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Polonezem przez Rynek

Ciepło sieciowe

Nowa siedziba ZPiTZC

Zespół Teatralny uhonorowany

Budowa sieci cieplnej – ul. Głęboka

Kościół Jezusowy nominowany

– Niebawem rozpoczną się prace projektowe budowy 
sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. 
Głębokiej, które są częścią programu pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji w centrum Cieszyna”. Wynikają one z przyję-
tego przez Gminę Cieszyn „Planu gospodarki niskoememi-
syjnej”, na który składa się między innymi również takie 
zadanie jak termomodernizacja budynków mieszkalnych 
– mówi burmistrz miasta, Ryszard Macura.

Inwestycja z pewnością wpłynie na ograniczenie niskiej 
emisji w Śródmieściu Cieszyna, a co za tym idzie zmniejszy 
uciążliwy w okresie zimowym smog. O korzyściach z re-
alizacji inwestycji mówić można wiele, bo oprócz poprawy 
estetyki elewacji budynków w centrum Cieszyna, wpływ 
będzie miała na coś bardziej znaczącego dla każdego z nas, 
mianowicie poprawi warunki zdrowotne mieszkańców, 
podniesie komfort cieplny w mieszkaniach i zadba o nasze 
bezpieczeństwo, eliminując między innymi zagrożenie za-
trucia czadem i pożarem. 

Zanim jednak ten moment nastąpi i Energetyka Cie-
szyńska przystąpi do projektowania sieci, konieczne jest 
opracowanie zakresu prac, w tym m.in. określenie miejsca 
poprowadzenia przyłącza do budynku i lokalizacji węzła 
cieplnego. 

Nie od dziś wiemy, że w miastach głównym źródłem zanie-
czyszczenia powietrza są lokalne źródła ciepła, szczególnie Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu.

W marcu poznamy zwycięzcę.
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Konkurencja była spora i wydawać by się mogło, że szan-
se niewielkie, a jednak decyzją internautów – Ewangelicki 
Kościół Jezusowy, został liderem w głosowanie na Znak 
Dziedzictwa Europejskiego. Radości nie kryje ksiądz Janusz 
Sikora, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cie-
szynie. – Mając na uwadze to, że w głosowaniu o Znak Dzie-
dzictwa Europejskiego 2017 walczył między innymi również 
Uniwersytet Jagielloński, czy Pole bitewne na Westerplatte i 
Góra św. Anny, nie spodziewałem się takiej wiadomości – mówi 
ks. Sikora, przyznając tak wysoką lokatę i pomyślny wynik 
głosowania szczególnej mobilizacji mieszkańców Ziemi Cie-
szyńskiej, która jego zdaniem warta jest podkreślenia. 

domowe piece węglowe. Wpływają one również niekorzyst-
nie na zdrowie człowieka. Ważne jest, by zatem zmniejszać 
poziom zanieczyszczeń, zamieniając w budynkach stare 
technologie grzewcze na bardziej efektywne energetycznie 
i ekologicznie, podłączając budynki, wyposażone w części – 
w indywidualne piece węglowe, do miejskiej sieci ciepłow-
niczej.

Ciąg dalszy na str. 2

Ciąg dalszy na str. 2
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Budowa sieci cieplnej – ul. Głęboka
Dokończenie ze str. 1

Mapa prac projektowych.

– Dlatego też wystosowaliśmy specjalny komunikat, w którym py-
tamy właścicieli, wspólnoty mieszkaniowe i administratorów nieru-
chomości położonych przy ul. Głębokiej w Cieszynie o to, czy są zain-
teresowani podłączeniem swojego budynku do projektowanej sieci i 
ewentualnego wskazania takiego miejsca w piwnicy lub na parterze, 
do którego można doprowadzić przyłącze i zbudować węzeł cieplny – 
informuje Damian Hernik, prezes Zarządu Energetyki Cieszyńskiej 

spółka z o.o., podkreślając, że złożona na tym etapie deklaracja nie 
będzie traktowana jako wiążące zobowiązanie do podłączenia się 
do sieci. Na podjęcie ostatecznej decyzji, dotyczącej przystąpienia 
do inwestycji – mieszkańcy będą mieli czas do momentu zakończe-
nia prac projektowych i rozpoznania finansowego.

– Energetyka Cieszyńska na swój koszt wykona przyłącze sieci do 
budynku oraz węzeł cieplny dwufunkcyjny centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. W zakresie mieszkańców natomiast będzie instalacja 
wewnętrzna i likwidacja pieców – podkreśla prezes zarządu.

Realizację i zakończenie budowy sieci cieplnej w ulicy Głębokiej, 
przewidziano na II i III kwartał 2018 roku. W chwili obecnej pro-
jektem objęte są budynki przewidziane do podłączenia do ciepła 
systemowego w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.

Warto podkreślić, że podłączenie budynku do systemu ciepłow-
niczego nie musi wiązać się z koniecznością zmiany systemu ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody we wszystkich mieszkaniach, 
jednakże w takim przypadku zostanie każdorazowo wykonana 
analiza opłacalności dla przedsięwzięcia.

Swoją decyzję z pewnością warto przemyśleć, ponieważ po za-
kończeniu zadania, rozpocznie się modernizacja nawierzchni w uli-
cy Głębokiej i jakiekolwiek prowadzenie prac budowlanych w ulicy 
będzie bardzo trudne do realizacji.

Lista budynków (wraz z mapką) aktualnie objętych pracami pro-
jektowymi oraz bliższe informacje na temat uciepłownienia ulicy 
Głębokiej w Cieszynie znajdują się na stronie Energetyki Cieszyń-
skiej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie – w zakładce 
aktualności.

Barbara Stelmach-Kubaszczyk

Cieszyn wita małych mieszkańców
Cieszyn uroczyście wita na świecie nowych mieszkańców. Od 

tego roku wszystkie nowonarodzone dzieci z inicjatywy burmi-
strza miasta, Ryszarda Macury otrzymują pamiątki z logo Cieszy-
na oraz list gratulacyjny opatrzony podpisem włodarza miasta. W 
liście gratulacyjnym pracownik Urzędu Stanu Cywilnego umiesz-
cza dodatkowo dane, między innymi w postaci: imion i nazwisk ro-
dziców, imienia dziecka oraz jego daty urodzenia. 

– Podczas rejestracji dziecka od tego roku na rodziców, oprócz 
aktu urodzenia – czeka również powitalna wyprawka dla malucha. 
To pierwsza taka inicjatywa w naszym urzędzie… – wyjaśnia Artur 
Lorek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie, dodając – 
Widzimy, że rodzice są miło zaskoczeni prezentem. 

Program „Wyprawka dla malucha, czyli witamy na świecie no-
wych Cieszynian” skierowany został do rodziców bądź opiekunów 
prawnych, którzy zameldowani są wraz z dzieckiem w Cieszynie.

Jak wygląda sytuacja, gdy dziecko – mieszkaniec naszego miasta 
rodzi się poza Cieszynem? Po wypełnieniu formularza dostępnego 
w USC, w biurze Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub na stronach in-
ternetowych miasta i urzędu – i sprawdzeniu autentyczności da-
nych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego – na wskazany 
adres, zostaje wysłany imiennie sporządzony list gratulacyjny, śli-
niaczek z logo oraz materiały promocyjne Cieszyna dla dzieci. 

– Narodziny dziecka to najpiękniejszy moment dla rodziców, miło, 
że tę wyjątkową radość chce z nami dzielić gospodarz miasta – mówi 
mieszkanka Cieszyna. 

Barbara Stelmach-Kubaszczyk

Kościół Jezusowy  
nominowany

Czym jest Znak Dziedzictwa Europejskie-
go? Najkrócej mówiąc, jest wyróżnieniem 
przyznawanym obiektom dziedzictwa kul-
turowego, które odegrały szczególną rolę 
w kształtowaniu historii i kultury Europy 
lub rozwoju wartości stanowiących funda-
ment integracji europejskiej.

W internetowym głosowaniu na otrzy-
manie nominacji do Znaku Dziedzictwa 
Europejskiego, które trwało do końca grud-
nia minionego roku, decyzją internautów 
Ewangelicki Kościół Jezusowy w Cieszynie 
otrzymał aż 40 procent głosów. Głosowanie 
internetowe było jednym z kilku etapów 
selekcji na szczeblu krajowym. Komitet do 
spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego w 

styczniu wyłonił dwie najlepsze kandyda-
tury, marzec wyłoni zwycięzcę. Ostatecz-
ny wybór zostanie dokonany na poziomie 
europejskim, przez panel niezależnych 
ekspertów w ramach odpowiedzialności 
Komisji Europejskiej.

Patrząc na efekt głosowania można z 
całym zdecydowaniem powiedzieć, że ce-
chuje nas – mieszkańców, ogromna przy-
należność do miejsca. – Okazuje się, że w 
większych środowiskach, jak na przykład 
Uniwersytet Jagielloński to poczucie wspól-
noty jest mniejsze niż u nas. Znamy się, zależy 
nam na sobie i nie czujemy się anonimowi. 
Kiedy pojawia się na horyzoncie wspólnoto-
wa akcja – tę siłę, choć jesteśmy mniejsi od 
innych środowisk – wyraźnie widać. To moja 
wielka radość i satysfakcja. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim, którzy oddali swój głos na 
Kościół Jezusowy w Cieszynie – podkreśla 
duchowny.

Polskim obiektem uhonorowanym Zna-
kiem Dziedzictwa Europejskiego została: 
Unia Lubelska, zawarta między Polską i 
Litwą w 1569 roku – Kościół p. w. Św. Sta-
nisława wraz z Klasztorem Dominikanów, 
Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej, 
a także Historyczna Stocznia Gdańska 
– obiekty związane z powstaniem „Soli-
darności”, Konstytucja 3 Maja, Cmentarz 
wojenny nr 123 – Łużna-Pustki z okresu 
I wojny światowej.

Początek roku 2017 zaowocował dobry-
mi wiadomościami. Do wygranej w głoso-
waniu dołączyła kolejna dobra wiadomość 
W trakcie obrad Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, radni jednogłośnie przyjęli rezolu-
cję w sprawie 500 lat reformacji. To dowód 
na to, że doceniane są owoce współpracy, 
która czyni śląską różnorodność szansą i 
bogactwem kulturowym dla Polski.

Barbara Stelmach-Kubaszczyk

Dokończenie ze str. 1
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Ekologicznie i ekonomicznie.

Śpiew daje Antosi radość.

Pokaz palenia wzbudził zainteresowanie.

Pokaz zrobił wrażenie

Wyśpiewała wygraną

Informujemy

15 stycznia 2017 r. przedstawiciele por-
talu CzysteOgrzewanie.pl – na zaprosze-
nie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie – przekonywali do 
palenia w piecu węglowym metodą „pa-
lenia od góry”, czyli radzili jak robić to, by 
było ekologicznie i ekonomicznie.

Antonina Kraszewska z Katolickiego 
Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Cieszy-
nie, podczas XXIII Międzynarodowego Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimie-
rza Szwarlika, który odbył się w Będzinie, 
zdobyła drugie miejsce. Antosia zaśpiewała 
„Lulajże Jezuniu” i „Był pastuszek bosy”. 

Organizatorzy wydarzenia rozdawali 
ulotki, odpowiadali na pytania, tłumaczyli, 
wyjaśniali. Największą popularnością cie-
szyła się jednak praktyczna strona pokazu, 
która przybrała formę edukacyjną, a wszyst-
ko po to by zmienić nasze przyzwyczajenia. 

– Często palimy w piecu, tak jak robili to 
nasi dziadkowie i ojcowie – mówi mieszka-
niec Cieszyna, który jak wiele innych osób, 
przyszedł na cieszyński Rynek, by wziąć 
udział w pokazie – Największe wrażenie zro-
bił na mnie praktyczny pokaz palenia, nic tak 
nie przemawia do człowieka, jak to co może 
zobaczyć na własne oczy. Wydaje nam się, 
że potrafimy palić w piecu, a jednak dopiero 
widząc porównanie palenia „od góry” i „od 
dołu” – otwieramy ze zdumienia oczy. 

Zainteresowanie wydarzeniem świad-
czyć może o tym, że jednak szukamy sposo-
bów i wskazówek, jak robić to prawidłowo 
– mając na uwadze zarówno swój portfel, 
jak i środowisko naturalne.

Zanim jednak tak wysoka lokata stała się 
jej udziałem, musiała zakwalifikować się 
do kilku etapów. Pierwsze przesłuchania 
odbyły się w Domu Kultury „Włókniarzy” 
w Bielsku-Białej. Antosia, która startowa-
ła tu w konkursie, w kategorii – solistka, 
zakwalifikowała się do finału konkurso-
wych zmagań. Kolejny – drugi etap, odbył 
się w Będzinie, gdzie spotykają się najlepsi 
uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych. 
Przesłuchania odbyły się w dniach 12-14 
stycznia 2017 r. w siedzibie Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. 

Jury w kategorii: „soliści – dzieci” posta-
nowiło przyznać drugie miejsce Antoninie 
Kraszewskiej, w dowód uznania wręcza-
jąc dziewczynce nagrodę, ufundowaną 
przez prezesa Fabryki Przewodów Ener-
getycznych w Będzinie. Antosia ma już na 
swoim koncie wiele dziecięcych sukcesów. 
Rodziców rozpiera duma, a uczestniczkę 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mia-
sta Cieszyna Nr 120.2.2017 z dnia 16 stycz-
nia 2017 roku w sprawie zmiany rozkładu 
czasu pracy Urzędu oraz wyznaczenia dni 
wolnych od pracy, Urząd Miejski w Cieszy-
nie w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek) 
będzie pracował w godzinach od 7.30 do 
13.30. 

Sekretarz Miasta
Stanisław Kawecki

– Wyjaśniamy, radzimy, przekonujemy, że 
można palić inaczej, lepiej. Jedną z takich 
metod jest tak zwane „palenie od góry”. To 
nieskomplikowana metoda. Wygląda prosto 
i taka jest – podkreśla Bogdan Ficek z Wy-
działu OŚR, który podczas pokazu, rozda-
wał uczestnikom ulotki i odpowiadał na 
pytania.

Barbara  
Stelmach-Kubaszczyk

XXIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
rozpiera szczęście i radość ze śpiewania. O 
stresie nie ma mowy. – On bardziej dopada 
nas, niż córkę – śmieje się mama dziew-
czynki, Katarzyna Kraszewska.

BSK

Polonezem przez Rynek

Inicjatywa sprzed lat.

Wspólny taniec poloneza.

Do wspólnej zabawy organizatorzy za-
prosili burmistrza Cieszyna, pracowników 
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie, a także 
dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców, 
mieszkańców miasta, gości i wszystkich 
tych, którzy mieli ochotę przypomnieć so-
bie własne lata szkolne lub po prostu lubią 
tańczyć.

– Próby do najważniejszego tańca, który 
finalnie uczniowie odtańczą na studniówce, 
rozpoczęły się już dwa tygodnie temu, na sali 
gimnastycznej. Kolejna, generalna próba ma 
miejsce właśnie tu, na cieszyńskim Rynku – 
wyjaśnia Barbara Romanowska, która od 
lat zaangażowana jest w przedsięwzięcie i 
stała się jego inicjatorem.

Pogoda sprzyjała tancerzom. Humory do-
pisały, słońce przygrzewało dając znak, że 
pora rozpocząć studniówkowy czas.

