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Wiceburmistrz do ministerstwa

Będzie zabawa na Pastwiskach

Repatrianci czują się jak u siebie

Kampania społeczna

2

Czas na Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny
1 stycznia wejdzie w życie Cieszyńska Karta 
Dużej Rodziny. Wszystko praktycznie jest już 
zapięte na ostatni guzik. Wiadomo, że zniż-
ki będą oferować placówki miejskie, pomy-
słodawcy karty liczą także na prywatne firmy. 

Cieszyńska Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała – podob-
nie jak Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – rodzinom, w których 
wychowuje się co najmniej trójka dzieci, bez względu na dochód. 
Rodzice będą korzystali z karty dożywotnio, dzieci do 18. roku życia 
lub do ukończenia nauki, jednak maksymalnie do 25. roku życia.

– Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską, cały program 
wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Zrobimy wszystko, żeby ro-
dziny objęte programem od mniej więcej połowy grudnia mogły 
składać wnioski o kartę. Istotą Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny, 
jak i każdej tego typu oferty w Polsce, są zniżki oferowane przez 
placówki publiczne oraz lokalnych przedsiębiorców. Z tego, co się 
orientuję, zainteresowanie programem jest dość duże – wyjaśnia 
Stanisław Kawecki, sekretarz miasta.

Na razie pewne jest to, że do programu włączyły się licz-
nie placówki podległe Urzędowi Miejskiemu. I tak na przy-
kład Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych będzie oferował 
50-procentową zniżkę w odpłatności za pobyt w przedszkolu 
publicznym ponad 5 godzin bezpłatnej podstawy programo-
wej. Rodzice zapłacą złotówkę za 1 godzinę ponad bezpłatną 
5-godzinną realizację podstawy programowej. Z kolei Zakład 
Gospodarki Komunalnej ma oferować 50-procentową zniżkę na 
przejazdy dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci z rodzin 
objętych programem. Tańsze będą bilety na kąpielisko miejskie, 
lodowisko, korty tenisowe czy zajęcia organizowane przez Cie-
szyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców prywatnych, na razie do pro-
gramu zgłosiło się kilka podmiotów, w tym jeden spoza Cieszyna. 
Stanisław Kawecki upatruje w tym dużą szansę na przyszłość.

– Tak naprawdę dopiero ruszamy z tym programem, dlatego 
Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny nie zdążyliśmy jeszcze dobrze roz-
propagować w sektorze prywatnym. Na pewno warto przystąpić 
do programu i oferować zniżki, według własnych możliwości, ro-
dzinom wielodzietnym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą 
włączyć się do Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny, prosimy o kon-
takt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – zachęca.

Tam wyznaczony pracownik udzieli wyczerpujących infor-
macji (tel. 33 479 49 34). Niezbędne informacje można odnaleźć 
także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.cie-
szyn.pl), w zakładce „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”. Ze stro-
ny dowiemy się na przykład, jak włączyć się do programu. 

wot
O tym, jakie zniżki będą oferować jednostki miejskie w ra-

mach Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny oraz jakie są proce-
dury wydania karty można przeczytać na stronie 5.

Zawody Mikołajów odbyły się w Szwajcarii.

Mikołajowe szaty nagrodzone
Z laurami wrócił z Mistrzostw Świa-

ta  Świętych Mikołajów w szwajcarskim 
Samnaun Michał Cwiniart, właściciel 
firmy Cieszyńskie Kiermasze Świątecz-
ne. – Przed rokiem byłem tam jako obser-
wator. Chciałem zobaczyć, jak te mistrzo-
stwa wyglądają, czy jesteśmy w stanie 
czymś organizatorów zaskoczyć. W tym 
roku pojechaliśmy już całą, pięcioosobo-

wą ekipą. Było czterech zawodników i ja, 
jako team-menedżer – opowiada Cwi-
niart.

Zawody obyły się pod koniec listopada 
w Alpach. Na Mikołajów z różnych zakąt-
ków świata – na starcie stanęły 32 ekipy 
– czekały bardzo nietypowe konkurencje. 

wot
Dokończenie na str. 5
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Wiceburmistrz do ministerstwa
Potwierdziły się spekulacje mediów, które w połowie miesią-

ca informowały, że Bogdan Ścibut, zastępca burmistrza Cieszyna, 
przechodzi do Warszawy, bo otrzymał propozycję pracy w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej. 

Ścibut oficjalnie powiedział o swoich przenosinach do stolicy na listo-
padowej sesji. – Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz, uznał, 
że winien jestem służbę Rzeczpospolitej Polskiej w takim wymiarze i w ta-
kim czasie, jaki uzna za konieczny do realizacji zadań obronnych państwa. 
W tym celu niezbędne jest zakończenie mojej pracy samorządowej na rzecz 
mieszkańców Cieszyna. Niniejszym chciałem podziękować wszystkim za 
dobro, jakiego doświadczyłem, za wyrozumiałość i wsparcie udzielane w 
kluczowych dla miasta kwestiach – mówił w czasie sesji zastępca burmi-
strza. Podziękował ponadto swoim współpracownikom, dzięki którym 
– jak się wyraził – było możliwe wykonanie kilku ważnych inwestycji. 
Bogdan Ścibut wspomniał o projekcie węzła przesiadkowego w Cieszy-
nie wraz z rozwiązaniem układu drogowego, rozliczeniu rzeczowo-fi-
nansowym kanalizacji (to największa inwestycja miejska w ostatnich 
latach), poszerzeniu i ukończeniu prac na Wenecji Cieszyńskiej, podpi-
saniu porozumienia z Tauronem w sprawie przejęcia oświetlenia miej-
skiego na rzecz gminy czy renowacji kwatery wojskowej na Cmentarzu 
Komunalnym w Cieszynie. Wspomniał także o zakończonej zgodnie 
z planem budowie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1.

– Do Warszawy zabieram ze sobą elektroniczną kopię obrazu z 1919 
roku autorstwa Jana Wałacha „Polskie Wojsko w koszarach”, oczywi-
ście w naszym mieście – mówił do zebranych. Życzył wytrwałości w 
godzeniu różnych dróg dochodzenia do wspólnych celów dla dobra 
mieszkańców Cieszyna.

Bogdan Ścibut został zastępcą burmistrza Cieszyna w styczniu 
tego roku. Nazwisko jego następcy poznamy wkrótce.

wot

Dwa razy więcej pociągów od 13 grudnia
Po kilku latach przerwy do Cieszyna wracają międzynarodowe 

połączenia kolejowe. Z dworca przy ul. Hajduka, przygotowywanego 
do przebudowy, codziennie odjeżdżać będzie sześć par pociągów do 
Frydka-Mistka w Republice Czeskiej. To efekt porozumienia podpisa-
nego 16 października w Boguminie przez spółki: Koleje Śląskie oraz 
Czeskie Koleje. W podpisaniu umowy uczestniczył także burmistrz 
Cieszyna, Ryszard Macura. Od 13 grudnia czeskie pociągi będą obsłu-
giwać trasę Frydek-Mistek – Cieszyn, natomiast Koleje Śląskie urucho-
mią swoje połączenia na trasie Katowice/Racibórz – Bogumin.

Pociągi do Czech odjeżdżać będą w dwugodzinnych odstępach, za-
wsze 31 minut po parzystej godzinie, między 8.00 i 19.00. Przyjeżdżać 
z Czech będą 11 minut wcześniej. Bilety będzie można nabyć w pocią-
gu. I to nie tylko do Frydka-Mistka, ale także do Brna, Ostrawy, Oło-
muńca czy Pragi. Obowiązuje taryfikator przewoźnika Czeskie Koleje, 
który już zastrzegł, że jeśli te połączenia będą się cieszyć zadowalającą 
frekwencją, to nie jest wykluczone, że oferta zostanie poszerzona.

Na linii S58 (Cieszyn – Zebrzydowice – Czechowice-Dziedzice), która 
w dalszym ciągu pozostanie w gestii Kolei Śląskich, dojdzie w porów-
naniu do poprzedniego harmonogramu jazdy pociągów para pociągów. 
Tym samym w kierunku Czechowic, gdzie będzie można przesiąść się do 
składów do Katowic, pojedzie sześć pociągów, z których trzy będą kur-
sować tylko w dni robocze. Podobnie będzie w kierunku powrotnym.

Nowością, która powinna zainteresować mieszkańców miasta, jest 
wprowadzenie przez Koleje Śląskie biletu weekendowego, dzięki czemu 
danego dnia będzie można podróżować wszystkimi trasami obsługiwa-
nymi przez Koleje Śląskie w województwie śląskim oraz Czeskie Koleje 
w województwie morawsko-śląskim. Cenę biletu ustalono na 26 zł.

Rozkład jazdy 2015/2016 dla stacji Cieszyn (stan na 26.11.2015) 
• Kierunek Frydek-Mistek

Przyjazdy: 8.20, 10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20.
Odjazdy: 8.31, 10.31, 12.31, 14.31, 16.31, 18.31. 

• Kierunek Czechowice-Dziedzice
Przyjazdy: 5.37*, 7.35, 10.15*, 15.58, 17.54*, 19.56 (pociąg z Katowic)
Odjazdy: 4.01 (pociąg do Katowic), 6.13*, 8.40, 14.30*, 16.27, 18.35*.
* – pociągi kursują od poniedziałku do piątku.

Jerzy Gościński
Na razie pociągi do Frydka-Mistka odjeżdżają z Czeskiego Cieszyna. Od 13 
grudnia to się zmieni.

Bogdan Ścibut.
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Repatrianci czują się jak u siebie urodził się na Kresach Wschodnich, ale też nie mogła się nachwalić, 
jak ciepło wraz z całą rodziną została przyjęta w Cieszynie, z jaką 
ogromną życzliwością, ze strony urzędników, ale też sąsiadów, sty-
kają się na co dzień.

– Bardzo się cieszymy, że jesteście państwo w Cieszynie. To nie była 
dla nas trudna decyzja – mówił w czasie spotkania burmistrz Ry-
szard Macura.

– Cieszyn to nieduże miasto i jest tak, że każdy każdego zna. Śląsk 
Cieszyński słynie ze swojej gościnności i na pewno zostaną tu państwo 
dobrze przyjęci – stwierdził sekretarz Stanisław Kawecki.

Podczas spotkania przy kawie i ciastku wielokrotnie padło słowo 
„dziękuję”. Pojawiły się także pytania o przyszłość. Po dwóch tygodniach 
można powiedzieć, że rodzina już się w Cieszynie zaaklimatyzowała, 
a najważniejszym wyzwaniem będzie znalezienie pracy. Pan Władimir, 
który jest „złotą rączką”, nie boi się żadnej pracy i wprost się do niej rwie.

– Musimy załatwić państwu wszystkie formalności związane z przy-
byciem do Polski. Pierwszą czynnością, jaką wykonaliśmy oprócz 
przygotowania mieszkania, jest przetłumaczenie dokumentów i zare-
jestrowanie państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Żeby załatwić for-
malności związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego, dokumenty 
te zostaną przekazane do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wo-
jewódzkiego i tam pani Larysa, jej córka oraz wnuczka otrzymają oby-
watelstwo, a pan Władimir, jego zięć, z racji tego, że są Rosjaninami, 
otrzymają kartę stałego pobytu. To są procedury niezależne od nas. 
Państwo są w ogóle skrępowani naszą pomocą, musimy im tłumaczyć, 
że taka była jednogłośna decyzja radnych i władzy. W tej chwili korzy-
stają z pomocy w formie posiłku, przez rok gmina i Miejski Ośrodek 
Pomoc Społecznej będą ponosiły opłaty związane z czynszem. Ponad-
to jest zagwarantowany od momentu przybycia do naszego miasta 
zasiłek w wysokości najniższego wynagrodzenia – wyjaśniła Helena 
Smolarz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cie-
szynie, która na spotkaniu pojawiła się ze swoją zastępczynią, Lu-
cyną Lanc-Kasperek.

wot

Burmistrz Ryszard Macura wręczył pani Larysie i panu Władimirowi kwiaty 
oraz upominek.

Od dwóch tygodni w Cieszynie mieszka rodzina polskich repa-
triantów. Nad Olzę przyjechało małżeństwo Larysa i Władimir 
z córką, zięciem i ich córeczką. Wszyscy czują się bardzo dobrze, 
w czym niemała zasługa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, którzy zadbali nawet o takie szczegóły, jak zakup żyw-
ności na start. Przed tygodniem małżeństwo spotkało się z władza-
mi miasta i kierownictwem MOPS-u. Gości z Kazachstanu podjęli 
Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, Bogdan Ścibut, zastępca bur-
mistrza oraz Stanisław Kawecki, sekretarz miasta. Spotkanie odby-
ło się w miłej atmosferze, a zakończone zostało wręczeniem przez 
burmistrza drobnych prezentów i kwiatów.

Pani Larysa opowiadała o swoich polskich korzeniach, jej ojciec 
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Wizyta „dziesiątaków”
Cieszyn był jednym z dwóch miast w Polsce, które odwiedzili 

dziesiątacy. Tradycja jest dla nich rzeczą świętą. Od 2014 roku po-
jawiła się nowa forma przypomnienia o historii pułku. Członkowie 
stowarzyszenia drugi już raz wybrali się z listopadową wizytą do 
Opola i Cieszyna. Zarówno miasta, jak i miesiąc listopad mają swoje 
szczególne znaczenie w zakresie daty eskapady.

W listopadzie obchodzone są uroczystości ku czci patrona 
10. Opolskiej Brygady Logistycznej płk. Piotra Wysockiego oraz ob-
chody wybuchu powstania listopadowego. Jaki związek ma bryga-
da oraz patron z łowickimi dziesiątakami?

10. Opolska Brygada Logistyczna przez pewien okres dziedziczy-
ła tradycje łowickiej dziesiątki. Płk Piotr Wysocki (patron logisty-
ków z Opola) był dowódcą 10. Pułku Piechoty Liniowej w powstaniu 
listopadowym. Data powstania 10. Pułku Piechoty Liniowej widnie-
je na odznace pułkowej 10PP z okresu II RP. Co ważne, łowicki pułk 
tradycjami odwoływał się do pułku z okresu powstania listopado-
wego. Tym oto sposobem przywracamy pamięć zarówno o powo-
jennych, jak i przedwojennych tradycjach łowickiej dziesiątki.

Wyjazd do Opola i Cieszyna zaplanowano już z półrocznym wyprze-
dzeniem na 27 listopada (planowane przez logistyków z Opola uroczy-
stości ku czci patrona). Sytuacja mocno się skomplikowała na około 
dwa miesiące przed wyjazdem. Okazało się, że w planowanym pier-
wotnie terminie (27. 11) logistycy musieli wykonać zadania na poligo-
nie. Dziesiątacy z Łowicza nie zmienili trasy przejazdu i pojawili się na 
terenie koszar w Opolu, oddając hołd patronowi. Brygada wystawiła 
wartę honorową na czas składania kwiatów pod pomnikiem.

