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Najpierw sztuczne ognie,  
potem Orszak Trzech Króli

Uczniowie z G1 „wymiatają”

Tajemnicza Wenecja

Przytulamy kolejne psiaki

W 2016 roku życzę wszystkim zdro-
wia, spełnienia marzeń i nade wszystko 
dobrych ludzi dookoła. Parafrazując sło-
wa Bułata Okudżawy: niech ten 2016 rok 
przyniesie każdemu to, czego mu w życiu 
brak. Niech będzie to rok pomyślny dla 
naszego miasta, czyniąc je piękniejszym 
dla mieszkańców i gości.

Burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura

Szanowni Mieszkańcy Cieszyna.
Życzę Państwu, aby 2016 był rokiem 

pełnym spełnionych marzeń i oczekiwań, 
niech każdemu przyniesie on wiele szczę-
ścia i pomyślności, a zdrowie niech Pań-
stwa nie opuści.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Cieszyna,

Krzysztof Kasztura

Szczęśliwego 2016 roku

Ewa Hanzel

Wszystkim ży-
czę dużo zdrowia, 
szczęścia, pomyśl-
ności, spełnienia 
marzeń, spokoju 
i pokoju. Wszystkie-
go najlepszego.

Mirosław 
Jurczenko

C ie s z y n i a k om 
życzę tego, aby 
żyli trochę spokoj-
niej, byli szczęśli-
wi, a w Cieszynie 
w końcu powstał 

dworzec z prawdziwego zdarzenia.

Halina 
Suchanek

Życzyłabym sobie 
zdrowia, zdrowia 
i jeszcze raz zdro-
wia. Wszystko inne 
mam, stąd takie ży-
czenia.

wot

Igor Ginalski

Życzę wszyst-
kim, żeby rok 2016 
był lepszy od tego, 
który się właśnie 
kończy. Żeby więcej 
i lepiej się działo, 
no i oczywiście po-
myślności.

Wanda Żmija

Chciałabym zło-
żyć wszystkim ser-
deczne życzenia 
zdrowia, siły, tole-
rancji i zrozumienia 
dla drugiego czło-
wieka.

Katarzyna 
Spilok

Życzę wszystkim 
głównie dużo zdro-
wia, a także pomyśl-
ności oraz spełnie-
nia wielu marzeń. 
Wszystkiego najlep-
szego.
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Ewa Jurecka

Mieszkańcom ży-
czę dużo zdrowia, 
żeby się wszystkim 
w Cieszynie miesz-
kało tak dobrze, jak 
mnie. Kocham to 
miasto, które – moim 
zdaniem – cały czas 
pięknieje.



2 wydarzenia

Perspektywa linii 190
Po wielu staraniach cieszyńskich i bielskich 

samorządowców wykonano kolejny krok wio-
dący do przywrócenia ruchu pasażerskiego 
na linii 190 łączącej Cieszyn z Bielskiem-Bia-
łą. Komisja ds. transportu kolejowego Śląska 
Cieszyńskiego, powołana przez starostę cie-
szyńskiego na podstawie deklaracji wszyst-
kich samorządów powiatów cieszyńskiego 
i bielskiego oraz Bielska-Białej, złożyła propo-
zycję Zarządowi Województwa Śląskiego, aby 
poszerzyć zakres rewitalizacji linii kolejowej 
relacji Beniowiec – Wisła Głębce o odcinek Go-
leszów – Cieszyn. Zarząd przyjął propozycję; 
na liście rankingowej projektów przewidzia-

nych do realizacji uwzględniono też drugą na 
Śląsku Cieszyńskim linię do rewitalizacji, Cie-
szyn – Zebrzydowice. Następny ruch należy do 
Polskich Linii Kolejowych S.A., jako właściciela 
infrastruktury kolejowej i beneficjenta tych 
środków. 

Chociaż terminy są dość odległe – w przy-
padku linii Cieszyn – Goleszów mowa jest 
o roku 2021, a Cieszyn – Zebrzydowice – 
2022, to jednak musimy pamiętać, że mó-
wimy o inwestycjach bardzo kosztownych. 
Realizacja pierwszego z projektów pochło-
nie 290,8 mln zł, drugiego 94,1 mln zł, któ-
re wymagają gruntownego przygotowania. 

Prace projektowe na linii łączącej Cieszyn 
z Katowicami przez Goleszów mają się roz-
począć w pierwszej połowie 2016 roku.

–  W tym kontekście cieszy fakt, że linia łą-
cząca Cieszyn z Katowicami jest numerem 1 na 
liście rankingowej projektów dotyczących mo-
dernizacji i rewitalizacji linii kolejowych prze-
widywanych do realizacji w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. To dodatkowo 
powinno dla nas być wyzwaniem, abyśmy zgod-
nie z zakładanym planem, mogli pod koniec 
2017 roku uruchomić węzeł przesiadkowy przy 
ul. Hajduka w Cieszynie – podsumował bur-
mistrz Cieszyna, Ryszard Macura. 

rk

Najpierw sztuczne ognie, 
potem orszak

Do 2016 roku zostało coraz mniej czasu. W nocy z czwartku na 
piątek na Rynku w Cieszynie nie będzie pokazu sztucznych ogni. 
Na wspólne widowisko Cieszyn z Czeskim Cieszynem zapraszają na 
godzinę 17.00 w piątek 1 stycznia. Pokaz sztucznych ogni zostanie 
zorganizowany nad Olzą, spotykamy się w okolicach mostu Przy-
jaźni.

Z kolei w środę 6 stycznia pod hasłem „Nade wszystko, miłosier-
dzie – miłość. Pokój. Przebaczenie” w Cieszynie odbędzie się Orszak 
Trzech Króli. Wydarzenie organizują Parafia św. Marii Magdaleny, 
Miasto Cieszyn oraz Starostwo Powiatowe. Impreza rozpocznie się 
o godz. 12.50 od spotkania orszaków. Następnie w programie prze-
widziano jasełka, występ zespołu Effatha, wspólne kolędowanie, 
konkurs na najpiękniejszy strój dziecięcy, prezentację smakołyków 
ze świątecznego stołu oraz kiermasz z wyrobami cukierniczymi 
i rękodzielniczymi. Patronat nad Orszakiem Trzech Króli sprawuje 
biskup bielsko-żywiecki, ks. Roman Pindel.

Cieszyn jest jednym z wielu miast w Polsce i na świecie, gdzie 
odbędzie się Orszak Trzech Króli. Przed rokiem wydarzenie miało 
miejsce w ponad 300 miastach w Polsce i kilkudziesięciu na świe-
cie. W najbliższą środę zaplanowano go w blisko 450 polskich mia-
stach, a za granicą Trzej Królowie przemaszerują między innymi 
w Chicago czy w Portoviejo w zachodnim Ekwadorze.

– Scenariusz tej jednej z największych rodzinnych, plenerowych im-
prez jest wszędzie podobny, ponieważ opiera się na ewangelicznym 
przekazie – mędrcy ze Wschodu (w tradycji przyjęło się, że było ich 

trzech) wyruszają za Betlejemską Gwiazdą, by odkryć w ubogiej, nie-
pozornej szopie najprawdziwszego Boga. Trzej Królowie oddają mu po-
kłon, objawiając go tym samym całemu światu. Nieodzownym elemen-
tem każdego orszaku jest wspólne, głośne, radosne kolędowanie tysięcy 
ludzi, którzy idą za Trzema Królami ubranymi w piękne, barwne stroje 
oraz ich rycerzami, wojownikami i dwórkami. W ten sposób każdy może 
się przyłączyć do Orszaku Trzech Króli, stając się nie tylko biernym wi-
dzem, ale aktywnym uczestnikiem wydarzenia. Tego dnia każdy chce 
mieć na głowie papierową koronę, która przez lata stała się atrybutem 
święta – czytamy na stronie internetowej Orszak.org.

wot

Oficjalne logo Orszaku Trzech Króli.