– Wszystkim maturzystom życzę suk-
cesów podczas zbliżającej się matury. A 
wszystkim obecnym tutaj, życzę dobrej 
zabawy… – mówił burmistrz miasta, Ry-
szard Macura dziękując organizatorom 
za inicjatywę sprzed lat, a uczestnikom za 
obecność na Rynku i wspólne odtańczenie 
poloneza.

Barbara  
Stelmach-Kubaszczyk

Czwarta edycja za nami. 13 stycznia – 
uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół 
im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 
zorganizowali wydarzenie, któremu nadali 
hasło „Polonez na Rynku”,  ponieważ nie ma 
lepszego miejsca na to by zatańczyć polone-
za niż centrum miasta.
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Siedziba ZPiTZC oficjalnie otwarta

Podziękowaniom nie było końca.

Uroczyste przecięcie wstęgi.

Najważniejsi są ludzie.
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– To jedno z ważniejszych wydarzeń w naszej historii – mówiła pod-
czas uroczystości Karolina Małysz-Tulec, dyrektor Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, swoją radością dzieląc się z zaproszo-
nymi gośćmi, wśród których nie zabrakło władz miasta, powiatu, 
przedstawicieli Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” 
w Cieszynie, darczyńców, sponsorów, członków zespołu oraz ich 
rodzin.

12 stycznia 2017 roku symbolicznego przecięcia wstęgi, na znak 
otwarcia nowej siedziby ZPiTZC dokonał burmistrz Cieszyna, Ry-
szard Macura. – Kiedy w 1950 roku grupa ośmiu par, zdecydowała 
o powstaniu zespołu, który pierwotnie miał umilać i czynić bardziej 
uroczystymi różne wydarzenia konsumu robotniczego, nikt się nie 
spodziewał, że taki moment jak dzisiejszy, kiedyś nadejdzie – mówił 
włodarz miasta, przypominając lata, w których członkowie zespołu 
musieli zmagać się z niedogodnościami lokalowymi, a jego siedziby 
były w wielu miejscach. 

– Dziękuję wam za sześćdziesiąt pięć minionych lat i za umiejętność 
tworzenia w różnych miejscach, tej wyjątkowej atmosfery. Gdziekol-
wiek byliście tam było dobrze, bo najważniejsze jest to jacy ludzie two-
rzą dane miejsca – podkreślał burmistrz, kierując podziękowania w 
stronę osób, dzięki przychylności których udało się spełnić marze-
nie zespołu. 

Co ciekawe, prawdopodobnie pierwsze próby zespołu odbywały 
się dawno temu właśnie w budynku, który oficjalnie już stał się sie-
dzibą „zespolaków”. Śmiało możemy więc powiedzieć, że historia 
zatoczyła koło. Koniec więc z ciasnymi pomieszczeniami, z trudny-
mi warunkami lokalowymi, z odwołanymi próbami… 

Informacja o nowej siedzibie ZPiTZC dotarła do zainteresowa-
nych w grudniu 2015 roku. Radość była ogromna.

 – Dlatego też rok 2016 uznać możemy za przełomowy w naszej hi-
storii – przyznaje Karolina Małysz-Tulec, związana z zespołem od 
1997 roku, jako tancerka, a od 2005 pełniąca funkcję kierowniczą 
– Wreszcie mamy miejsce, w którym możemy realizować się, podnosić 
swoje umiejętności i rozwijać w stu procentach. 

Starania o siedzibę i godne warunki do funkcjonowania sięga-
ją kilkunastu ostatnich lat. – W końcu się udało, decyzje zapadły, 
obecna władza pochyliła się nad naszym problemem. Rada Miejska i 
burmistrz Cieszyna obdarzyli nas ogromnym zaufaniem znajdując sie-
dzibę… ale również uchwalając budżet dla zespołu – przyznaje, doda-
jąc – Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszej lokalizacji. Obiecujemy, że 
będziemy robić wszystko, by nie zawieść powierzonego zaufania.

Bez dwóch zdań warunki prób blisko trzystuosobowej grupy lu-
dzi, diametralnie się zmieniły. Dziś członkowie mają do dyspozycji 
powierzchnię ok. 400 metrów kwadratowych. Na pierwszym pię-
trze – sala repertuarowa, dodatkowo połączona została z małym 
aneksem kuchennym. Na sali tej zespół będzie mógł prezentować 
swoją pracę, a w przyszłości planuje również organizować kame-
ralne koncerty. Na ostatnim piętrze powstała sala baletowa – profe-
sjonalny obiekt, w którym odbywać się będą próby baletu, by wciąż 
podnosić umiejętności zespołu. Została również odnowiona stara 

To wydarzenie z całą pewnością różniło się od tych, na które czę-
sto zaprasza nas Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej. A jednak i tym razem zaproszenie, choć specyficzne, 
należało do wyjątkowych. Spełniły się bowiem nadzieje i długo 
wyczekiwany moment wreszcie nadszedł – nowa siedziba zespołu 
została oficjalnie otwarta. 

drewniana podłoga, a ściany pokryto lustrami. Do dyspozycji ze-
społu oddano także piwnicę, w której powstała szatnia, garderoby 
na stroje, pralnia i suszarnia… Warto podkreślić, że zespół oferuje 
możliwość wynajęcia sal na zajęcia bądź uroczystości osobom za-
interesowanym.

Finalny efekt siedziby Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej, w kamienicy przy ulicy Stary Targ 4 to 
ciężka praca ludzi, widoczna już na pierwszy rzut oka, ale co naj-
ważniejsze – ogromne dobro, które jak przyznaje Karolina Małysz-
-Tulec – „jakoś tak naturalnie samo się działo”. 

Słowa uznania i gratulacje na ręce całej społeczności „zespola-
ków” złożył również przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof 
Kasztura, życząc zespołowi dalszych sukcesów i niezmiennie ro-
dzinnej atmosfery.

Od teraz kamienica, bogata w wydarzenia historyczne, ludzi i 
starania o to piękne miejsce, kojarzona będzie również z Zespołem 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

Barbara Stelmach-Kubaszczyk
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Dziękują z całego serducha

Jest trzecia nad ranem, miasto śpi, ale nie oni. Cieszyński Sztab 
25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie opróżnił 
puszki, liczy pieniądze i już wie, że został pobity rekord Cieszyna. 
– Dzięki Wam uzbieraliśmy 76 568,46 zł, 6 454 koron czeskich, 64,73 
euro, 176 kun, 2011 forintów, 8,93 dolary, 5,32 funty oraz złotą biżute-
rię – wyliczają i dziękują, nie inaczej jak z całego serducha.

W tym roku WOŚP zagrała dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom. W Cieszynie, wraz z nadejściem ranka, 
na ulice wyruszyło 114 wolontariuszy.

– Jesteśmy grupą osób, które wspólnie podjęły decyzję o tym, że za-
leży nam i chcemy, aby w tym roku okrągły 25. Finał WOŚP odbył się w 
Cieszynie z taką pompą, jakiej jeszcze nie było – mówi Joanna Wesoły, 
szefowa sztabu WOŚP w Cieszynie, który w tym roku za siedzibę 
obrał Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy.

Tegoroczna WOŚP w Cieszynie to całe mnóstwo atrakcji, takich 
jak: warsztaty dla dzieci i seniorów, nauka baletu, gry na trombicie, 
czy też spotkania z bajką – zarówno tą wyświetlaną jak i czytaną. 

Nie zabrakło również Teatru Ognia INFERIS i wyczekiwanego Świa-
tełka do Nieba, które w tej edycji przybrało postać iskrzącego się 
od telefonów i latarek serca, ułożonego ze wszystkich, którzy ten 
wieczór zechcieli spędzić na Rynku w Cieszynie.

Zanim jednak przyszedł kulminacyjny moment, mieszkańcy 
mogli spróbować swoich sił w sztafecie biegowej, lub zagrzewać 
odważnych do morsowania na Rynku. To jednak nie jedyne atrak-
cje, przygotowane na Finał 25. Edycji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Na chętnych czekała – na piętrze Domu Narodowego 
„SelfieBudka”, czyli miejsce w którym każdy mógł zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie. Natomiast na superbohaterów, którzy zechcieli 
podzielić się częścią siebie i zostać dawcami szpiku – czekali wolon-
tariusze Fundacji DKMS.

Na scenie wystąpili również: Lazy Leg, Holyguns, Srogo, J.D. 
Overdrive, Porta Inferii. Oczywiście nie obeszło się bez grochówki, 
bigosu, pokazów tańca, kiermaszu i sporej dawki sportu.

W styczniową niedzielę, wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy kwestowali również w cieszyńskim szpitalu. Pa-
cjenci, rodziny i pracownicy wrzucili do „serduszkowych” puszek 
łącznie 3112,53 zł. 

Barbara Stelmach-Kubaszczyk

Bal Aniołów
Międzynarodowa Organizacja Soropti-

mist International Klub w Cieszynie działa 
przede wszystkim na rzecz ochrony i po-
prawy warunków życia kobiet, podejmując 
promujące i wspierające je inicjatywy. Sto-
warzyszenie Soroptimist Klub w Cieszynie 
odpowiada jednak również na potrzeby 
środowiska lokalnego, między innymi or-
ganizując od kilku lat bal charytatywny 
dla dzieci niepełnosprawnych z ośrodków 
szkolno-rewalidacyjno-wychowawczych 
oraz klas integracyjnych szkół podstawo-
wych powiatu cieszyńskiego. Impreza ma 
charakter integracyjny i pozwala na spo-
tkanie się dzieci, które na co dzień uczą się 
w różnych ośrodkach i szkołach.

Soroptimist International Klub w Cie-
szynie wzorem poprzednich lat organizuje 
8 lutego 2017 r. III Bal Aniołów dla dzieci 
niepełnosprawnych. Współorganizatorem 
balu karnawałowego jest COK Dom Naro-
dowy w Cieszynie, który gościć będzie po-
nad sto pięćdziesiąt zaproszonych dzieci w 
wieku 7-13 lat z Wisły, Ustronia, Skoczowa 
i Cieszyna, wraz z opiekunami i wycho-
wawcami.

Dzięki wsparciu naszej inicjatywy przez 
różne środowiska, a także pomoc w opiece 
nad dziećmi – nauczycieli, wychowawców i 
wolontariuszy, bal mógł przybrać charak-
ter imprezy cyklicznej. Stowarzyszenie So-
roptimist Klub w Cieszynie współpracuje 
przy organizacji tak dużego przedsięwzię-
cia z kilkoma cieszyńskimi szkołami po-
nadgimnazjalnymi, których uczniowie zna-
cząco angażują się w przygotowanie balu. 

Pomoc, jak przy poprzednich balach, za-
deklarowali również instruktorzy i harce-
rze Hufca Ziemi Cieszyńskiej oraz studenci 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dzięki 
nim Bal Aniołów wpisuje się w kalendarz 
imprez naszego miasta oraz powiatu. Re-
alizowany projekt znajduje również szereg 
przyjaciół, którzy w różnej formie, także 
finansowo, wspierają jego realizację. Zaan-
gażowanie licznych środowisk, współpraca 
wolontariuszy przy przygotowaniu III Balu 
Aniołów pozwoli również w tym roku na to, 
aby dzieci niepełnosprawne miały swój bal, 
jedyny taki w powiecie cieszyńskim.

Soroptimist Klub w Cieszynie jako orga-
nizator jest przekonany, że bal przyniesie 
radość wszystkim zaproszonym dzieciom i 
zapewni im wspaniałe przeżycia. A radość 

sprawiona dzieciom oraz ich uśmiech, będą 
najlepszym podziękowaniem dla wszyst-
kich darczyńców.

Trzeci cieszyński Bal Aniołów już wkrótce!
Halina Małaszkiewicz,  

Soroptimist Klub w Cieszynie
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Pytany o nowoczesny sprzęt na oddziale, zwraca 
moją uwagę na detale, które tworzą szpitalną co-
dzienność. Te najmniejsze, najdrobniejsze. Nie boi 
się konfrontacji ze starością, w końcu… widzi ją na 
co dzień, i jak sam mówi lekcję, która go do tej chwili 
przygotowuje, pobiera w pracy. Moim rozmówcą na 
łamach Wiadomości Ratuszowych jest dr n. med. 
Marcin Pecold, ordynator Oddziału Geriatrycznego 
Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

WR: Jak wyglądałaby opieka geriatryczna w szpitalnej rze-
czywistości, bez współpracy z Fundacją Jurka Owsiaka i sprzę-
tu z charakterystycznym czerwony sercem? 

Dr n. med. Marcin Pecold: Ulegamy fascynacji wielkimi działa-
mi medycyny, pomijając rzeczy drobne, aczkolwiek bardzo ważne. 
Oddział Geriatrii Szpitala Śląskiego w Cieszynie wiele zawdzię-
cza Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zaczynając 
od przedmiotów codziennego użytku, takich jak łóżka, szafki pa-
cjentów, a skończywszy na sprzęcie diagnostycznym. To owoc lat 
współpracy, który zdecydowanie zwiększył komfort pracy perso-
nelu medycznego, przede wszystkim jednak wpłynął na komfort 
naszych pacjentów.

WR: Łóżka wyposażone w powietrzne materace zapobiegają 
odleżynom. Niby rzecz niewielka? 

Dr n. med. Marcin Pecold: A jednak to rzecz bardzo ułatwiają-
ca pracę i rehabilitację pacjenta. Dla podopiecznych oddziału, czyli 
osób na ogół ze zmniejszoną zdolnością funkcjonalną, potrzebują-
cych pomocy w czynnościach bardzo prozaicznych, takich jak pio-
nizacja czy przyjęcie postawy siedzącej – łóżka te stanowią duże 
udogodnienie i komfort.

Do codziennej działalności medyczno-pielęgniarskiej na oddziale 
geriatrycznym wykorzystywany jest również sprzęt, który szpita-
lowi zapewniła Fundacja WOŚP, w postaci pomp infuzyjnych, nowo-
czesnych kardiomonitorów, jak również sprzętu diagnostycznego, 
który w tych konkretnych warunkach, sprawdza się znakomicie. 

WR: Zakupy sprzętu konsultowane były między innymi ze 
środowiskiem polskich geriatrów i konsultantem krajowym 
ds. geriatrii?

Dr n. med. Marcin Pecold: Tak. Moim zdaniem są one znakomicie 
dopasowane do takich realiów oddziału, jak nasz. Przykładem jest 
ultrasonograf. Dzięki jego mobilności pracę diagnostyczną możemy 
wykonać przy łóżku chorego, oszczędzając w ten sposób leżącemu 

choremu i choremu o ograniczonej ruchliwości – dodatkowych nie-
dogodności, a personelowi medycznemu nakładu sił i czasu, jaki 
potrzebny jest by przetransportować pacjenta do pracowni diagno-
stycznej. Jesteśmy więc za sprzęt, który otrzymujemy wdzięczni 
Fundacji, gdyż technologie w nim zastosowane ułatwiają znacznie 
pracę, przede wszystkim jednak mając na celu dobro pacjenta.

WR: Seniorów przybywa, według prognoz nasze społeczeń-
stwo będzie się gwałtownie starzeć. Jak my wypadamy na tym 
tle, jeśli chodzi o geriatrów i opiekę geriatryczną?

Dr n. med. Marcin Pecold: W naszym województwie panuje sy-
tuacja zupełnie wyjątkowa w odniesieniu do całej Polski, mamy kil-
kanaście oddziałów geriatrycznych. Warto podkreślić, że osiągnię-
ciem naszego oddziału jest uzyskanie akredytacji do prowadzenia 
specjalizacji w zakresie geriatrii. Jesteśmy jedną z dziewięciu jed-
nostek w województwie śląskim, która uzyskał zgodę na prowadze-
nia tej specjalizacji.