Z Opola dziesiątka wyjechała w dalszą podróż obierając kierunek 
na Cieszyn. W mieście tym powstał 10. Pułk Piechoty. 1 listopada 
1918 żołnierze 31. pułku strzelców austriackich (polskiej narodo-
wości) przejęli władzę w garnizonie cieszyńskim, dając początek 
niepodległości tego miasta po 123 latach zaborów. Członkowie sto- Na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.
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warzyszenia obrali sobie za cel podtrzymanie relacji na linii Łowicz 
– Cieszyn, a łącznikiem ma być właśnie 10. Pułk Piechoty. Herby 
obu miast znajdują się na sztandarze 10PP.

28 listopada przedstawiciele 10PP spotkali się z Ryszardem 
Macurą, burmistrzem Cieszyna oraz sekretarzem miasta, Stani-
sławem Kaweckim. Po wspólnym spotkaniu w ratuszu i omówie-
niu najbliższych propozycji działań na linii 10PP – Miasto Cieszyn, 
przedstawiciele stowarzyszenia udali się do byłych koszar pułku 
(w tym roku pojawiła się możliwość wejścia do środka) oraz oddali 
hołd żołnierzom spoczywającym na Cmentarzu Komunalnym (po-
ległym w latach 1914-1939). 

Wizytę w Cieszynie zakończyło zwiedzanie miasta, jego zabytków 
w towarzystwie przewodnika. Wyjazd do Cieszyna i Opola to ważny 
element kultywowania pamięci o pułku. Dziesiątka ma nadzieję, że 
eskapada wejdzie na stałe do kalendarza działań stowarzyszenia.

Dziękujemy burmistrzowi Łowicza, K.J. Kalińskiemu, za wsparcie 
logistyczne wyjazdu.

Mat. pras.
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Kalendarium wydarzeń
Uprzejmie informujemy, że w Cieszyń-

skim Centrum Informacji (Rynek 1) dostęp-
ne są ulotki z miesięcznymi kalendariami 
wydarzeń w naszym mieście, a w Wydzia-
le Kultury Urzędu Miejskiego (pokój 105, 
I piętro ratusza) – również plakaty. 

Szczególnie zapraszamy społeczni-
ków, przedstawicieli stowarzyszeń i ani-
matorów kultury do kolportowania tych 
materiałów w swoich środowiskach. 
Istnieje również możliwość dodawania 
imprez do miesięcznego kalendarium 
i współredagowania naszego materiału. 
W tym celu prosimy o kontakt z Biurem 
Promocji, Informacji i Turystyki w celu 
ustalenia szczegółów: tel. 33 479 42 43,  
e-mail: promocja2@um.cieszyn.pl.

BPiT

Rozmowa z Grzegorzem Koniecznym, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieszynie 
oraz Pawłem Czerkowskim, który złożył projekt „Plac zabaw – zabawa przy szóstce”

Projekt Plac zabaw – zabawa przy szóstce otrzymał najwię-
cej głosów od mieszkańców i tym samym wygrał głosowanie 
w drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Cieszynie. Jak się 
to wszystko zaczęło?

Paweł Czerkowski: U mnie wszystko zaczęło się od tego, że uro-
dziło mi się dziecko. Po czasie stwierdziłem, że u nas nie ma za bar-
dzo miejsca, gdzie można by z nim chodzić. Poza tym na tym terenie 
działa klub dla mam z dziećmi Bawialnia, uczęszczała do niego moja 
żona. Razem z innymi paniami wymieniły się poglądem, że na Pa-
stwiskach brakuje miejsca zabawy dla dzieci. Doszedłem do wnio-
sku, że trzeba spróbować coś zmienić. Z pomysłem budowy placu 
zabaw przyszedłem do pana dyrektora.

Grzegorz Konieczny: Od razu bardzo chętnie przystałem na tę 
propozycję. Mamy mnóstwo miejsca, które jakoś próbujemy zago-
spodarować, są piękne boiska. Działa plac zabaw, ale tylko dla dzie-
ci z przedszkola. Kiedy więc pojawił się pomysł, przyklasnąłem mu.

Z perspektywy całego Cieszyna, a nie tylko małej społecz-
ności w Pastwiskach, chyba dobrym pomysłem było wprowa-
dzenie górnej granicy wynoszącej 50 tysięcy złotych na jeden 
projekt, bo dzięki temu w przyszłym roku zrealizowanych zo-
stanie więcej inicjatyw...

G.K.: Nie mnie to oceniać, ale na pewno dzięki takiemu układowi 
małe społeczności, jak na przykład Pastwiska czy Kalembice, mają 
szansę coś konkretnego zyskać.

P.Cz.: Na zwycięstwo w głosowaniu ciężko zapracowaliśmy. Uru-

chomiliśmy lokalne struktury: pomocą służyły szkoła, przedszko-
le, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich czy wspo-
mniany klub Bawialnia. Poprosiliśmy także księdza o ogłoszenie 
tego. Ponadto założyliśmy stronę na Facebooku, wymyśliłem taką 
akcję Zostań ambasadorem, w którą się wszyscy włączyli. Dziś mo-
żemy cieszyć się ze zwycięstwa w głosowaniu.

Prace zostaną przeprowadzone na wiosnę?
G.K.: Za wszystko będzie odpowiadał Wydział Zamówień Publicz-

nych i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, zawsze tak to 
wygląda. Tam należy pytać o szczegóły, podejrzewam, że prace zo-
staną wykonane na wiosnę albo latem, kiedy jest najlepszy moment 
na prowadzenie prac przy szkole.

Proszę powiedzieć, co dokładnie przewiduje projekt?
P.Cz.: Projekt przewiduje wykonanie placu o nawierzchni piasko-

wej. Znajdą się na nim piaskownica, karuzela, tzw. most zwodzony 
ze zjeżdżalnią, dwie huśtawki – jedna dla mniejszych, druga dla 
większych dzieci, huśtawka wahadłowa, bujak. Całość uzupełnią 
oczywiście ławeczki i stojak na rowery.

G.K.: Warto dodać, że ten plac zabaw świetnie wkomponuje się 
w boiska. Tutaj rodzice przychodzą ze starszymi dziećmi, które 
trenują, bo organizujemy dla nich zajęcia. W tym momencie dzieci 
3,4-letnie nie mają co robić. Już wkrótce to się zmieni – rodzice do-
brze wykorzystają wolny czas.

Podejrzewam, że sukces w tegorocznym głosowaniu da wam 
zielone światło na przyszłość. Na projekcie Plac zabaw – zaba-
wa przy szóstce pewnie nie poprzestaniecie?

G.K.: Na pewno sukces zachęcił nas do tego, żeby pomyśleć, jak 
można rozwijać infrastrukturę dla mieszkańców w Pastwiskach. 
Wciąż mamy sporo wolnego miejsca wokół szkoły, dlatego myślę, 
że złożymy kolejne wnioski.

P.Cz.: Na Pastwiskach na pewno brakuje jeszcze siłowni pod 
chmurką. Już po ogłoszeniu wyników głosowania, mieszkańcy zasu-
gerowali nam, żebyśmy pomyśleli o czymś takim. Mówili mniej wię-
cej tak: „W przyszłym roku byście to zrobili, jak wam się teraz udało”.

G.K.: Myślimy także o boiskach do piłki siatkowej, które też fajnie 
by się wkomponowały w cały kompleks sportowy. Podejrzewam, że 
pomysłów będzie więcej, na pewno będziemy na ten temat rozmawiać.

Ilu uczniów w tym roku szkolnym ma pod swoją opieką szóst-
ka w Cieszynie?

Jesteśmy placówką złożoną – w budynku funkcjonują szkoła pod-
stawowa i przedszkole. W tej chwili mamy osiem klas w podstawówce 
i trzy oddziały przedszkolne, uczniów jest 190, przedszkolaków 70. Są 
to dzieci nie tylko z Pastwisk, ale całego Cieszyna i okolicznych gmin.

Rozmawiał: wot
Grzegorz Konieczny (od lewej) i Paweł Czerkowski na tle przyszłego placu 
zabaw.
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Będzie zabawa na Pastwiskach

Ważne tematy dla mamy i taty
Oddział dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Cie-

szynie to nie tylko miejsce, gdzie można wy-
pożyczyć książkę dla dziecka, to także miejsce 
spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń ro-
dzicielskich, o czym wiedzą doskonale mamy 
i tatusiowie uczęszczający ze swymi pociecha-
mi na rodzinne spotkania Gromadki Uszatka. 
Rady każdej z mam są niewątpliwie bezcenne, 
czasami jednak warto, by rodzicielskie dy-
lematy pomógł rozwiązać, służąc swym do-
świadczeniem i wiedzą, psycholog dziecięcy. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainte-
resowaniom rodziców, cieszyńska Biblioteka 
Miejska w ramach współpracy z Zespołem 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Cieszynie zaprosiła opiekunów dzieci do 
udziału w cyklu spotkań profilaktycznych 
pod intrygującym tytułem Ważne tematy dla 

mamy i taty. Twórcą projektu, a jednocześnie 
prowadzącą warsztaty, była Jolanta Drożdż-
-Stoszek, psycholog, tyflopedagog i specja-
lista wczesnego wspomagania rozwoju. Od 
marca do listopada 2015 roku odbyło się 
sześć spotkań, w czasie których mamy i ojco-
wie rozwijali swoje kompetencje wychowaw-
cze w oparciu o naukę dialogu i umiejętność 
kształtowania więzi budowanych na wza-
jemnym szacunku i zaufaniu.

Chętnych do wspólnej nauki i refleksji nie 
brakowało, a ważkich tematów do rozmów 
i rozważań wręcz przybyło. Mamy więc na-
dzieję na kontynuację cyklu warsztatów, 
zaś zainteresowane osoby zapraszamy do 
śledzenia propozycji BM na stronie www.
biblioteka.cieszyn.pl.

Biblioteka Miejska
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Dokończenie ze strony 1.
Cieszyńska Karta Dużej Rodziny wy-

dawana jest tylko i wyłącznie na wniosek 
osoby zamieszkującej na terenie gminy Cie-
szyn.

W celu wydania Cieszyńskiej Karty Dużej 
Rodziny należy pobrać stosowny wniosek do-
stępny w budynku ratusza Rynek 1 (parter) 
lub w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie ul. Kochanowskie-
go 14 pok. 5, 7 (parter) w formie papierowej 
lub elektronicznej ze strony programu www.
um.cieszyn.pl oraz BIP UM w Cieszynie, na-
stępnie wypełnić go oraz złożyć w biurze 
podawczym UM Cieszyn (Rynek 1) lub w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego. Wniosek w imieniu osób niepełno-
letnich składa jeden z rodziców, opiekunów 
prawnych, lub małżonek rodzica.

Dokumenty dodatkowe:
1. W przypadku pełnoletnich członków 

rodziny pobierających naukę należy dodat-
kowo pobrać oraz załączyć oświadczenie 
(załącznik nr 1) o terminie jej zakończenia.

2. W przypadku członków rodziny posia-
dających orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności na-
leży załączyć kopię orzeczenia.

3. W przypadku dzieci umieszczonych w ro-

Procedura wydawania Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny
dzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziec-
ka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

4. W przypadku osób, o których mowa 
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej załączyć należy zaświad-
czenie o pozostawaniu w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka.

Procedura wydania karty jest wolna od 
opłaty i przebiega następująco:

1. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku 
Urząd Miejski w Cieszynie zweryfiku-
je dane wnioskodawcy oraz pozostałych 
osób, a w przypadku wystąpienia braku 
lub niepełnych danych wezwie do uzupeł-
nienia danych oraz w przypadku niespeł-
niania kryteriów odmówi wydania karty 
zawiadamiając pisemnie o tym fakcie.

2. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku 
każdej osobie Urząd Miejski w Cieszynie 
wyda indywidualną kartę zawierającą imię, 
nazwisko, pesel, oraz numer kolejny karty 
z oznaczeniem terminu ważności dla rodzi-
ców oraz opiekunów prawnych, członków 
rodziny posiadających orzeczenie o umiar-
kowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności bezterminowo, a w przypadku 

niepełnoletnich oraz pełnoletnich członków 
rodziny pobierających naukę do 25. roku ży-
cia z terminem ważności.

3. Wnioskodawca przy odbiorze karty 
okazuje dokument tożsamości, a także kwi-
tuje odbiór swojej karty oraz niepełnolet-
nich członków rodziny.

4. Przy odbiorze karty wnioskodawca 
otrzyma informację o wykazie ulg i upraw-
nień przysługujących na terenie gminy Cie-
szyn (załącznik nr 3).

5. Posiadacz karty którego karta straciła 
ważność (upływ terminu lub utrata upraw-
nień do karty) zobowiązany jest do zwrotu 
Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny do Wy-
działu Spraw Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie w terminie do 30 dni.

6. Kartę, która traci ważność można 
przedłużyć nie szybciej jak 30 dni przed 
terminem upływu ważności, okazując do-
kumenty potwierdzające możliwość do ko-
rzystania z uprawnień.

7. Posiadacz, który utracił lub zniszczył 
wydaną kartę niezwłocznie zawiadamia o 
tym fakcie Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego oraz wypełnia na tę 
okoliczność oświadczenie (załącznik nr 2).

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 
nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. 

Zniżki jednostek miejskich  
w ramach Programu Cieszyńska Karta Dużej Rodziny

• Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych: 50% ulga na zakup 
biletów wstępu na basen przy SP4, 50% ulga w odpłatności za po-
byt w przedszkolu publicznym ponad 5 godz. bezpłatnej podstawy 
programowej dla dzieci z rodzin objętych programem CKDR.

• Żłobki Miejskie: 50% ulga w odpłatności za pobyt dziecka 
w żłobku dla dzieci z rodzin objętych programem CKDR.

• Zakład Gospodarki Komunalnej: 50% ulga na przejazdy dla 
rodziców i prawnych opiekunów dzieci z rodzin objętych progra-
mem CKDR.

• Teatr im. A. Mickiewicza: 50% ulga na spektakle dla dzieci, 
10% ulga na bilety I miejsca, 25% ulga na bilety II miejsca, 40% ulga 

na bilety III miejsca.
• Książnica Cieszyńska: Bezpłatne bilety wstępu.
• Zamek Cieszyn: 50% ulga na udział w warsztatach, 50% ulga 

na zakup biletów wstępu na Wieżę Piastowską i do Rotundy.
• COK „Dom Narodowy”: 50% ulga na imprezy własne oraz zaję-

cia cykliczne, 50% ulga na zajęcia jednorazowe – warsztaty.
• Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji: 50% ulga na Kąpielisko 

Miejskie, 50% ulga na Lodowisko w Hali Widowiskowo-Sportowej, 
50% ulga na wypożyczenie łyżew, 50% ulga na wypożyczenie ka-
sku, 50% ulga na korty tenisowe.