Bogactwo grzybów
Urząd Miejski w Cieszynie – Wydział 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydał 
kolejną kolorową książkę. Tym razem na 
tapetę zostały wzięte grzyby. Autorami pu-
blikacji są Piotr Chachuła, Aleksander Do-
rda, Marek Fiedor oraz Ryszard Rutkowski.

– Formy, kształty, bogactwo grzybów są po 
prostu niebywałe – przekonuje Aleksander 
Dorda, jeden z autorów książki, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie. – Dopiero 
jeżeli wejdziemy w ten temat głębiej i wyzwo-
limy się spod prymatu borowika, muchomora 
i pieczarki, poznamy niezwykły świat grzy-
bów. Śląsk Cieszyński, zwłaszcza nasze oko-
lice, jest dosyć specyficzny, dlatego że w pod-

łożu znajduje się dużo wapnia. Ma to później 
odzwierciedlenie w szacie roślinnej, a także 
w świecie grzybów.

W książce zostało opisanych 417 gatun-
ków. Jak dodaje Dorda, nie jest to może zbyt 
zawrotna liczba, zwraca jednak uwagę, że 
blisko 70 gatunków jest rzadkich i zagrożo-
nych w skali kraju.

– Ciekawostką jest fakt, że sześć gatunków 
nie było dotąd opisywanych, jako pochodzą-
ce z terenu Polski, dlatego przyjmujemy, że 
są  to nowe stanowiska, nowe okazy – dodaje 
naczelnik.

Wydanie książki dofinansował Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Od nowego 
roku będzie ją można otrzymać bezpłatnie 
w Urzędzie Miejskim. 

wot
Czernidłak gromadny.

Fo
t.

 A
R

C



331 grudnia 2015
Nr 27 (877)wydarzenia

Dom Narodowy świętuje swoje 115. urodziny
20 stycznia minie 115 lat od uroczystego 

otwarcia  w Cieszynie Domu Polskiego, zwa-
nego później Domem Narodowym. Powstał 
on w wyniku wielkiej, społecznej i patrio-
tycznej aktywności Polaków na Śląsku Cie-
szyńskim. Dziś Cieszyński Ośrodek Kultury, 
którego siedziba znajduje się w Domu Naro-
dowym, jak dawniej łączy ludzi, pokolenia, 
środowiska, pomysły. Edukuje, inspiruje, 
bawi… Jest miejscem koncertów, spektakli, 
spotkań, wykładów, wystaw i festiwali.

Rozmowa z Wojciechem Święsem z Książnicy Cieszyńskiej, który 
złożył projekt Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie 
podziemnego korytarza na ul. Przykopa

Tajemnicza Wenecja

stwie do większości, w których wiadomo z góry, co powstanie...
To rzeczywiście jest fajne. Powiem więcej, ten nasz projekt już został 

dostrzeżony w Polsce. W serwisie Polskiej Agencji Prasowej poświę-
conym nauce ukazał się artykuł dotyczący inicjatyw obywatelskich 
związanych z archeologią i tam ta nasza cieszyńska inicjatywa zosta-
ła opisana. Nawet jeżeli odgruzowanie korytarza to jest perspektywa 
kilku lat, to na pewno przełoży się to na promocję samego Cieszyna.

Kiedy planujecie rozpocząć prace?
Nie jest to jeszcze ustalone. Właśnie powstaje plan tych prac. 

W przyszłym roku na pewno zostaną przeprowadzone.
Rozmawiał: wot

Wojciech Święs w miejscu, gdzie już wkrótce rozpoczną się prace.

W budżecie obywatelskim Cieszyna na najbliższy rok sporo 
jest projektów rekreacyjno-sportowych (place zabaw, siłow-
nie pod chmurką). Wy poszliście w zupełnie inną stronę, co 
stanowi ciekawe urozmaicenie...

Zgadzam się z tym stwierdzeniem, ale czy to należy jakoś war-
tościować? Nasza inicjatywa jest chyba jedyna w swoim rodzaju, 
z czego się cieszę.

Jak to wszystko będzie wyglądało od strony technicznej? Co 
konkretnie chcecie zrobić?

To jest jednocześnie bardzo trudne, ale i bardzo proste. Trzeba 
rozkuć zamurowanie, które znajduje się w wejściu na ulicę Przykopa, 
zweryfikować, potwierdzić, że znajduje się tam zasypany gruzem ko-
rytarz, a następnie za kwotę, która zostanie nam do dyspozycji po za-
łatwieniu różnych formalności oraz pomniejszych spraw z tym zwią-
zanych (na przykład założenie metalowej bramy), ten gruz usunąć. 

Jaką długość ma korytarz, który chcecie odgruzować i czy istnie-
ją jakieś dokumenty, które potwierdzają wasze przypuszczenia?

Jeśli potwierdzą się relacje z tzw. Kroniki Kopidołów z przełomu 
lat 60. i 70. XX wieku, to mówimy o korytarzu o długości kilkudzie-
sięciu metrów, przedzielonym na dodatek komorami. Wszystko 
wskazuje na to, że niemalże w całości jest zasypany gruzem.

Pieniędzy na wszystkie prace chyba wam jednak nie wystarczy...
Na tę chwilę trudno to oszacować. Musimy się za to wszystko za-

brać, mamy do dyspozycji 50 tysięcy złotych. W mojej opinii, jeżeli 
potwierdzi się, że korytarz ma taką długość, to nie da się go w całości 
odgruzować. Trzeba jednak pamiętać też, że nie takie było wstępne 
założenie naszego projektu. Naszym celem jest potwierdzenie istnie-
nia korytarza i rozpoczęcie odgruzowywania. W przyszłości na pew-
no będzie możliwość starania się o dalsze środki na ten cel.

Myślicie o tym, żeby korytarz w przyszłości udostępnić tu-
rystom?

Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że potwierdzi się fakt, iż pod 
Cieszynem jakieś korytarze istnieją. Wiadomo, ten korytarz dokądś 
musi prowadzić. Na przełomie lat 60. i 70. nie udało się zweryfiko-
wać, dokąd. Pomysł jest taki, żeby ten projekt stał się początkiem 
bardziej kompleksowej rewitalizacji tych podziemi, czego finalnym 
efektem byłoby otwarcie podziemnej trasy turystycznej.

Nie obawiacie się, że otworzycie przysłowiową puszkę Pan-
dory?

Jeżeli chodzi o pomysły na przyszłość, to pole do popisu jest bar-
dzo szerokie, ale to chyba dobrze. W podziemnym korytarzu można 
urządzić wiele ciekawych rzeczy. Jeżeli chodzi o puszkę Pandory, 
to obawiam się, że ukończenie całego projektu będzie wymagało 
znacznie większych nakładów czasowych i finansowych, niż na 
obecną chwilę jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

W waszym projekcie dużo jest tajemniczości, w przeciwień-

Promocja na Facebooku

20 stycznia o godz. 17.00 rozpocznie 
się spotkanie jubileuszowe. W programie 
m.in. wykład Mariusza Makowskiego Dom 
Narodowy w kalejdoskopie historii, koncert 
Big Bandu Franciszka Widnica, wspólne 
śpiewanie z Chórem Jubileuszowym ZPiT 
Ziemi Cieszyńskiej. Zapraszamy również 
do odwiedzenia naszych galerii, gdzie bę-
dzie można zobaczyć wystawę 115 lat Domu 
Narodowego w Cieszynie – meandry historii.

