lub 
mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, pod warun-
kiem posiadania 30-letniego okresu ubezpiecze-
nia emerytalno-rentowego oraz zaprzestania 

prowadzenia działalności rolniczej.
5) W celu złagodzenia podwyższenia wieku 

emerytalnego stworzono możliwość ubiegania 
się o częściową emeryturę rolniczą przez osoby, 
które nie osiągnęły ustawowego wieku emery-
talnego, a posiadają okres ubezpieczenia emery-
talno-rentowego, wynoszący co najmniej 35 lat 
dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn i osiągnęły wiek 
wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn.

6) Rolnik, któremu wygasło prawo do renty 
strukturalnej, a nie osiągnął jeszcze wieku eme-
rytalnego, może ubiegać się o okresową emery-
turę rolniczą.

7) Obecnie, od 1 stycznia 2013 r., mimo pro-
wadzenia działalności rolniczej z małżonkiem 
podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu, renciści i emeryci 
w pełnym wieku emerytalnym mogą pobierać 
emeryturę lub rentę w pełnej wysokości.

8) Rolnicy uprawnieni do okresowej renty 
rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą 
podejmować zatrudnienie lub inną działalność 
zarobkową nie tracąc prawa do renty. 

9) Jednorazowe odszkodowanie w związku 
z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą 
chorobą zawodową zostało kilkakrotnie pod-
wyższone i wynosi 700 zł za każdy procent po-
wstałego uszczerbku na zdrowiu.

10) Umożliwiono dodatkowo osobom, które 
przyjęły na wychowanie dzieci do siódmego lub 
dziesiątego roku życia, otrzymanie zasiłku ma-
cierzyńskiego, a wysokość tego zasiłku wzrosła 
do czterokrotnej kwoty emerytury podstawo-
wej. Natomiast od stycznia 2016 r. będzie przy-
sługiwać zasiłek macierzyński w okresie od 52 
do 71 tygodni (zależnie od liczby dzieci urodzo-
nych przy jednym porodzie lub przyjętych na 
wychowanie), w kwocie 1000 zł miesięcznie. 

11) Nastąpiły korzystne zmiany w przepisach do-
tyczących zasiłków pogrzebowych. Nie wymaga się 
obecnie, aby zmarły członek rodziny przed śmier-
cią pozostawał na utrzymaniu rolnika lub emeryta 
bądź rencisty i spełniał warunki do renty rodzinnej.

Prezes KRUS oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi

Zbycie lokalu

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

• lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku 
przy ul. Olszaka 1 w Cieszynie wraz z udziałem 
w nieruchomości gruntowej i części wspólnych bu-
dynku w 5712/176761 części,

• lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku 
przy ul. Bielskiej 3 w Cieszynie wraz z udziałem 
w nieruchomości gruntowej i części wspólnych bu-
dynku w 5861/44642 części.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres  21 dni, tj. od dnia 6 listopada 2015 
r. do dnia 26 listopada 2015 r.

Wydział GN

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że w dniu 
16 grudnia 2015 r. w pokoju nr 6 Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie (Rynek 1, parter) o godz. 10.00 
odbędą się II rokowania na sprzedaż działki nr 52 
obr. 43 o pow. 205 m² zabudowanej budynkiem 
użytkowym nr 28 przy ul. Śrutarskiej w Cie-
szynie. Nieruchomość zostanie udostępniona do 
obejrzenia w dniu 26 listopada 2015 r. w godz. od 
12.00 do 12.30. Cena wyjściowa nieruchomości do 
rokowań wynosi 170 000,00 zł. Termin pisemne-
go zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenia 
zaliczki w wys. 17 000,00 zł upływa 10.12.2015 
r. Szczegółowe ogłoszenie o rokowaniach zostało 
zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cie-
szyn.pl, na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie oraz 
w prasie internetowej Monitor Urzędowy. 

Bliższych informacji w tej sprawie można za-
sięgnąć pod numerami telefonów 33 47 94 230, 
33 47 94 232.