Mat.pras.

Dokończenie ze str. 1
Były slalom skuterem śnieżnym, cią-

gnięcie drugiego Mikołaja na czymś, co na 
pierwszy rzut oka wydawało się być nar-
tami, a były to zwykłe deski z beczek, bieg 
z przyczepionymi do butów rakami, rzut 
prezentami do kosza czy wchodzenie na 
komin.

– Były to konkurencje sprawnościowe, bar-
dziej przystające jednak do Mikołajów, niż 
sportowców. Mistrzostwa trwały cały dzień, 
praktycznie od rana do wieczora, natomiast 
gościliśmy w Szwajcarii dwa dni, wcześniej 
byliśmy też w Czechach. Zawody to była dobra 
zabawa, my natomiast byliśmy nastawieni na 

Mikołajowe szaty 
nagrodzone

coś innego. Chcieliśmy przede wszystkim po-
kazać nasz kostium Świętego Mikołaja, który 
już zaprezentowaliśmy na targach w Pozna-
niu, gdzie dostał dwa złote medale. Moi za-
wodnicy mieli się przede wszystkim dobrze 
prezentować – dodaje Cwiniart.

Zadanie zostało wykonane, bowiem eki-
pa dowodzona przez Cwiniarta zdobyła 
wyróżnienie za najpiękniejsze kostiumy na 
mistrzostwach. Sam pomysłodawca startu 
ekipy w Szwajcarii zwraca uwagę na fakt, 
że Cieszyński Kiermasz Świąteczny jest 
jednym z najstarszych tego typu kierma-
szów w Polsce, o ile nie najstarszym, choć 
organizowany w małym mieście.

 – Natomiast zasięg naszego działania wy-
kracza daleko poza Cieszyn. Akcja „Święta 
dla studenta”, czyli aniołki z opłatkami, roze-
szła się po całej Polsce. Jeżeli chodzi o projekt 

związany z Mikołajem, to promujemy własną 
markę Nicolas Christiani. Z naszymi projek-
tami staramy się pokazać w Europie, na świe-
cie i wychodzi nam to dobrze, choć w dalszym 
ciągu jesteśmy malutkim kiermaszem orga-
nizowanym w niedużym mieście – kończy 
Michał Cwiniart.

wot

Nasza ekipa prezentowała się bardzo dobrze.
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6 informacje

Procedura sporządzenia planu

Dokumentem inicjującym przystąpienie do opracowania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ewentualnie 
do zmiany planu obowiązującego – jest uchwała Rady Miejskiej Cieszy-
na, której integralną częścią jest załącznik graficzny przedstawiający 
granice obszaru objętego projektem planu (zmiany planu). Organem 
odpowiedzialnym za sporządzenie projektu planu jest Burmistrz Mia-
sta, ale czynności wynikające z procedury planistycznej wykonuje 
zespół pracowników Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego opracowuje osoba posiadająca stosowne uprawnie-
nia, wyłoniona w ramach procedury zamówień publicznych. 

Procedura planistyczna realizowana jest zgodnie z art. 17 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, który to przepis wymienia poszczególne czynności 
planistyczne oraz kolejność ich realizacji. Poniżej został przedsta-
wiony przebieg procedury planistycznej.

1. Burmistrz Miasta informuje wszystkich zainteresowanych 
o podjęciu przez Radę Miejską Cieszyna uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Informacja ma formę ogłoszenia, które ukazuje się w Głosie Ziemi 
Cieszyńskiej oraz w Wiadomościach Ratuszowych, a także zamieszczo-
ne jest na tablicy ogłoszeń w cieszyńskim Ratuszu (I piętro) oraz na 
stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl w dwóch miejscach: zakładce 
Ogłoszenia – Obwieszczenia oraz zakładce Zagospodarowanie prze-
strzenne – Bieżące informacje. Ogłoszenie zawiera również informa-
cję o możliwości składania wniosków do planu oraz termin ich skła-
dania (nie krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia).

2. O podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 
zawiadamiane są organy administracji publicznej właściwe, zgod-
nie z przepisami ustawy, do uzgadniania i opiniowania planu. Lista 
tych organów uzależniona jest od występujących uwarunkowań 
faktycznych i prawnych na obszarze sporządzanego projektu pla-
nu, ale zawsze jest ich kilkanaście. Organy te są zobowiązane do 
przekazania informacji, stanowisk, dokumentów i materiałów, któ-
re winny być wzięte pod uwagę przy sporządzaniu projektu planu.

3. Sporządzany jest projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
jego ustaleń na środowisko. Na tym etapie rozpatrywane są wnio-
ski do planu złożone przez zainteresowanych (mieszkańców, wła-
ścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, itd.). Wnioski mogą zostać 
uwzględnione w całości, w części lub mogą zostać nieuwzględnione.

4. W oparciu o opracowany projekt planu sporządzana jest pro-
gnoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

5. Projekt planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
przekazywany jest do wszystkich organów, wspomnianych w pkt. 
2, w celu uzgodnienia projektu planu lub wyrażenia opinii o pro-
jekcie planu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wskazuje, które organy uzgadniają projekt planu, a które go 
tylko opiniują. Różnica w wyrażaniu stanowiska polega na tym, 
że uzgodnienie jest wiążące dla Burmistrza Miasta, tzn. brak po-
zytywnego uzgodnienia wstrzymuje kolejne kroki procedury pla-
nistycznej, a projekt planu wymaga zmian, w przeciwieństwie do 
opinii, która nie jest wiążąca, czyli można wprowadzić do projektu 
planu zmiany wskazane przez organ opiniujący, ale nie jest to obo-
wiązkowe.

Jeżeli któryś z organów nie uzgodni projektu planu, konieczne 
jest dokonanie w nim zmian zgodnie z warunkami postawionymi 
przez ten organ, a jeżeli warunki te nie mają podstaw w przepisach 
prawa, konieczne jest złożenie zażalenia na takie rozstrzygnięcie.

Warunkiem przejścia do kolejnej czynności planistycznej jest 
uzyskanie wszystkich pozytywnych uzgodnień.

6. Publikowane jest, w sposób opisany w pkt. 1, ogłoszenie infor-
mujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. Publikacja ogłoszenia 
następuje co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu wyłożenia, 
a sam okres wyłożenia trwa co najmniej 21 dni. Ponadto ogłosze-

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – część druga
nie zawiera informację o terminie i miejscu dyskusji publicznej nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (dyskusja odbywa się 
zawsze w cieszyńskim Ratuszu), a także o terminie składania uwag 
dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie planu. Z projektem 
planu wyłożonym do publicznego wglądu można się również zapo-
znać na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl w zakładce Zago-
spodarowanie przestrzenne. Projekty miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

7. Przeprowadzana jest analiza złożonych uwag do projektu 
planu. Na jej podstawie Burmistrz Miasta rozpatruje uwagi m.in. 
w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz o przepisy prawa, rozstrzygając, które 
uwagi uwzględnia, a których nie uwzględnia. Zarządzenie w tej 
sprawie jest podejmowane przez Burmistrza najpóźniej 21 dni od 
daty zakończenia okresu składania uwag do planu.

8. Wprowadzane są do projektu planu zmiany będące skutkiem 
uwzględnionych uwag. Jeżeli zmiany są na tyle istotne, że wyma-
gają ponowienia pewnych czynności planistycznych, ponawia się je 
w niezbędnym zakresie.

9. Po zakończeniu wszystkich opisanych powyżej czynności pro-
jekt planu kierowany jest przez Burmistrza Miasta pod obrady 
Rady Miejskiej Cieszyna, w celu jego uchwalenia. Wraz z projektem 
planu przekazywana jest lista nieuwzględnionych przez Burmi-
strza Miasta uwag do planu. 

10. Rada Miejska Cieszyna, bezpośrednio przed podjęciem uchwały 
w sprawie uchwalenia planu, rozpatruje indywidualnie każdą z nie-
uwzględnionych przez Burmistrza Miasta uwag, głosując za jej uwzględ-
nieniem lub za jej nieuwzględnieniem. Jeżeli zostaną uwzględnione 
uwagi, które nie wpływają na warunki uzgodnienia przez organy oraz 
nie wpływają na interesy innych właścicieli nieruchomości, Rada Miej-
ska przystępuje do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W przeciwnym razie projekt planu wraca do Burmi-
strza Miasta, który ponawia niezbędne kroki procedury planistycznej. 

Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest niezwłocznie przekazywa-
na do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem jego 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (strona 
internetowa: dzienniki.slask.eu). Ustalenia planu wchodzą w życie 
w terminie określonym w uchwale, jednakże termin ten nie może 
być krótszy niż 14 dni od daty jej opublikowania.

Ważne informacje bieżące:
1) W dniu 26 listopada 2015 r. Rada Miejska Cieszyna uchwali-

ła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego pomiędzy ul. Liburnia i ul. Czarny Chodnik. Uchwała 
została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.

2) W dniu 23 listopada 2015 r. upłynął termin składania uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Cie-
szyna, obejmującej teren położony po północnej stronie ul. Wiślań-
skiej. Obecnie projekt planu jest przygotowywany do skierowania 
pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.

3) Do 8 grudnia 2015 r. udostępniony jest do publicznego wglądu 
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Cieszyna, obejmującej teren położony wokół węzła drogi krajo-
wej S1 w Krasnej. Uwagi do projektu zmiany planu można składać do 
28 grudnia 2015 r., a w dniu 7 grudnia 2015 r. w Ratuszu odbędzie się 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

4) Trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Marklowic. Obecnie trwa etap uzgadniania 
i opiniowania projektu planu (opisany szczegółowo w pkt 5 artykułu).

Informacje na temat miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego znajdują się na stronie internetowej bip.um.cie-
szyn.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

Drugi z cyklu artykułów o planowaniu przestrzennym  
przygotowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
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Co wisi w powietrzu?
Benzen, dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pył zawie-

szony, sadza, benzo(a)piren, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie 
– to tylko niektóre substancje uwalniane podczas procesu spalania pa-
liw. Pod względem uwalniania tych zanieczyszczeń do powietrza Polska 
zajmuje czołowe miejsce wśród państw Unii Europejskiej. Zgodnie z ra-
portem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), większe stężenia pyłu 
zawieszonego (frakcji PM10) zanotowano jedynie w Bułgarii.
Fatalna niska emisja

Przyczyny złej jakości powietrza są złożone, ale prowadzone od wie-
lu lat pomiary i obserwacje wskazują bezlitośnie na sektor komunal-
no-bytowy jako głównego winowajcę. Udział tego sektora w produk-
cji zanieczyszczeń powietrza wynosi aż 88 procent. Oznacza to, że za 
złą jakość powietrza odpowiada przede wszystkim tzw. niska emisja, 
czyli w znacznym stopniu my sami, a konkretnie w wielu przypadkach 
beztroskie podejście do sposobu ogrzewania naszych domów. Aż 49 
proc. polskich gospodarstw domowych wytwarza ciepło do ogrze-
wania w kotłach i piecach na paliwo stałe. Z tego znaczny procent sta-
nowią kotły starego typu o dużej emisyjności, spalające praktycznie 
wszystko, w tym śmieci. Niska sprawność tych urządzeń powoduje, że 
do uzyskania ciepła trzeba spalić więcej opału niż w kotłach nowej ge-
neracji. Wpływ na emisję spalin ma także brak umiejętności spalania.

Często w dyskusji nad jakością powietrza pojawia się aspekt eko-
nomiczny. Faktycznie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z domowej 

W Polsce jest zarejestrowanych więcej niż w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej samochodów przypadających na 1000 mieszkańców. Ja-
kość tych pojazdów w wielu przypadkach pozostawia wiele do życze-
nia. Również infrastruktura drogowa nie spełnia europejskich norm. 
Nadal dużym problemem jest poruszanie się po centrach miast, co 
z pewnością generuje znaczne ilości zanieczyszczeń.
Nasze zalecenia

Jak możemy mieć wpływ na poprawę jakości powietrza? Przede 
wszystkim uwierzmy w szkodliwe skutki palenia w piecach i kotłach 
grzewczych byle czym i byle jak. Uwierzmy, że szkodzimy nie tylko 
sobie, ale wszystkim wokoło. Oto podstawowe zalecenia:

•  Nie pal śmieci w swoim piecu! Odpadem, który nie nadaje się do 
palenia są także drewniane elementy okien czy mebli. Wykorzysty-
wane do ich produkcji drewno jest pokryte zazwyczaj impregnata-
mi, które podczas spalania wydzielają szkodliwe substancje. 

• Wymień stary kocioł na nowoczesny, przystosowany do spala-
nia odpowiedniego paliwa. Piec retortowy na przykład zmniejsza 
emisję benzo(a)pirenu o 35 proc. w porównaniu z tradycyjnym 
kotłem. Ponadto eksploatacja nowego kotła może dać nawet do 30 
proc. oszczędności na opale. Zaplanuj jak najszybciej tą inwestycję.

• Jeśli masz stary, wyeksploatowany samochód to zadbaj o jego 
stan techniczny. Ogranicz korzystanie z samochodu. Jeśli możesz, to 
korzystaj z komunikacji zbiorowej, albo przesiądź się na rower.

• Reaguj na niewłaściwe zachowania sąsiadów, rozmawiaj, edu-
kuj siebie i najbliższych. Przecież ich złe nawyki szkodzą także two-
jemu zdrowiu.

kotłowni ma swoją cenę, ale z pewnością warto ją ponieść ze względu 
na ochronę zdrowia. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma 
ogromny wpływ na nasze zdrowie. Liczne badania wskazują, że pył 
obecny w powietrzu może zwiększać ryzyko zachorowalności i śmier-
telności z powodu chorób płuc i układu krążenia, a także zwiększać ry-
zyko wystąpienia nowotworów. Występujące w powietrzu zanieczysz-
czenia oddziałują przede wszystkim na układ oddechowy. Najbardziej 
szkodliwe są drobnocząsteczkowe zanieczyszczenia pyłowe, które ze 
względu na małe rozmiary docierają do najmniejszych oskrzelików 
i pęcherzyków płucnych. Po drodze wywołują one efekty drażniące, za-
palne, które z kolei ułatwiają proces tzw. alergizacji, czyli powstawania 
uczulenia na występujące w naszym otoczeniu alergeny roślinne i zwie-
rzęce. Ponadto osoby już chorujące na astmę oskrzelową, które w wy-
niku ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza doświadczają zaostrzeń 
ich choroby, muszą brać większe dawki leków, a w niektórych sytuacjach 
nawet być hospitalizowane. Procesy zapalne w drogach oddechowych 
mają tendencję do nawracania, w efekcie czego osoby zamieszkujące 
obszary, na których zanieczyszczenia powietrza występują w wysokich 
stężeniach, mogą częściej chorować na infekcje górnych dróg oddecho-
wych. Cząsteczki pyłu o najmniejszej średnicy mają możliwość przecho-
dzenia przez ściany pęcherzyków płucnych i trafiają najpierw do naczyń 
płucnych, później do całego układu krwionośnego. Sprzyjają powstawa-
niu miażdżycy, co w konsekwencji prowadzi do chorób układu krąże-
nia takich, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, za-
burzenia w przepływie krwi przez mózg. Może dochodzić do zawałów 
serca i udarów mózgu, które często kończą się zgonem. Zanieczyszczone 
powietrze może być również jedną z przyczyn raka płuc.