COK

Projekt Cieszyńskie podziemia 
na start. Odgruzowanie podziemne-
go korytarza na ul. Przykopa zajął 
w głosowaniu piąte miejsce. Otrzy-
mał od mieszkańćów 2672 punkty. 

Pomysłodawcy odgruzowania 
korytarza walczyli o głosy w prze-
strzeni wirtualnej, na fanpag’u Cie-
szyńskie Podziemia. Do dziś stronę 
polubiło ponad 1300 użytkowników 
Facebooka, w tym wielu z Cieszyna. 
Na stronie www.facebook.com/Pod-
ziemia/ znajdziemy wiele archiwal-
nych zdjęć i dokumentów.                                                                                     

wot
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4 wieści ze szkół

Świąteczny quiz ły Podstawowej. W tym roku organizator-
ki quizu postawiły na pracę zespołową – 
uczniowie pracując w parach mieli okazję 
wykazać się znajomością świątecznego 
słownictwa oraz wiedzą na temat bożona-
rodzeniowych tradycji w krajach angloję-
zycznych. Nie zabrakło również świątecz-
nych kalamburów oraz uzupełnienia tekstu 
nastrojowej piosenki pt. It’s Beginning To 
Look A Lot Like Christmas, wykonanej przez 
M. Bublé. 

Zwycięzcami tegorocznego spotkania zo-
stali uczniowie z KSP, drugie miejsce zajęli 
uczniowie z SP6, natomiast trzecie przypadło 
ex aequo uczniom z SP1 oraz SP3. Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy raz jeszcze, 
a opiekunom dziękujemy za przygotowanie 
uczniów do konkursu. Do zobaczenia za rok 
na jubileuszowej, X już edycji quizu.

Zespół nauczycieli j. angielskiego, SP1

Najważniejszy moment – wręczenie nagród.

Radość z narodzenia

Jasełka przygotowali uczniowie klas trzecich.

Ekologiczna wiedza
Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyro-

dy wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Cieszynie – Wydziałem Ochrony Środo-
wiska byli organizatorami XIII Konkursu-
Wiedzy o Ekologii. Udział w nim wzięło 387 
uczestników – uczniów z wszystkich typów 
szkół naszego powiatu. Pierwszy raz w hi-
storii konkursu, aż dziewięciu uczestników 
odpowiedziało na wszystkie pytania.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi w Cieszynie. Spo-
tkanie zakończyło wspólne zdjęcie autorów 
nagrodzonych prac ze swoimi nauczyciela-
mi, dyrekcją oraz organizatorami.

Mieczysław Prawdzik, Prezes ZP LOP

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.

Rekordowy konkurs
Eko-ozdoba choinkowa – pod takim hasłem 

po raz pierwszy Wydział Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cie-
szunie zorganizował konkurs plastyczny dla 
dzieci ze szkół podstawowych z terenu Cie-
szyna. Jego celem była promocja zachowań 
ekologicznych, w szczególności potrzeby 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i ponownego wykorzystania 
surowców wtórnych. Uczestnicy konkursu 
plastycznego wykonali świąteczne eko-ozdo-
by: eko-choinki i eko-bombki dowolną tech-
niką, w dowolnej formie z surowców wtór-
nych: opakowań papierowych, szklanych, 
plastikowych, gazet oraz z materiałów natu-
ralnych (drewno, siano, szyszki, wiklina). 

Zainteresowanie konkursem przeszło 
najśmielsze oczekiwania organizatorów, 
a duża w tym zasługa nauczycieli oraz ro-
dziców, którzy zachęcili dzieci do udziału 
w konkursie i pomogli wykonać świąteczne 
recyklingowe ozdoby. 

W czwartek 17 grudnia mieliśmy przy-
jemność gościć w Szkole Podstawowej nr 1 
w Cieszynie uczestników IX edycji corocz-
nego świątecznego konkursu z języka an-
gielskiego pt. Christmas Quiz. 

W zaciętej walce udział wzięli uczniowie 
z SP1, SP3, SP4, SP6 oraz Katolickiej Szko-

Konkurs był rekordowy pod wieloma względami.

Pomysłowość uczniów nie zna granic.

Łącznie do konkursu zgłoszone zostały 
134 prace, wykonane przez 145 uczniów, 
spośród których wyłoniono następujących 
zwycięzców:

Kategoria I – Eko-choinka
1. Rosa Macri' kl. 3d – Szkoła Podstawo-

wa nr 2, 2. Karolina Szczypka kl. 2a – Szkoła 
Podstawowa nr 6, 3. Bartłomiej Tokarzewski 
kl. 3 – Szkoła Podstawowa nr 7; wyróżnie-
nia: Oliwer Błachut kl. 2b – Szkoła Podsta-
wowa nr 3, Szymon Siekierka kl.1b – Szkoła 
Podstawowa nr 6, Tymoteusz Dawid kl. 2a 
i Adam Dawid 1a – Szkoła Podstawowa nr 3.

Kategoria II – Eko-bombka 
1. Alicja Tochaczek kl. 6b – Szkoła Podsta-

wowa nr 4, Wojciech Spandel kl. 4a – Szkoła 
Podstawowa Towarzystwa Ewangelickie-
go, 2. Dominik Witoszek kl. 5 – Szkoła Pod-
stawowa nr 8 przy ZPSWR, Filip Kotowski 
kl.4b – Szkoła Podstawowa nr 1, 3. Nikola 
Kuczera kl.5a – Szkoła Podstawowa nr 1.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wrę-
czenie nagród i dyplomów zwycięzcom 
przez burmistrza Cieszyna miało miejsce 
16 grudnia. Prace dzieci można podziwiać 
na Zamku Cieszyn do 17 stycznia 2016. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i cie-
szymy się, że z taką chęcią i zaangażowaniem 
wzięli udział w konkursie. Zapraszamy za rok. 

Galeria zdjęć eko-choinek i eko-bom-
bek jest dostępna na stronie internetowej 
www.um.cieszyn.pl/smieci.

Mat. pras.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w na-
szej szkole wystawiono jasełka, które 
przygotowały klasy 3a i 3b. Uczniowie po 
raz pierwszy zaprezentowali się podczas 
spotkania wigilijnego dla pracowników 
szkoły oraz emerytów, które odbyło się 17 
grudnia. Mali aktorzy doskonale wcielili się 
w swoje role, za co zostali nagrodzeni go-
rącymi brawami. 22 grudnia przedstawie-
nie mogli zobaczyć także uczniowie naszej 
szkoły i choć na chwilę przenieść się ponad 
2000 lat wstecz i na nowo przeżyć radość 
z narodzenia dzieciątka Jezus.