Wydział GN

Przetarg na lokal użytkowy

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do naj-
mu, w drodze dwuetapowego przetargu ustne-
go, nieograniczonego lokal użytkowy położony 
na parterze budynku nr 26 przy ul. Głębokiej 
w Cieszynie o łącznej powierzchni użytkowej 
84,71 m2.  Ogłoszenie o przetargu zostało wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń ZBM w Cieszy-
nie Spółka z o. o. (ul. Liburnia 2a, parter) oraz 
umieszczone na stronie internetowej ZBM www.
bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Zakładzie Budynków Miej-
skich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia nr 
2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

ZBM

Kluby radnych  
zapraszają na dyżury

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

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

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

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Dyżury psychologiczne i prawne

Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-
stania z bezpłatnych dyżurów psychologicz-
nych i prawnych, związanych z problematyką 
uzależnień i przemocy w rodzinie. Dyżury 
pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie). 
Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS
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Ważne informacje   
dla organizacji pozarządowych

W dniu 9 listopada 2015 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1339).

Wprowadzone zmiany w przedmiotowej 
ustawie oraz w niektórych innych ustawach 
mają przede wszystkim na celu uporządkowa-
nie i usystematyzowanie regulacji w zakresie 
współpracy finansowej organów administracji 
publicznej z organizacjami pozarządowymi (gł. 
w obszarze otwartych konkursów ofert, zleca-
nia zadań publicznych, w tym z wykorzystaniem 
tzw. regrantingu, a także podzlecania ich okre-
ślonej części innym podmiotom) oraz w zakresie 
współpracy pozafinansowej (w szczególności 
tworzenia i uchwalania rocznych i wieloletnich 
programów współpracy oraz tworzenia i funk-
cjonowania rad działalności pożytku publiczne-
go). Oto niektóre z nich.

W zakresie zmian odnoszących się do organi-
zacji pozarządowych, mając na względzie specy-
fikę tych organizacji oraz charakter prowadzo-
nej przez nie działalności, ustawa wprowadza 
nowe zasady udostępniania przez nie informa-
cji publicznych. Organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przed-
miotowej ustawy, z wyłączeniem stowarzyszeń 
jednostek samorządu terytorialnego, które: 
wykonują zadania publiczne lub  dysponują 
majątkiem publicznym, udostępniają informa-
cję publiczną z wykorzystaniem jednej z trzech 
form: 1) poprzez ogłaszanie informacji publicz-
nej w Biuletynie Informacji Publicznej na zasa-
dach, o których mowa w ustawie z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 782 i 1662), albo 2) poprzez 
ogłaszanie informacji publicznej na stronie in-
ternetowej organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów, o których mowa w art. 4a, albo 3) na 
wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informa-
cji publicznej.

Ponadto, odnośnie do organizacji posiadających 
status organizacji pożytku publicznego, wprowa-
dzone zmiany mają na celu zwiększenie transpa-
rentności podejmowanych przez nie działań pole-
gających na promocji 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych. W ramach prowadzonych działań 
promocyjnych organizacja pożytku publicznego 
obowiązana będzie do poinformowania o ich fi-
nansowaniu lub współfinansowaniu ze środków 
pochodzących z 1% podatku.

Wprowadzone zmiany mają również na celu 
wyeliminowanie niejasności oraz doprecyzowa-
nie obowiązujących rozwiązań merytorycznych, 
których stosowanie wywołuje trudności w prak-
tyce. Dotychczasowa praktyka stosowania prze-
pisów ustawy wykazała potrzebę dokonania 
szeregu zmian doprecyzowujących m.in. zakres 
działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz 
porządkujących kwestie związane z obowiązkiem 
sprawozdawczym organizacji pożytku publiczne-
go. W odpowiedzi na zgłaszane przez różne środo-
wiska (administracji publicznej i organizacji poza-
rządowych) postulaty zmian w zakresie przepisów 
związanych z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, zdecydowano się w sposób wyraźny 
zakazać przekazywania tych środków przez orga-
nizacje pożytku publicznego innym organizacjom 
pożytku publicznego, które nie zostały uwzględnio-
ne w wykazie ministra pracy i polityki społecznej.