WR: Leczyć geriatrycznie, czyli jak?
Dr n. med. Marcin Pecold: Wciąż wiele osób zastanawia się nad 

zastosowaniem geriatrii, nie bardzo wiedząc czym się zajmuje. W 
wyjaśnieniu odniosę się do pediatrii, która różni się od medycyny 
człowieka dorosłego. Nikt nie ma wątpliwości, że dziecko choruje 
inaczej niż człowiek dorosły i choroby tego wieku są domeną pe-
diatrii. Z geriatrią jest podobnie. Ona z kolei wymaga zupełnie in-
nego podejścia niż to, które stosuje się w leczeniu osoby w średnim 
wieku. Ludzie w podeszłym wieku wymagają specyficznego, wła-
ściwego dla wieku i stanu psycho-fizycznego podejścia. Często jed-
nak panuje przekonanie, że człowiek 70–90-letni choruje tak, jak 
50-latek i można go leczyć w ten sam sposób. Mówiąc o pacjentach 
geriatrycznych, zwykle na myśli mamy osobę, której ze względu na 
wiek doskwiera szereg różnych chorób towarzyszących. Nie mówi-
my więc tylko o pacjencie z cukrzycą i nadciśnieniem, ale raczej o 
osobie, która dodatkowo boryka się z zaburzeniami poznawczymi, 
która bywa niedożywiona, miewa depresję… Geriatria oferuje spe-
cyficzne podejście do takiego pacjenta, bo kompleksowe. Można 
więc podsumować, uznając za główną zasadę geriatrii to, by mniej 
skupiać się na leczeniu konkretnej choroby, a bardziej na całym ze-
spole problemów, z którymi boryka się pacjent. Chyba najbardziej 
oddaje to znana sentencja „chcielibyśmy dodawać życia do lat, a nie 
tylko lat do życia”.

WR: Czym jest specjalistyczny sprzęt bez oddanego personelu…
Dr n. med. Marcin Pecold: Zrozumienie potrzeb zdrowotnych tej 

grupy pacjentów – w ciągu ostatnich lat w naszym społeczeństwie 
bardzo wzrosło, wciąż jednak jest to grupa pomijana. I choć uważa-
my starość za naturalny proces w życiu człowieka, nie można osób 
w podeszłym wieku pozostawiać na uboczu, bez fachowej opieki i 
zainteresowania. Konieczne jest więc odpowiednie przygotowanie.

WR: Internista i geriatra – stąd u Pana połączenie tych dwóch 
specjalizacji?

Dr n. med. Marcin Pecold: Specjalizacja z interny jest furtką, 
która otwierała proces kształcenia w geriatrii, dając jej wstępny 
szlif na którym buduje się dalszą pracę z pacjentem. Nie bez powo-
du uważa się, że interna jest królową nauk medycznych. Podpisuję 
się pod tym stwierdzeniem z całym zdecydowaniem. Nie będzie 
dobrego geriatry bez solidnego przygotowania internistycznego, 
poszerzonego o pewne spektrum medycyny, nazwijmy ją neuro-
-psychiatrycznej. 

WR: Zastanawia więc fakt, co zatem skłania ludzi, by tę kon-
kretną specjalizację wybrać? 

Dr n. med. Marcin Pecold: Myślę, że to dla każdego z nas bardzo 
osobiste pytanie, bo każdy człowiek swoją pracę odbiera inaczej. 
Pewien jednak jestem, że praca z ludźmi starszymi jest pewnego ro-
dzaju misją, powołaniem. Osobiście zawsze uważałem, że mam do-
bry kontakt z ludźmi starszymi. Poza tym, w pewnym sensie swoją 
pracę traktuję też, jako swego rodzaju przygotowanie do starości. 

O powołaniu, WOŚP, pracy lekarza

Oddział geriatrii wciąż się rozwija.
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Pomagał każdy, bo i cel był szczytny. 14 stycznia w Cieszynie – na 
basenie Szkoły Podstawowej nr 4 wystartował pierwszy Charyta-
tywny Maraton Pływacki, z którego dochód przeznaczony został na 
leczenie chorej na raka Kasi. Dla dzieci, organizatorzy przygotowali 
gry i zabawy ruchowe w tanecznym rytmie.

– Nie prowadziliśmy zapisów – wyjaśnia Marcin Cinal, organizator 
wydarzenia i założyciel Akademii Zdrowia w Cieszynie – W mara-
tonie udział mógł wziąć każdy, kto choć trochę potrafi pływać. Nie za-
brakło więc zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Naszym celem 
było zebranie środków na leczenie Kasi. Każde przepłynięte 100 m to 
5 zł. od sponsorów. 

Pora na podsumowania. – Podczas maratonu pływackiego prze-
płynięty został łączny dystans 40 km 900 m, co daje 2045 zł + opłata 
za wstęp (20 zł / os.). Mimo niedużej frekwencji (25 osób), przepłynię-
ty dystans jest nader imponujący. Rekordzistka przepłynęła 7,5 km – 
informuje organizator. 

Pomysł na zorganizowanie maratonu, zrodził się już podczas 
wcześniejszej imprezy charytatywnej i jak to zwykle w grupie 
bywa – najpierw pojawiła się myśl, a zaraz za nią działania i decy-
zja – połączyć przyjemne z pożytecznym. Udało się. Chętnych by 
wesprzeć Kasię nie zabrakło. Nie zabrakło też sponsorów. W gronie 
wspierających był również mąż – Wojtek i córka – 6-letnia Julia, dla 
których impreza była ogromnym zaskoczeniem.

– O Charytatywnym Maratonie Pływackim dowiedzieliśmy się z In-
ternetu. Nie wiedzieliśmy, że ktoś chce zorganizować wydarzenie i po-
móc Kasi. Byłem mile zaskoczony i wdzięczny, że taka pomoc nadeszła 
– przyznaje Wojciech Kubiak.

BSK

WR: A więc myśli Pan o własnej starości? 
Dr n. med. Marcin Pecold: Chyba jak każdy z nas. Życzyłbym so-

bie, żeby moje życie do końca było sprawne, zorganizowane, samo-
dzielne, by życia w tym życiu było jak najwięcej.

WR: Na zakończeni pora zadać zasadnicze pytanie – czy Śląsk 
traktuje ludzi w podeszłym wieku, szczególniej, lepiej niż inne 
rejony?

Dr n. med. Marcin Pecold: Jeśli mierzyć będziemy to ilością ge-
riatrów i oddziałów geriatrycznych oraz ilością łóżek geriatrycz-
nych na oddziałach – to rzeczywiście, wiedziemy prym. Niemniej 
jednak „dziura pokoleniowa” robi się nadzwyczaj duża i problem 
narasta. Ludzi samotnych przybywa. Czy Ślązacy mają inny stosu-
nek do ludzi starszych? Myślę, że tak, zwłaszcza na Śląsku Cieszyń-
ski. Obserwuję to jako człowiek nie „stela”, ale jednak dość mocno 
tu zasiedziały. Dostrzegam poszanowanie tradycji i wierność tym 
tradycjom. Widzę siłę rodzin wielopokoleniowych, które niestety 
też brutalne realia socjalne i ekonomiczne w dużej mierze osłabiają. 

Dziękuję za rozmowę. 
Barbara Stelmach-Kubaszczyk 

Pierwszy Maraton Charytatywny.
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Popłynęli dla Kasi

Pływali starsi i młodsi.
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Cieszyńscy sportowcy dla WOŚP

To był wspaniały mecz. Cieszyńscy siatkarze jak zawsze zagra-
li na wysokim poziomie, a że są wspaniałymi ludźmi, to puszki 
wolontariuszy pękały w szwach. Podarowana na licytację przez 
uczestniczącego w turnieju Krzysztofa Ignaczaka koszulka, pod-
czas licytacji znalazła właściciela za 2000 zł. W rywalizacji sześciu 
drużyn najlepszą okazała się ekipa Sferawentu. Następnie kolejno: 
Sami Swoi, Logis, Amatorzy, Kumple, Krawaciarze.

To wspaniałe widowisko Fundacja Talent Cieszyn wspólnie ze 
sponsorem głównym – firmą Sferawent S.C. – mogła zorganizować 
dzięki wsparciu Mariusza Kiszło – KISBUD, Michała Szajtera – ZAM-
-MET, Jacka Wardasa – ELWAR, Grzegorza Kani – KaniaFinanse i 
Romana Bardeli. Jak zwykle niezawodna ekipa sędziów w składzie 
– Marek Śliwka, Leszek Szczyrba, Mirek Białończyk i Adam Stańko 
profesjonalnie poprowadziła turniej, za co im dziękujemy.

Fajnie było zagrać dla Jurka Owsiaka i za rok chętnie to powtó-
rzymy.

Dla WOŚP zagrały również pary tenisistów. W popołudniowym 
turnieju w Schronisku Młodzieżowym rywalizowały pary deblowe. 
Oprócz wielu fascynujących pojedynków dodatkowa aktraccją dla 
kibiców był pokaz tenisa, zaprezentowany przez Grzegorza Iwanio-
ka, któremy towrzyszył Jakub Papała. Emocji więc nie brakowało. 
Mecz wspominać będziemy jeszcze długo.

Fundacja Talent Cieszyn

Zagrali na wysokim poziomie.
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Udany debiut

Bardzo udany występ zanotowali zawodnicy Octagon Team Cie-
szyn na Mistrzostwach Śląska BJJ No Gi w Bytomiu, które odbyły się 
06.11.2016. (No gi – zawody na same chwyty jak w judo czy zapa-

Cieszyniacy zdobyli łącznie sześć medali.
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Uczniom kibicował również dyrektor szkoły.
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Aktywnie spędzony czas w mieście.
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sach). Cieszyniacy zdobyli łącznie 6 medali. Jeden złoty, dwa srebr-
ne i trzy brązowe krążki zostały dodane do klubowego dorobku.

Rafał Łusiak bardzo udanie zadebiutował w kategorii open (białe 
pasy), wygrywając swoje pojedynki ze znacznie cięższymi rywala-
mi. Rafał górował szybkością i zwinnością tak rzadko widywaną w 
najcięższej kategorii. Srebro dołożył Dawid Rygiel (niebieskie pasy 
do 66 kilogramów). To już kolejny sukces Dawida w zawodach chwy-
tanych. Jego kolega klubowy Samuel Anthony również wywalczył 
srebro (junior do 61 kg). Bartek Baran (białe pasy do 70 kg) stoczył 
tego dnia 4 pojedynki wygrywając 3 przed czasem i przywiózł brą-
zowy medal. Kacper Kaczmarek (junior do 66kg) oraz Piotr Płon-
ka (białe pasy open) dołożyli także po brązowym medalu. Wyniki 
cieszą tym bardziej, że sekcja z Cieszyna jest nastawiona głównie 
na MMA i start w tego typu imprezie służy głównie jako poligon do 
podnoszenia swoich umiejętności i naprawiania błędów wychwyco-
nych w trakcie walk. 

Octagon Team prowadzi ciągły nabór do początkującej grupy w 
sekcji. Wszystkich chętnych do spróbowania czegoś nowego, co po-
zwoli się rozwijać fizycznie i nie tylko – zapraszamy na salę. Trenin-
gi w Cieszyńskim Octagonie odbywają się przy ulicy Górny Rynek 6 
(zakład Sióstr Boromeuszek). Zajęcia odbywają się w każdy ponie-
działek, środę, piątek o 16 30, sobotę 14 30. Grupa dla najmłodszych 
(5-10 lat) ma zajęcia we wtorek oraz czwartek o 16 30. Treningi pro-
wadzi Michał Mankiewicz.

org.

Królewska rozrywka

Sportowa Akcja Zima w Mieście

Zamiast ekranu telewizora wybrali szachy, zamiast gry na kom-
puterze, toczą batalię na sześćdziesięciu czterech planszowych po-
lach. To dowód na to, że królewska gra nie zanika, a wręcz przeciw-
ni, wciąż znajduje swoich miłośników. 

Styczeń w Katolickim Liceum i Gimnazjum im. św. Melchiora Gro-
dzieckiego w Cieszynie, rozpoczął szachowe zmagania młodzieży. – 
Obecnie przygotowujemy się do rywalizacji międzyszkolnej. W planie 
mamy organizację zawodów o Puchar Dyrektora Katolickiego Liceum. 
Wydarzenie wyłoni spośród uczestników najlepszą trójkę graczy – zdra-
dza plany Monika Sitek, zawodowo nauczyciel biologii w katolickich 
placówkach, prywatnie sędzia w Klubie „Olimpia” Goleszów, która w 
szachy grała od dziecka, a dziś swoją wiedzę przekazuje dalej.

– Grając w szachy uczymy się cierpliwości, przewidywania ruchów 
przeciwnika, strategii, taktyki i co bardzo ważne w naszym życiu – 
również uczymy się przegrywać – dodaje nauczycielka.

BSK

Czas ferii zimowych powoli dobiega końca a co za tym idzie 
kończy się również Sportowa Akcja Zima w Mieście 2017, organi-
zowana przez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Do 
tej pory uczniowie cieszyńskich szkół podstawowych i gimna-
zjów, pod okiem instruktora bądź trenera, mogli wziąć udział w 
zajęciach sportowych takich jak: nauka narciarstwa zjazdowego, 
warsztaty szachowe, zajęcia z hokeja na lodzie, animacje na lodo-
wisku, zajęcia na basenie, zajęcia z MMA i tenisa stołowego oraz 
w zawodach i turniejach sportowych m.in. piłki nożnej, koszyków-
ki, piłkarzyków. 

Aktywnie spędzony czas w miłej atmosferze to również: upomin-
ki, medale dla zwycięzców turniejów i zawodów. Tak pokrótce moż-
na scharakteryzować Sportową Akcję Zima w Mieście 2017. To nie 
wszystko. 27.01. o godzinie 12:00-13:00 na basenie SP 4 w Cieszy-
nie odbędą się zawody pływackie natomiast 28.01.2017 na stoku 
„Cieślarówka” w Cieszynie odbędą się zawody narciarskie pn. Cze-
koladowy Stok, podczas których na uczestników oprócz narciar-
skich zmagań będzie czekała gorąca herbata i słodkości.

Aktualności i fotorelacje ze Sportowej Akcji Zima w Mieście 2017 
można śledzić na fanpage Sportowy Cieszyn.

WS
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Rusz się zimą  
z BuggyGym

Rodzeństwo 
bez rywalizacji

Spotkanie  
z Wiolettą Szojdą

Instruktorki BuggyGym oraz Osiedlowe 
Centrum Kultury i Rekreacji gorąco zapra-
szają całe rodziny, na niezapomnianą zimo-
wą przygodę „Rusz się zimą z BuggyGym”! 

Przygoda odbywa się w ramach ogólno-
polskiej kampanii społecznej „Zima nie jest 
zła”. 

Organizatorzy pragną pokazać jak przy-
gotować maluszka do wyjścia na spacer w 
okresie zimowym, jak go ubrać, zadbać o 
jego żywienie, wzmacniać organizm dziec-
ka i chronić je przed przeziębieniem.