Przedstawienie przygotowane zostało 
przez katechetkę Renatę Cinal i wycho-
wawcę klasy 3a, Benitę Gałuszkę. Dekora-
cję na widowisko jasełkowe przygotowała 
Elżbieta Kaczmarek.
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Pamięć o bohaterach
10 grudnia Gimnazjum nr 3 w Cieszynie od-

wiedzili niecodzienni goście. Do naszej szkoły 
zawitali burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura, 
oraz asystent posła Jacka Fallusa, Przemysław 
Drabek. Powodem wizyty gości było wręcze-
nie nagród i dyplomu uczniowi klasy Ic Karo-
lowi Szczygłowi, który zdobył wyróżnienie 
w konkursie Chwała bohaterom – Franciszek 
Żwirko i Stanisław Wigura. 

Konkurs ten został zorganizowany przez 
Biuro Poselskie Posła Jacka Fallusa. Polegał 
on na zgromadzeniu możliwie najwięk-
szej liczby zdjęć i informacji o sławnych 
pilotach, którzy zginęli w 1932 roku w ka-
tastrofie lotniczej pod Cierlickiem oraz 
zrobieniu prezentacji multimedialnej. Wy-
różnionemu i jego nauczycielce Ludmile 
Saletrze-Badurze serdecznie gratulujemy.

G3

Karol Szczygieł w doborowym towarzystwie.

Pełna miska 
Listopad i grudzień w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Cieszynie to czas akcji Pełna miska 
dla schroniska, w ramach której uczniowie 
i nauczyciele zbierają karmę i niezbędne ak-
cesoria dla psów i kotów. Nie inaczej było 
i w tym roku. Dzięki ofiarności społeczności 
szkolnej zebrano dla psów 180 kg suchej kar-
my i puszek mięsnych, ponad 2 kg makaronu 
oraz 33 akcesoria (miski, zabawki, koce itp.) – 
wszystko to zostało przekazane cieszyńskie-
mu schronisku dla zwierząt Azyl. Natomiast 
Fundacja dla zwierząt i środowiska Lepszy 
świat otrzymała dla kotów, znajdujących się 
pod jej opieką, 47 kg karmy i 22 akcesoria 
(miski, koce, poduszki). Dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli się do tegorocznej akcji.

Zespół ds. promocji SP1

Uczniowie „jedynki” pokazali wielkie serce.

Ale fotograf

Konrad Franek – zwycięzca konkursu fotograficz-
nego wraz z opiekunem Tomaszem Targowskim.

„Dwójka” górą

Mistrzowie Cieszyna w mini-koszykówce.

Podstawowych Chłopców w mini-koszy-
kówce. Do udziału w zawodach przystąpiły 
szkoły: SP1, SP2 oraz SP4. Wszystkie roze-
grane przez naszą drużynę mecze kończyły 
się zdecydowaną przewagą nad rywalami. 
Drużyna w składzie: Maksymilian Budziń-
ski-Lipka, Oliwier Gęborski, Marek Hankus, 
Kacper Jarosz, Aleksander Kajstura, Kamil 
Lizak, Krystian Malinowski, Nikodem No-
wak, Radosław Paw, Patryk Rutkowski, 
Seweryn Uznański i Filip Wróbel wykazała 
się bardzo dobrą grą w obronie oraz zespo-
łowością w ataku i dzięki temu uzyskała 
tak świetny wynik. Opiekunem drużyny 
był Marek Piesecki. Mamy nadzieję, że zwy-
ciężymy również w finałach powiatowych.

SP2

Spotkanie z historią
18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 
członkowie Regionalnego Koła Naukowego 
Dl@ jutra wraz z Krzysztofem Neściorem, 
przedstawicielem Muzeum 4. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich w Cieszynie, zorganizo-
wali niecodzienną lekcję historii pt. Lotnicy 
– bohaterowie Śląska Cieszyńskiego.

Krzysztof Neścior  zaprezentował uczest-
nikom oryginalny fragment blachy samolo-
tu A-20 Boston, bombowca, który rozbił się 
w 1945 roku w Kończycach oraz  kamizelkę 
lotniczą amerykańskiego pilota, zestrzelo-
nego w 1943 roku w Holandii, a  odnalezio-
ną na Śląsku Cieszyńskim. 

 Grzegorz Kasztura, badacz historii lotnic-
twa i wojskowości na Śląsku Cieszyńskim  
a zarazem autor książki Z historii polskiego 
lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1912-1939, opowiadał o przedwojennym 
polskim lotnictwie szybowcowym na Śląsku 
Cieszyńskim, podkreślając  istotny wkład  
naszego regionu w rozwój lotnictwa pol-
skiego. Omówił także zagadnienia technicz-

ne związane z polskim sportem lotniczym. 
Młodzież z ciekawością wysłuchała lotni-

czych opowieści, jak również zainteresowa-
ła się zorganizowaną wystawą, przywołu-
jącą pamięć o bohaterach lotnictwa, w tym 
najbardziej utytułowanego lotnika ze Śląska 
Cieszyńskiego z okresu II wojny światowej – 
Pawła Niemca, oficera lotnictwa, uczestnika 
bitwy o Anglię i dowódcy aż czterech róż-
nych dywizjonów myśliwskich.

Nasza szkoła jest pierwszą placówką w re-
gionie goszczącą wystawę, która została 
przygotowana przez Fundację Historyczną 
Lotnictwa Polskiego, Muzeum Sił Powietrz-
nych w Dęblinie oraz Muzeum 4. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich w Cieszynie w związku 
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci 
Pawła Niemca. W imieniu uczniów, dyrekcji 
oraz organizatora spotkania i opiekuna Re-
gionalnego Koła Dl@ jutra – Agaty Granda, 
serdecznie dziękujemy Grzegorzowi Kasztu-
rze  oraz  Krzysztofowi Neściorowi za „żywą 
lekcja historii”, która spotkała się z dużym 
uznaniem zebranych i pokazała nam część 
historii naszego regionu w tak interesujący 
i niekonwencjonalny sposób.

SP2

8 grudnia został rozstrzygnięty konkurs fo-
tograficzny zorganizowany przez KRUS – pla-
cówkę terenową w Cieszynie. Nosił on nazwę 
Zagrożenia w gospodarstwie rolnym widziane 
w obiektywie: jeśli zwierzęta dobrze traktu-
jesz – mniej ryzykujesz! Laureatem i zdobywcą 
pierwszego miejsca został uczeń Gimnazjum 
nr 3 – Konrad Franek. Najwyższe miejsce 
zdobył, przedstawiając na trzech fotografiach 
właściwe, zgodne z naturą hodowanie zwie-
rząt, a na trzech innych fotografiach ujął te-
mat z przeciwnej strony, czyli pokazał w jak 
niezgodnych z jakąkolwiek normą warunkach 
można trzymać zwierzęta. 

Jesteśmy pewni, że w naszej społeczności 
szkolnej jest sporo uczniów, którym los na-
szych „braci mniejszych” nie jest obojętny. 
Wiele razy to udowodnili. Bardzo cieszymy 
się, że Konradowi udało się we właściwy 
sposób ująć tematykę konkursu, bo do ła-
twych nie należała. Słowa uznania należą 
się również opiekunowi Konrada – Toma-
szowi Targowskiemu.                                   

G3

Po raz kolejny udowodniliśmy, że je-
steśmy najlepsi. 15 grudnia w hali MOSiR 
w Cieszynie odbyły się Mistrzostwa Szkół 
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Uczniowie z G1 „wymiatają”

Karolina Hernik z 2b i Weronika Szczypka z 1b – 
najlepsze szachistki w powiecie.

Marcin Massalski z 2b, Filip Kozubek z 3d i 
Jan Waszut z 2a – najlepsi tenisiści stołowi w 
powiecie.