Wprowadzone zmiany zostały opracowane 
na podstawie uwag zgłaszanych zarówno przez 
administrację publiczną, w tym jednostki samo-
rządu terytorialnego, jak i organizacje pozarzą-
dowe.

Wychodząc naprzeciw wnioskom strony poza-
rządowej, do katalogu zadań publicznych okre-
ślonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie wprowadzono nowe 
sfery w zakresie działalności pożytku publicznego, 
tj.: 1) działalność na rzecz integracji cudzoziemców, 
2) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 
lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 618, 788 i 905), 3) działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
4) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego (zadanie powiatu), 5) udzielanie nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świado-
mości prawnej społeczeństwa (zadanie powiatu).

W celu uporządkowania i doprecyzowania prze-
pisów związanych z działalnością odpłatną pożyt-
ku publicznego uszczegółowiono, że działalno-
ścią odpłatną jest sprzedaż tylko takich towarów 
i usług, które zostały wytworzone lub świadczone 
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych na zasadach określonych 
w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych lub integracji i reinte-
gracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, o których mowa 
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym oraz 
o spółdzielniach socjalnych. W związku ze zgła-
szanymi postulatami środowiska pozarządowego 
zdecydowano się przywrócić zapis obowiązują-
cy do 3 listopada 2011 r., włączający do zakresu 
przedmiotowego definicji działalności odpłatnej 
pożytku publicznego działalność polegającą na 
sprzedaży przedmiotów darowizny.

W celu usunięcia wątpliwości do jakiego okresu 
powinien odnosić się limit wynagrodzenia z tytułu 
zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej dzia-
łalności odpłatnej pożytku publicznego (art. 9 ust. 1 
pkt 2 przedmiotowej ustawy) przesądzono, że prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie należy odnosić 
do ostatniego roku obrotowego, a w przypadku za-
trudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy do 
okresu tego zatrudnienia.

Ustawodawca wprowadził również zmia-
ny dot. działalności rad pożytku publicznego. 
W przypadku gmin i powiatów wniosek o utwo-
rzenie rady składa co najmniej 5 organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność na 
rzecz gminy/powiatu. Wojewoda/starosta/
burmistrz lub wójt ma 2 miesiące od złożenia 
wniosku na powołanie rady. Wydłużeniu do 3 lat 
uległa także kadencja rady.

Wydział KT  i Wydział OŚR

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego nieruchomość grun-
tową położoną w Cieszynie przy ulicy Żwirki 
i Wigury, oznaczoną jako działka nr 92 obr. 45 
o pow. 258 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr 
BB1C/00058113/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres od 12 listopada 2015 r. do 3 grudnia 2015 r. 

Wydział GN

Zaproszenie na szkolenie  
dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy państwa przedsta-
wicieli na szkolenie przygotowujące do składa-
nia wniosków w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn za 
pośrednictwem internetowego Generatora engo. 
Szkolenie odbędzie się 24 listopada o godz. 
16.00,  w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, Rynek 1, II piętro. Proszę o oddelegowanie 
przynajmniej jednego przedstawiciela państwa 
organizacji – jest wskazane, aby była to osoba, 
która zajmuje się przygotowywaniem ofert reali-
zacji zadania publicznego przez organizację.

UM Cieszyn

Anonimowe spotkania

Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cie-
szynie. Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A Klub 
Abstynenta Familia, poniedziałki godz. 17.00.

Grupa Na Rynku, ul. Szersznika – klasztor 
oo. Franciszkanów – piwnica pod Aniołami, piąt-
ki godz. 16.00.