Zanieczyszczenia powietrza szczególnie niekorzystnie oddziału-
ją na zdrowie dzieci i to już od okresu embrionalnego. Prawdopo-
dobnie upośledzają przepływ krwi przez łożysko, w wyniku czego 
płód rozwija się wolniej.

Inną, ważną przyczyną złej jakości powietrza jest transport. Wiel-
kość emisji z transportu drogowego jest pochodną jego intensywności, 
jakości infrastruktury drogowej oraz stanu technicznego pojazdów. 

Pomóc w walce z zanieczyszczeniami ma również podpisana niedaw-
no przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawa antysmogowa, która 
daje narzędzia administracyjne wspomagające działania zmierzające 
do poprawy jakości powietrza. Na mocy znowelizowanej ustawy sej-
miki wojewódzkie będą mogły określać rodzaj i jakość paliw stałych 
dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub parametry 
emisji urządzeń do spalania. Sejmiki będą mogły uchwalić też zakaz sto-
sowania określonych instalacji, w których następuje spalanie.
Idzie smog. Co robić?

Okres jesienno–zimowy jest szczególnie niekorzystny dla powie-
trza. Częsta w tym okresie inwersja temperatur, duża wilgotność powie-
trza, a także brak wiatru powodują zjawisko smogu, czyli „zawieszania” 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w wilgotnym powietrzu. Ważne 
jest, aby w okresie niekorzystnych warunków pogodowych ograniczyć 
wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Najbardziej narażone są oso-
by starsze i chore na choroby układu oddechowego i krążenia, a także 
dzieci. Stąd dobrze jest przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede 
wszystkim nauczymy się korzystać i informacji o jakości powietrza po 
to, aby ograniczyć przebywanie poza domem w okresie największego 
skażenia. Informacje takie można znaleźć na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Stosowne 
komunikaty zamieszczane są również na stronie internetowej Miejskie-
go Centrum Zarządzania Kryzysowego, skąd zresztą trafiają między 
innymi do placówek leczniczych, żłobków, przedszkoli i szkół. Pamię-
tajmy, że dzieci są bardziej narażone na zanieczyszczenia. Ich układy 
odpornościowy i oddechowy radzą sobie gorzej z zanieczyszczonym po-
wietrzem. Dzieci oddychają z większą częstotliwością niż dorośli, a więc 
wchłaniają więcej zanieczyszczeń. Częściej też oddychają przez usta 
z pominięciem nosa, czyli naturalnego filtra. Ograniczmy więc przeby-
wanie dzieci na powietrzu do minimum. Zaplanujmy chociaż krótki wy-
jazd poza miasto, najlepiej w góry, poza strefę smogu. 

Małgorzata Węgierek, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Mikołaj zaprasza
W dniu 7 grudnia o godzinie 16.30 w Szko-

le Podstawowej nr 6 (ul. Katowicka 68, Ba-
wialnia) odbędzie się spotkanie ze Świętym 
Mikołajem połączone ze wspólną świąteczną 
zabawą, rozdaniem drobnych prezencików 
oraz możliwością zrobienia zdjęcia z hono-
rowym gościem spotkania. Koszt udziału w 
tym wydarzeniu to jedyne 15 zł. Szczegółowe 
informacje pod nr. tel. 666 017 374 lub e-ma-
ilem: klub.bawialnia@wp.pl.

Bawialnia

Stroiki świąteczne
W Domu Narodowym zapachnie lasem 

i świętami... Jak samodzielnie zrobić nie-
banalny stroik na wigilijny stół? Dowiedzą 
się tego uczestnicy warsztatów, na które 
zapraszamy 17 grudnia o 16.00. W trakcie 
zajęć wykorzystamy bombki, szyszki, orze-
chy, gałązki iglaków i… wyczarujemy pięk-
ny stroik – wspaniałą ozdobę świątecznego 
stołu... Liczba miejsc jest ograniczona – za-
pisy do 14 grudnia.

COK Dom Narodowy

Cuda natury
Na Ziemi jest pełno niezwykłych miejsc, 

stworzonych przez naturę i człowieka. Je-
śli jeszcze nie odkryłeś tych miejsc Szpital 
Śląski w Cieszynie proponuje wspaniałą 
wycieczkę. W Galerii zmiennej – znajdują-
cej się w Zespole Poradni Specjalistycznych 
– przez cały grudzień będzie można oglą-
dać zdjęcia Janusza Wodyńskiego.

Autor pejzaży mieszka w Górkach Wiel-
kich, fotografia jest jego pasją. Fotografuje 
amatorsko od 8 lat; ptaki, pejzaże i sporty 
motoryzacyjne. Tego jedynego i niepowta-
rzalnego zdjęcia jeszcze nie zrobił, więc szuka 
odpowiedniego miejsca, czasu, światła i tego 
czegoś, co zachwyci i powali go na kolana. 
Jego zdjęcia przedstawiają rzeczywistość na 
różne sposoby: od realistycznego obrazu na 
wprost do impresjonizmu, w którym szcze-
góły ulegają zatarciu na rzecz nastrojowych 
obrazów. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Szpital Śląski

Mała pracownia
Zamek Cieszyn zaprasza dzieci i młodzież 

w wieku 7-12 lat do udziału w nowym cyklu 
warsztatów – Mała Pracownia Projektowania. 

Uczestnicy cyklu warsztatów poznają 
tajniki pracy projektantów oraz dyscypli-
ny, którymi się zajmują – od projektowania 
graficznego po tworzenie mebli i lamp. Zo-
baczą jak pomysły zamieniają się w gotowe 
produkty i spróbują zaprojektować własne 
modele. Warsztaty odbywają się w każdą 
drugą sobotę miesiąca w godzinach 10.00-
13.00 w Zamku Cieszyn. Drugie spotkanie 
będzie poświęcone projektowaniu lamp-
-zwierząt z Moniką Brauntsch. Stworzymy 
misie, wilki, koty – to co dzieci lubią najbar-
dziej. Na warsztatach będziecie pracować 
z nożyczkami i maszyną do szycia. Do tego 
wszystkiego dołączymy ciekawe dodatki!

Koszt udziału w warsztacie: 50 zł od osoby.  
Zgłoszenia na: wbeczek@zamekcieszyn.pl, 
formularz zgłoszeniowy na www.zamek-
cieszyn.pl. Wpłaty należy dokonać na kon-
to: ING Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 
1403 1000 0022 8888 9161 z dopiskiem: 
Warsztaty projektowania lamp.

Zamek CieszynKoncert w Cafe
J-TRIO w składzie Tomasz Pala-piano, Jan 

Gembarzewski-perkusja, Zbigniew Wiktorski-
-bas z wokalistką Dorotą Bonecką zapraszają 
6 grudnia o godz.16 do Cafe Muzeum przy 
ul. Regera 6 na świąteczne granie przy kawie 
w towarzystwie Mikołaja . W programie pio-
senki o zimie i świętach. Bilety w cenie 15 zł.

Cafe Muzeum

Miasto utracone...

Jest w Cieszynie wiele miejsc znanych, 
nieznanych, zapomnianych i bezpowrotnie 
utraconych. Zostały po nich puste miejsca lub 
powstały nowe budynki, ulice, place i parki. 
W przestrzeniach, w których dzisiaj przeby-
wamy, w minionych zamierzchłych i nie tak 
dawnych latach, znajdowały się zapomnia-
ne dziś budowle, toczyło się zwyczajne życie 
i miały miejsce niecodzienne wydarzenia. Czę-
sto jedynym ich śladem są dokumenty ikono-
graficzne, stare plany i fotografie. Wiele z nich 
znajduje się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 

Jego kustosz – Mariusz Makowski zaprasza 
do Domu Narodowego 16 grudnia o godz. 
17.00 na multimedialny spacer po Cieszynie, 
którego już nie ma. A może ktoś z państwa 
wśród swoich rodzinnych pamiątek posiada 
stare fotografie „zaginionego Cieszyna”? 

COK Dom Narodowy
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Szachowe zmagania
14 listopada w Cieszyńskim Ośrodku Kul-

tury Dom Narodowy zostały rozegrane In-
dywidualne Mistrzostwa Cieszyna Juniorów 
w Szachach Szybkich P-15. W turnieju wzię-
ło udział 38 szachistów w trzech grupach 
wiekowych: do 10 lat, do 14 lat i do 18 lat. 

Wyniki turnieju: kategoria do lat 10: 
1. Bartosz Goszyk MUKS SZS Cieszyn 6,0 pkt. 
24,0, 2. Wojciech Mrozek UKS Baszta Wodzi-
sław Śląski 6,0 pkt. 19,5, 3. Krzysztof Ciepły 

Wojciech Kondziela, Kamil Grochol, Beniamin 
Szklorz.

UKS Baszta Wodzisław Śląski 5,5 pkt. 21,5; 
kat. do lat 14: 1. Kamil Grochol MKSZ Ryb-
nik 6,0 pkt. 21,0, 2. Wojciech Kondziela LKS 
Olimpia Goleszów 5,0 pkt. 19,5, 3. Krzysztof 
Franek MUKS SZS Cieszyn 4,5 pkt. 21,0; kat. 
do lat 18: 1. Beniamin Szklorz Skoczów 4,5 
pkt. 21,0, 2. Karol Ciepły UKS Baszta Wodzi-
sław Śląski 4,5 pkt. 18,5, 3. Dominik Szczyp-
ka MUKS SZS Cieszyn 4,0 pkt. 18,5.

Piotr Foltyn, prezes MUKS SZS Cieszyn

Wojciech Mrozek, Bartosz Goszyk, Krzysztof 
Ciepły.

Kolejne krążki
W dniach 13-15 listopada na pływalni 

Olimpijczyk w Gliwicach odbyły się Zimowe 
Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu. 
W zawodach wzięło udział aż 557 zawod-
ników z 99 klubów z całej Polski oraz kilka 
zagranicznych: z Czech, Słowacji Ukrainy 
i Węgier. Nasz klub, MTP Delfin Cieszyn, re-
prezentowała trenerka Katarzyna Widzik, 
zdobywając złoty medal na 200 metrów sty-
lem klasycznym, srebro na 400 i 800 metrów 
stylem dowolnym oraz brąz na 200 metrów 
stylem motylkowym. Cieszy fakt, że nasi 
trenerzy dalej czynnie uczestniczą w zawo-
dach i dają przykład młodym pływakom.

Łukasz Widzik

Katarzyna Widzik świeci przykładem.

Tenisowi mistrzowie 
Duży sukces w Mistrzostwach Cieszyna 

w tenisie stołowym szkół podstawowych 
odnieśli reprezentanci SP6 Cieszyn, zajmu-
jąc pierwsze miejsce zarówno w klasyfika-
cji dziewcząt, jak i chłopców. Szkołę repre-
zentowali: w kategorii dziewcząt – Celina 
Rucka, Anna Łukasiak, Martyna Stoszek; 
w kategorii chłopców – Paweł Jendrulek, Se-
bastian Krótki, Kacper Urbańczyk. Wyniki 
klasyfikacji drużynowej: dziewczęta: 1. SP6, 
2. SP1, 3. SPTE; chłopcy: 1. SP6, 2. SP7, 3. SP3.

SP6

Reprezentanci SP6 Cieszyn z dyrektorem szkoły 
Grzegorzem Koniecznym i nauczycielem wycho-
wania fizycznego Andrzejem Łukasiakiem.
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Grad medali 
polskich siłaczy!

Maciej Gralak polskim bohaterem Mi-
strzostw Świata Niepełnosprawnych w armw-
restlingu. Niepełnosprawny siłacz z Gru-
dziądza pokonał całą koalicję rosyjskich 
armwrestlerów i na rozgrywanych w Rumi 
zawodach sięgnął po dwa złote medale! Ogólnie 
biało-czerwoni siedmiokrotnie stawali na po-
dium, a złote medale zawisły jeszcze na szyjach 
Dawida Łapy, Sonii Turzynieckiej i Marii Juro-
szek. Ta ostatnia mieszka w Cieszynie, a złoto 
wywalczyła na prawą rękę w kat. powyżej 65 
kg. Kraje byłego Związku Radzieckiego domi-
nują w światowym armwrestlingu, a w rywa-
lizacji niepełnosprawnych Rosja jest prawdzi-
wym hegemonem. Na Mistrzostwach Świata 
w Rumi Polacy postawili sobie za punkt honoru, 
że napsują trochę krwi faworytom i zdobędą 
kilka medali. Udało się to znakomicie. W klasy-
fikacji drużynowej Polska zajęła drugie miejsce, 
tuż za Rosją, a przed takimi potentatami w tym 
sporcie, jak Gruzja, Ukraina, Litwa czy Kazach-
stan. W zawodach udział wzięło ponad 100 za-
wodników z 16 krajów.

Mat. pras.

Podsumowanie roku
Sekcja skata KS MOSiR Cieszyn zakończy-

ła rozgrywki drużynowe za 2015 r. Drużyna 
zajęła trzecie miejsce w III B lidze, tym wyni-
kiem potwierdziliśmy przynależność do ści-
słej czołówki. Liga skata jest w kolejnym roku 
reorganizacji. Po I i II lidze przyszła kolej na 
III ligę. W tym roku spadło aż siedem drużyn. 
Jednocześnie nasza ekipa osiągnęła najwięk-
szy jak do tej pory sukces, grając w Drużyno-
wym Pucharze Polski. Po uzyskaniu awansu 
z okręgu Tychy graliśmy w finale DPP. Tam 
rywalizowaliśmy z 80 drużynami z całej Pol-
ski. Do ścisłego finału awansowało 16 najlep-
szych drużyn. W tej stawce zajęliśmy siódme 
miejsce, co pozwoliło nam zagrać w ścisłym 
finale. Ostatecznie mimo podjętej walki zaję-
liśmy 16 miejsce. Zwyciężyła drużyna MDK 
Południe Katowice, przed GOSiT Zawadzkie 
i Amicus KWK Staszic Katowice. 

O sile naszej drużyny i wyrównanej stawce 
grających zawodników może świadczyć rów-
nież nasz wynik osiągnięty w czerwcu tego 
roku, gdzie grając na Mistrzostwach Powia-
tu Pszczyńskiego zajęliśmy pierwsze miej-
sce w gronie drużyn grających w I i II lidze. 
Tak więc sezon ten był dla naszej drużyny 
rokiem pozytywnym. Najczęściej grali: Ja-
centy Jabłoński, Paweł Jabłoński, Krzysztof 
Czauderna, Piotr Pacholczyk, Paweł Her-
man, Bronisław Kroczek i Franciszek Sojka.