Na zdjęciu Joasia Borowska z 3b – laureatka 
„Strumieńskiej Żaby”.

• Marianna Kusy, klasa 2b: chemia – opie-
kun: E. Miazgowska,

• Marcel Miodek, klasa 3b: j. niemiecki – 
opiekun: Anna Cieślar,

• Maria Wiśniewska, klasa 3b: j. niemiec-
ki – opiekun: A. Cieślar.

Dobiegające końca pierwsze półrocze roku 
szkolnego 2015/16 obfitowało także w szereg 
innych sukcesów uczniów z G1. Okazali się 
m.in. najlepsi w powiecie w szachach drużyno-
wych dziewcząt, w tenisie stołowym chłopców 
oraz udowodnili, że potrafią też dobrze biegać, 
zajmując trzecie miejsce w powiecie w biegach 
przełajowych chłopców i V miejsce dziewcząt. 
Natomiast 15 grudnia w Gimnazjum im. 
Powstańców Śląskich w Strumieniu odbyło 
się podsumowanie XV Powiatowego Kon-
kursu Ortograficznego Strumieńska Żaba, 
z którego uczennica klasy 3a, Joanna Bo-
rowska, wróciła ze statuetką Srebrnej Żaby, 
zdobywając drugie miejsce. 

Gratulujemy uczniom i opiekunom!
DN

• Joanna Borowska, klasa 3a: j. polski – 
opiekun: Izabela Borecka,

• Julia Szostakow, klasa 3c: j. polski – 
opiekun: M. Sulej,

• Sara Wilk, klasa 3d: j. polski – opiekun: 
M. Sulej,

• Jan Walica, klasa 3b: matematyka – 
opiekun: E. Dobosz, 

• Anna Niechaj, klasa 3c: j. angielski – 
opiekun: Grażyna Zmełty,

• Julia Czapla, klasa 3b: biologia – opie-
kun: B. Kalińska,

• Konrad Szurman, klasa 2b: biologia – 
opiekun: B. Kalińska,

• Martyna Piechaczek, klasa 3d: historia 
– opiekun: E. Zdrazil,

• Błażej Nowiński, klasa 3b: historia – 
opiekun: E. Zdrazil,

• Karol Szteler, klasa 3d: WoS – opiekun: 
Ryszard Milewski,

• Dominika Trajdos, klasa 3a: WoS – opie-
kun: R. Milewski,

• Ryszard Siedlecki, klasa 2a: chemia – 
opiekun: E. Miazgowska,

• Julia Gabzdyl, klasa 3b: chemia – opie-
kun: E. Miazgowska,

W dniach od 9 do 23 listopada odbył się 
pierwszy etap szkolny Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych, w których ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, jak zawsze, 
spisali się bardzo dobrze. Do etapu rejono-
wego zakwalifikowało się 28 osób. Oto 
wykaz uczniów wraz z opiekunami, którzy 
przeszli do II etapu:

• Karolina Hernik, klasa 2b: j. polski, bio-
logia, chemia – opiekunowie: Marzena Ma-
zur, Beata Kalińska, Ewa Miazgowska,

• Igor Brandenburg, klasa 3a: matematy-
ka, fizyka, chemia – opiekunowie: Ewa Do-
bosz, Paweł Burzawa i Stanisław Wykręt, 
E. Miazgowska,

• Marcelina Hanzel, klasa 3b: j. polski, histo-
ria – opiekunowie: Marta Sulej, Ewa Zdrazil,

• Michał Hajt, klasa 3a: matematyka, che-
mia – opiekunowie: E. Miazgowska,

• Julia Krzenek, klasa 2b: biologia, chemia 
– opiekunowie: E. Miazgowska,

Święta po angielsku
12 grudnia odbył się Międzyszkolny Kon-

kurs Języka Angielskiego dla klas I-III It’s 
Christmas Time. Organizowała go, jak co 
roku, Szkoła Podstawowa nr 3 w Cieszynie. 
W etapie szkolnym zwyciężyły Magdalena 
Zabój (kl. 3a) i Paulina Jagiełło (kl. 3b) i to one 
reprezentowały naszą placówkę.  Po zaciętej 
rywalizacji Magdalena Zabój zdobyła drugie, 
a Paulina Jagiełło trzecie miejsce. Dziewczy-
ny otrzymały dyplomy i drobne prezenty. 

Barbara Turoń, SP1

Szkolne specjalistki z języka angielskiego.

Nasze sukcesy

Dziewczyny świetnie radzą sobie pod siatką.

Grudzień to czas oczekiwania i radości, 
w który wprowadził nas apel adwentowy 
przygotowany przez nasze panie kate-
chetki. Korytarze Szkoły Podstawowej To-
warzystwa Ewangelickiego wypełniły się 
zapachem choinki i pierniczków. W SPTE 
drzewko tradycyjnie żywe, pięknie przy-
strojone już od progu cieszy oczy. Tuż 
obok kiermasz ze ślicznymi drobiazgami 
świątecznymi wykonanymi przez uczniów 
i nauczycieli SPTE. To właśnie z powodu 
tych rękodzieł na początku grudnia okna 
naszej szkoły długo rozświetlało światło. 

Nasze uzdolnione koleżanki kleiły, dzierga-
ły, przycinały, układały, piekły, ozdabiały, 
a na końcu pakowały świąteczne bibeloty, 
dodając do każdej paczki porcję uśmiechu 
i serdecznych myśli o naszych uczniach. To 
dla nich przeznaczone będą pieniądze po-
zyskane na kiermaszu, dzięki nim wzboga-
cimy szkolne świetlice i klasy.

Grudzień to czas radości… Cieszymy się 
także z sukcesu naszych uczniów – aż pię-
cioro z nich zakwalifikowało się do eta-
pu rejonowego Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Języka Polskiego, 
a szóstka weźmie udział w rejonowych po-
tyczkach Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Matematyki. Gorąco trzyma-
my za nich kciuki. 

Nie mniej cieszy sukces naszych siatka-
rek, które wywalczyły drugie miejsce pod-
czas IX Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt 
o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Miłośni-
ków Dzięgielowa. W niewielkiej szkole, ta-
kiej jak nasza, trudniej o odnalezienie całej 
drużyny sportowych talentów, okazuje się 
jednak, że kiedy uda się je odnaleźć, są to 
talenty na medal. Na srebrny medal!
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Styczeń. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Styczeń. Paszporty Przedsiębiorcy rozdane.

Marzec. 10. urodziny Zamku Cieszyn.

Kwiecień.  Cieszyński Fortuna Bieg.

Maj. Majówka z historią.

Luty. Kolejna akcja Zima w Mieście.

Kwiecień. Tydzień z Autyzmem w SP2.

Kwiecień. Ogólnopolskie spotkanie blogerów podróżniczych.
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Maj. Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą.

Maj. 15-lecie Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza. Czerwiec. Koncepcja Przystanku Cieszyn przedstawiona.

Czerwiec. Święto Trzech Braci. Czerwiec. Jubileusz 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. 
Janiny Marcinkowej.

Lipiec. Lato w Mieście trwa w najlepsze.Lipiec. Huśtawki na Rynku – nowa atrakcja.

Maj. Cieszynalia.
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Wrzesień. Otwarcie zmodernizowanego placu zabaw Pod Wałką. Wrzesień. Narodowe czytanie „Lalki”.