Organizatorzy

SMS wszystko ci powie

Już ponad 700 osób zarejestrowało się w Miej-
skim Systemie SMS-owym. Chcąc otrzymywać 
bieżące informacje z miasta, na przykład na 
temat wydarzeń kulturalnych czy sportowych 
oraz ostrzeżenia, wystarczy wejść na stronę 
www.cieszyn.pl i podać swój numer telefonu. 

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

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

Nie wszyscy użytkownicy pochodzą z Cie-
szyna. Ciekawostką jest fakt, że na 722 zareje-
strowanych użytkowników Miejskiego Systemu 
SMS-owego, kilka osób zalogowało się z telefo-
nów w Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii. 
SMS-y jednak do nich nie dochodzą, bowiem 
usługa obejmuje wyłącznie polskich operatorów 
komórkowych.

Mat. pras. 
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PREMIERY
20-26.11 g. 14.00 2D Rabusie fistaszków – 
dubbing (anim. komedia familijna) USA b.o.
20-26.11 g. 15.45 3D Rabusie fistaszków – 
dubbing (anim. komedia familijna) USA b.o.
20-26.11 g. 17.30 2D Igrzyska śmierci: Ko-
sogłos, cześć 2 – napisy (science-fiction) 
USA od lat 12
20-25.11 g. 20.00 3D Igrzyska śmierci: Ko-
sogłos, cześć 2 – napisy (science-fiction) 
USA od lat 12
27-28.11 g. 17.30 3D Igrzyska śmierci: Ko-
sogłos, cześć 2 – napisy (science-fiction) 
USA od lat 12
29-30.11 g. 17.30 2D Igrzyska śmierci: Ko-
sogłos, cześć 2 – napisy (science-fiction) 
USA od lat 12
1-3.12 g. 17.30 3D Igrzyska śmierci: Koso-
głos, cześć 2 – napisy (science-fiction) USA 
od lat 12
27.11-3.12 g. 14.00 Gdzie jest gwiazdka – 
dubbing (baśń familijna/przygodowy/fan-
tasy) Norwegia b.o.
27.11-3.12 g. 15.30 Listy do M. 2 (komedia 
romantyczna) Polska od lat 13
27.11-2.12 g. 20.00 Listy do M. 2 (komedia 
romantyczna) Polska od lat 13
DKF „Fafik”
26.11 g. 20.00 Aktorskie portrety: Ingrid 
Bergman (cz.3)*
3.12 g. 20.00 Aktorskie portrety: Ingrid 
Bergman (cz.4)*
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

TEATR

22.11. g. 17.00 Balet „Jezioro Łabędzie” Piotr 
Czajkowski w wykonaniu Royal Russian Ballet 
24.11 g. 8.30, 11.30 Spektakle teatralne 
„Pan Twardowski” i „Romeo i Julia”
28-29.11 Cieszyńskie Wieczory Kabareto-
we HECA 2015
4.12 g. 18.00 Koncert kolęd i pastorałek: 
„Gwiazdo świeć, kolędo leć”

COK

20-21.11 18.00 Cieszyn/Czeski Cieszyn – 
Cieszyński Festiwal Jazzowy, szczegóły na 
afiszach i www.domnarodowy.pl
20.11 18.00, (sala koncertowa COK) Nataly 
and Her Jazz Dinos – „Standardowo”, Artur 
Dutkiewicz Trio – „Hendrix Piano”
22.11 g. 17.00 (Kościół św. Marii Magda-
leny) X Spotkanie Śpiewacze Chórów Pa-
rafialnych Śląska Cieszyńskiego „Cantate 
Domino 2015”
24.11 g. 17.00 W cyklu: „Ojcowski dom to 
istny raj...” – spotkanie z artystami ziemi go-
leszowskiej, miłośnikami „małej ojczyzny” 
25.11 g. 11.00 „Zagrożenia zdrowia mło-
dych – dopalacze!” – finał powiatowej kam-
panii profilaktycznej
25.11 g. 17.00 „Nawiasem mówiąc” – spo-
tkanie jubileuszowe Grupy Literackiej „Na-
wias” (w 40–lecie działalności) 
27.11 g. 17.00 „Ocalić od zapomnienia: 
„Grzegorz Ciechowski” – konkurs wokalny
29.11 g. 8.00 III Cieszyński Jarmark Świą-