Do końca tego roku zostały nam jesz-
cze rozgrywki indywidualne. Krzysztof 
Czauderna i Jacenty Jabłoński znaleźli się 
w szesnastce, która awansowała do finału 
Grand Prix okręgu Tychy, który odbędzie 
się 5 grudnia. Za wszelką pomoc, której 
udziela nam MOSiR Cieszyn w imieniu kole-
gów i swoim dziękuję.

Jacenty Jabłoński, kapitan drużynyMaria Juroszek z kolejnym medalem.
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Polsko-niemieckie 
spotkania

Kolejne spotkanie grupy młodzieży pol-
sko-niemieckiej odbyło się tym razem w Bo-
cholt w Niemczech. W dniach od 22 do 29 
października grupa młodzieży z Katolickiego 
Gimnazjum i Liceum im. św. Melchiora Gro-
dzieckiego w Cieszynie przebywała w szkole 
partnerskiej St. Josef Gymnasium w Bocholt, 
w ramach wymiany pomiędzy szkołami. 
Szkoły katolickie w Cieszynie prowadzą wy-
miany partnerskie ze szkołami niemieckimi, 
już 15 lat ze szkołą St. Benno Gymnasium 
w Dreźnie i 5 lat z w/w szkołą w Bocholt. 

W czasie wymiany cała uwaga koncentruje 
się na spotkaniu młodzieży ze sobą. Jednak 
podczas różnego rodzaju działań, takich jak 
zwiedzanie kraju partnera, udział w zajęciach 
lekcyjnych w szkole partnerskiej czy podczas 
pobytu w niemieckiej rodzinie, młodzi ludzi 
poznają historię i kulturę Niemiec. W czasie 
tegorocznej rewizyty grupy polskiej w Niem-
czech (wizyta grupy niemieckiej w Polsce 
miała miejsce w lutym br.) uczniowie wspól-
nie zwiedzali Kolonię, Munster, sąsiedni Am-
sterdam, wspólnie brali udział m.in. w grze 
miejskiej w Bocholt, w warsztatach w Mu-
zeum Włókiennictwa czy razem organizowa-
li polsko-niemiecki wieczór filmowy. Udział 
w zajęciach szkolnych był tradycyjnie wpi-
sany w program, co wiązało się oczywiście 
z kolejnym nowym doświadczeniem. Polska 
grupa wróciła do kraju zadowolona oraz peł-
na nadziei, co do następnego wyjazdu, który 
już w nowym roku. 

Aldona Kałuża-Kanadys,  
opiekun wymiany polsko-niemieckiej w KG i KLO

Uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc.

Artystyczny 
listopad 

Listopad kojarzy się zazwyczaj z okresem 
przestoju, nostalgii i jesienną słotą. Ale nie 
w Alternatywnej Szkole Podstawowej. To wła-
śnie w tym okresie od kilkunastu lat trwają 
intensywne przygotowania do artystycznych 
spotkań dla dzieci i młodzieży z wszystkich 
cieszyńskich szkół podstawowych. 

Już od pierwszej edycji patronat nad im-
prezą sprawuje burmistrz Cieszyna. I tak 18 
listopada w Domu Narodowym odbył się finał 
Międzyszkolnego Przeglądu Aktorsko-Recy-
tatorskiego Bawimy się słowami. To wydarze-
nie skierowane do uczniów klas I-III. Dzieci 

W Alternatywnej Szkole Podstawowej dużo się 
dzieje.

mają szansę popisać się swym kunsztem 
aktorskim, wspaniałą pamięcią i pięknymi 
strojami. Nie ma walki o miejsca, dzieci nie są 
narażone na emocje związane z rywalizacją. 
To prawdziwa zabawa słowem i to na bardzo 
wysokim poziomie. Podobnie jak w latach 
poprzednich spotkanie prowadzili uczniowie 
Alternatywnej Szkoły Podstawowej. W tym 
roku byli to: Blanka i Lena Kłaptocz oraz An-
drzej Otta.

Starsi uczniowie mieli również okazję do 
skonfrontowania swej wiedzy i umiejętno-
ści, tym razem z języka angielskiego, pod-
czas festiwalu English Sweets, którego XII 
edycja odbyła się 24 listopada w siedzibie 
Alternatywnej Szkoły Podstawowej. 

Było profesjonalnie i kreatywnie. W tym 

Świat odwrócony 
do góry nogami

27 listopada w Sali Teatru CST w Cie-
szynie odbyła się premiera Tanga S. Mroż-
ka w wykonaniu uczniów LOTE. Zespół 
teatralny Projekt 2 to już druga formacja, 
która działa w ramach projektu edukacyj-
nego realizowanego w liceum. W poprzed-
nich latach mogliśmy zobaczyć brawurowo 
wykonane przedstawienia: Ożenek wg M. 
Gogola i jednoaktówki A. Czechowa – Jubile-
usz i Oświadczyny. Wszystkie przedsięwzię-
cia reżyserowała Katarzyna Słupczyńska. 
Wykonawcy mieli także okazję pracować 
warsztatowo z aktorem i reżyserem Bogu-
sławem Słupczyńskim, twórcą Teatru CST.

Tym razem młodzi aktorzy wcielili się 
w postacie znanej, ale wciąż popularnej 
i jakże aktualnej sztuki znanego polskiego 
dramatopisarza. Groteska, absurd, świat 
odwrócony do góry nogami, w którym nic 
nie funkcjonuje tak, jak powinno i w tym 
wszystkim starania głównego bohatera 
o przywrócenie jako takiego ładu. Bez-
owocne oczywiście. 

Widzowie, których liczba przekroczyła 
wszelkie oczekiwania, bawili się świetnie, 
do czasu… bo, jak to w grotesce bywa, to, 
co śmieszy, także przeraża. Finałowe tango 
prostaka Edka z wujem Eugeniuszem pozo-
stawiło poczucie niepokoju… I o to właśnie 
i autorowi, i twórcom spektaklu chodziło.

LOTE

Młodzi aktorzy dali z siebie wszystko.

roku festiwal miał charakter warsztatów ję-
zykowych. Uczniowie zostali podzieleni na 
grupy zadaniowe, co pozwoliło na zawarcie 
nowych znajomości i wymianę doświadczeń. 

Marcela Tessar, ASP

Uczniowie  
w słowie i muzyce

28 listopada w MDK Prażakówka w Ustro-
niu odbył się piękny koncert zorganizowany 
przez Liceum i Gimnazjum Towarzystwa 
Ewangelickiego w Cieszynie przy udziale 
I Liceum im. M.Kopernika z Katowic. 

Na deskach ustrońskiej Prażakówki.

Spektakl słowno-muzyczny Chaja i Edith 
opracowany został przez Małgorzatę i Jean-
-Claude Hauptmannów, a prezentowany był 
wielokrotnie podczas tournée chóru LOTE/
GTE na wyspie Reunion w czerwcu br. W so-
botę w Ustroniu miał polskojęzyczną pre-
mierę. Spektakl opowiada historię dwóch 
kobiet – Heleny Chai Rubinstein i Edith Piaf, 
upamiętniając w ten sposób 100. rocznicę 
urodzin Piaf i 50. rocznicę śmierci Heleny 
Rubinstein. 

Piosenki i fragmenty książek o bohater-
kach spektaklu przeniosły słuchaczy na 
krakowski Kazimierz XIX wieku oraz do 
Paryża XX wieku. Chór i orkiestrę popro-
wadził J.C. Hauptmann. 

Solistami byli aktualni uczniowie, ab-
solwenci i nauczyciele szkół: Aleksandra 
Malina, Marta Cienciała, Michalina Borz-
dziłowska, Filip Hauptmann, Aleksander 
Kubeczek, Piotr Sikora. 

Teksty czytały: Katarzyna Słupczyńska 
i Renata Sikora. W podziękowaniu za wspa-
niałe przeżycie artystyczne publiczność 
nagrodziła wykonawców gorącymi brawa-
mi i owacjami na stojąco. 

LOTE 
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Przedszkolne wieści
Otwarte zajęcia dla nauczycieli
W dzisiejszym tak szybko zmieniającym 

się świecie, aby nauczyciel mógł być tzw. 
nauczycielem efektywnym musi nie tylko 
uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, 
ale często sam stanąć w roli szkoleniowca. 

W Przedszkolu Towarzystwa Ewangelic-
kiego w listopadzie odbyło się spotkanie dla 
nauczycieli z powiatu cieszyńskiego. Zajęcia 
przygotowała w grupie dzieci 5-letnich Mał-
gorzata Konarzewska, doświadczony nauczy-
ciel wychowania przedszkolnego i rytmiki, 
która korzystając z wypracowanych metod 
i form pracy z dziećmi, organizuje otwarte 
zajęcia i udostępnia opracowane przez siebie 
scenariusze zajęć. Wykorzystując aktywizują-
ce metody zachęca dzieci do czynnego udziału 
w zajęciach, by obserwujący nauczyciele mogli 
się przyjrzeć, zdobyć nowe umiejętności i do-
świadczenie w pracy pedagogicznej.

***
Dietetyk radził
W poniedziałek 16 listopada odbyły się za-

jęcia z dietetykiem. Panie zapoznały się z zasa-
dami prawidłowego żywienia i jego wpływu 
na funkcjonowanie organizmu. Zebranym 
zaprezentowana została piramida żywienia, 
która stanowi podstawę planowania codzien-
nego jadłospisu tak, aby dieta była zbilanso-
wana i bogata we wszystkie składniki odżyw-
cze niezbędne do utrzymania dobrej kondycji. 
Ważnym elementem spotkania była degusta-
cja potraw, które przygotowała ze zdrowej 
żywności pani dietetyk. 

PTE

Zabawa słowami

Język polski  
nie jest im obcy

5 listopada odbył się I etap Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Polskiego. Dwie uczennice 
klasy szóstej SP6 w Cieszynie: Anna Łukasiak 
i Martyna Stoszek zakwalifikowały się do 
etapu rejonowego, który będzie miał miejsce 
7 stycznia 2016 r. w Bielsku-Białej. Trzyma-
my kciuki i życzymy powodzenia, gdyż uzy-
skanie tytułu laureata tego konkursu zwal-
nia szóstoklasistki z konieczności pisania 
kwietniowego testu kompetencji.

SP6

Uczniowie „jedynki” potrafią się bawić.

13 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Cieszynie odbył się szkolny finał konkursu 
aktorsko-recytatorskiego Bawimy się słowa-
mi. Wystartowało w nim 27 uczestników z 
klas I-III, prezentując różne wiersze i prozę 
w obecności zaproszonych rodziców.

 Należy podkreślić wysoki poziom przygo-
towania dzieci, które występowały w cieka-
wych strojach i korzystały z różnorodnych 
rekwizytów. W wyniku konkursu troje dzieci 
– Adam Kwieciński (kl. I b), Mateusz Sikora 
(kl. II a) oraz Karolina Farana (kl. III b) – re-
prezentowało naszą placówkę na międzysz-
kolnym przeglądzie, organizowanym przez 
Alternatywną Szkołę Podstawową w Domu 
Narodowym, który odbył się 18 listopada.

SP1 

Wieczór z 
Korczakiem

 
20 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 
odbyło się spotkanie, zainspirowane 55. 
rocznicą nadania szkole imienia Janusza 
Korczaka. Listopad jest też co roku miesią-
cem, w którym trójkowicze obchodzą Dzień 
Patrona. Postanowiliśmy uczcić te wydarze-
nia spotkaniem pn. Wieczór z Korczakiem, na 
którym gośćmi byli burmistrz Cieszyna Ry-
szard Macura, Barbara Bałon z fundacji Bra-
ma Nadziei, członkowie grupy Klezmer oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców.

Zaprosiliśmy również uczniów cieszyń-
skich szkół do wzięcia udziału w konkursie 
literackim. Tematem pracy było opowiada-
nie o człowieku, który, tak jak nasz patron, 
poświęcił swoje życie, by pomagać ludziom. 
Liczba nadesłanych prac przerosła oczeki-
wania. 24 uczniów napisało piękne, nieraz 
poruszające teksty o ludziach zarówno zna-
nych, jak i o swoich bohaterach – członkach 
własnych rodzin. Wieczór z Korczakiem roz-
począł się od prelekcji Barbary Bałon, która 
poruszyła słuchaczy opowiadaniem o Jasi – 
małej Żydówce, która przeżyła II wojnę świa-
tową i na własnej skórze odczuła, co oznacza 
nienawiść i odrzucenie. Następnie uczniowie 
trójki zaprezentowali krótki program, w któ-
rym przypomnieli postać Janusza Korczaka.

Głównym punktem wieczoru były warsz-
taty, podczas których dzieci miały okazję na-
uczyć się tradycyjnych tańców żydowskich, 
śpiewały piosenki, przygotowały potrawy 
żydowskie, a także mogły zredagować gazet-
kę o ludziach pracujących dla dobra innych 
i spróbować swoich sił jako młodzi poeci. Na 
zakończenie uroczystości ogłoszono wyniki 
konkursu literackiego, wręczono dyplomy 
i nagrody laureatom konkursu, z których 
najlepszymi okazali się: I miejsce Agata Ja-
roszek (kl. 4, SPTE) praca o dziadku Jerzym 
Jurkiewiczem, II miejsce Emilia Antecka (kl. 
6, SP 2) praca o Irenie Sendlerowej, III miejsce 
Martyna Płonka (kl. 6, SP w Hażlachu) praca 
o hrabinie z Kończyc Wielkich Gabrieli Thun-
-Hohenstein, wyróżnienie Julia Surma (kl. 5, 
SP4) praca o dziadku Franciszku Plincie

 Wieczór z Korczakiem, choć zorganizowany 
wieczorową porą, okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Goście mimo później godziny opusz-
czali nas z uśmiechami na twarzy. Mamy 
nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenie 
w murach naszej szkoły.

 Zespół Promocji SP3 

„Wieczór z Korczakiem” był bardzo udany.

Skoro pieśni patriotyczne, to i ubrania musiały 
być odpowiednie.

Rozśpiewana 
„dwójka”

19 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 
wzięli udział w XVI Przeglądzie Pieśni Patrio-
tycznej im. Małgorzaty Papiurek w Katolickim 
Gimnazjum im św. Melchiora Grodzieckiego 
w Cieszynie. Hanna Stoszek, uczennica kl. 4a, 
wyśpiewała utworami Warszawo ma oraz 
W mojej Ojczyźnie pierwsze miejsce. 