Sierpień. XXVIII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny. Sierpień. Wieczór Narodów w ramach Letniej Szkoły Języka Polskiego.

Sierpień. Podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Miejskim a UŚ.

Sierpień. Armwrestling kolejny raz zagościł w Cieszynie.

Sierpień. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Sierpień. Plaża w samym sercu miasta.
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Grudzień. Powrót pociągów na trasę Cieszyn – Frydek-Mistek. Grudzień. Pożegnanie zastępcy burmistrza, Bogdana Ścibuta. 

Listopad. Spotkanie w Urzędzie Miejskim dotyczące przyszłości kolei.Listopad. Wystartowała wyszukiwarka internetowa Grobonet.

Listopad. Ogłoszenie wyników głosowania na Budżet Obywatelski 2016. Listopad. Kolejne Cieszynianki rozdane.

Wrzesień. Ogród Dwóch Brzegów gotowy. Październik. Konferencja dotycząca sportów motorowych w Cieszynie.
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Twórcze pasje 
Jak z kolorowych koralików zrobić pięk-

ne, przestrzenne serduszka 3D? Dowiedzą 
się tego uczestnicy prowadzonych przez 
Agnieszkę Pawlitko warsztatów tworzenia 
biżuterii (dla młodzieży i dorosłych), na które 
zapraszamy do Domu Narodowego 14 stycz-
nia o godz. 16.00, liczba miejsc ograniczona – 
zapisy, bilety w cenie 20 zł do nabycia w COK.

COK

Orszak  
Trzech Króli

Zapraszamy 6 stycznia na cieszyński Ry-
nek, gdzie o godz. 12.50 nastąpi spotkanie 
orszaków. W programie przewidziano ja-
sełka, występ zespołu Effatha, wspólne 
kolędowanie, konkurs na najpiękniejszy 
strój dziecięcy, prezentację smakołyków ze 
świątecznego stołu oraz kiermasz z wyro-
bami cukierniczymi i rękodzielniczymi. 

Organizatorzy

Oddaj krew
9 stycznia w Wydziale Zamiejscowym 

WSB w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 44 
oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej odbędzie się piąta już Akcja 
Honorowego Krwiodawstwa. Krew będzie 
można oddać od godz. 10.00 do 14.00.

Akcja za każdym razem ściąga wiele osób, 
które zdają sobie sprawę, że krew jest naj-
cenniejszym lekiem i może uratować komuś 
życie. Warto dodać, że podczas trwania akcji 
będzie także możliwość dokonania rejestra-
cji jako potencjalny dawca szpiku kostnego.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym 
patronatem JM Rektora WSB w Dąbrowie 
Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisławy Dac-
ko-Pikiewicz oraz dziekana cieszyńskiego 
Wydziału Zamiejscowego WSB dra Andrze-
ja Bubnickiego.

Mat. pras.

Kolędy czas

6 stycznia o godz. 17.00 Parafia Ewan-
gelicko-Augsburska zaprasza na Tradycyj-
ny Wieczór Kolęd w kościele Jezusowym. 
W programie występy cieszyńskich chó-
rów i wspólne kolędowanie.

Organizatorzy

Z batutą i humorem
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cie-

szynie zaprasza na koncert karnawałowy 
Z batutą i... Maciejem Niesiołowskim, który 
odbędzie się 6 lutego o godz. 18.00. Bilety 
w cenie 50, 80 i 100 zł do nabycia w kasie 
teatru i w systemie on-line.

Teatr

Bal Aniołów
Międzynarodowa Organizacja Soropti-

mist International Klub w Cieszynie zapra-
sza 27 stycznia do Domu Nrodowego w Cie-
szynie na drugi bal karnawałowy dla dzieci 
z klas integracyjnych szkół podstawowych 
i ośrodków szkolno-wychowawczych po-
wiatu cieszyńskiego. Pomoc wolontariacką 
zadeklarowali instruktorzy i harcerze Huf-
ca Ziemi Cieszyńskiej oraz studenci UŚ.

Organizatorzy



12 ogłoszenia i komunikaty

Lokale użytkowe do wynajęcia

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, 
nieograniczonego, na prowadzenie dowolnej 
działalności gospodarczej lokal użytkowy po-
łożony na parterze w dwóch sąsiadujących ze 
sobą budynkach nr 8 i 10 przy ul. Nowe Miasto 
w Cieszynie (wejście do lokalu przez korytarz 
budynku), o łącznej powierzchni użytkowej 
49,20 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 ZBM: www.bip.zbm.cieszyn.pl.

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

Kluby radnych zapraszają 

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

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

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

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Anonimowe spotkania

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

Organizatorzy

Zaproszenie dla  
organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszam przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców Cieszyna na Spotkanie Nowo-
roczne, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 
o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza.

Ze względów organizacyjnych proszę o wy-
typowanie jednego przedstawiciela Państwa 
organizacji i potwierdzenie uczestnictwa 
do dnia 13 stycznia na e-maila: kultura2@
um.cieszyn.pl.

Ryszard Macura 
Burmistrz Miasta Cieszyna

***
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, 
ograniczonego do branży biurowo-usługowej, 
lokal użytkowy położony na I piętrze budynku 
nr 1 przy ul. Górny Rynek w Cieszynie (wejście 
do lokalu od strony ul. Szerokiej), o łącznej po-
wierzchni użytkowej 75,01 m2, na prowadzenie 
cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców działalno-
ści gospodarczej.

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 ZBM: www.bip.zbm.cieszyn.pl

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

ZBM

Odśnieżamy dachy
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Cieszynie dot. użytkowania obiek-
tów budowlanych w sezonie jesienno-zimowym. 

W okresie jesienno-zimowym występuje zwięk-
szone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, 
związanych z użytkowaniem obiektów budowla-
nych. Właściciele lub zarządcy obiektów budow-
lanych są obowiązani utrzymywać i użytkować 
obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyzna-
czonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. 
W razie wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny 
zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny 
obiektów budowlanych oraz każdorazowo podjąć 
działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. 
przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej 
zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie 
nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów 
śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi 
lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na obiekty użytecz-
ności publicznej, w których przebywa jednorazo-
wo znaczna liczba osób, takie jak: hale handlowe, 
sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, 
teatry, zadaszenia trybun na stadionach, w tym 
obiekty o dużych powierzchniach dachów i lek-
kiej konstrukcji wieloprzęsłowej. Prace związane 
z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach należy 
wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod 
nadzorem osób posiadających odpowiednią wie-
dzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka nieko-
rzystnego obciążenia konstrukcji obiektu. 

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym wy-
stępuje wzmożone zagrożenie związane z eks-
ploatacją urządzeń grzewczych. Potwierdzają to 
szczególnie przypadki zatruć tlenkiem węgla. Dla-
tego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom 
obiektów budowlanych na przestrzeganie obo-

wiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku 
okresowej kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych, instalacji gazowych, kotłów gazo-
wych oraz przewodów kominowych: dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, za-
rządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynika-
jących z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby 
spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatru-
cie gazem. Przypominam zarządcom i właścicie-
lom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budyn-
ków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników 
odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganie 
podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użyt-
kowania, celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem 
węgla, wybuchu gazu lub pożaru. 

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania 
powinny być poddawane przez właściciela lub za-
rządcę okresowym kontrolom stanu technicznego 
(art. 62 ustawy Prawo budowlane). Odpowiedzial-
nym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie 
obiektów budowlanych jest właściciel lub zarząd-
ca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane). 