teczny na Rynku
3.12 g. 17.00 „Beskidzkie Mikołaje” – pre-
lekcja Katarzyny Ruckiej-Ryś z Regionalne-
go Muzeum „Na Grapie” w Jaworzynce
4.12 g.17.00 Koncert Marzeń Londzina
WYSTAWY
Galeria:
do 27.11 „Jazzgrafy” – wystawa fotografii 
Jerzego Pustelnika
3-30.12 „Beskidzkie Mikołaje” – wystawa 
malarstwa Agnieszki Pawlitko (wernisaż 
3.12, g. 16.30)
Galeria „Na Piętrze”:
do 26.11 85 lat Cieszyńskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego – „Prezentacje 2015” 
– wystawa fotografii 
2-30.12 „Podania i legendy Beskidu Ślą-
skiego” – wystawa pokonkursowa (werni-
saż 2.12, g. 12.00)

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
do 29.11 Wystawa „Beskidzcy artyści” 
w  Muzeum Śląska Cieszyńskiego prezentuje 
przekrój działu sztuki Muzeum Beskidzkie-
go im A. Podżorskiego w Wiśle
25.11.  g. 17 „Cieszyn w latach I wojny świa-
towej” – Irena French – w ramach cyklu wy-
kładów o tematyce muzealnej

BIBLIOTEKA

24.11 g. 17.00 Spotkanie z Ojcem Leonem 
Knabitem 
21.11 g. 9.00 CoderDojo – warsztaty pro-
gramowania w języku scratch dla dzieci.
23.11 g. 10.30 Angielski dla seniora 55+,  gr. 1
23.11 g. 12.00 Angielski dla seniora 55+,  gr. 2
24.11 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
28.11 g. 9.00 CoderDojo – warsztaty pro-
gramowania w języku scratch dla dzieci.
30.11 g. 10.30 Angielski dla seniora 55+,  gr. 1
30.11 g. 12.00 Angielski dla seniora 55+,  gr. 2
1.12 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
ODDZIAŁ DLA DZIECI
20.11 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
23.11 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
24.11 g. 15.00 Stacja plastyka – warsztaty
25.11 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
25.11 g. 15.00 English story – warsztaty 
językowo-plastyczne
27.11 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
30.11 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
1.12 g. 15.00 Strefa czytania – warsztaty 
literackie
2.12 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
2.12 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
20.11-5.03 Czas jest wszystkim. Kalenda-

rze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od 
XVI wieku po współczesność (wernisaż 
20.11 g, 14.00)

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysztac-
ka 2) możliwe po wcześniejszym kontakcie te-
lefonicznym: 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.

ZAMEK CN

WYSTAWY czynne codziennie 10.00-17.00
do 29.11 Nie tylko chińczyk, czyli gry plan-
szowe na Zamku – sala wystawowa Zamku
do 30.11 Mebel marzeń 2015
do 10.01 Dizajn w przestrzeni publicznej. 
Zmiana, sala wystawowa Oranżerii Zamku 
Cieszyn
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
codziennie w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-16.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE

do 15.12 (wtorki) g. 17.30 Szwedzkie kino 
na granicy, Świetlica Krytyki Politycznej w 
Cieszynie, ul. Zamkowa 1
20.11 g. 16.00 List do Świętego Mikołaja, 
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 68
20.11 g. 17.30 John Whitewood – Dwóch 
dżentelmenów, OCKiR ul. Z. Kossak 6
23-26.11 Warsztaty ceramiki, Centrum 
Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, ul. 
Ks. Janusza 3
23, 30.11 g. 16.00-18.00 Rodzinne malar-
stwo na sztalugach, Centrum Profilaktyki 
Edukacji i Terapii „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3
24.11 g. 16.00 Osteoporoza pod lupą - cicha 
złodziejka kości, Sala Konferenc. Pawilonu 
Diagnost.-Zabieg., wejście od ul. Chrobrego
24.11 g. 17.30 Bożonarodzeniowe stroiki, 
OCKiR, ul. Z. Kossak 6
24.11 g. 17.00 Spotknie z doulą, Restauracja 
Swojskie Smaki, ul. Graniczna 53 (cena: 10 zł)
24.11, 1.12 g. 16.00-18.00 Warsztaty foto-
graficzne, CPEiT „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3
24.11 g. 16.00-19.00 Zimowe inspiracje –
królestwo szpatułek, Stowarzyszenie Cie-
szyńskiej Młodzieży Twórczej, ul. Srebrna 
1a (cena: 40 zł)
25.11 g. 18.00 Spotkanie z Maxem Cegiel-
skim i Mikołajem Długoszem, Świetlica Kry-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne...
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tyki Politycznej w Cieszynie, ul. Zamkowa 1
28.11 g. 19.30 Riffertone w Cafe Muzeum, 
Café Muzeum, ul. Tadeusza Regera 6
28.11 g. 20.00 Zabawa Andrzejkowa 2015, 
Hotel Liburnia, ul. Liburnia 10
do 30.11 Kwietne ogrody – wystawa obra-
zów malarki Beaty Sikory-Małyjurek, Gale-
ria Zmienna Szpitala Śląskiego, Zespół Po-
radni Specjalistycznych, ul. Bielska 4
do 30.11 Ekslibrisy Józefa Golca dedykowa-
ne szkołom, Biblioteka Wojewódzka w Biel-
sku-Białej, filia w Cieszynie, ul. Stalmacha 14
1-24.12 Kiermasz Bożonarodzeniowy,  
Rynek
1.12 g. 16.00-19.00 Święta tuż tuż… Nietu-
zinkowe kartki, Stowarzyszenie Cieszyń-
skiej Młodzieży Twórczej, ul. Srebrna 1a
4-6.12 Mikołajowe Kiermasze Artystyczne, 
Dziedziniec Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom 
Harcerza przy ul. Żwirki i Wigury 2, 
zwiedzanie po kontakcie telefonicznym: 
33 852 43 75

SZARA

2-30.12 „Podania i legendy Beskidu Ślą-
skiego” – wystawa pokonkursowa (werni-
saż 2.12, g. 12.00)

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
21.11 g. 10.00 Międzywojewódzki Turniej Te-
nisa Stołowego, Szkolne Schronisko Młodzie-
żowe, ul. Błogocka 24
21.11 g. 17.30 KS MOSiR Cieszyn – Alba Cho-
rzów, Hala Sportowa Uniwersytetu Śląskie-
go, ul. Paderewskiego 9
28.11 g. 18.30-20.00 Andrzejkowa Ślizgaw-
ka, Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cie-
szyńskich Olimpijczyków, ul. Sportowa 1
5.12 g. 17.30 KS MOSiR Cieszyn – MCKiS Ja-
worzno, Hala Sportowa Uniwersytetu Ślą-
skiego, ul. Paderewskiego 9

PO 2 STR. OLZY

28.11 g. 19.00 Teatr Cieszyński: „Powsinogi 
beskidzkie” Scena Polska, ul. Ostrawska 67
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA 
ul. Główna 1 (pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 
10.00-15.00)
do 26.11 Moje ulubione prace – Robert 
Mussachio
20.11 g. 17.00 Tribute To Billy Holiday
25.11 g. 8.00 Dzień Bibliotekarzy
26.11 g. 17.00 Promocja Kalendarza Ślą-
skiego 2016.
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ważne inStytucje

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)

Data Apteka (adres, telefon)
20 XI

– 
4 XII

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

Dyżury aptek

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

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

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

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

BZ

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

Po drugiej stronie Olzy

Sport

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

Bigi, pies w wieku około 4 lat, krótkowłosy, 
średniej wielkości, w kłębie około 45 cm. Zna-
leziony w drugiej połowie sierpnia w Wiśle.  
Numer ewidencyjny: 415/2014.

