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od burmistrza 

inwestycje w mieście

Szanowni mieszkańcy!
przed nami wiele wyzwań związanych 

z realizacją inwestycji. to właśnie im chcę 
dziś poświęcić więcej uwagi.

jak pokazuje przetarg na remont wieży 
ratuszowej, do którego dwukrotnie nikt 
się nie zgłosił mimo wizji lokalnych, plany, 
przygotowane dokumentacje i zaplanowa-
ne w budżecie środki to jedno, a gotowość 
przedsiębiorców do realizacji i możliwość 
oszacowania kosztów i zagwarantowania 
materiałów to drugie. w tym przypadku 
jesteśmy na etapie rozmów z potencjalny-
mi wykonawcami. w budżecie na pierwszy 
etap – remont wieży wraz z iglicą – mamy 
zabezpieczone 500 000 zł.

jesteśmy także po drugim przetargu 
na modernizację stadionu przy al. Łyska. 
16 lutego opublikowano rozstrzygnięcie 
postępowania (po wyborze oferty najko-
rzystniejszej i odrzuceniu oferty jednego 
z wykonawców), na co wpłynęły dwa od-
wołania do krajowej izby Odwoławczej. 
Do czasu ich rozpatrzenia nie możemy 
podpisać umowy. zwiększyliśmy środki 
na tę inwestycję do kwoty 11 500 000 zł. 

trwa przebudowa drogi gminnej –  
ul. kościuszki. Dokumentacja techniczna 
została opracowana w lipcu 2021 r. inwesty-
cja ma na celu podwyższenie parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych istniejącej 

drogi, poprawę warunków bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu, a także poprawę 
warunków dojazdu do zagospodarowa-
nych terenów z zabudową mieszkaniową, 
przyległych do drogi. z uwagi na trudną 
sytuację na rynku materiałów budowla-
nych oraz warunki pogodowe, podpisano 
aneks wydłużający realizację zadania do 
kwietnia br. wartość inwestycji to ponad 
1 152 000 zł.

takie same cele przyświecają prze-
budowie ul. motelowej. ta inwestycja to 
wydatki na poziomie 775 089 zł. tu tak-
że konieczna było aneksowanie umowy 
i wydłużenie czasu realizacji zadania do 
końca kwietnia br.

przed nami również modernizacja bu-
dynku bramy głównej centralnego cmen-
tarza komunalnego przy ul. katowickiej 
wraz z wymianą nawierzchni. w tym roku 
planowane jest wykonanie hydroizolacji, 
drenażu opaskowego i kanalizacji deszczo-
wej. aktualnie czekamy na pozwolenie na 
budowę. początek prac zaplanowany jest 
na kwiecień. w budżecie na ten cel zare-
zerwowanych jest 500 000 zł.

zaplanowany mamy również iV etap 
likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń 
w centrum cieszyna. w przypadku bu-
dynku przy ul. zamkowej 5, 9 lutego został 
ogłoszony przetarg na wykonanie robót 
w zakresie izolacji termicznej i renowacji 
elewacji budynku oraz na wykonanie we-
wnętrznych instalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej, co związane 
jest z odcięciem źródeł ciepła opalanych 
węglem. Składanie ofert zakończyło się 
24 lutego. w przypadku budynku przy  
ul. Górny rynek 11 przetarg ogłoszony zo-
stał 10 lutego i obejmuje wykonanie prac 
dociepleniowych i instalacji wewnętrznych 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej. Składanie ofert możliwe jest 
do 25 lutego. planowane rozpoczęcie prac 
to marzec. na ten cel zaplanowane mamy 
1 628 632 zł.

przy ul. zamkowej 1, w ramach projektu 
“Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój 
transgranicznej turystyki”, budowane jest 
transgraniczne centrum informacji tury-
stycznej. Od lipca 2021 r. trwały czynności 
związane z wykonaniem dokumentacji 
rozwiązań zamiennych w zakresie umoc-
nienia brzegu rzeki Olzy, przebudowy 
kabla niskiego i średniego napięcia, płyty 
fundamentowej uwzględniającej odkryte 
sklepienia potoku młynówka, wykonanie 
prac renowacyjnych historycznego muru 
zgodnie z zaleceniami Śląskiego konser-
watora zabytków. zasadnicze rozpoczęcie 
prac budowlanych zaplanowano na marzec. 

w ramach tego samego projektu czeka 
nas także przebudowa rynku. prace mają 
na celu ujednolicenie nawierzchni oraz 
likwidację podziału wysokościowego na 
jezdnie i plac. na jezdni przewiduje się 
wymianę konstrukcji drogowej oraz od-
tworzenie nawierzchni granitowej z wy-
korzystaniem materiału pochodzącego 
z rozbiórki. wizualne oddzielenie płyty 
rynku od jezdni zostanie osiągnięte po-
przez wprowadzenie odwodnienia szczeli-
nowego obustronnie obłożonego płytami 
granitowymi. prace te jednak poprzedzone 
muszą być badaniami archeologicznymi 
zgodnie z decyzją Śląskiego konserwatora 
zabytków. w najbliższym czasie zostanie 
ogłoszony przetarg. rozpoczęcie prac pla-
nowane jest na drugą połowę kwietnia. 
prace mają obejmować wewnętrzną płytę 
rynku i zostać zorganizowane w sposób 
jak najmniej uciążliwy dla działających na 
rynku m.in. ogródków. 