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny 
obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich 
użytkowania podlegają odpowiedzialności ad-
ministracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a usta-
wy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie 
i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nieza-
pewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniej-
szą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 
z późn. zm.), Rozporządzenie Wojewody Śląskie-
go nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. 
Nr 235/2009). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Cieszynie – Jan Smolarz

Cztery lokale do zbycia

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

• lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku 
przy ul. Wyspiańskiego 7 w Cieszynie wraz 
z udziałem w nieruchomości gruntowej i czę-
ściach wspólnych budynku w 9133/67475 części,

• lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku 
przy ul. Wyspiańskiego 7 w Cieszynie wraz 
z udziałem w nieruchomości gruntowej i czę-
ściach wspólnych budynku w 9135/67475 części,

• lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku 
przy ul. Strzelców Podhalańskich 1 w Cieszynie 
wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej i czę-
ściach wspólnych budynku w 3910/99169 części,

• lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku 
przy ul. Strzelców Podhalańskich 4 w Cieszynie 
wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej i czę-
ściach wspólnych budynku w 5763/98475 części.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia zostały wywieszone na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 
I piętro) na okres 21 dni, tj. od dnia 18 grudnia 
2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r.

Wydział GN

Przypominamy o terminie 
płatności za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15 
stycznia 2016 r. upływa termin płatności opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za IV kwartał 2015 r. 

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

znaczony wyłącznie do opłaty za  gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi,
• na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cie-

szynie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,

• gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców spół-

dzielni mieszkaniowych oraz wspólnot.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 

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

Wydział FN
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PREMIERY
2, 3, 6.01 g. 11.30 2D  Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – dubbing (science fic-
tion) USA 10
2-7.01 g. 14.15 2D  Gwiezdne  wojny – Prze-
budzenie mocy – napisy (science fiction) 
USA 10
2-7.01 g. 17.00 3D  Gwiezdne  wojny – Prze-
budzenie  mocy – dubbing (science fiction) 
USA 10
2-7.01 g. 19.45 3D  Gwiezdne  wojny – Prze-
budzenie  mocy – napisy (science fiction) 
USA 10
8-14.01 g. 14.15 Operacja  Arktyka – dub-
bing (przygodowy, familijny) Norwegia 6
8-14.01 g. 16.00 Franciszek (biograficzny) 
Hiszp./Arg./Włochy 12
8-14.01 g. 18.00 Słaba  płeć? (komedia) Pol-
ska 15
8-13.01 g. 20.00 Słaba  płeć? (komedia) Pol-
ska 15
15-21.01 g. 14.00 Bella  i  Sebastian  2 – 
dubbing (przygodowy, familijny) Francja 6
15-21.01 g. 16.00 Nienawistna ósemka – 
napisy (western) USA 15
15-20.01 g. 19.00 Nienawistna  ósemka – 
napisy (western) USA 15

TEATR

31.12 g. 20.00 Spektakl Sylwestrowy w Te-
atrze „Spróbujmy jeszcze raz”
2.01 g. 16.00 Koncert „Dzieci śpiewają kolędy” 
–  Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie
3.01 g. 16.00 Koncert „Dzieci śpiewają kolędy” 
–  Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie
6.01 g. 16.00 Widowisko Jasełkowe „Nad 
Betlejem...” – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej
7.01 g. 17.00 Świąteczny Koncert Charyta-
tywny
8.01 g. 17.00 Widowisko Jasełkowe „Nad 
Betlejem...” – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej
9.01 g. 18.00 Koncert Noworoczny Duetów 
operetkowych
16-27 i 29.01 „Jasełka Tradycyjne” – Zespół 
Teatralny Parafii św. Elżbiety w Cieszynie 

COK

1.01 g. 17.00 (Nad Olzą) Noworoczny po-
kaz ogni sztucznych 
3.01 g. 8.00 Targi staroci (Cieszyński Klub 
Hobbystów) 
7.01 g. 16.00 „Zdrowie ukryte w warzy-
wach” – spotkanie z Walentym Witcza-
kiem (Koło Radiestetów) 
8.01 g. 17.00 „Hola Perú! Hola Bolivia! – 
Czyli goniąc południowoamerykańskie 
marzenia” – prelekcja multimedialna Na-
talii Martynek i Tomasza Milewskiego
11.01 g. 16.00 „Rzóndzymy, rozprawiomy 
i śpiywómy po naszymu” – spotkanie sek-

cji miłośników gwary cieszyńskiej 
11.01 g. 17.00 „Zdrowie powraca nocą” – 
wykład Romana Bartosika (Klub Zdrowia)
12.01 g. 16.00 Spotkanie sekcji geograficz-
no–historycznej Uniwersytetu III Wieku
13.01 g. 9.00, 11.00 (SP3 w Cieszynie) In-
terdyscyplinarny Program Edukacji Me-
dialnej „Kino Szkoła” – warsztaty dla dzieci 
i młodzieży
13.01 g. 15.00 „Refleksje z podróży do 
Izraela” – prelekcja multimedialna Albi-
na Klimczaka (Towarzystwo Miłośników 
Ogrodnictwa, COK)
13.01 g. 16.00 „Po cieszyńsku po obu stro-
nach Olzy” – konkurs gwar dla dzieci i mło-
dzieży – finał (COK, Sekcja Ludoznawcza 
PZKO, Stowarzyszenie Wspólnota Polska)
14.01 g. 9.00, 11.30 Interdyscyplinarny 
Program Edukacji Medialnej „Kino Szkoła” 
– warsztaty dla dzieci i młodzieży
14.01 g. 16.00 „Koralikowe serduszko” – 
warsztaty tworzenia biżuterii, (dla mło-
dzieży i dorosłych, zapisy, bilety 20 zł  
WYSTAWY
Galeria:
11-29.01 „115 lat Domu Narodowego w Cie-
szynie – meandry historii” (wernisaż 11.01 
g. 12.00)
Galeria „Na Piętrze”:
11-29.01 „115 lat Domu Narodowego w 
Cieszynie – meandry historii”

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
do 28.02 „Cieszyn w latach I wojny świato-
wej” – autor Irena French

BIBLIOTEKA

4.01 g. 9.00 Warsztaty RoboKlasa
5.01 g. 9.00 Warsztaty RoboKlasa
5.01 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
7.01 g. 9.00 Warsztaty RoboKlasa
11.01 g. 10.45 Warsztaty RoboKlasa (Gim-
nazjum TE) 
11.01 g. 12.45 Warsztaty RoboKlasa (Gim-
nazjum TE) 
12.01 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
12.01 g. 13.00 Warsztaty RoboKlasa
13.01 g. 16.00 Dyskusyjny Klub Książki 
Eustachy Rylski: „Szara lotka” 
ODDZIAŁ DLA DZIECI
4.01 g. 15.00 – Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa) 
5.01 g. 15.00 – Strefa czytania – zajęcia li-
terackie
8.01 g. 15.00 – WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
11.01 g. 15.00 – Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa) 
12.01 g. 15.00 – Stacja plastyka – warszta-
ty plastyczne
13.01 g. 10.30 – Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)
13.01 g. 15.00 – English story – warsztaty 
językowo-plastyczne
15.01 g. 15.00 – WyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
do 5.03 Czas jest wszystkim. Kalendarze w 
zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wie-
ku po współczesność