Impreza odbędzie się 28 stycznia (godz. 
11.00) na osiedlu Podgórze w Cieszynie. 
Rozpoczniemy od wspólnego spaceru z ele-
mentami treningu BuggyGym. Następnie 
zapraszamy na ciepły poczęstunek i wy-
kład pt. „Przedsiębiorcza mama” Agnieszki 
Śliż-Pierchały, która odpowie: skąd wziąć 
pieniądze? jak legalnie zarabiać i móc opie-
kować się małym dzieckiem? kiedy należy 
założyć działalność, a kiedy wystarczy 
umowa między stronami?

„Mamo! A ona mnie ciągnie za włosy!”, 
„A ona mnie nazwała (…)”, „A on zabrał mi 
mojego misia”, „Skarżypyta!”, „Lizus!”… i 
tak przez cały dzień. Jeśli masz już dosyć 
wysłuchiwania dziecięcych kłótni albo 
obawiasz się, że ciągłe konflikty zaburzą 
wspólne relacje, weź udział w warsztatach 
„Rodzeństwo bez rywalizacji”. Poprowadzi 
je Jolanta Dróżdż-Stoszek – psycholog, spe-
cjalista wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci, trenerka „Szkoły dla Rodziców”. Pod-
czas warsztatów, które odbędą się 10 lute-
go o godz. 16.30 w Osiedlowym Centrum 
Kultury i Rekreacji spróbujemy odpowie-
dzieć sobie na pytania: Czy można przygo-
tować się na zmianę jaką jest powiększe-
nie rodziny? Jak pomóc dzieciom poradzić 
sobie z zazdrością? Co możemy zrobić, aby 
nasze dzieci miały ze sobą dobrą, wspie-
rającą relację? Czy da się żyć bez stosowa-
nia: porównań, etykiet, kłótni, bójek, etc. 
Wstęp na warsztaty – 10 zł, zapisy w OCKiR, 
tel. 536 050 906. Zapraszamy.

Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji 
zaprasza 30 stycznia o godz. 17.00 rodzi-
ców z dziećmi na spotkanie, pt. „MAMO PO-
MASUJ MI STÓPKI”.

Podczas spotkania Wioletta Szojda, na-
uczyciel zawodu refleksologii stóp pierw-
szego i drugiego stopnia, prowadząca w 
Cieszynie Centrum Refleksologii, opowie 
jak można w prosty sposób pomóc swojemu 
dziecku w przeróżnych dolegliwościach.

Gorączka, bóle brzuszka, angina, napię-
cia nerwowe, to tylko niektóre z przypa-
dłości, które można zmniejszyć, a czasami 
całkowicie zlikwidować poprzez reflekso-
logię stóp, a czasem refleksologię głowy i 
twarzy.

Zapraszamy na spotkanie z Wiolettą 
Szojdą – rodziców wraz z dziećmi. Cenna 
wiedza z pewnością wzbogaci doświadcze-
nia w opiece nad maluszkiem. Wstęp bez-
płatny, obowiązują zapisy pod numerem 
telefonu 536 050 906.

OCKiR

Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji
ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6

43-400 CIESZYN

 Zimowy spacer z dzieckiem w wózku może być idealną okazją do treningu dla mamy.
Zajęcia BuggyGym odbywają się w całej Polsce. Znajdź swój trening na www.buggygym.pl

kiedy?

gdzie?

dla kogo?

28.01.2017,  godz. 11.00

zapraszamy szczególnie rodziców z małymi dziećmi (0-3 lat)

Posmakuj  
Dalekiego Wschodu

Herbaciarnia Laja zaprasza na Azjatycki 
Tydzień i intrygującą podróż do Japonii – 
kraju wschodzącego słońca.

Wszystkie spotkania zaczynają się o go-
dzinie 18:30.

29 stycznia – O tradycji teatru japońskie-
go – wykład. Jak się zaczął i czym jest trady-
cyjny teatr japoński dla Japończyków?

30 stycznia – Moja podróż po Japonii – re-
portaż. Początek jednej życiowej pasji.

31 stycznia – Japońska ekonomia i roz-
wój. Co stoi za ekonomicznym boom Japonii? 

1 lutego – Mały zakręt na kontynent: Jak 
nie zgubić się w Korei Południowej – repor-
taż. Najważniejsze jest by nie zgubić głowy i 
otworzyć swoje serce!

2 lutego – SUSHI SHOW! – degustacja z po-
kazem przygotowania sushi oraz herbacia-
nym rytuałem. Przygotujcie się na eksplo-
zję pięknych smaków, zapachów i kolorów!

Liczba uczestników degustacji jest ogra-
niczona do 16 osób. Prosimy rezerwować 
miejsca pisząc na adres: sushicatandtea@
gmail.com

3 lutego – O japońskim modelu wycho-
wawczym dzieci – W jaki sposób specyficz-
ny model wychowawczy kształtuje japońską 
społeczność?

Wstęp na wykłady: dobrowolne datki. 
Wstęp na SUSHI SHOW: 10 zł / 60 Kč (obo-
wiązują zapisy – ograniczona ilość miejsc!).

Wykłady oraz degustacja prowadzone 
będą w języku czeskim. Prosimy jednak nie 
rezygnować, ze względu na bariery języko-
we. Język czeski nie jest taki trudny!

Data wydarzenia: 29.01–03.02, godzi-
na: 18:30, miejsce: Herbaciarnia Laja, ul. 
Zamkowa 3, Cieszyn. Organizator: Funda-
cja Laja.

Dane kontaktowe organizatora: info@
laja.pl. Posmakuj z nami Dalekiego Wscho-
du i wyrusz w inspirującą podróż do Japonii 
kraju wschodzącego słońca!

Fundacja Laja
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Zamek Cieszyn organizuje

Cieszyn łączy? Nie pochodzą z Cieszyna, ani żadnego innego pol-
skiego miasta. Niektórzy przyjechali z bardzo daleka. Żyją wśród 
nas, ale nie wszystkich dostrzegamy i bardzo niewiele o Nich wie-
my. Przyjechali do Cieszyna i na Śląsk Cieszyński do pracy, na stu-
dia, za głosem serca albo postanowili zostać na dłużej zauroczeni 
samym miejscem. Każda historia jest inna. Zapraszamy na spotka-
nie z bohaterami wystawy gośćINNOŚĆ – mieszkańcami Cieszyna, 
którzy przybyli do nas m.in. z Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Gha-
ny czy Ukrainy. Porozmawiamy o ich doświadczeniach związanych 
z odkrywaniem miasta i poznawaniem Cieszyniaków, spytamy 
o ulubione miejsca i obyczaje, sprawdzimy co nas łączy a co dzieli. 
Zapraszamy do Zamku 8 lutego o godz. 17.00. Wstęp jest wolny. Spo-
tkanie towarzyszy wystawie „goścINNOŚĆ”, którą można oglądać 
do 19 lutego w Oranżerii Zamku Cieszyn.

Warsztaty tworzenia animacji: Inspiracją dla prezentowanej 
w Zamku Cieszyn wystawy „goścINNOŚĆ” był wigilijny zwyczaj zo-
stawania na stole pustego talerza. Tradycja ta stała się pretekstem, 
by zapytać, na ile dzisiaj jesteśmy gościnni i gotowi do spotkania 
z Innym. Wystawa stała się też inspiracją dla warsztatów na temat 
różnorodności kulturowej połączonych z tworzeniem krótkich ani-
macji z Iloną Majewską, autorką książki: „Murka. Mała opowieść o 
uchodźcach”. Zapraszamy szkoły do udziału w warsztatach na te-
mat różnorodności kulturowej połączonych z tworzeniem krótkich 
animacji. Zapraszamy do udziału w warsztatach grupy szkolne. In-
formacje i zgłoszenia: tel. 33 853 08 21 wew. 30. 

Projektowanie planszówek: Lutowe spotkanie z cyklu: Mała 
Pracownia Projektowania będzie poświęcone grom planszowym. 

Warsztaty animacji.

Fo
t.

 S
zy

m
on

 N
aw

ra
t

Za fasadą folkloru.
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Uczestnicy warsztatu poznają zasady wykorzystywane w projekto-
waniu gier. Sami zaprojektują grę planszową opartą na motywach 
ulubionych historii lub bajek. Efektem warsztatu będzie pierwsza 
wersja gry planszowej, którą będą mogli dalej testować i rozwijać 
z rodziną oraz przyjaciółmi. Warsztat poprowadzą: Przemysław 
Dmytruszyński – absolwent wydziału Górnictwa i Geologii Poli-
techniki Wrocławskiej, Właściciel wydawnictwa LUPO ART GAMES 
i autor gry „Aarrr!” oraz Tomasz Sroka – absolwent Nauczycielskie-
go Kolegium Języków Obcych w Cieszynie, nauczyciel i założyciel 
Gildii Graczy w Pawłowicach. Spotkanie odbędzie się 11 lutego w 
godz. 10.00-13.00. Udział w warsztacie: 30 zł. Obowiązują zapisy. 
Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia i informacje: wbeczek@za-
mekcieszyn.pl, tel. +48 33 851 08 21 w. 34.

Za fasadą folkloru: „Za Fasadą Folkloru” to dość niezwykła 
inicjatywa, która w myśl przysłowia „cudze chwalicie, swego nie 
znacie” pokazuje folklor od nowej, nieznanej strony. Nagle własna 
kultura wydaje się być nie tylko interesująca, ale także warta po-
chwalenia się nią. To akcja fotograficzna mająca na celu podkreśle-
nie trwałości folkloru i tradycji w świadomości społeczności pol-
skiej, lokalnie – śląskiej i międzynarodowej. Jej inicjatorzy zaprosili 
do udziału w sesjach fotograficznych reprezentantów innych kra-
jów, mieszkających na stałe lub tymczasowo na terenie Śląska, 
głównie studentów w ramach programu Erasmus.

W zdjęciach wzięli udział cudzoziemcy z krajów takich jak: 
Hiszpania, Kazachstan, Chiny, Nigeria, Czarnogóra, Indie, Tajwan 
oraz Turcja. Postacie zostały wtłoczone w scenerie przypisane 
ich kulturze, bądź uchwycone z przedmiotem kojarzącym się z 
ich narodowością, natomiast jedynym „niepasującym” elementem 
były polskie stroje ludowe. Dodatkowo ważnym aspektem była 
promocja Śląska, każda sceneria wybrana była celowo, stąd hałdy 
katowickie, Kopalnia Ćwiczebna w Dąbrowie Górniczej, ulica Ma-
riacka w Katowicach, Nikiszowiec itd. Zakładanym efektem zdjęć 
było zastanowienie się nad kategoryzowaniem „swój”, a „obcy”. 
Celem – ukazanie mocy współtworzenia ciągłości kultury przez 
inne narodowości, na zasadzie wzbogacania jej, a nie zespalania 
się z nią.

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Angelika Do-
brzyńska, autorem zdjęć: Szymon Nawrat. Wystawę można oglądać 
w Zamku Cieszyn do 19 lutego.

Zamek Cieszyn

Noworoczne spotkanie 
Burmistrza z organizacjami 
pozarządowymi

W dniu 16 stycznia 2017 roku w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ra-
tusza odbyło się doroczne spotkanie Burmistrza Miasta Cieszyna z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W trakcie spotkania Burmistrz podziękował organizacjom za 
pełnioną służbę wobec umierających, chorych, bezdomnych, ubo-
gich i potrzebujących, za prowadzone działania profilaktyczne za-
pobiegające przemocy i uzależnieniom, za udział w akcjach ratow-
niczych i pomoc w zapewnieniu porządku publicznego, za działania 
na rzecz ochrony środowiska, działalność edukacyjną, wychowaw-
czą i opiekuńczą, za organizację imprez o charakterze kulturalnym, 
sportowym i integracyjnym.

Przytoczył również szczegóły związane z wysokością wsparcia 
finansowego Miasta na rzecz organizacji pozarządowych. Przed-
stawił także propozycje form współpracy i pomocy Miasta, które 
będą udzielane organizacjom w nowym roku.

W trakcie spotkania organizacje zaprezentowały profil swojej 
działalności, a przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego zapoznała zebranych z nowym składem Rady oraz z 
zadaniami jakie Rada realizuje.

UM Cieszyn
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COK zaprasza na 
DG PROJECT

Targi Staroci

COK Dom Narodowy serdecznie zaprasza 10 
lutego, o godz. 19.00 na DG PROJECT, czyli 
trzecią odsłonę autorskiego, smooth-jazzowe-
go projektu Dariusza Górnioka, pianisty, aran-
żera, kompozytora… Wstęp wolny. Współor-
ganizacja: Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

COK

Można pogłębić swoją pasję, podzielić 
się doświadczeniem lub pochwalić zbiera-
nymi przez lata eksponatami. Targi Staro-
ci to okazja do zakupu starych i cennych 
przedmiotów, ale również do wymiany 
myśli i rozmowy. Kolejna okazja do nabycia 
przedmiotów z duszą już niebawem, bo 5 
lutego, czyli w pierwszą niedzielę miesią-
ca od godz. 8.00 w Cieszyńskim Ośrodku 
Kultury. 

Pan Krzysztof na targi staroci przycho-
dzi od lat. – Lubię te stare przedmioty, w każ-
dym z nich znajduje się spora dawka wspo-
mnień. Kolekcjonuję wiele rzeczy, od starych 
zegarków, po radia. Staram się nabywając 
kolejny okaz poznać jego historię – mówi 
mieszkaniec Cieszyna – Przyznaję to kosz-
towne hobby, ale przecież każdy z nas musi 

Zegary, obrazy, monety…

mieć jakieś przyjemności w życiu… Miło jest 
po pracy usiąść w fotelu i kolejny raz zerknąć 
na swoje zbiory.

„Kolekcjonowanie pamiątek przeszłości 
to oznaka szacunku dla historii naszej Oj-
czyzny” – te słowa za credo swej działalno-
ści przyjął powstały w 1972 r. Cieszyński 
Klub Hobbystów.

Ciekawostką z pewnością będzie fakt, że 
przyjazdy do Cieszyna Wisławy Szymbor-
skiej i Kornela Filipowicza wiązały się rów-
nież z ich pasją do starych przedmiotów. 
Oboje stali się członkami Cieszyńskiego 
Klubu Hobbystów. Podczas, gdy Wisława 
przemierzała targi staroci w poszukiwa-
niu starych pocztówek, Kornel poszukiwał 
starych fajansów i makatek. – Najbardziej 
był dumny z zakupu dziewiętnastowiecznego 
modlitewnika drukowanego szwabachą, ale  
ułożonego w pięknej cieszyńskiej polszczyź-

nie – czytamy w książce „Byliśmy u Korne-
la. Rzecz o Kornelu Filipowiczu”.

Klub organizuje wystawy dorobku kolek-
cjonerów, targi staroci (wiosenne, jesienne 
oraz w każdą 1. niedzielę miesiąca), prelek-
cje, odczyty, wycieczki.

BSK

Nakrętkowe szaleństwo
Serdecznie zapraszamy do wzięcia 

udziału w zbiórce nakrętek, tych wszyst-
kich, którzy brali w niej udział oraz nowych 
chętnych chcących dołączyć do grona przy-
jaciół Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty 
w Cieszynie. Zgłoszenia odbioru większej 
liczby nakrętek można dokonać pod nu-
merem telefonu 501 723 990. Oddając na-
krętki proszę napisać na worku lub karto-
nie nazwę szkoły, przedszkola, instytucji, 
zakładu pracy, organizacji, stowarzyszenia 
wraz z dopiskiem „dla Hospicjum im. Łuka-
sza Ewangelisty w Cieszynie”. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 781 448 192. Hospicjum im Łu-
kasza Ewangelisty serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy włączyli się do akcji i 
liczy nadal na życzliwość i udział w zbiórce.