przed nami ogłoszenie przetargu 
na przebudowę drogi gminnej przy  
ul. z. kossak-Szatkowskiej. wykonana 
zostanie nowa konstrukcja podbudowy, 
nowa nawierzchnia, ujednolicenie szero-
kości jezdni i poszerzenie na łukach. wy-
konane zostaną dwie jednokierunkowe 
drogi rowerowe, chodniki, przebudowa-
ne zostanie oświetlenie uliczne, a także 
wymienione zostaną kraty i studzienki 
ściekowe z przykanalikami. wartość tego 
zadania to 5 500 000 zł. 

na bieżąco będziemy informować za-
równo o toczących się pracach, jak i roz-
poczynających się realizacjach kolejnych 
inwestycji. 

 gabriela 
staszkiewicz

burmistrz cieszyna

Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. 4PSP.
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kocia szajka  
i duchy w teatrze
pazury naostrzone, ogony w szpic – kocia szajka wraca do akcji! 9 marca odbędzie 
się premiera kolejnego tomu przebojowej serii autorstwa agaty romaniuk, znanej 
dzieciom jako pani wieczorynka – „kociej szajki i duchów w teatrze”! 

na premierze w cieszyńskim teatrze 
zebrał się tłum. Oto rozpoczyna się sztuka 
ze wspaniałą Heleną Černą w roli głów-
nej. nagle, ku przerażeniu widowni, scena 
zaczyna się poruszać, a czeska aktorka 
z krzykiem spada ze schodów. kot mor-
feusz nie ma wątpliwości – to nie mógł 
być przypadek. kto i po co uruchomił 
mechanizm obrotowy, doprowadzając do 
nieszczęścia? czy to duchy, jak twierdzi 
dyrektorka teatru? i co mają w tej sprawie 
do powiedzenia gadatliwe papużki pola 
i tola? tę zagadkę może rozwiązać tylko 
kocia Szajka – grupa doświadczonych de-
tektywów, którym niestraszne są żadne 
kryminalne wyzwania!

akcja książek z serii „kocia Szajka” roz-
grywa się w cieszynie. miejscowe koty, 
o mocnym charakterze i dużej fantazji, 
pomagają policji w rozwiązywaniu naj-
trudniejszych zagadek.

inspiracją do powstania serii były 
bajki na zamówienie, opowiadane przez 
agatę romaniuk na grupie wieczorynka 
w serwisie Facebook przez cały wiosenny 
lockdown 2020 roku. autorka spełniała 
życzenia dzieci, improwizując opowieści 
wokół zgłoszonych jej tematów. przygody 
kotów loli i komandosa, okazały się jed-
nak tak wciągające, że musiała powstać 
z nich książka. a nawet cała seria!

ilustracje do książek stworzyła malwi-
na Hajduk, projektantka książek, plaka-
tów, identyfikacji wizualnych. mieszka we 
wrocławiu, po którym dużo spaceruje ze 
swoimi dwoma psami, rozglądając się za 
tamtejszymi kotami. 

Duże litery, piękne ilustracje oraz wcią-
gająca akcja powodują, że jest to świetna 
pozycja dla tych, którzy właśnie zaczy-

nają czytać. z pewnością przypadnie do 
gustu również bardziej zaawansowanym 
czytelnikom.

w serii ukazały się również:
„kocia Szajka i zagadka zniknięcia śledzi”,
„kocia Szajka i ucho różowego jelenia”,
„kocia Szajka i napad na moście”.
każdy tom może być czytany oddzielnie.

mat. praS.

o autorce
agata romaNiuK – pisarka, reporterka, 

socjolożka. jako pani wieczorynka opo-
wiada w internecie improwizowane bajki 
na życzenie dzieci. absolwentka polskiej 
Szkoły reportażu i założycielka Grupy 
reporterskiej Głośniej. Stypendystka 
programu rezydencyjnego Fundacji 
pismo. w 2019 ukazała się jej książka 
reporterska „z miłości? to współczu-
ję. Opowieści z Omanu”. Opowiadania 
i reportaże agaty romaniuk znalazły 
się w zbiorach „przewiew. 12 opowieści 
otwartych” i „nadzieja”. jest także au-
torką książki „zapalniki zmian. jak pro-
jektować zachowania?”. publikuje teksty 
w Dużym Formacie, przekroju, piśmie, 
magazynie non/Fiction i reportagen.