Uczniowie należący do zespołu Iskra (Kamil 
Targosz 2c, Łucja Krzywoń 5b, Oliwia Szczyp-
ka 5b, Julia Pniok 5b, Nadia Biegun 5c, Karolina 
Szymczak 5c, Maxymilian Będziński-Lipka 6a, 
Zofia Furmaniuk 6b, Anna Panak 6b, Karoli-
na Skoneczny 6b, Emilia Antecka 6c, Justyna 
Koper 6c, Oliwia Lizak 6c, Emilia Walica 6c, 
Gabriela Wojtas 6c) zaprezentowali utwory 
Dziewczyna z granatem i Modlitwa Armii Kra-
jowej, zdobywając drugie miejsce. 

Opiekunami przygotowującymi uczniów do 
przeglądu byli Anna Szczerba i Roman Sudlitz. 
Finał przeglądu odbędzie się w marcu 2016 r. 
w Bielsku-Białej. 

Zespół ds. promocji SP2

Otwarte zajęcia dla nauczycieli.
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12 nasze sprawy

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

Od kilkunastu lat, w ramach mieszanego Chóru Kościelnego, mę-
skie głosy od czasu do czasu, w czasie różnych uroczystości kościel-
nych, śpiewały pieśni w opracowaniach na chór męski. Tak zrodziła 
się jesienią 2009 r., po obchodach 300-lecia kościoła Jezusowego, 
myśl o powołaniu do życia Parafialnego Chóru Męskiego, w którym 
mogliby śpiewać także chętni panowie z całej naszej parafii, nie tyl-
ko z Cieszyna. Po wakacjach rozpoczęliśmy regularne próby, w każ-
dą środę o godz. 17.00 w Pajcie. Pierwszy, formalny występ chóru 
męskiego miał miejsce w czasie Wielkanocy, 4 kwietnia 2010 r. 

Aktualnie w chórze śpiewa 17-20 panów, część z nich to studenci, 
którzy niestety nie zawsze mogą dojechać, by wspólnie z nami śpie-
wać. Cieszymy się, że na nasze próby przyjeżdżają z Wisły bp Janusz 
Jagucki oraz Henryk Żyła z Hażlacha. W swojej krótkiej historii chór 
musiał pożegnać już jednego ze swych wiernych członków, śp. Hen-
ryka Mikołajka, który dojeżdżał do nas z Bażanowic. Dyrygentem 
chóru jest od początku Joanna Sikora.

W repertuarze chóru są klasyczne opracowania pieśni na chór męski 
(m.in. A. Hławiczki, J. Gawlasa, A. Poćwierza), ale także współczesne 
aranżacje wielu znanych pieśni. W repertuarze chór posiada 80 pieśni.

Chór męski najczęściej śpiewa w macierzystym kościele Jezuso-
wym. Co roku bierze udział w wiosennych i jesiennych diecezjal-
nych zjazdach chórów diecezji cieszyńskiej, często łącząc swe głosy 
razem z męskimi chórami Cantus z Goleszowa i Glorią ze Skoczowa. 

Połączone chóry męskie zaśpiewały m.in. na koncercie z okazji 
100. rocznicy urodzin Jana Sztwiertni w Wiśle (9 października 2011 
r.). 5 maja 2013 r. chór koncertował na zaproszenie bp. Władysława 
Wolnego w czeskiej Stonawie w kościele ewangelickim i rzymsko-

Parafialny Chór Męski 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie

Idea założenia chóru zrodziła się w 2009 roku.
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katolickim oraz w Karwinie-Frysztacie, a 1 czerwca 2014 r. wziął 
udział w Pamiątce Poświęcenia Kościoła w Górkach, w parafii 
w Brennej. 3 lipca 2014 r. chór męski stworzył oprawę muzyczną 
podczas wieczornicy z okazji 100-lecia śmierci Jędrzeja Hławiczki, 
który opracował wiele pieśni na chór mieszany. W czasie jubileuszu 
90-lecia chóru mieszanego (18 października 2014 r.), chór męski 
obchodził swój pierwszy jubileusz, 5-lecia działalności.

Joanna Sikora

Cymelia i osobliwości ze 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

Chwalcie Pana i Ktoby się tego był spodziewał, czyli o działal-
ności Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra i jego wydawnictwach dla 
ludu polskiego na Śląsku.

W sierpniu 1939 r. w drukarni Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra w Cie-
szynie kończono prace nad drukiem modlitewnika Chwalcie Pana. Mia-
ło to być już jego ósme z kolei wydanie. Od 1908 roku, gdy ukazało się 
po raz pierwszy, stale cieszył się dużą popularnością wśród cieszyń-
skich katolików, szczególnie zaś młodzieży, do której w pierwszym 
rzędzie był skierowany. Niestety w 1939 roku książka ta nie trafiła do 
swych odbiorców. Nim wyszła z drukarni, cały jej nakład, liczący dzie-
sięć tysięcy egzemplarzy, został skonfiskowany, a wkrótce zniszczony 
przez niemieckiego okupanta. Była to pierwsza z wielu, mających na-
dejść wojennych strat cieszyńskiej społeczności. 

II wojna światowa niezwykle brutalnie naznaczyła się w histo-
rii Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Niemal zupełnie zniszczyła jego 
dorobek, stawiając pod znakiem zapytania jego dalszą pracę. Także 
po 1945 roku próby reaktywacji Dziedzictwa i wznowienia przezeń 
działalności wskutek postawy władz komunistycznych były skaza-
ne na porażkę. W 1949 roku wszystkie przedwojenne organizacje 
kościelne i społeczne, w tym Dziedzictwo, zostały rozwiązane. Dzie-
dzictwo swą działalność wznowić mogło dopiero po 1990 roku. 

Organizacja ta posiada niezwykłe zasługi, nie tylko dla środowiska 
cieszyńskich katolików, ale dla całej społeczności naszego regionu. 
Przez ponad pół wieku swej owocnej działalności wyznaczała stan-
dardy życia kulturalnego Śląska Cieszyńskiego, dbając o to, by prze-
trwały chrześcijańskie wartości i język polski. W ciągu siedmiu dekad 
swego posłannictwa wychowało ono kilka pokoleń cieszyniaków. 
Dzięki niemu pod strzechy miejscowej ludności trafiło przeszło 120 

książek i broszur oraz 25. roczników kalendarzy, w łącznym nakładzie 
sięgającym nawet 700 tysięcy egzemplarzy! Były to nie tylko modli-
tewniki – jak używane do dziś Chwalcie Pana, ale też dzieła naukowe, 
literatura piękna – powieści, tomiki wierszy i opowiadań. W ten spo-
sób w domach naszych pradziadków zagościły dziesiątki unikatowych 
wydawnictw, poruszających tematy związane z Kościołem katolickim, 
życiem chrześcijańskim i rozwojem osobowym, ale też różnorodne 
kwestie ważne dla życia lokalnej społeczności, tematy socjalne, zdro-
wotne, związane z edukacją, historią regionu i zabytkami. 

Co najważniejsze dzięki działalności wydawniczej Dziedzictwa 
bł. Jana Sarkandra ukazać się mógł na Śląsku Cieszyńskim Pan Ta-
deusz Adama Mickiewicza (1906), a także wiele wydawnictw pro-
mujących najzdolniejszych spośród lokalnych pisarzy. Dzięki temu 
wydanych zostało wiele cennych prac historycznych (np. Jana Gali-
cza), poetyckich (ks. Emanuela Grima) czy fabularnych. Wśród tych 
ostatnich były dzieła Walentego Krząszcza, Gustawa Morcinka czy 
wreszcie prace założyciela Dziedzictwa, ks. Ignacego Świerzego, jak 
chociażby dzieło z 1892, pod tytułem Ktoby się tego był spodziewał? 
Braciszek Renat. Dwie powieści z życia ludu. 

Dzieła wydawane przez Dziedzicwo bł. Jana Sarkandra nie tylko 
miały bawić i edukować miejscową ludność, ale przede wszystkim 
rozbudzać w niej miłość do ziemskiej i niebieskiej ojczyzny. Jak-
kolwiek skromne i niepozorne w formie – miały znaczny udział 
w ukształtowaniu się dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyń-
skiego, w czym zasługa dziesiątek zapomnianych obecnie działaczy, 
którzy począwszy od roku 1873 kontynuowali swą mrówczą pracę 
w kierunku podniesienia rozwoju duchowego miejscowej ludności. 

Więcej na temat Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra i jego działalności 
wydawniczej, dowiedzieć się będzie można podczas wykładu Woj-
ciecha Grajewskiego z cyklu Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książ-
nicy Cieszyńskiej, który odbędzie się w piątek 4 grudnia o godz. 
17.00 w budynku Książnicy Cieszyńskiej. 

Książnica Cieszyńska
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Zaprojektuj święta 
Święta to zapachy, kolory, smaki… Powinni-

śmy wreszcie znaleźć czas na spotkania i życz-
liwe rozmowy z rodziną, przyjaciółmi, sąsia-
dami. Dlatego tradycyjnie w przedświąteczną 
niedzielę zapraszamy do Zamku Cieszyn, by 
razem z bliskimi tworzyć, smakować, oglądać 
i czerpać radość ze wspólnie spędzanego czasu. 
Zapraszamy na Zaprojektuj Święta, 13 grudnia 
2015, godz. 11.00-17.00, wstęp wolny:

godz. 11.00-17.00 Oranżeria, Wystawa: Czas 
jest wszystkim. (Nie)codzienne kalendarze

godz. 11.00-17.00 sala wystawowa Zam-
ku, KEKS, czyli Kaloryczny Energetyczny 
Kiermasz Świąteczny z oryginalnymi pre-
zentami i słodkimi smakołykami 

godz. 12.00-16.00 warsztaty w Oranżerii:
•  dla tych, którzy chcą mieć karpia, ale… 

nie chcą go zjeść – szycie karpi z Magdaleną 
Paluch-Pasz 

•  dla tych, którzy nie wyobrażają sobie 
Bożego Narodzenia bez słodkiego co nieco 
– pieczenie cieszyńskich ciasteczek z Jani-

ną Hławiczką połączone z pokazem piecze-
nia szulek przez rodzinę Ożanowskich

godz. 12.00-16.00 warsztaty w Zamku:
•  dla tych, którzy przywiązują wagę do 

oryginalności świątecznego wystroju – zdo-
bienie bombek pod kierunkiem Marka Gajdy 

•  dla tych, którzy są eko nawet w świą-
teczny czas – tworzenie razem z Kozią Za-
grodą zwierzątek z siana 

godz. 15.00 sala konferencyjna Zamku, 
Ogłoszenie wyników IX Konkursu na cie-
szyńskie ciasteczka 

Zapraszamy także do Książnicy Cieszyń-
skiej na wystawę Czas jest wszystkim. Kalen-
darze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od 
XVI wieku po współczesność (wystawa czyn-
na do 5 marca 2016). Natomiast 19 grudnia 
2015 o godz. 17.00 odbędzie się w Książnicy 
Cieszyńskiej spotkanie promocyjne poświę-
cone kalendarzom regionalnym na rok 2016. 
Z kolei miesiąc później, czyli 29 stycznia 
2016 o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie 
w ramach cyklu Cymelia i osobliwości zaty-
tułowane Rzecz Pożyteczna. Najciekawsze 
kalendarze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. 

Zamek

Warsztaty tańca 
żydowskiego

Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy 
oraz zespół Klezmer zapraszają młodzież i do-
rosłych na cykliczne warsztaty tańca żydow-
skiego. Prowadząca Dorota Herok od dziesięciu 
lat zajmuje się tańcem żydowskim i izraelskim 
prowadząc warsztaty w Polsce, a także za gra-
nicą. Swą wiedzę czerpie z uczestnictwa w co-
rocznych warsztatach w Izraelu.

W programie: nauka tańców żydowskich, 
izraelskich, klezmerskich i jemeńskich. Jeśli 
po prostu ubisz tańczyć i chcesz doświadczyć 
czegoś nowego, to zapraszamy w każdy pią-
tek o godz. 16.15 do sali baletowej COK Dom 
Narodowy. Więcej informacji na stronie www.
klezmer.art.pl oraz pod nr tel. 604 703 175

COK Dom Narodowy

Ślizganie  
z Mikołajem

W dniu 6 grudnia w godz. 13.45-14.45, 
15.00-16.00 oraz 16.15-17.15 zapraszamy mi-
łośników jazdy na łyżwach na specjalne miko-
łajkowe ślizgawki z konkursami i nagrodami. 
Mile widziani będą wszyscy, którzy przyjdą 
w kostiumie Mikołaja lub innym, ale tematycz-
nie związanym z Mikołajkami. Najciekawsze 
przebranie zostanie nagrodzone. Bilety na 
Mikołajki na łyżwach według obowiązującego 
cennika: 3 zł bilet ulgowy, 5 zł bilet normalny.

MOSiR Cieszyn

Artystyczne 
kiermasze

Tradycyjnie, jak co roku w grudniu, Cafe 
Muzeum we współpracy z Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego oraz COK Dom Narodowy or-
ganizują Artystyczne Kiermasze. Stały się 
one już tradycją. Od 2003 roku odbywają się 
na dziedzińcu Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go i cieszą się wielką popularnością. Z roku 
na rok przybywa wystawców. Na kiermaszu 
można kupić artykuły i ozdoby związane ze 
świętami wykonane przez podopiecznych 
domów opieki społecznej i hospicjów, twór-
ców ludowych, rzemieślników, artystów dla 
których rękodzieło to przede wszystkim pa-
sja. Równocześnie w Cafe Muzeum odbywa 
się degustacja ciast. 

W tym czasie również można także zwie-
dzić muzeum i kupić pamiątki związane 
z Cieszynem.

Godziny otwarcia kiermaszu:
• 4 i 18 grudnia (piątek) od 12.00 do 16.00
• 05 i 19 grudnia (sobota) od 9.00 do 14.00
• 06 i 20 grudnia (niedziela) od 9.00 do 14.00

Organizatorzy

Nadolzie 
świątecznie

Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze za-
prasza w środę 16 grudnia o godz. 17.00 do 
Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji 
przy ul. Kossak-Szatkowskiej 6 na spotkanie 
pn. Klub Literacki Nadolzie świątecznie. 

Organizatorzy

Czas na Mikołaja 
W sobotę 5 grudnia o godz. 15.00 Dom Na-

rodowy zaprasza na mikołajowy barwny pro-
gram estradowy dla dzieci. Na najmłodszych 
czeka mnóstwo atrakcji – bajka Mikołajowe 
poszukiwania w wykonaniu Duo-Fix, zabawy, 
konkursy oraz oczywiście spotkanie z Miko-
łajem i prezenty. Bilety do nabycia w COK, im-
preza dla dzieci od 3 lat. Zapraszamy!

COK

Szach - Mat 2
Przed nami jedenasty projekt musica-

lowy szkoły tańca PeDeBe prowadzonej 
przez Fundację Ster. Pierwsza część tego 
musicalu dotycząca narkomanii, swoja 
premierę miała w 2010 r. Zespół PeDeBe, 
którym kieruje Izabela Tymich ma spore 
doświadczenie w przedsięwzięciach te-
atralno-musicalowych. Premiera Musicalu 
Szach-Mat 2 odbędzie się 14 i 15 grudnia 
w Teatrze im. A. Mickiewicza. Szkolne spek-
takle będą realizowane 14 grudnia o godz 
9.00 i 11.00 i 15 grudnia o godz. 9.00. Nato-
miast gala wieczorna odbędzie się 15 grud-
nia o godz. 18.30.