Mat. Pras.

Podróże z kulturą
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Naro-

dowy zaprasza w dniu 18 lutego, o godz. 
7.00 na „Podróże z kulturą”: Tatrzańska 
Świątynia Lodowa – wycieczka na Słowa-
cję. Szczegółowe informacji i zapisy w COK.

Na Słowacji po raz kolejny otwarto Ta-
trzańską Świątynię Lodową na szczycie 
góry Smokowieckie Siodełko.

Do jej zbudowania użyto 720 brył lodu 
o łącznej wadze 90 ton. Kościół zbudowa-
ny został w ciągu 3 tygodni przez grupę 15 
rzeźbiarzy. Dodatkowo zwiedzimy jeden z 
największych kościołów drewnianych w 
miejscowości Sväty Križ, pospacerujemy 
po Szczyrbskim Plesie i odwiedzimy park 
wodny AquaCity Poprad (dla zaintereso-
wanych). Na uczestników czeka wspaniała 
przygoda, mnóstwo niezapomnianych wra-
żeń.  Zapraszamy.

COK

Fo
t.

 B
SK

Wystawa małych i dużych
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Na-

rodowy zaprasza na wyjątkową wystawę 
organizowaną od 4–28 lutego (wernisaż 
04.02, godz. 16.00).

„Tutaj jesteśmy cz. 2” – wystawa prac 
mały i dużych uczniów Szkoły Sztuki Myś-
lenia.

Walczymy z powszechnym przekona-
niem, że od pewnego wieku na naukę jest 
już za późno, a prace małych dzieci są tylko 
infantylną interpretacją rzeczywistości. 

Wierzymy, że każdy kto myśli, może na-
uczyć się rysować, malować, fotografować 
i choć trochę zrozumieć sztukę współcze-
sną. Serdecznie zapraszamy! COK

Projekcje filmowe

Cieszyński Ośrodek Kultury organizuje: 
24–25.02: 80’s Weekend – w programie 
m.in. projekcje filmowe, gry komputerowe, 
koncert… Zapraszamy na szalony weekend, 
w którym odbędziemy podróż w czasie – w 
lata osiemdziesiąte: pokażemy Wam zapo-
mniane filmy z VHS Hell, zaprosimy na kon-
certy, spotkanie z grami komputerowymi… 
Szczegóły na afiszach. COK

Po naszymu
6.02, 17.00: „Rzondzymy, rozprawiomy, 

śpiewomy po naszymu i ni jyny” – spotka-
nie Sekcji Miłośników Gwary Cieszynskiej – 
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy.



12

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
informuje, że w okresie od 2 lutego do 17 marca 
2017 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja 
wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 r., za-
mieszkałych stale lub przebywających czasowo 
ponad 3 miesiące na terenie: miasta: Cieszyna, 
Ustronia, Wisły, Skoczowa i Strumienia oraz 
gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Haż-
lach, Istebna i Zebrzydowice. Kwalifikacja odbę-
dzie się w budynku Starostwa Powiatowego w 
Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 29 (III piętro, pok. 
200.201,202), w okresie od dnia 2 lutego do dnia 
17 marca 2017 r., od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00–13.00. 

1. Do kwalifikacji wzywa się mężczyzn:
a) urodzonych w 1998 roku,
b) urodzonych w latach 1993–1997, którzy 

nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej,

2.Do kwalifikacji wojskowej wzywa się rów-
nież osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-

Zasady funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cie-
szyn nie uległy zasadniczym zmianom w porów-
naniu do roku ubiegłego. Jednakże dla przypo-
mnienia, poniżej zamieszczamy najważniejsze 
informacje związane z gospodarowaniem odpa-
dami komunalnymi na terenie naszej gminy:

Usługę odbioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych z nieruchomości położo-
nych na terenie gminy świadczy firma wyło-
niona w drodze przetargu, tj. 

PPHU Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Bran-
dys, Ryszard Brandys, ul. Frysztacka 145, 43-
400 Cieszyn, tel. 33 85 80 075, mail: ekoplast-
produkt@wp.pl.

Nieruchomości objęte systemem gospodar-
ki odpadami

Na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej 
Cieszyn systemem gospodarki odpadami objęto 
nieruchomości:

• zamieszkałe;
• niezamieszkałe, na których powstają odpa-

dy komunalne, czyli takie na których pro-
wadzona jest działalność gospodarcza, spo-
łeczna czy publiczna;

• od 1 stycznia 2017 r. systemem objęto rów-
nież właścicieli nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nie-
ruchomości wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej 
jedynie przez część roku. 

Miesięczna wysokość opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych 
wynosi:

A) w przypadku nieruchomości zamieszka-
łych stawka opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi wynosi:

• 10,30 od osoby miesięcznie w przypadku, 
kiedy odpady są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny;

• 19,53 od osoby miesięcznie w przypadku, 

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi

by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

c) ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotni-
czo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie po-
siadają określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej.

3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się ko-
biety: urodzone w latach 1993-1998 posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służby woj-
skowej oraz kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkol-
nym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę 
w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz 
na kierunkach psychologicznych, albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków.

4. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji woj-
skowej przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobi-
sty lub inny dokument pozwalający na ustalenie 
tożsamości, a w przypadku braku możliwości 
stawienia się w terminie określonym w wezwa-
niu – dokument potwierdzający przyczyny nie-
stawienia się.

b) komisji lekarskiej – posiadaną dokumen-

tację medyczną, w tym wyniki badań specjali-
stycznych przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – 
fotografię o wymiarach 3 x 4 cm

bez nakrycia głowy oraz dokument potwier-
dzający poziom wykształcenia lub pobierania 
nauki.

5. W razie niestawienia się osoby do kwali-
fikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, 
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży 
na nią grzywnę w celu przymuszenia albo zarzą-
dzi przymusowe doprowadzenie przez Policję w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 
z 2016r. poz. 1534 t.j.).

6. Niestawienie się do kwalifikacji wojsko-
wej przed wójtem, burmistrzem lub prezydenta 
miasta przed komisją lekarską oraz wojskowym 
komendantem uzupełnień w określonym termi-
nie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom 
lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, 
których przedstawienie zostało nakazane, pod-
lega grzywnie albo karze ograniczenia wolności 
(art. 224 cytowanej wyżej ustawy).

Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich 

i Działalności Gospodarczej

KOMUNIKATY

kiedy odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

B) w przypadku nieruchomości niezamiesz-
kałych, na których powstają odpady komunalne 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojem-
ności wynoszą:

• odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny:

1)  za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) 
– 8,85 zł;

2)  za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) 
– 9,65 zł;

3)  za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) 
– 15,55 zł;

4)  za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) 
– 17,00 zł;

5)  za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) 
– 31,55 zł;

6)  za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) 
– 105,75 zł.

7)  za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) 
– 429,00 zł;

8)  za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) 
– 594,15 zł;

9)  za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) 
– 825,15 zł.

• odpady komunalne nie są w sposób selek-
tywny zbierane i odbierane :

1)  za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) 
– 11,50 zł;

2)  za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) 
– 12,45 zł;

3)  za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) 
– 20,25 zł;

4)  za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) 
– 22,10 zł;

5)  za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) 
– 40,85 zł;

6)  za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) 
– 136,65 zł.

7)  za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) 
– 554,70 zł;

8)  za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) 
– 768,25 zł;

9)  za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) 
– 1066,95 zł.

C) w przypadku nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku roczna ryczałtowa stawka 
opłaty wynosi:

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

• 59,80 zł za rok od domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli 
odpady komunalne nie są w sposób selek-
tywny zbierane i odbierane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi należy wpłacać:

– kwartalnie w przypadku nieruchomości 
zamieszkałych, niezamieszkałych i w części za-
mieszkałych i niezamieszkałych, w terminach:

• za I kwartał– do dnia 15 kwietnia
• za II kwartał– do dnia 15 lipca,
• za III kwartał– do dnia 15 października,
• za IV kwartał– do dnia 15 stycznia.
– bez wezwania za cały rok, z góry w przypad-

ku nieruchomości na której znajduje się domek 
letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzy-
stywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywana jedynie przez część roku nale-
ży uiścić, w terminie: do dnia 15 lipca każdego 
roku, lub w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego.

Wszelkie informacje na temat systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi w Cieszy-
nie można uzyskać: bezpośrednio w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: ul. Rynek 1, I 
piętro pok. 116 lub pod numerami telefonu: 33 
47 94 273,275,276,278 oraz na stronie interne-
towej: www.um.cieszyn.pl/smieci.
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Co to takiego ciepło sieciowe?
W ostatnim czasie, ze względu na mroźną, bezwietrzną pogodę, 

często pojawiają się komunikaty o zanieczyszczonym powietrzu, 
którym oddychamy. Jest źle w całym kraju, a w Cieszynie wcale 
nie lepiej. Smog powstający na skutek spalania paliw stałych w 
piecach zatruwa powietrze i zagraża naszemu zdrowiu. Co robić? 
Specjaliści i eksperci są zgodni – należy ograniczyć niską emisję!

Głównym źródłem niskiej emisji są indywidualne piece, gdzie 
spalany jest niskiej jakości węgiel oraz często śmieci. Dwutle-
nek węgla powstający przy spalaniu paliw (zarówno gazu, węgla 
jak i drewna) nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i 
życia ludzkiego. Tym zagrożeniem są inne produkty spalania, a 
przede wszystkim pyły i substancje rakotwórcze powstające w 
czasie spalania. Jak ograniczyć niską emisję? Tu już eksperci nie 
są zgodni… Jedni radzą aby ogrzewać gazem, ale jest to sposób 
stwarzający potencjalne niebezpieczeństwa (zagrożenie wybu-
chem, konieczność badania instalacji gazowej). Drudzy mówią o 
spalaniu biomasy (słoma, pelety, drewno), ale do tego potrzebne 
są specjalistyczne piece i też nie jest to tanie. Pojawiają się pomy-
sły, aby ogrzewać prądem elektrycznym, tylko ten prąd najpierw 
trzeba wytworzyć spalając węgiel, a poza tym takie ogrzewanie 
jest drogie. Jeszcze inni mówią, że rozwiązaniem problemu jest 
ciepło sieciowe. Co to takiego ciepło sieciowe i dlaczego może być 
skutecznym środkiem w walce ze smogiem, spróbujemy wyja-
śnić poniżej.

Ciepło sieciowe to ciepło wytwarzane w ciepłowniach lub 
elektrociepłowniach i rozsyłane w postaci gorącej wody do od-
biorców w celu ogrzewania mieszkań, sklepów, obiektów uży-
teczności publicznej, zakładów pracy, itd. W Cieszynie jesteśmy 
w korzystnej sytuacji bo mamy elektrociepłownię – Spółkę Ener-
getyka Cieszyńska. Na dodatek w cieszyńskiej elektrociepłowni 
wytwarza się ciepło w procesie zwanym kogeneracją. Kogenera-
cja, czyli proces technologiczny, podczas którego powstaje w jed-
nym zakładzie (elektrociepłowni) energia elektryczna i cieplna, 
to bardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób ich wytwarzania 
niż osobno w elektrowni (prąd elektryczny) i ciepłowni (ciepło). 
Ze spalonego paliwa, w kotłach parowych, wytwarza się parę 
wodną pod wysokim ciśnieniem, która przepływa przez turbi-
nę napędzającą generator, produkujący energię elektryczną. Na-
stępnie para oddaje swoje ciepło wodzie, która służy do ogrze-
wania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
W elektrociepłowni aż 85% energii dostarczanej w paliwie jest 
wykorzystywane, podczas gdy w elektrowni wykorzystuje się 
tylko 35%. Produkcja energii elektrycznej oraz ciepła w kogene-
racji powoduje znacznie lepsze wykorzystanie paliwa, co oznacza 
mniej spalonego węgla i mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Dlaczego jednak ciepło z elektrociepłowni cieszyńskiej mia-
łoby być bardziej ekologiczne od ciepła wytwarzanego w do-
mowych piecach węglowych? Przecież i tu, i tu spala się węgiel! 
Powodów, dla których ciepło sieciowe jest korzystniejsze można 
przytoczyć wiele, poniżej wymienione zostaną te najważniejsze:

1) Gatunek węgla wykorzystywanego w elektrociepłowni jest 
specjalnie dobrany do procesu spalania.

2) Proces spalania w elektrociepłowni jest w pełni monitoro-
wany, umożliwiając uzyskanie optymalnej sprawności całego 
procesu wytwarzania ciepła.

3) Spalanie przebiega w wysokiej temperaturze, która powo-
duje neutralizację termiczną szkodliwych substancji powstają-
cych podczas spalania węgla w domowych piecach.

4) Spaliny powstające w elektrociepłowni są bardzo skutecz-
nie oczyszczane w elektrofiltrach z sadzy i pyłów. Proces ten jest 
tak wydajny (99%), że często w ogóle nie widać dymu nad komi-
nem, a biały dym, niekiedy unoszący się z komina, to w większo-
ści nieszkodliwa para wodna!

5) Sprawność wytwarzania ciepła w elektrociepłowni wyno-
si ok. 85% i jest wielokrotnie wyższa niż w piecach kaflowych, 
gdzie nie przekracza 20%. To oznacza, że dla wytworzenia tej sa-
mej ilości ciepła. w elektrociepłowni trzeba spalić 3–4 razy mniej 
węgla niż w piecu kaflowym.

6) Spaliny w elektrociepłowni odprowadzane są przez wysoki 
komin, co powoduje ich rozproszenie na dużym obszarze i dlate-
go nie są uciążliwe dla mieszkańców.

7) Ciepło sieciowe jest bezpieczne, nie stwarza zagrożenia wy-
buchem i cechuje się pewnością dostawy.

8) Po uwzględnieniu wszystkich kosztów, również środowi-
skowych i zdrowotnych, ciepło cieciowe należy do najtańszych 
sposobów ogrzewania.

Wymienione zalety ciepła sieciowego są powszechnie znane, 
dlatego od wielu lat prowadzony jest w Cieszynie proces pod-
łączania kolejnych obiektów do sieci cieplnej Energetyki Cie-
szyńskiej. Obecnie przygotowywany jest projekt podłączenia 
jak największej liczby budynków w centrum Cieszyna do sieci 
ciepłowniczej. Powinno to poprawić w zauważalny sposób ja-
kość powietrza w śródmieściu miasta. Dzięki rozwojowi ciepła 
sieciowego zlikwidowane zostaną piece węglowe, a my będziemy 
oddychać czystszym powietrzem.

Bogdan Ficek, Wydział OŚR

Zalety ciepła sieciowego są powszechnie znane.

Rozlicz się!
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i 

Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie zaprasza do świetlicy 
Stowarzyszenia, ul. Głęboka 11a na: spotkanie z pracownikiem Urzę-
du Skarbowego w Cieszynie w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 13.00.

Tematem spotkania będzie rozliczenie podatkowe za 2016 rok. Na 
spotkaniu będzie można uzyskać informacje o obowiązujących ulgach 
podatkowych ( za 2016r. ) oraz o planowanych zmianach w zakresie 
ulg w 2017 r. Zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy. tel. 
33 858 12 56.