M4PSP

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

MUZEUM DRUKARSTWA

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

ZAMEK CN

WYSTAWY czynne codziennie 10.00-17.00
do 17.01 Dizajn w przestrzeni publicznej. 
Zmiana, sala wystawowa Oranżerii Zamku 
Cieszyn
do 24.01 g. 11.00-17.00 Czas jest wszyst-
kim. (Nie)codzienne kalendarze, Oranżeria 
Zamku Cieszyn
9.01 g. 10 Mała Pracownia Projektowania. 
Projektowanie typografii z Tomaszem Bier-
kowskim – Zamek Cieszyn
14.01 Dizajn dla dojrzałych – cykl spotkań 
przeznaczony dla osób 50+, Zamek Cieszyn  
ul. Zamkowa 3 abc, informacje i zgłoszenia 
tel. 33 851 08 21 wew. 14 
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-16.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE

do 17.01 Gdzie znajdziesz Anioła? Znajdź 
swojego Anioła... – Galeria w Bramie, Cie-
szyńska Wenecja, ul. Przykopa 
do 31.01 Wystawa „Wesołych Świąt” – Bi-
blioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, filia 
w Cieszynie, ul. Stalmacha 14
1.01 g. 17.00 Wystrzałowo witamy Nowy 
Rok, Most „Przyjaźni”, ul. Zamkowa
3.01 g. 16.00 Noworoczne kolędowanie ka-
peli Wałasi i Młodych Łopusznian, Café Mu-
zeum ul. Tadeusza Regera 6
6.01 g. 13.00 Orszak Trzech Króli, Rynek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Apteka (adres, telefon)
31 XII 

– 
15 I

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

Dyżury aptek

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

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

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

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

BZ

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

Hospicjum Domowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

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

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

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

8.01 g. 17.00 Warsztaty otwarte „Jak być 
najlepszym kandydatem do wymarzonej 
pracy”, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej, ul. Frysztacka 44
9.01 g. 10.00-14.00 V Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa, Wydz. Zam. w Cieszynie 
WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Frysztacka 44
10.01 g. 14.30 Koncert kolęd na rzecz Ho-
spicjum im. Łukasza Ewangelisty, Kościół 
św. Marii Magdaleny, Plac Dominikański 2
10.01 g. 16.00 Dagmara Dorda & Michał 
Kasztura, z cyklu „Niedzielne koncerty w 
Cafe Muzeum”, Café Muzeum, ul. T. Regera 6
16.01 g. 19.00 XII Bal Cieszyński, organiza-
tor: Macierz Ziemi Cieszyńskiej koło nr 6, 
Kasztanowy Dwór, ul. Gen. Wł.Sikorskiego 1

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
2.01 g. 17.30 II Liga Koszykówki Mężczyzn 
KS MOSiR Cieszyn - AGH Kraków, Hala UŚ, ul. 
Paderewskiego 9, bilety w cenie 5 zł i 3 zł 
2.01 g. 9.00 Parkrun, Stadion Miejski, al. Jana 
Łyska 21
7.01 g. 17.30 II Liga Koszykówki Mężczyzn MU-
16: KS MOSiR Cieszyn – UKS MOS Opole, Hala 
Sportowa Gim. nr 2, ul. Szymanowskiego 9
11.01 g. 17.30 II Liga Koszykówki Mężczyzn 
MU-14: KS MOSiR Cieszyn – KŚ AZS Katowice, 
Hala sportowa Gim. nr 2, ul. Szymanowskiego 9
każdy wtorek g. 16.45 i sobota 9.45 Zajęcia 
szkółki łyżwiarstwa figurowego na lodowisku 
w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Sportowa 1.

PO 2 STR. OLZY

Czytelnia i Kawiarnia AVION:
do 21.01 Wystawa fotografii – Wybór 2015, 
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne 
i Bibilioteka Miejska w Czeskim Cieszynie
5.01 g. 17.00 Salon muzyczny Ta Grupa i Ka-
rol Suszka, Kameralny zespół śpiewaczy 
MK PZKO Czeski Cieszyn – Osiedle. Kolędy  
oraz poezja i proza zaolziańskich poetów
8.01 g. 9.00 Powitanie dnia z Policją – Spo-
tkanie dla seniorów o bezpieczeństwie osób 
starszych w mieście

Sport

Przerwa w pływaniu
31 grudnia, 1 stycznia oraz 6 stycznia – 

Święto Trzech Króli, Obiekt Sportowy przy 
SP4 – będzie nieczynny. Informacje dotyczą-
ce godzin otwarcia i rezerwacji basenu są do-
stępne na stronie internetowej szkoły: www.
sp4cieszyn.pl, w zakładce basen.

SP4

Po drugiej stronie Olzy
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że 

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

RK

Monika Szlauer – pracownik MOPS w Cieszynie. 
Miłośniczka zwierząt, właścicielka Cezarego, 
byłego mieszkańca schroniska „Azyl” oraz żół-
wia, kota i jeża.

Szczeniak bez imienia, wiek około 4 miesiące, 
krótkowłosy, mały, w kłębie 25 cm. Znaleziony 
23 grudnia na ulicy Zamarskiej w Cieszynie.  
Nr ewidencyjny 578/2015.

Pies bez imienia, w wieku około 5 lat, w ty-
pie malamuta, duży, w kłębie 55 cm. Zabrany 
przez policję z mieszkania na ul. Motelowej 
w Cieszynie. Nr ewidencyjny 575/2015.
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Czas na jasełka
6 stycznia o godz. 16.00 oraz 8 stycznia 

o godz. 17.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza od-
będzie się jasełkowe widowisko Nad Betlejem. 
Bilety w cenie 15, 20 i 25 zł do nabycia w Cie-
szyńskim Centrum Informacji (Rynek 1).

ZPiTZC

Goniąc marzenia…

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

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

COK Dom Narodowy

  Hej kolęda, kolęda...
Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 

serdecznie zaprasza na Koncert Kolęd, któ-
ry odbędzie się 10 stycznia o godz. 14.30 
w kościele św. Marii Magdaleny. Wystąpią: 
Chór męski Gorol z Jabłonkowa, Chór Pa-
rafii Ewangelickiej z Trzanowic, Chór Wyż-
szobramski z Cieszyna, Chór Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz kapela lu-
dowa Nowina z Jabłonkowa. Po koncercie 
odbędzie się kwesta na rzecz Hospicjum 
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie.

Organizatorzy

Portugalskie rytmy
16 stycznia zapraszamy do Domu Naro-

dowego na muzyczną podróż po Portugalii. 
W naszej sali koncertowej, począwszy 

o godz. 18.00 wraz z zespołem wystąpi Kin-
ga Rataj – laureatka Festiwalu Piosenki Ar-
tystycznej w Rybniku, Festiwalu Twórczosci 
Marka Grechuty Korowód, a także dwukrot-
na zwyciężczyni konkursu Śpiewać każdy 
może.  Śpiew fado odzwierciedla Portugalczy-
ków, ich wiarę w przeznaczenie, dominację du-
szy i serca nad rozumem. W trakcie koncertu 
usłyszymy zarówno tradycyjne fado,  a także 
fado w połączeniu z jazzem, tango i flamenco. 
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w COK.

COK

Beata Cher-Tomica – pracownik MOPS w Cieszy-
nie. Entuzjastka zwierząt, aktywnie działająca 
w ich obronie. Właścicielka goldena o imieniu 
Protazy oraz prosiaczka Mariana.
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