Organizatorzy
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Punkt Wolontariatu 
Wolontariusz z Punktu Wolontariatu działajacego przy Miejskim 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOPS

Zakrętkowe 
szaleństwo trwa

Ruszyła kolejna zbiórka plastikowych na-
krętek dla Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty 
w Cieszynie. Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu wszystkich, którzy brali już udział w tym 
szlachetnym przedsięwzięciu, jak i tych, któ-
rzy dopiero chcą włączyć się do tej akcji. 

Zgłoszenia odbioru większej ilości nakrę-
tek można dokonać pod numerem telefonu 
501 723 990. Oddając nakrętki, proszę na-
pisać na worku lub kartonie nazwę szkoły, 
przedszkola, instytucji, zakładu pracy, orga-
nizacji, stowarzyszenia z dopiskiem Dla Ho-
spicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 781 448 192. 

W tym roku szkolnym nakrętki zebrały 
m.in. Zespół Szkół w Drogomyślu (107 kg), 
SP5 Wisła Jawornik (90 kg), SP3 Wisła Ma-
linka (62,5 kg), Zespół Szkół nr 1 w Wiśle 
Centrum (31,5 kg), Przedszkole nr 3 w Sko-
czowie (38 kg), SP7 w Cieszynie (78 kg), SP6 
w Cieszynie (75 kg).

Jak widać akcja objęła zasięgiem cały powiat 
cieszyński. Dziękujemy darczyńcom i liczymy 
na to, iż w następnym komunikacie o ilości ze-
branych nakrętek będziemy mogli przedsta-
wić jeszcze większą grupę, która włączyła się 
do Nakrętkowych pół nadzieji dla Hospicjum 
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie.

Mat. pras. 

Nabór do Studium 
Medycznego 

 Publiczne Studium Medyczne w Cieszy-
nie od kilku lat prowadzi bezpłatnie eduka-
cję na kierunkach medyczno-społecznych. 
Obecnie PSM zgodnie z rozporządzeniem 
ministra edukacji narodowej ogłasza po 
raz ostatni nabór na kierunki: opiekunka 
dziecięca i asystentka stomatologiczna. 

Kształcenie na kierunku opiekunka 
dziecięca przygotowuje do profesjonalnej 
opieki nad małymi dziećmi. W trakcie nauki 
słuchacze zdobywają umiejętności doty-
czące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, 
medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania 
i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycz-
nych, plastycznych i technicznych.

Absolwenci mogą pracować w charakterze 
niani, wynajmowanej przez rodziców podczas 
ich nieobecności w domu, w żłobkach, przed-
szkolach, domach opieki. Mogą również pra-
cować w hospicjach i różnego rodzaju ośrod-
kach, które zajmują się opieką nad dziećmi.

Asystentka stomatologiczna to przed-

stawiciel średniego personelu medycznego. 
Praca asystentki stomatologicznej polega 
na przygotowaniu pacjenta do zabiegu oraz 
asystowaniu lekarzowi dentyście podczas 
wykonywania zabiegów profilaktycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych. Asystentka 
stomatologiczna odpowiada także za stano-
wisko pracy lekarza stomatologa. Absolwen-
ci mogą podjąć pracę w gabinetach stomato-
logicznych prywatnych czy publicznych. 

Od semestru zimowego szkoła uruchamia 
również kształcenie na kierunku technik 
sterylizacji medycznej. Jest to nowy zawód 
medyczny, który powstał w odpowiedzi na 
potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Euro-
pejskiej. Celem pracy technika sterylizacji 
medycznej jest zapewnienie czystości mi-
krobiologicznej sprzętu używanego do dia-
gnozowania i leczenia. Nauka w Publicznym 
Studium Medycznym jest bezpłatna przez 
cały cykl kształcenia. Absolwenci w/w 
kierunków przystępują do egzaminów za-
wodowych i otrzymują dyplom danej spe-
cjalności oraz certyfikat uprawniający do 
pracy na terenie Unii Europejskiej.

Więcej informacji można uzyskać dzwo-

niąc pod numer telefonu: 33 851 46 88 lub 
na stronie internetowej: www.soiz.pl.

Nabór prowadzimy do 20 stycznia 
2016 r. Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy!

SOiZ

Szwedzkie kino
Świetlica Krytyki Politycznej Na Gra-

nicy, Svenska Institutet, Swedish Film 
Institute oraz Ambasada Szwecji w War-
szawie zapraszają na cykl pokazów filmo-
wych stanowiących najnowszy dorobek 
szwedzkiej kinematografii. W programie 
znalazły się zarówno filmy fabularne, do-
kumenty, jak i krótkie metraże. Cykle se-
ansów będą się odbywać w każdy wtorek 
o godz. 17.30 w siedzibie Świetlicy Kry-
tyki Politycznej Na Granicy (Zamkowa 
1). Więcej szczegółów na facebookowym 
profilu Świetlicy. Wstęp wolny.

Świetlica Krytyki Politycznej
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Decyzja wydana

Obwieszczenie burmistrza miasta Cieszyna in-
formujące o wydanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego 
znacząco oddziaływać na środowisko. Stosow-
nie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 
1235 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16 listopada 
2015 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 marca 
2015 r., przedłożonego przez Zakłady Metalowe 
„PROMOT” Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy 
ul. Frysztackiej 49, reprezentowane przez pana 
Przemysława Chybiorza – Prezesa Zarządu i prze-
prowadzeniu postępowania administracyjnego, 
Burmistrz Miasta Cieszyna wydał decyzję okre-
ślającą środowiskowe uwarunkowania dla przed-
sięwzięcia polegającego na budowie hali produk-
cyjno-magazynowej, rozbudowie i nadbudowie 
budynku socjalnego i wykonaniu niezbędnej in-
frastruktury technicznej na terenie zakładu przy 
ul.  Frysztackiej 49 w Cieszynie (dz. nr 9 obr. 25). 

Planowana inwestycja obejmowała będzie roz-
biórkę 4 wiat magazynowych, rozbiórkę hali pro-

dukcyjnej nr 2, stanowiącej część eksploatowanej 
obecnie kuźni, a następnie budowę w miejscu roze-
branych obiektów dwuczęściowej hali produkcyj-
no-magazynowej o konstrukcji stalowej oraz nad-
budowę i rozbudowę budynku socjalnego. W skład 
projektowanej hali o łącznej powierzchni ok. 1476 
m2, wejdzie pomieszczenie produkcyjne o  po-
wierzchni ok. 684 m2 oraz pomieszczenie magazy-
nowe o powierzchni ok. 792 m2. Na wyposażeniu 
nowej hali produkcyjno-magazynowej znajdą się 
prasa mimośrodowa, prasa krojcza, nagrzewnica 
indukcyjna oraz nowa oczyszczarka śrutowa, która 
zastąpi eksploatowaną obecnie oczyszczarkę OWT-
400. W części produkcyjnej projektowanej hali pro-
dukcyjno-magazynowej prowadzone będą procesy 
związane z kuciem matrycowym. 

Z treścią przedmiotowej decyzji, jak również 
z całością dokumentacji dotyczącej przedmiotowe-
go postępowania, w tym z uzgodnieniami i opiniami 
jakie wpłynęły do organu prowadzącego postępo-
wanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Katowicach oraz Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, można 
się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-
400 Cieszyn, pokój 117, w godzinach pracy Urzędu.

Wydział OŚR

Najem lokalu użytkowego

Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie ogła-
sza przetarg ustny, nieograniczony na używanie 
w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowe-
go położonego na parterze w budynku Miejskich 
Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, 
stanowiący własność Gminy Cieszyn, składający się 
z pomieszczenia o powierzchni 72 m², na prowa-
dzenie w lokalu dowolnej działalności.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy 
najmu mogą składać oferty do dnia 11 grudnia 
2015 r. (piątek) do godz. 9.00 w Sekretariacie 
Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Liburnia nr 4, I piętro, 
pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z adnotacją 
„Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Stawowej 6 
w Cieszynie”. Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi 
w dniu 11 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 10.00 w 
siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg. Cena wywo-
ławcza licytacji: 17,79 zł za 1m2 plus VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
dokonanie przelewu na konto ING Bank Śląski 
S. A. o/Cieszyn Nr 29 1050 1083 1000 0022 8826 
4480 z dopiskiem: „Wadium, przetarg na lokal 
użytkowy przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie ” do 
dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 9.00 wadium 
w wysokości 1575,36 zł (słownie: jeden tysiąc 
pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 36/100). Wa-
dium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub 
zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 
3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Oferent, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia 
umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wy-
maganych dokumentów, nie później jednak niż 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach 
przetargu, pod rygorem utraty wadium. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetar-
gu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
opłat czynszu najmu lub innych należności MZD. 
Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega 
oprocentowaniu.

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

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

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

MZD

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza II ustny 
przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowa-
nej nieruchomości położonej w Cieszynie w re-
jonie ul. Skrajnej, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działki obrębu 21 o numerach: 30/79 
o  pow. 802 m2 oraz 30/81 o pow. 28 m2 (łącz-
na pow. 830 m2), obj. KW nr BB1C/00100703/7 
Sądu Rejonowego w Cieszynie. 

II ustny przetarg ograniczony odbędzie się 
w dniu 29 grudnia 2015 r. w sali nr 126 Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) 
o godz. 10.00. Przetarg jest ograniczony do wła-
ścicieli nieruchomości sąsiednich (za właścicieli 
uznaje się również współwłaścicieli).

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
24 000 zł. Pierwszy przetarg przeprowadzony 
w dniu 10 września 2015 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem 
VAT wg stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.). Podatek zostanie doliczony do ceny 
ustalonej w przetargu. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysoko-
ści 2 400 zł oraz osobiste lub pisemne zgłoszenie do 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu 
przez osoby spełniające warunki przetargu (wła-
ściciele działek sąsiednich), w terminie do dnia 23 
grudnia 2015 r. Dopuszcza się również dokonanie 
zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu 
Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr  
44 050 1083 1000 0022 6985 8169. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zosta-
ło zamieszczone na stronie internetowej bip.
um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cie-
szynie. Bliższych informacji w tej sprawie moż-
na zasięgnąć pod numerami telefonów 33 479 42 
30 lub 33 479 42 34.

Wydział GN

Kluby radnych  
zapraszają na dyżury

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

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

Lokal użytkowy do wynajęcia

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze 
dwuetapowego przetargu ustnego, nieograni-
czonego lokal użytkowy położony w budynku nr 
1 przy ul. Olszaka (wejście do lokalu od strony 
ul. Głębokiej) w Cieszynie o łącznej powierzch-
ni użytkowej 39,82 m2. Ogłoszenie o przetargu 
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń ZBM (ul. 
Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie 
internetowej: www.bip.zbm.cieszyn.pl. 

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

ZBM
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Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Otwarte zostało adresowane do kobiet Centrum 
Praw Kobiet i Rodziny, w którym kobiety i dziew-
częta z powiatu cieszyńskiego otrzymają bezpłatne 
porady prawne udzielane przez prawników. Pora-
dy będą udzielane trzy razy w miesiącu (pierwszy, 
drugi, trzeci czwartek) w godz. 15.00-18.00.

Porady pedagogiczne będą udzielane przez 
specjalistę – pedagoga szkolnego – w ostatnią 
środę każdego miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Centrum Praw Kobiet i Rodziny mieści się 
w Zamku Cieszyn, ul Zamkowa 3abc (naprzeciw-
ko informacji turystycznej). Rejestracja telefo-
niczna – 731 609 903.

Halina Małaszkiewicz

Anonimowe spotkania

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

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

Organizatorzy

SMS wszystko ci powie

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

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

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

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

Mat. pras. 

Platforma eUrząd 

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

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

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

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

UM Cieszyn

Dyżury psychologiczne i prawne

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

MOPS

Dzierżawa wybiegu dla psów 
 
Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do wy-

dzierżawienia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na 
wybieg dla psów część działki nr 3/9 obr. 10 o pow. 
1800 m2 położonej w rejonie ul. Cichej w Cieszynie. 

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wy-
dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, (Rynek 
1, I piętro), na okres od dnia 27 listopada 2015 r. 
do dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydział GN

Najem lokali

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 poło-
żony na parterze w dwóch sąsiadujących ze sobą 
budynkach nr 8 i 10 przy ul. Nowe Miasto w Cie-
szynie (wejście do lokalu przez korytarz budyn-
ku), 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 w Cieszynie Spół-
ka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, 
tel.33 852 37 52.

***
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o.o. informuje, że przeznacza do najmu w drodze 
przetargu pisemnego – konkurs ofert, ograniczo-
nego do branży biurowo-usługowej, lokal użytko-
wy położony na I piętrze budynku nr 1 przy ul. 
Górny Rynek w Cieszynie (wejście do lokalu od 
strony ul. Szerokiej), o łącznej powierzchni użyt-
kowej 75,01 m2, na prowadzenie cichej, nieuciąż-
liwej dla mieszkańców działalności gospodarczej. 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Libur-
nia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie 
internetowej ZBM: 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.

***
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do naj-
mu w drodze przetargu pisemnego – konkurs 
ofert, nieograniczonego, na prowadzenie dowol-
nej działalności gospodarczej lokal użytkowy 
położony na parterze w budynku nr 5 przy ul. 
Srebrnej w Cieszynie (wejście do lokalu przez 
korytarz budynku), o łącznej powierzchni użyt-
kowej 24,10 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 w Cieszynie Spół-
ka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, 
tel.33 852 37 52.

***
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o.o. informuje, że przeznacza do najmu w drodze 
przetargu pisemnego – konkurs ofert, nieograni-
czonego, na prowadzenie dowolnej działalności 
gospodarczej, lokal użytkowy położony na parte-
rze budynku nr 14 przy ul. Górnej w Cieszynie, 
o łącznej powierzchni użytkowej 14,10 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 w Cieszynie Spół-
ka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, 
tel.33 852 37 52.