Magdalena Grala - prezeska Spółdzielni Socjal-
nej OFKA, promotorka Cieszyna i jego kultury, 
miłośniczka zwierząt, właścicielka suczki ze 
schroniska, kotka i rybek.

Przytul psisko

Maniek, pies w wieku około 9 lat, gładkowłosy, 
mały, w kłębie ma około 35 cm. Znaleziony 12 
listopada br. na ulicy Moniuszki w Cieszynie.  
Numer ewidencyjny 521/2015.

Władysław Kristen prezes Miejscowego Koła 
PZKO w Czeskim Cieszynie Mostach, zastępowy 
ZHP Harcerskiego Kręgu Seniora w Czeskim 
Cieszynie, właściciel bokserki Aidy.
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Dusza śpiewa
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny Koncert 

Noworoczny, który odbędzie się 9 stycznia 
2016 w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cie-
szynie. Cały dochód z koncertu zostanie 
przeznaczony na fundusz stypedialny utwo-
rzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. 
Koncert jest pod patronatem Burmistrza 
Miasta Cieszyna. Bilety do nabycia w kasie 
teatru oraz na stronie www.teatr.cieszyn.pl. 

MZC

Ślizganie z Mikołajem
W dniu 6 grudnia w godz. 13.45-14.45, 

15.00-16.00 oraz 16.15-17.15 zapraszamy 
miłośników jazdy na łyżwach na specjal-
ne mikołajkowe ślizgawki z konkursami 
i nagrodami. Mile widziani będą wszyscy, 
którzy przyjdą w kostiumie Mikołaja lub 
innym, ale tematycznie związanym z Miko-
łajkami. Najciekawsze przebranie zostanie 
nagrodzone. Bilety na Mikołajki na łyżwach 
według obowiązującego cennika: 3 zł bilet 
ulgowy, 5 zł bilet normalny.

MOSiR Cieszyn

Świąteczna aukcja

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie 
– święto różnych gatunków kultury: ma-
larstwa, muzyki i tańca, które odbędzie się 
11 grudnia w sali widowiskowej Osiedlowego 
Centrum Kultury i Rekreacji przy ulicy Z. Kos-
sak-Szatkowskiej 6 o godz. 17.00. Przy akom-
paniamencie nastrojowej muzyki oraz w takt 
gorących rytmów salsy będzie można wziąć 
udział w świątecznej aukcji obrazów Dariusza 
Orszulika. Ta nowa propozycja na kulturalnej 
mapie naszego miasta powstała dzięki współ-
pracy cieszyńskiej Galerii Sztuki Puls oraz 
OCKiR i chęci upowszechnienia kultury oraz 
zwiększenia jej udziału w życiu mieszkańców 
Cieszyna. W trakcie imprezy będzie można nie 
tylko wylicytować piękne obrazy w sam raz na 
świąteczny prezent, ale też miło spędzić czas 
przy nastrojowej muzyce, pięknym śpiewie 
i pokazach żywiołowego tańca. Więcej infor-
macji na stronie: www.galeriapuls.pl.

Organizatorzy

Andrzejki na lodzie
W dniu 28 listopada od godz. 18.30 za-

praszamy na lodowisko w Hali Widowisko-
wo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczy-
ków przy ul. Sportowej 1 na Andrzejkową 
Ślizgawkę. W trakcie imprezy organizato-
rzy przewidzieli wiele atrakcji, konkursów, 
wróżb i zabaw. Wstęp: 5 zł.

MOSiR Cieszyn



20 20 listopada 2015
Nr 24 (874)kamPania SPołeczna