Ulga dla emerytów i rencistów
Zniżki dla emerytów i rencistów przysługują zgodnie z ustawą o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego trans-
portu. Ulga wynosi 37 procent ceny biletu, a przy zakupie miesiąc 
przed wyjazdem dodatkowo 30 procent i można z niej skorzystać na 
dwa przejazdy w ciągu roku. Polski Związek Rencistów Emerytów i In-
walidów w Cieszynie, ul. Stary Targ 9, wydaje zaświadczenia do zniżki 
na podstawie legitymacji emeryta-rencisty ZUS lub KRUS. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w biurze PZERiI w dniach: poniedziałek, 
środa, czwartek w godz. 7.00–11.00.

Przewodniczący PZERiI w Cieszynie, Stanisław Białecki
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Spotkanie edukacyjneŚladem tramwaju
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spo-

tkanie w ramach projektu „Sadmikrogrant 
jako narzędzie strukturalnego dialogu 
między młodzieżą a miastem“, który reali-
zuje młodzieżowe inicjatywy w Czeskiej 
Republice i Polsce w ramach przyznanego 
grantu programu „Erasmus+“.

 Spotkanie rozpocznie się w dniu 22 
lutego o godzinie 10:30 w Hotelu Stará 
Ameryka, Jablunkov 901 w Jablunkovie. 
Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich 
gości, w szczególności reprezentantów 
miast partnerskich – Karviná, Český Těšín, 
Cieszyn i Jastrzębie-Zdrój oraz przedsta-
wicieli młodzieżowych inicjatyw. Szkole-
nie dla grup ekspertów będzie trwało do 
24.02.2017 włącznie.

Skrócony program:
22.2. ŚRODA – oficjalna część spotkania 

dla wszystkich zaproszonych gości – cykl 
poświęconych młodzieżowym inicjatywom

23.2. CZWARTEK – grupy ekspertów: 
kwestia koncepcji i funkcjonowania mło-
dzieżowych rad miasta i parlamentu dzieci 
i młodzieży

24.2. PIĄTEK – grupy ekspertów: kon-
cepcja polityki młodzieżowej i dialogu po-
między miastem a młodzieżą

Akcje organizuje stowarzyszenie Petr-
klíč help we współpracy z miastami part-
nerskimi – Karviná, Český Těšín, Cieszyn 
i Jastrzębie-Zdrój oraz partnerami projek-
tu Fundacją LAJA a Transgranicznym Cen-
trum Woluntariatu. Proszę o potwierdze-
nie uczestnictwa poprzez podaną poniżej 
stronę: https://goo.gl/forms/v9AF4A7K 
kY7XZ4XS2 

Przypominamy że w szkoleniu bierze 
udział 3 przedstawicieli grup ekspertów 
przypadających na każde miasto. W imie-
niu organizatorów.

Petr Kantor

Miłośników Cieszyna i cieszyńskich tram-
wajów zapraszamy na kolejny już spacer 
śladem tramwaju. Zbiórka na przystanku 
na żądanie Schloßgasse na ulicy Zamkowej 
w niedzielę 19 lutego o godzinie 10.00 (na-
stępnie planujemy przejście trasą tramwaju 
aż w okolice ulicy Bielskiej). Spacer popro-
wadzi przewodnik Cieszyńskiego Koła Prze-
wodników PTTK Leszek Lipsa, a o tramwa-
jach dopowie nieco Maciej Dembiniok.

Informacje na stronie: www.facebook.
com/events/971150349652264/

Zapraszamy do wspólnego spaceru.
Maciej Dembiniok

Spotkanie z Hajerem

Biblioteka Miejska w Cieszynie serdecz-
nie zaprasza na inspirujące spotkanie z 
Mieczysławem Bieńkiem, słynnym górni-
kiem „Hajerem”– podróżnikiem z Nikiszow-
ca. Spotkanie pt. „Azja środkowa na weso-
ło” odbędzie się 10 lutego 2017 r. o godz. 
17.00 w sali konferencyjnej cieszyńskiej bi-
blioteki. Wstęp wolny. Gorąco zapraszamy!

BM

Z cyklu poezja

COK dla dorosłych

W sobotę 28 stycznia o godzinie 17:00 
zapraszamy do Herbaciarnia Laja na kolej-
ne spotkanie z cyklu Poezja Nowych Hory-
zontów! Tym razem naszym gościem będzie 
Pani Sabina Wawerla-Długosz. Zapraszamy!

O autorce: Katowiczanka, absolwentka 
UŚ w Cieszynie na kierunku: Edukacja Fi-
lozoficzno-Społeczna. Od ponad 18 lat uka-
zują się publikacje w prasie Społeczno Kul-
turalnej, głownie: ŚLĄSK, ARKADIA, Opcje, 
Akcent, WOBEC, Wyrazy, e-Faust, Instynkt, 
pisarze.pl, Nowa Gazeta Literacka, wywiady 
w lokalnych rozgłośniach i prasie. Wyróż-
nienia w konkursach poetyckich, III miejsce 
w XXI Ogólnopolskim Konkursie im. Rafała 
Wojaczka. W roku 2015 ukazał się tomik 
Sprawozdania z obserwacji wyd. Miniatura, 
Kraków. Współpracuje z internetowym pi-
smem kulturalnym WOBEC, gdzie prowadzi 
dział poezji.

Data wydarzenia: 28.01.2017, godzina: 
17:00, miejsce: Herbaciarnia Laja, ul. Zam-
kowa 3, Cieszyn. Organizator: Fundacja 
Laja. Dane kontaktowe organizatora: info@
laja.pl

Cieszyński Ośrodek Kultury zaprasza 
17.02, o godz. 20.00 na vol. 1: Stand up 
Show (bilety w COK).

Nowy, „niegrzeczny” cykl COK-u, na po-
czątek – spotkanie z czołowymi polskimi 
stand-uperami: Michałem Kempą i Wojt-
kiem Fiedorczukiem.

50 lat Koła PTTK  
Nr 30 Twardziele

Kiedy 20 grudnia 1967 r. pracownicy CE-
WUCh-u (późniejszy FACh) zakładali Koło 
PTTK nikt nie przypuszczał, że jego histo-
ria będzie trwała taki długi okres czasu. 
Trwają przygotowania publikacji przedsta-
wiającej 50–lat Koła. Opracowanie ma obej-
mować listę byłych i obecnych członków 
Koła. Dlatego prosimy byłych członków 
Koła, którzy zakończyli działalność w Kole 
przed 2000 r., o przedstawienie legitymacji 
PTTK dokumentującej obecność w naszych 
szeregach. Możliwości na przedstawienie 
legitymacji są następujące:

– dostarczenie legitymacji na zebranie 
Zarządu Koła, które odbędą się w dniach: 
3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 
2 czerwca, 7 lipca 2017 roku o godz. 17:00 
w Piwiarni „Panorama” przy ul. Na wzgó-
rzu w Cieszynie;

– dostarczenie legitymacji do Centrum 
Informacji Turystycznej – Cieszyn, Rynek 1;

– przekazanie informacji telefonicznie 
na nr 507 842 230 (Henryk Więzik) lub 
693 114 525 (Zbigniew Tomaszczyk) w celu 
uzyskania kontaktu z byłym członkiem Koła.

Zarząd Koła
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Zakodowane ferie
Ferie już za nami. W Bibliotece Miejskiej czas ten spędziliśmy na 

zabawie w kodowanie. Uczestnicy zajęć poznawali wspaniały świat 
programowania własnych gier oraz robotów. Nowe osoby z nowy-
mi pomysłami odwiedzały nas na zajęciach odbywających się trzy 
razy w tygodniu. Na początku oczywiście nie było łatwo. Roboty 
nie chciały współpracować, tworzone przez uczestników gry dzia-
łać, ale po pewnym czasie wszystko okazało się tylko przejściową 
trudnością. Biorący udział w warsztatach przygotowali swoje wła-
sne gry w środowisku Kodu Game Lab, budowali roboty, którymi 
później pełni zapału walczyli. Bardziej zaawansowani próbowa-
li swoich sił tworząc własne aplikacje na system android, a tak-
że mierzyli się z CodeCombat. Było mnóstwo śmiechu i zabawy, a 
przy tym nauczyliśmy się kilku przydatnych w dzisiejszym świecie 
umiejętności: od obsługi śrubokręta po programowanie w języku 
PHYTON.

Biblioteka Miejska

Dla hospicjum
Blisko 1,9 tys. zł udało się zebrać podczas Koncertu Charytatyw-

nego dla cierpiących na nowotwory, będących pod opieką Hospi-
cjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Niedzielny Koncert Ko-
lęd, który odbył się w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny 
w Cieszynie przyciągnął wielu mieszkańców miasta, którzy nie tyl-
ko mieli ochotę spędzić popołudnie w towarzystwie śpiewu i mu-
zyki górali beskidzkich, ale również wesprzeć działania i bezintere-
sowną pomoc, jaką niosą wolontariusze z cieszyńskiego hospicjum. 
To już tradycja, że wraz z nadejściem Nowego Roku członkowie 
Koła nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz pracownicy Hospicjum 
zapraszają na koncert charytatywny połączony ze zbiórką pienię-
dzy. Tradycyjne kolędy, pastorałki i popularne kolędy polskie w wy-
konaniu Estrady Regionalnej „Równica” z Ustronia, Kapeli „Wałasi” 
z Istebnej oraz Chóru Męskiego „Gorol” z Jabłonkowa zrobiły na 
publiczności niemałe wrażenie. Wzorem ubiegłych lat wydarzenie 
poprowadziła Łucja Dusek-Francuz.

K. Telma

WYDARZENIA

Budowali roboty i tworzyli własne aplikacje.

Śpiewanie może być nie tylko przyjemne ale i pożyteczne.
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Biblioteka na 
pierwszym miejscu

Bal Karnawałowy 

Cieszyńska Biblioteka Miejska zajęła 1. 
miejsce w konkursie ogłoszonym przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego w ramach Programu Rozwo-
ju Bibliotek. Konkurs skierowany był do 
wcześniejszych beneficjentów konkursu 
„Tablety w Twojej bibliotece”, w którym 
zwycięskie biblioteki, w tym również cie-
szyńska, otrzymały nagrody w postaci ta-
bletów Apple do prowadzenia warsztatów 
ze swoimi użytkownikami. Stąd też celem 
konkursu FRSI było zaprezentowanie do-
brych praktyk wykorzystywania w biblio-
tekach publicznych technologii mobilnych, 
w szczególności tabletów i mobilnych apli-
kacji. Zadanie konkursowe polegało na 
przygotowaniu multimedialnej relacji z 
dowolnych zajęć w bibliotece, przeprowa-
dzonych z wykorzystaniem tabletów oraz 
opisu pomysłu na nowy projekt lub działa-
nie skierowane do mieszkańców i przepro-

Biblioteka Miejska wraz z Centrum He-
len Doron w Cieszynie zapraszają dzieci w 
wieku do 11 lat na bal karnawałowy, któ-
ry odbędzie się 4.02 w godz. 11.00-13.00. 
W programie przewidziane są zabawy i 
tańce z animatorami, konkursy na Miss i Mr 
balu oraz wiele niespodzianek. Na bal obo-
wiązują zapisy do 30.01 pod nr tel. 502 316 
773. Mile widziane przebranie.

wadzone z wykorzystaniem tabletów. Po 
zajęciach z udziałem uczniów cieszyńskich 
szkół podstawowych i gimnazjów Biblio-
teka Miejska w Cieszynie zaprezentowała 
w konkursie swój nowy projekt pt. C.A.C.Y 
– create a cyborg i uzyskała najwyższą 
ocenę jury „za przemyślany, innowacyj-
ny pomysł na oswojenie młodych ludzi 
z naukami ścisłymi, za „odczarowanie” 
trudnych dziedzin i pokazanie, że kontakt 
z nimi może być świetną zabawą oraz za 
intrygującą relację z dużym potencjałem 
promocyjnym”. Nagrodą w konkursie jest 
10 000 zł, które biblioteka przeznaczy na 
zakup sprzętu i oprogramowania, w tym 
upragnionej przez uczestników warszta-
tów drukarki 3D.

Już od lutego br. działająca w Bibliotece 
Miejskiej pracownia TWOJEmedia zapra-
sza uczniów i nauczycieli na multimedialne 
zajęcia pn. C.A.C.Y – create a cyborg, które 
miały już swoją premierę podczas wizyty 
cieszyńskich bibliotekarzy na ogólnopol-
skim zjeździe w Jarocinie. Warsztaty skła-
dają się z wielu ciekawych eksperymentów 

związanych ze sterowaniem urządzeniami 
przy użyciu sygnałów biologicznych pocho-
dzących z ludzkiego ciała. Część urządzeń 
potrzebnych do realizacji warsztatów zo-
stała zbudowana samodzielnie przez mło-
dych pasjonatów – członków Lokalnego 
Klubu Kodowania działającego przy Biblio-
tece Miejskiej w Cieszynie. 

Czy warsztaty pt. C.A.C.Y. okażą się emo-
cjonujące dla cieszyńskiej młodzieży? Zgło-
szenia przyjmowane są pod numerem tele-
fonu 33 8520710 w. 12.

Biblioteka Miejska w Cieszynie
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Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju 
dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębior-
ców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez 
telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o 
zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe 
usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest 
pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestra-

cji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia 
wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z nu-
merem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy.

Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację 
można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego 
profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierw-
sze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach
Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne 

informowanie przedsiębiorców. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące 

Budżet obywatelski  
– projekty wybrane do realizacji

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie infor-
muje, że wybrane zostały projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywa-
telskiego na rok 2017.

Pieniądze na inicjatywy mieszkańców, organizacji czy stowarzyszeń 
zostały wydzielone w budżecie miasta po raz trzeci. Przeznaczono na nie 
350.000 zł, czyli 50.000 zł więcej niż w roku poprzednim.

Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 20 propozycji projektów, z 
których do głosowania zostało zakwalifikowanych 12 projektów. Upraw-
nionymi do głosowania byli wszyscy mieszkańcy Cieszyna. Głosowanie 
odbyło się w dniach od 05.12.2017 r. do 30.12.2017 r. W tym czasie oddano 
1.461 głosów w trybie elektronicznym i 945 głosów na kartach papiero-
wych, co dało łączną ilość 2.406 głosów. 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację popraw-
ności głosów i stwierdził, że w ramach głosowania oddanych zostało 2.358 
ważnych głosów oraz 48 głosów nieważnych. 

Ważne głosy stanowiły podstawę do ustalenia listy rankingowej, a do-
stępna kwota 350.000 zł pozwoliła spośród 12 projektów wybrać do reali-
zacji 7 projektów, o najwyższej uzyskanej liczbie głosów.

Projekty wybrane do realizacji:

się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów, które do końca miesiąca 
mają obowiązek złożenia sprawozdań.

Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie 
obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl
Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przed-

siębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowa-

dzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w 
realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uprosz-
czenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl

– „Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie 
osiedla Bobrek-Zachód w Cieszynie” – 583 głosy,

– „Przystanek Błogocice II – plac zabaw oraz siłownia pod chmurką” 
– 419 głosów,

– „Zielona klasa na szóstkę” – 326 głosów,
– „Piastowskie kontynuacja – Mini Strefa Sportu i Rekreacji” – 191 gło-

sów,
– „Remont parkingu przed Miejskimi Halami targowymi przy ul. Stawo-

wej 6” – 166 głosów,
– „Plac zabaw przy ulicy Zagrodowej w Cieszynie” – 155 głosów,
– „Magia Świąt w centrum Cieszyna” – 117 głosów.
Łączny szacunkowy koszt tych projektów wyniósł 349.093,62 zł.
Pozostałe projekty:
– „Cieszyn – kwitnące miasto” – 116 głosów,
– „Laptop – pracownia komputerowa w OCKiR na Podgórzu” – 99 głosów,
– „Budowa chodnika przy ulicy Majowej od nr 92 do nr 98 C” – 93 głosy,
– „Utwardzone przejście dla pieszych” – 47 głosów,
– „Doposażenie szlaków spacerowych” – 46 głosów.
Szczegółowe informacje na temat wyników głosowania oraz pracy Ze-

społu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 znaleźć można na stronie 
internetowej www.um.cieszyn.pl w aktualnościach oraz zakładce Budżet 
Obywatelski Cieszyn 2017.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Rada Seniorów zaprasza
Cieszyńska Rada Seniorów pełni dyżury w 

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godz. 
9.00-10.00 w Ratuszu na parterze (hol).

CRS

Stypendia w kulturze
Informujemy, że burmistrz Cieszyna przyzna-

je stypendia dla osób, które nie ukończyły 35. 
roku życia, zajmujących się twórczością arty-
styczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką 
nad zabytkami.

Szczegółowe zasady przyznawania świadcze-
nia zawiera Uchwała Nr XVII/149/15 Rady Miej-
skiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. – do po-
brania ze strony um.cieszyn.pl – zakładka „Jak 
załatwić sprawę” – „Wydział Kultury” – „Stypen-
dia w kulturze”.

Wnioski o przyznanie stypendium należy 
składać w terminie do 31 stycznia 2017 r. w Biu-
rze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

W przypadku przesłania wniosku pocztą, o za-
chowaniu terminu decyduje data jego wpływu.

Wydział Kultury

Pył zawieszony PM10
Pył – (PM – ang. Particulatematter) jest zanie-

czyszczeniem powietrza składającym się z mie-
szaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych 
w powietrzu, będących mieszaniną substancji 
organicznych i nieorganicznych.

Pochodzenie pyłów:
• naturalne – nieorganiczne powstają w wy-

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

• pierwotne – emitowane bezpośrednio ze 
źródeł, powstają głównie podczas spalania, 
mogą składać się z kurzu, małych płatków 
sadzy, pyłku kwiatowego itp.;

• wtórne – powstają w wyniku przemian 
chemicznych w atmosferze prekursorów 
pyłu: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azo-
tu (Nox), lotnych związków organicznych 
(LZO), amoniaku (NH3).

Przyczyny przekroczeń stężeń pyłów:
Emisja powierzchniowa z indywidualnego 

ogrzewania budynków ze źródeł rozproszonych, 
emisja pochodząca od komunikacji, prace re-
montowe, aerozole wtórne pochodzące od emi-
sji pierwotnej zanieczyszczeń gazowych, unos 

pyłu, wtórny unos pyłu, napływ zanieczyszczeń 
spoza terenu województwa, kraju, naturalne 
źródła emisji lub zjawiska, warunki meteo.

Wpływ na zdrowie ludzi:
Pyły stanowią poważny czynnik chorobo-

twórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków 
płucnych, utrudniając wymianę gazową, powo-
dują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapale-
nie górnych dróg oddechowych oraz wywołują 
choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, 
gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, po-
niżej którego negatywne skutki wynikające z 
oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie wy-
stępują.

Ponadto informujemy, że na terenie miasta 
Cieszyna przy ul. Mickiewicza 13 znajduje się 
stacja monitoringu, a pomiary dostępne są na 
stronie internetowej Śląskiego Monitoringu 
Powietrza: http://stacje.katowice.pios.gov.pl/
monitoring.

Zachęcamy do zapoznania się również ze stro-
ną WIOŚ http://spjp.katowice.pios.gov.pl/aqi.
aspx.

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

MCZK
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Bezpłatna pomoc
Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa pro-

wadzi w Cieszynie filię Ośrodka Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem. Oferujemy bez-
płatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną 
(np. medyczną, rehabilitacyjną, edukacyjną i żywno-
ściową). Informacje i kontakt: ul. Wyższa Brama 29, 
telefon czynny w czasie dyżuru osoby pierwszego 
kontaktu: 690 458 724 (poniedziałki w  godz. 8.00-
10.00, wtorki w godz. 15.00-17.00, środy w godz. 
8.00-10.00), e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl. 

CMiE

Nabór wniosków o dotację na 
prace konserwatorskie w 2017 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ne zabytku,
• wysokość środków pozyskanych z innych 

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

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

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

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

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

sić do 50% łącznych nakładów koniecznych na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liczenia finansowego dotacji,
6. Formularz informacji przedstawianych 

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

Wydział SRM

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

W związku z uchwaleniem przez Radę Miej-
ską Cieszyna budżetu miasta na 2017 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na 
lata 2017-2028 informujemy, że pełny tekst po-
wyższych Uchwał jest dostępny w Cieszyńskim 
Centrum Informacji, Rynek 1 oraz w formie elek-
tronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Cieszyna.

Wydział Finansowy

Bezpłatne konsultacje dla 
organizacji pozarządowych 
w roku 2017
Burmistrz Cieszyna serdecznie zaprasza organi-
zacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na bezpłatne konsultacje, obej-
mujące m.in. pomoc w pisaniu ofert na realiza-
cję zadań publicznych, pomoc informacyjną na 
temat zmian w przepisach prawnych. Dyżury 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie oraz jednostek organizacyjnych, od-
powiedzialnych merytorycznie za współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, które zostały 
uruchomione 1 czerwca 2016 roku będą konty-
nuowane w roku 2017.
Dyżury, ze względu na różne obszary przedmio-
towe zadań publicznych, zostały podzielone po-
między:

•  Wydział Kultury UM (kultura i sztuka, edu-
kacja, wypoczynek dzieci i młodzieży),

•  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UM (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochro-
na dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i 
promocja zdrowia),

•  Wydział Sportu UM (kultura fizyczna, tury-
styka i krajoznawstwo),

•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (polity-
ka społeczna i przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu, przeciwdziałanie uzależ-
nieniom i patologiom społecznym).

Dyżury odbywać się będą w poniedziałki, 
w godz. 15.30-17.00 w następującej kolejności:

•  każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
Skrajna 5, pokój nr 12;

•  każdy drugi poniedziałek miesiąca – Wy-
dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, 
Rynek 1, pokój nr 117;

•  każdy trzeci poniedziałek miesiąca – Wy-
dział Kultury UM, Rynek 1, pokój nr 105;

•  każdy czwarty poniedziałek miesiąca – Wy-
dział Sportu UM, ul.Kochanowskiego 14, po-
kój nr 104.

Urząd Miejski w Cieszynie
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Azbest – przypomnienie
Uprzejmie informujemy, że dnia 31 stycznia 

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

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

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

Wydział OŚR

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

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

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

Odbiór tego odpadu następować będzie w ter-

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

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

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

Wydział OŚR

Zmiany organizacyjne  
w Urzędzie Miejskim

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

Przetarg na lokal
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
w drodze dwuetapowego przetargu ustnego, 
nieograniczonego, na prowadzenie dowolnej 
działalności gospodarczej, lokal użytkowy poło-
żony na parterze budynku przy ul. Głębokiej nr 
37 w Cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 
19.00 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miej-
skich w Cieszynie Spółka z o.o. / ul. Liburnia 2a, 
parter / oraz umieszczone na stronie interneto-
wej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o.: www.bip.zbm.cieszyn.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, 
tel.33 852 37 52.

Anonimowe spotkania
Organizowane spotkania to szansa dla uzależ-

nionych, którzy szukają pomocy.
• Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cie-

szynie, Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A, spo-
tkania w poniedziałki w godz. 17.00-19.00.

• Grupa Na Rynku, ul. Szersznika – klasztor 
oo. Franciszkanów – piwnica pod Aniołami, 
piątki godz. 16.00-18.00.

• Klub Abstynenta Familia – telefon trzeźwo-
ści 33 852 40 00, czynny w godzinach pra-
cy klubu: poniedziałki, czwartki i piątki od 
16.00 do 20.00 oraz we wtorki i środy od 
11.00 do 15.00.

Organizatorzy

Dyżury prawne i psychologiczne
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-

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

Dyżury pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cie-
szynie).

Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Dyżury prezydium Rady
Uprzejmie informujemy, że w Ratuszu, pokój 

nr 204 (II piętro), członkowie prezydium Rady 
Miejskiej w Cieszynie pełnią dyżury:

• Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof 
Kasztura, w każdą środę od godz. 16.00 do 17.00;

• Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Jani-
na Cichomska, w każdy piątek od godz. 12.00 do 
13.00;

• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – An-
drzej Surzycki, w każdy poniedziałek od godz. 
15.30 do 16.30.

BRM

Pomoc osobom bezdomnym!
W związku z niskimi temperaturami Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje apel do 
mieszkańców Cieszyna o szczególną wrażliwość 
społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby 
bezdomne przebywające na obszarze miasta!

Bezdomność to problem społeczny, charak-
teryzujący się brakiem stałego zamieszkania. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r., pomoc osobom bezdomnym 
należy do zadań własnych gminy, która udzie-
la pomocy w formie schronienia mieszkańcom, 
którzy z różnych powodów swoich trudności 
życiowych, zostali jego pozbawieni. Na terenie 
naszej gminy funkcjonuje Schronisko dla osób 
bezdomnych – Centrum Edukacji Socjalnej przy 
ul. Błogocka 30, prowadzone przez Stowarzysze-
nie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, w którym 
mogą zamieszkać zarówno osoby bezdomne jak 
i osoby opuszczające zakłady karne. Powyższe 
Schronisko zapewnia całodobowy pobyt, wy-
żywienie, codzienną możliwość korzystania z 
łaźni. W przypadku osoby bezdomnej właściwą 
miejscowo do przyznania świadczeń z pomocy 
społecznej, jest gmina ostatniego miejsca zamel-
dowania na pobyt stały. 

Przedstawiamy miejsca uzyskania pomocy w 
celu zgłaszania osób bezdomnych i potrzebują-
cych:

1. Skierowanie do schroniska, pomoc fi-
nansowa, poradnictwo socjalne, potwierdze-
nie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cie-

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

Stanisław Kawecki, Sekretarz Miasta

szynie, ul. Skrajna 5, tel. 33 479-49-00 lub 
33 479-49-25

2. Schronienie
• Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie, ul. 

Błogocka 30, tel. 33 851-44-30
3. Posiłek
• parafia pw. św. Marii Magdaleny, pl. Domini-

kański 2, tel. 33 852-13-52
• Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów, ul. 

Szersznika 3, tel. 33 852-43-57
4. Odzież
• Polski Czerwony Krzyż, ul. Rynek 6, tel. 

33 852-01-74
5. Pomoc medyczna
• Szpital Śląski w Cieszynie ul. Bielska 4, tel. 

33 852-05-11
Informacje w zakresie pomocy można uzy-

skać całą dobę w Straży Miejskiej w Cieszynie ul. 
Limanowskiego 7 lub pod bezpłatnym numerem 
telefonu 986.

Inne ważne numery telefonów:
999 – Pogotowie Ratunkowe
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – Służby Ratownicze
0 800 100 022 lub 987– całodobowy bezpłat-

ny nr telefonu 

APEL ma także odniesienie do innych osób 
potrzebujących naszej pomocy, osób starszych, 
schorowanych, dzieci, osób mających problemy 
z poruszaniem się.

Kluby radnych zapraszają
Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą po-

mocą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie podo-
ba? Radni zapraszają do rozmów w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Samo-
rządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę w 
godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem tygodnia, 
w którym odbywa się sesja).

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społecznego 
(CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek w 
godz. od 16.30 do 17.30.

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn
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Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie tel. 604 833 667, Krzysztof Neścior.

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
do 7.02 Stróże książek Leszka Frey-Wit-
kowskiego

IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. godz. 
10.00-16.00, so.-niedz. po uzgodnieniu te-
lefonicznym.
MUZEUM PROTESTANTYZMU
Czytelnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy poniedziałek 
i środę w godz. 15.30 do 19.00. Czytelnia 
budynek Parafii pl. Kościelny 6 (II p.)

Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego w Cie-
szynie, Zespół Poradni Specjalistycznych, 
ul. Bielska 4, od: 01.01-31.01 - Wodne obra-
zy Reginy Zachurzok
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji: 
28.01 g. 11.00 RUSZ SIĘ ZIMĄ Z BUGGY-
GYM,  30.01 g. 17.00  MAMO POMASUJ MI 
STÓPKI
Café Muzeum, ul. Tadeusza Regera 6 - 
29.01 g. 16.00 Niedzielne koncerty
Biblioteka Pedagogiczna przy ul. Stalma-
cha 14 - 30.01. g. 16.00 wykład Stefana Kró-
la pt. „125 rocznica ukazania się pierwsze-
go numeru Miesięcznika Pedagogicznego”
Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cie-
szyńskich Olimpijczyków ul. Sportowa 1, 
1.02, g. 18:00 METROPOLIA SILESIA SMS 
PZHL- HC ZUBR PŘEROV. Mecz hokeja na 
lodzie w ramach polsko-czeskich hokejo-
wych rozgrywek juniorów „U-18” o puchar 
SILESIA BISSET CUP.
Bawialnia, środy g. 12.00-14.00, 16.00-
18.00 Spotkania z zabawą i rozmowami 
(666 017 374)

16-29.01 Zima w mieście

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

26-27,01 g. 10:00 Zakwakani – dubbing 
(anim. kom. familijna) Rosja/USA/Chiny b.o.
26-27.01 g. 11:45 Jak zostać kotem – dub-
bing (kom. familijna) Franc./Chiny od lat 6
7.01-2.02 g. 14:30 Zakwakani – dubbing 
(animowana komedia familijna) Rosja/
USA/Chiny b.o.
27.01-2.02 g.16:00 Sully – napisy (dramat) 
USA 12
27.01-1.02 g. 17:45, 20:00 Sztuka kocha-
nia. Historia Michaliny Wisłockiej (dramat 
biogr.) Polska 15
2.02 g. 17:45 Sztuka kochania. Historia Mi-
chaliny Wisłockiej (dramat biogr.) Polska 15

Kino ferii szkolnych
26-27.01 g. 10:00 ZAKWAKANI – dubbing 
(animowana komedia familijna) Rosja/
USA/Chiny b.o.
26-27.01 g. 11:45 jak zostać kotem – dub-
bing (komedia familijna) Franc./Chiny 6

27.01 g. 18:00 KONCERT KOLĘD - Stani-
sława Celińska z zespołem pod kierownic-
twem Macieja Muraszko
1.02 g. 20:31 SEMINARIUM z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej – „Numery 
Twoich Przyjaciół 998 – 112”  
3.02 g. 11:00 i 17:00 Charytatywny Koncert 
Walentynkowy
8.02 g.16:00 Obchody 500 – lecia Reforma-
cji Wspólna Sesja Rady Miasta i Rady Po-
wiatu  
9.02 g. 11:30 „Mały Książę” - spektakl te-
atralny dla młodzieży.