ZBM

Lokal użytkowy

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze pisemnego przetargu nieograniczo-
nego, lokal użytkowy położony na parterze w 
budynku nr 24 przy ul. Zamkowej w Cieszynie 
o łącznej powierzchni użytkowej 120,24 m2. 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich 
w Cieszynie Spółka z o. o. (ul. Liburnia 2a, parter) 
oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM: 
www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miej-
skich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, 
I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

ZBM

Pomóżmy kotom przetrwać zimę

Koty wolno żyjące są nieodłącznym elementem 
każdego ekosystemu miejskiego i naturalną ochro-
ną przed gryzoniami. Na ogół zwierzęta te radzą 
sobie same, bez pomocy człowieka. Jednak okres 
jesienno-zimowy jest dla nich szczególnie trudny. 
Pomóżmy im przetrwać zimę. Obowiązek ten został 
określony w ustawie o ochronie zwierząt. Polega 
on w szczególności na dokarmianiu i zapewnieniu 
miejsc schronienia, a także na kontroli populacji 
poprzez sterylizacje i kastrację. W okresie jesien-
no-zimowym możemy pomóc kotom bezdomnym 
poprzez udostępnienie im suchych i ciepłych schro-
nień, a także poprzez dokarmianie zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie zasadami. Przy odro-
binie życzliwości i dobrej woli, pomoc kotom wolno 
żyjącym w naszym otoczeniu możemy zorganizo-
wać w sposób do zaakceptowania przez otoczenie.

Mat. pras.
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PREMIERY
4–10.12 g. 16.00 Listy do M. 2 (komedia ro-
mantyczna) Polska 13
4–9.12 g. 20.00 Listy do M. 2 (komedia ro-
mantyczna) Polska 13
4–10.12 g. 14.30 Święty Mikołaj dla wszyst-
kich – dubbing, (anim./famil.) Holandia b.o.
4–9.12 g. 18.00 Ugotowany – napisy (ko-
media) USA 15
DKF „Fafik”
10.12 g. 18.30 Rok Jana Potockiego: Ręko-
pis znaleziony w Saragossie Polska 15

TEATR

4.12 g. 18.00 Koncert kolęd i pastorałek - 
„Gwiazdo świeć, kolędo leć”
5.12 g. 17.00 Koncert Jubileuszowy „Wystar-
czy mi pamięć” I LO im. A. Osuchowskiego
11.12 g. 17.30, 20.30 „Między Łóżkami” 
14.12 g. 9.00, 11.00 Musical Szach-Mat 2 – 
projekt musicalowy szkoły tańca PeDeBe
15.12 g. 9.00, 18.30 Musical Szach-Mat 2 
–  projekt musicalowy szkoły tańca PeDeBe
17.12 g. 9.00, 10.30 Czerwony Kapturek - 
bajka muzyczna propozycja teatru „Wit-Wit”
18.12 g. 19.00 Valses De Vienne – Walce Wie-
deńskie Budapest Strauss Orchestra & Ballet

COK

4.12 g. 12.00 Artystyczny Kiermasz Miko-
łajowy (Cafe Muzeum, Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego, COK)
4.12 g. 17.00 Koncert Marzeń Londzina 
(ZSEG, COK) 
5-6.12 g. 9.00 Artystyczny Kiermasz Miko-
łajowy (dziedziniec muzeum)
5.12 g. 15.00 Mikołajkowe Popołudnie. „Mi-
kołajowe Poszukiwania” – bajka dla dzieci w 
wyk. estrady Duo Fix, spotkanie z Mikołajem   
6.12 g. 8.00 Targi Staroci 
8.12 g. 16.00 Spotkanie Sekcji Geograficz-
no-Historycznej Uniwersytetu III Wieku
8.12 g. 16.00 Zimowe etiudy baletowe
9.12 g. 17.00 „Godni Święta na Śląsku Cie-
szyńskim” – wykład prof. Daniela Kadłubca
14.12 g. 16.00 „Rzóndzymy, rozprawiomy i 
śpiywómy po naszymu”  
14.12 g. 17.00 „Co złego jest w otyłości” – pre-
lekcja dr. n. med. Krzysztofa Wierzbickiego
14.12 g. 17.00 V Indywidualne Mistrzostwa 
Cieszyna w szachach szybkich 
15–16.12 g. 9.00 „Po Cieszyńsku, po obu stro-
nach Olzy” – konkurs gwar dla dzieci i młodzieży
16.12 g.17.00 „Cieszyn utracony, czyli o bu-
dynkach których już nie ma...” – prelekcja 
multimedialna Mariusza Makowskiego
17.12 g. 16.00 „Stroiki świąteczne” – warsz-
taty rękodzieła (zgłoszenia do 14 XII)
17- 18.12 g. 16.00 Zimowe etiudy baletowe 
18.12 g. 12.00 Artystyczny Kiermasz Świą-
teczny (dziedziniec muzeum)
WYSTAWY
Galeria:
do 30.12 „Beskidzkie Mikołaje” – wystawa 
malarstwa Agnieszki Pawlitko 
Galeria „Na Piętrze”:
do 30.12 „Podania i legendy Beskidu Ślą-
skiego” – wystawa pokonkursowa

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.
16.12-28.02 „Cieszyn w latach I wojny 
światowej” – autor Irena French g. 16.00 
Wernisaż wystawy
do 31.12 „Cieszyńscy Firlowie” Sala Rzymska

BIBLIOTEKA

7.12 g. 10.30 Angielski dla seniora 55+, gr. 1
7.12 g. 12.00 Angielski dla seniora 55+, gr. 2
8.12 g. 9.30 Warsztaty RoboKlasa
8.12 g. 11.00 Komputerowy Klub Seniora
14.12 g. 10.30 Angielski dla seniora 55+, gr. 1
14.12 g. 12.00 Angielski dla seniora 55+, gr. 2
15.12 g. 8.00 Warsztaty RoboKlasa
15.12 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
15.12 g. 11.30 Warsztaty RoboKlasa
16.12 g. 8.00 Warsztaty RoboKlasa
16.12 g. 15.30 Biblioteczny rękodzielnik
18.12 g. 8.30 Warsztaty RoboKlasa
18.12 g. 10.15 Warsztaty RoboKlasa
18.12 g. 12.30 Warsztaty RoboKlasa
ODDZIAŁ DLA DZIECI
4.12 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
7.12 g. 15.00 Spotkanie ze Św. Mikołajem
8.12 g. 11.00 „Królowa Śniegu” – spektakl 
dla dzieci, występ grupy teatralnej ART-RE
8.12 g. 15.00 Stacja plastyka – warsztaty
9.12 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne
11.12 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
14.12 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa) 
15.12 g. 15.00 Bon czy ton – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
16.12 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
16.12 g. 15.00 English story – warsztaty 
językowo-plastyczne
18.12 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 
wieku po współczesność
4.12 g. 17.00 „Chwalcie Pana” i „Kto by się tego 
był spodziewał”. O działalności „Dziedzictwa 
bł. Jana Sarkandra” i jego wydawnictwach dla 
ludu polskiego na Śląsku. – wykład Wojciecha 
Grajewskiego z cyklu „Cymelia i osobliwości ze 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysztac-
ka 2) możliwe po wcześniejszym kontakcie te-
lefonicznym: 604 833 667, Krzysztof Neścior.

MUZEUM DRUKARSTWA

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

ZAMEK CN

WYSTAWY czynne codziennie 10.00-17.00
do 10.01 Dizajn w przestrzeni publicznej. 
Zmiana, sala wystawowa Oranżerii Zamku 
Cieszyn
12.12 Mała Pracownia Projektowania, pro-
jektowanie lamp – zwierząt, Zamek Cieszyn 
13.12 Zaprojektuj Święta, g. 11.00-17.00 
KEKS, czyli Kaloryczny Energetyczny Kier-
masz Świąteczny, g. 12.00-16.00 szycie kar-
pi, warsztaty w Oranżerii, g. 12.00-16.00 
pieczenie cieszyńskich ciasteczek połączo-
ne z pokazem pieczenia szulek, g. 12.00-
16.00 zdobienie bombek, warsztaty na 
Zamku, g. 12.00-16.00 tworzenie zwierzą-
tek z siana, warsztaty na Zamku
13.12 g. 15.00 IX Konkurs na cieszyńskie 
ciasteczka, Zamek Cieszyn, Rozstrzygnię-
cie konkursu
13.12-24.01 g. 11.00-17.00 Czas jest 
wszystkim. (Nie)codzienne kalendarze, 
Oranżeria Zamku Cieszyn
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 15.12 (wtorki) g. 17.30 Szwedzkie kino 
na granicy, Świetlica Krytyki Politycznej w 
Cieszynie, ul. Zamkowa 1
do 31.12 „Cuda natury” – wystawa fotografii 
Janusza Wodyńskiego w Galerii Zmiennej, Szpi-
tal Śląski (Zespół Poradni Specjalistycznych 
do 24.12 Kiermasz Bożonarodzeniowy, Rynek
4-6.12 Mikołajowe Kiermasze Artystyczne, 
Dziedziniec Muzeum Śląska Cieszyńskiego
6.12 g. 16.00 J-Trio w Cafe Muzeum, Café 
Muzeum, ul. T. Regera 6
7.12 g.16.30 Spotkanie ze Świętym Mikoła-
jem, Bawialnia, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 
Katowicka 68, 
8.12 g. 17.30 Szwedzkie kino na granicy
8.12 g. 16.00 Jak dbać o własny układ odpor-
nościowy – wykłady z cyklu Pro salute, Szpi-
tal Śląski, Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy
11.12 g. 17.00 W świątecznym nastroju – au-
kcja obrazów Dariusza Orszulika, OCKiR, ul. 
Z. Kossak-Szatkowskiej 6
15.12 g. 17.30 Szwedzkie kino na granicy
16.12 g. 17.00 Klub Literacji Nadolzie świą-
tecznie, OCKiR, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6
do 17.01 wystawa Gdzie znajdziesz Anioła? 
Znajdź swojego Anioła..., Galeria w Bramie, 
Budynek rzemieślnika w Cieszyńskiej We-
necji ul. Przykopa 17

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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8.12 g. 16.00 Jak dbać o własny układ odpor-
nościowy – prozdrowotne wykłady z cyklu 
Pro salute, Szpital Śląski, Sala Konferencyj-
na Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom 
Harcerza przy ul. Żwirki i Wigury 2, 
zwiedzanie po kontakcie telefonicznym: 
33 852 43 75

SZARA

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

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
21.11 g. 10.00 Międzywojewódzki Turniej Te-
nisa Stołowego, Szkolne Schronisko Młodzie-
żowe, ul. Błogocka 24
5.12 g. 17.00 II Liga Koszykówki Mężczyzn 
KS MOSiR Cieszyn - MCKiS Jaworzno, Hala UŚ, 
ul. Paderewskiego 9
6.12 g. 13.45-14.45, 15.00-16.00, 16.15-17.15 
Mikołajki na łyżwach, lodowisko w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowa ul. Sportowa 1
6.12 g. 9.00 Mikołajkowy Turniej Piłki Siat-
kowej, Sala sportowa MOSiR, al. J. Łyska 21
6.12 g. 9.00 IV Cieszyński Turniej Amatorów 
w Piłce Siatkowej, Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe, ul. Błogocka 24
7.12 g. 17.30 MU-14: KS MOSiR Cieszyn - MOSM 
Tychy mecz drużyn koszykarskich do lat 14
10.12 g. 17.30 MU-16: KS MOSiR Cieszyn 
- UKS MOSM Bytom II, mecz drużyn koszy-
karskich do lat 16
14.12 g. 17.00 V Indywidualne Mistrzostwa 
Cieszyna w szachach szybkich, Dom Narodo-
wy, Rynek 12

PO 2 STR. OLZY

28.11 g. 19.00 Teatr Cieszyński: „Powsinogi 
beskidzkie” Scena Polska, ul. Ostrawska 67
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA 
ul. Główna 1 (pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 
10.00-15.00)
do 21. 1 Wybór 2015, wystawa
9.12 g. 10.00 Chrzest Kalendarza 2016 
11.12 g. 10.00 Jak przeżyć święta i czego 
sobie życzyć w Nowym Roku,  o „Świą-
tecznym stresie i poczuciu szczęścia“.
11.12 g. 15.30 Przedświąteczne spotka-
nie z pracownikami Muzeum Beskidów 
we Frydku-Mistku.
16.12 g. 17.00 Salon muzyczny Inspiration
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ważne instytucje

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

Hospicjum Domowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

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

Data Apteka (adres, telefon)
4 XII

– 
18 XII

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

Dyżury aptek

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

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

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

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

BZ

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

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

Po drugiej stronie Olzy

Sport

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87
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Prezentujemy państwu kolejne psy, które 
niedawno trafiły do schroniska. Przypomi-
namy, że poszukiwania zaginionego psa do-
brze jest rozpocząć w schronisku dla zwie-
rząt Azyl w Cieszynie, ul. Cicha 10, tel./fax 
33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

RK

Maniek, pies, w wieku około 9 lat, gładkowłosy, 
mały, w kłębie około 35 cm. Znaleziony w drugiej 
połowie października 2011 roku w Cieszynie, 
adoptowany w 2015 roku i ponownie znaleziony 
w Cieszynie. Numer ewidencyjny 521/2015.

Lucyna Krzanowska, anglistka, nauczycielka, 
tłumaczka, współzałożycielka Grupy  
Baj(k)arze, miłośniczka zwierząt.

Przytul psisko
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Świąteczna aukcja
Zapraszamy 11 grudnia na godz. 17.00 do 

sali widowiskowej Osiedlowego Centrum Kul-
tury i Rekreacji przy ulicy Z. Kossak-Szatkow-
skiej 6. Przy akompaniamencie nastrojowej 
muzyki oraz w takt gorących rytmów salsy 
będzie można wziąć udział w świątecznej au-
kcji obrazów Dariusza Orszulika. 

Organizatorzy

Nad Betlejem
Tradycją jest, iż co dwa lata Zespół Pieśni 

i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Mar-
cinkowej, na deskach cieszyńskiego teatru 
pojawia się z widowiskiem jasełkowym. 

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

ZPiTZC

Godni święta

Spektakl 
sylwestrowy

Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza 
31 grudnia o godz. 20.00 na spektakl syl-
westrowy Spróbujmy jeszcze raz. 

Przezabawna, brawurowa komedia  
w dwóch aktach, z których każdy jest od-
dzielną historią, opowiadającą o perype-
tiach par w średnim wieku. Tekst Murraya 
F. Schisgala to światowy hit komediowy, 
napisany przez autora niezapominanego 
filmu Tootsie, z Dustinem Hoffmanem w 
roli głównej. Spektakl obfituje w niebywale 
śmieszne sytuacje i dialogi, niesie nadzieję, 
poruszając jednocześnie ważne i trudne 
damsko-męskie tematy. Bilety w cenie 60, 
80 i 110 zł do nabycia w kasie teatru oraz na 
stronie www.teatr.cieszyn.pl.

Teatr

Profesor Daniel Kadłubiec, znany etnograf, 
folklorysta, badacz kultury ludowej Śląska 
Cieszyńskiego, działacz Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Czechach, bę-
dzie gościem przedświątecznego spotkania 
w Domu Narodowym. Porozmawiamy o zwy-
czajach związanych z Bożym Narodzeniem 
na Śląsku Cieszyńskim, ich rodowodzie, 
współczesności i kulturowych zmianach… 
Zapraszamy 9 grudnia o godzinie 17.00.

COK Dom Narodowy
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