23-27.01 g. 9.00 – 16.00 „Tydzień ze sztuką” 
– warsztaty plastyczne dla dzieci
5.02 g. 8.00 Targi Staroci
5.02 g. 17.00 „W rytm walczyka serce śpie-
wa” – charytatywny koncert karnawałowy.
Wystąpią soliści CTM Movimento, Nata-
lia Firlej (fortepian) oraz Izabela Tymich z 
dziećmi – podopiecznymi TPP „Słoneczna 
Kraina”. Prowadzenie koncertu – Barbara 
Bielaczyc. Wstęp – 20 zł (cegiełki do naby-
cia w dniu koncertu). Organizacja – Funda-
cja Słoneczna Kraina Dzieciom.
6.02 g. 17.00 „Rzondzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny” – spotka-
nie Sekcji Miłośników Gwary Cieszynskiej
8.02 g. 9.00 Bal Aniołów

GALERIE
do 31.01 Tutaj jesteśmy!

27.01 g. 10:00 – 12:00 Warsztaty z robotyki 
i programowania - grupa początkująca (fe-
rie w bibliotece); g. 12:00 – 14:00 Warszta-
ty z robotyki i programowania - grupa za-
awansowana (ferie w bibliotece); g. 14:00 
– 15:00 Planszoteka cz.2Oddział dla dzieci
27.01 g. 15.00 – Planszoteka cz.2 - turniej 
gier planszowych

Do 19.02. GoścInność – wystawa Informa-
cja Turystyczna czynna od wtorku do nie-
dzieli w godz. 9.00-17.00, sklep Zamku Cie-
szyn (w Oranżerii) czynny od poniedziałku 
do niedzieli w godz. 9.00-17.00. Wieża Pia-
stowska i Rotunda św. Mikołaja czynne 
w godz. 9.00-16.00 Punkt Konsultacyjny, 
Dział Przedsiębiorczości, Oranżeria Zamku 
Cieszyn. Informacje dla przedsiębiorców 
oraz osób planujących założyć własną dzia-
łalność gospodarczą, rejestracja: 33 851 08 
21 w. 22.
Śniadanie biznesowe: 31 stycznia Zamek 
Cieszyn zaprasza na spotkanie z cyklu: 
Śniadanie biznesowe. Celem spotkania jest 
przedstawienie najistotniejszych dla przed-
siębiorców zmian w podatkach oraz prawie 
pracy, które weszły w życie w 2017 r. W 
trakcie szkolenia zostaną przedstawione 
nie tylko same przepisy, ale także kwestie 
dotyczące ich stosowania. Spotkanie jest 
bezpłatne, ale obowiązują zgłoszenia: apier-
chala@zamekcieszyn.pl, 33 851 08 21 w. 22.

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

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., niedz.: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.: 
12.00,13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nie-
czynne.
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH do 
26.02 Jerzy Fober rzeźba – wystawa do 
2.04 Podróże bliskie i dalekie – wystawa.
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Apteka
Farmarosa
ul. Bobrecka 27
tel. 33 858 27 65

Dyżury aptek

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

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

Zgłoś imprezę  
na www.cieszyn.pl 

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

Polub 
Cieszyn  
na Fb

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

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

Hospicjum Domowe

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

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
16.00–20.00 i wt., śr. 11.00–15.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

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

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

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

Informacja SMS
Zachęcamy do zarejestrowania się 

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

Uprzejmie informujemy, że w kasach Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie udostępniona została 
możliwość dokonywania płatności kartą płat-
niczą. 

Wydział Finansowy

AVION zaprasza
Serdecznie zapraszamy w piątek 27. 1. 

o godz. 17 na pierwszy z programów o Je-
rzym Trzanowskim, ważnej postaci zwią-
zanej ze Śląskiem Cieszyńskim. W 2017 
roku obchodzimy 425. rocznicę urodzin i 
380. rocznicę jego śmierci.

W programie wystąpi poeta Zbigniew 
Machej. Niezapomniane przeżycia muzycz-
ne zapewni Leszek Kalina z chórem Ars 
Musica. Wejściówki 50 koron, dla członków 
klubu AKROPOL 30 koron. Prosimy o rezer-
wację miejsc.

AVION

Graduation Projects 
2016

Wystawa prezentująca prace dyplomowe 
absolwentów uczelni projektowych z Pol-
ski, Czech, Słowacji i Węgier. W tej edycji 
Graduation Projects wybrano 40 najlep-
szych projektów dyplomowych z 302 prac 
zgłoszonych do przeglądu. 25.02-28.03 
sala wystawowa Oranżerii Zamku Cieszyn, 
otwarcie wystawy: 25 lutego 2017.

Zamek Cieszyn

Trwa przedsprzedaż 
karnetów

Od 4 do 31 stycznia trwa styczniowa 
przedsprzedaż 6-dniowych karnetów w 
specjalnej cenie na 19. Kino na Granicy. 
Szczegółowy regulamin zakupu i korzy-
stania z karnetów znajduje się na stronie: 
www.kinonagranicy.pl/strona/regulamin.

Kino na Granicy
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypomina-

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

Marcin Małek: wykonuję wolny zawód, jestem 
miłośnikiem zwierząt. Posiadam i opiekuję się 
znalezionym 7 lat temu psem (kundelek). Za-
chęcam do adopcji zwierząt, ludzi z sercem i po-
czuciem obowiązku.

Fadi, pies, w wieku około 2 lat, krótkowłosy, 
duży, w kłębie ma około 60 cm. Znaleziony 7 
stycznia 2017 roku w Brennej.
Numer ewidencyjny: 11/2017.

Elbo, pies, w wieku około 6 lat, gładkowłosy, 
średniej wielkości, w kłębie ma około 45 cm. 
Znaleziony 7 stycznia 2017 roku w Brennej.
Numer ewidencyjny: 9/2017.

Nazywam się Renata Zięba z zawodu jestem fo-
tografem, fototechnikiem i terapeutą zajęcio-
wym. Działam w Klubie Fotograficznym „Start” 
i Cieszyńskim Towarzystwie Fotograficznym, 
gdzie pełnię funkcję sekretarza.

Spotkanie  
w Książnicy

W piątek 27 stycznia o godz. 17.00 Książ-
nica Cieszyńska zaprasza na pierwszy w 
tym roku pokaz z cyklu „Cymelia i osobli-
wości Książnicy Cieszyńskiej”. Spotkanie 
zostanie poświęcone bibliotece króla Zyg-
munta Augusta i dziełu ozdobionemu jego 
superekslibrisem, zachowanemu w zbio-
rach książnicy Cieszyńskiej. Prezentację 
poprowadzi Jolanta Sztuchlik. 

Jak odbywało się gromadzenie zbio-
rów w najsłynniejszej polskiej bibliotece 
królewskiej? Jaki wpływ miała Barbara 
Radziwiłłówna na zawartość biblioteki 
króla Zygmunta Augusta? Co ma wspól-
nego Leonardo da Vinci z królem Polski 
Zygmuntem Augustem? Dlaczego włoski 
matematyk, astrolog i lekarz epoki rene-
sansu Hieronim Cardano zmarł w 1576 
roku? Na te i inne pytania, odpowie pod-
czas spotkania Jolanta Sztuchlik. Będzie 
to pierwsza tegoroczna prezentacja z cy-
klu „Cymelia i osobliwości Książnicy Cie-
szyńskiej”.
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CARDANO, Geronimo: Hieronymi Cardani me-
dici Mediolanensis Libelli quinque…, Norimber-
gae: apud Iohann. Petreium, 1547.

Tym razem w roli białego kruka wystą-
pi wydane w 1547 roku dzieło Hieronima 
Cardano na temat astronomii i astrologii, 
opatrzone superekslibrisem najpotężniej-
szego polskiego bibliofila, króla Zygmun-
ta Augusta. Przynależność książki do tak 
znakomitego męża będzie też pretekstem 
do przedstawienia historii, organizacji 
i zawartości królewskiej biblioteki, gro-
madzonej w latach 1544-1572 najpierw 
w Krakowie i Wilnie, a następnie w Tyko-
cinie i uważanej w XVI wieku za jedną z 
najcenniejszych, prywatnych kolekcji w 
ówczesnej Europie.

Jolanta Sztuchlik

Zaprojektują gry 
planszowe

11 lutego zapraszamy dzieci i młodzież 
w wieku 7-12 lat do udziału w cyklu warsz-
tatów projektowych. Uczestnicy poznają 
tajniki pracy projektantów oraz dyscypli-
ny, którymi się zajmują i spróbują zaprojek-
tować własne modele. Warsztaty odbywają 
się raz w miesiącu, w sobotę, w godzinach 
10.00-13.00 w Zamku Cieszyn. 

Zamek Cieszyn

Nickel & Rose
Ruszają właśnie w trasę koncertową po 

Europie. Po raz pierwszy odwiedzą też Pol-
skę. Zagrają:
17.02 – Pszczyna - Bugsy (ul. Władysława 
Łokietka 2) – 20:00
18.02 – Lanckorona – Cafe Pensjonat (Lanc-
korona 114) - 19:00
19.02 – Kraków – house gig (Krowodrza) – 
19:00
20.02 – Cieszyn – house gig – 19:00
21.02 – Łódź – Pogonka House Gigs – house 
gig – 20:00
23.02 – Poznań – Meskalina (Stary Ry-
nek 5) – 19:00
24.02 – Nowa Sól – Kaflowy Music Cafe 
(ul. Św. Barbary) – 20:00

To unikatowy duet z USA, z Milwaukee 
(Wisconsin). Amerykanie grają niecodzien-
ną mieszankę bluesa, jazzu, soulu, america-
ny i muzyki afrykańskiej. Wszystko zapre-
zentowane jest… akustycznie.

Duet tworzą: Johanna Rose (kontrabas) i 
Carl Nichols (gitara akustyczna). Połączyli 
swoje różnorodne doświadczenie muzycz-
ne, aby stworzyć ten niekonwencjonalny 
projekt. Kontakt w Polsce: Borówka Music 
- www.facebook.com/borowkamusic
Chcesz poznać dokładny adres? Napisz bo-
rowka@gmail.com
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Zespół Teatralny uhonorowany

Zaczynali skromnie, w ciasnej kościelnej salce. 
Czy choć przez moment pomyśleli wtedy, że na ich 
występy widzowie będą nabywać bilety z dużym 
wyprzedzeniem? Z pewnością nie. O swoim suk-
cesie nie myśleli, ale czas pokazał, że pracowali 
na niego latami. Zespół Teatralny działający przy 
Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, pod kierunkiem 
siostry Jadwigi Wyrozumskiej ze Zgromadzenia 
Sióstr Elżbietanek zachwyca przedstawieniami 
na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza w Cie-
szynie od 1990 roku. To wtedy po raz pierwszy na 
scenie wystawiono Jasełka Tradycyjne, które zy-
skały z czasem tak wielką popularność i odniosły 
tak znaczący sukces sceniczny. 

Co roku na to wielkie widowisko muzyczne przyjeżdża do 
Cieszyna kilka tysięcy osób, nie tylko z okolicznych miejscowo-
ści, ale również z odległych zakątków kraju oraz z zagranicy. 
Dziś, ponad ćwierć wieku od pierwszej premiery, widząc pod-
czas każdego spektaklu wypełnioną publicznością widownię 
Zespół Teatralny przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, pod 
kierunkiem siostry Jadwigi Wyrozumskiej ze Zgromadzenia 
Sióstr Elżbietanek może już mówić o prawdziwym fenomenie 
niesłabnącej popularności, wpisując się tym samym w tradycję 
jasełkowych spektakli Śląska Cieszyńskiego. 

Niezwykły talent grupy cieszyńskich aktorów – pasjonatów 
jak również znaczący wkład siostry Jadwigi w kreowanie wize-
runku miasta i promocję nie tylko na arenie krajowej, ale tak-
że międzynarodowej zauważają władze miasta, które podczas 
niedzielnego spektaklu uhonorowały Zespół Teatralny listem 
gratulacyjnym, dziękując jednocześnie za ich pasję, poświęce-
nie i trud tworzenia. 

– Chcemy Wam serdecznie podziękować za to, co robicie. To zu-
pełnie wyjątkowe przedsięwzięcie i każdy, kto tutaj jest widzi, że 
dzieją się niezwykłe rzeczy… To dzięki Wam, co roku przyjeżdżają 
do Cieszyna tysiące osób – słowa podziękowania na ręce Zespołu 
złożył burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura.

Gratulacje popłynęły również ze strony wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej Cieszyna Andrzeja Surzyckiego i radnego 
Marka Szczypki. 

Wzruszenia i radości nie kryła s. Jadwiga. – Jesteśmy zasko-
czeni pięknymi słowami i gestem, bardzo dziękujemy i obiecujemy 
nadal głosić Ewangelię – deklarowała z uśmiechem s. Jadwiga.

Wzruszenia nie kryli również aktorzy. Ilu ich jest? 
Dzisiaj trudno nawet policzyć ile osób należy do Zespołu Te-

atralnego, bo tworzą go całe rodziny. Jedni występują, inni de-
korują sceny, dbają o dźwięk, pracują nad efektami specjalnymi, 
szyją, cerują, przyszywają oderwane w strojach guziki. Każdy 
pracuje ciężko i nikt nie czeka na zapłatę, bo największą satys-
fakcją są gromkie brawa widzów, uśmiech, wzruszenie i radość. 

Jasełka Tradycyjne to jednak nie tylko piękne widowisko mu-
zyczne, które budzi zachwyt, ale również forma przybliżenia do 
głębi tajemnicy zbawienia, do Pańskich narodzin. 

– Służy temu bezpośrednie powiązanie tekstów wygłaszanych 
przez aktorów na scenie z fragmentami pochodzącymi z Pisma św. 
Dlatego też bliskie i znane wszystkim kolędy stają się w trakcie 
tego przedstawienia jasełkowego naturalną tak dla aktorów jak 
i widzów formą uwielbienia Bożej miłości. Wspólne śpiewanie ko-
lęd jest tradycją podczas Jasełek Tradycyjnych, zaś wychodząc z 
teatru publiczność może podtrzymać ten radosny nastrój, zaopa-
trując się w zarejestrowane na kasetach magnetofonowych kolę-
dy, śpiewniki, a także całe przedstawienia nagrane na kasetach 
wideo – przyznają wykonawcy. 

Na uwagę zasługuje również całe mnóstwo regionalnych 
elementów, które tworzą niepowtarzalny scenariusz przedsta-
wienia, jak również twórczość artystyczna samych Cieszynian. 
Należy do nich poezja Beaty Sabath czy Lucyny Jabłońskiej.

Krzysztof Telma/BSK

Wzruszenia nie kryli również aktorzy.

Radości nie kryła s. Jadwiga Wyrozumska.

Talent artystów został doceniony 
listem gratulacyjnym, który wręczył 
burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura.

Perfekcyjnie wyreżyserowane przedstawienie zachwyca 
pełną rozmachu scenografią oraz znakomitą grą ponad setki 
aktorów – amatorów, zaś oryginalności przedstawieniu dodają 
wpisane w scenariusz elementy z kultury regionu, wzbogacone 
twórczością artystyczną samych mieszkańców Ziemi Cieszyń-
skiej. Na uznanie zasługują nie tylko misternie dopracowane 
„Jasełka Tradycyjne”. Zespół od lat na deskach cieszyńskiego 
teatru wystawia także „Gościa Oczekiwanego” oraz „Mękę Pań-
ską”. Równie dużym wyzwaniem dla Zespołu Teatralnego była 
organizacja w ubiegłym roku w samym sercu Ziemi Cieszyń-
skiej 32. Międzynarodowego Kongresu Europasji.

Fo
t.

 K
. T

el
m

a

Fo
t.

 K
. T

el
m

a