Ilustracja książki "Kocia Szajka i duchy w teatrze".

Ilustracja książki "Kocia Szajka i duchy w teatrze".
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felieton agaty romaniuk 

tramwajem do teatru 
wyobrażam sobie to mniej więcej tak. Jest rok powiedzmy 1912. Virginia woolf 
wychodzi za mąż. lenin odwiedza kraków. franz Josef jeszcze żyje i nikomu nie śni 
się nawet o wojnie. tymczasem ja jestem w cieszynie. 

w eleganckim kapeluszu kupionym 
u lajtnerki – może obsługiwała sama pani 
zofia, a może jej córka józefina, zwana 
wiele lat później „panią pepą” – wsiadam 
do tramwaju na przystanku na Bielskiej. 
tramwaj jeździ po cieszynie dopiero od 
roku. to atrakcja. jestem oszołomiona 
nowoczesnością taboru produkcji praskiej 
firmy ringhoffer. te silniki! ta konstrukcja! 
to tempo! mkniemy w stronę Olzy. i cóż 
z tego, że trasa ma niespełna dwa kilome-
try, bo i tak wysiadam niedaleko teatru. po 
drodze, w okolicach rynku, macham ciotce 
walerce, która nie jest wtedy jeszcze żadną 
ciotką, bo ma sześć lat i warkocze, a wysłali 
ją na farę ze sprawunkami. Biegnie ulicą 
regera. jej matka, moja prababka zuzan-
na, czeka na nią w Hotelu pod Brunatnym 
jeleniem, który otwarto ponownie po roz-
budowie ledwie kilka miesięcy wcześniej. 
Dawniej mieściła się tam faktoria miedzi, 
później urząd podatku solnego i tytonio-
wego, a teraz lśni wiedeński sznyt i nowo-
czesność. kto tu zresztą nie bywał przez 
lata? car paweł i, książę condé i maria te-
resa. a także wielki książę konstanty i ge-
nerał kutuzow. no i oprócz cieszyńskiego 
księcia karola ludwika Habsburga, moja 
prababka zuzanna właśnie. więc wyobra-
żam sobie, że tam siedzi, w ten słoneczny, 

jesienny dzień, a ja się spieszę, żeby zdążyć 
na przedstawienie. a teatr jest wspaniały! 
Otwarty ledwie dwa lata wcześniej. Biały 
budynek z łamanym dachem i trójkątnym 
ryzolitem. Okazały. czy miałabym szansę 
na lożę? czy piłabym szampana? a co wtedy 
grali? nie wiem. i żałuję, że tego nie prze-
żyłam. i już nie przeżyję. nie tylko dlatego, 
że to jest jedynie ćwiczenie z wyobraźni. 

tego cieszyna po prostu już nie ma. tram-
waj nie jeździ. mało kto kupuje kapelusze 
na Głębokiej (chociaż ja z radością kupuję 
berety). Habsburgowie odeszli w cień. na 
szczęście teatr wciąż stoi. patyna mu służy. 
nadal bieli się w słońcu i nie mogę sobie 
wyobrazić nic przyjemniejszego niż leżeć 
na teatralnym trawniku w cieniu niesamo-
witych i rzadkich glediczji. z kawą mrożoną 
z cafe tramwaj w ręku. taki cieszyn, po stu 

dziesięciu latach, wciąż jest wspaniały. a to 
miejsce, teatr i plac przed nim, szczególnie. 
tak więc kiedy się zastanawiałam, gdzie 
ma się dziać akcja kolejnego tomu kociej 
Szajki, nie miałam większych wątpliwości. 
Oczywiście w teatrze. to tam są wspaniałe, 
mroczne zakamarki, tam jest drewniana 
scena obrotowa. pluszowa kurtyna w ko-
lorze wina. złocone loże i wyściełane ak-
samitem fotele. tam jest cały, kompletny, 
prawie nie zmieniony od stu lat świat. czy 
można sobie wyobrazić lepsze miejsce dla 
kociej zagadki kryminalnej? i tak w cieszyń-
skim teatrze zamieszkały duchy (ciii...może 
niedokładnie, ale nie uprzedzajmy faktów), 
a koci detektywi podążają ich tropem. 
książkę „kocia Szajka i duchy w teatrze”, 
która ukaże się 9 marca, otwiera spektakl, 
i to nie byle jaki. to ukłon w stronę historii 
teatru, bo kot morfeusz i komisarz ludwik 
psota mają przyjemność oglądać to samo 
przedstawienie, które mogli zobaczyć cie-
szyniacy na otwarciu teatru 24 września 
1910. jest to sztuka autorstwa Franza Gril-
lparzera o tytule „Fale morza i miłości”. 
i to ona właśnie znalazła się w książce, ale 
bohaterom kociej Szajki nie będzie dane 
obejrzeć jej do końca z powodu pewnego 
wypadku. to jednak tylko początek histo-
rii. koty łapią trop. prowadzą śledztwo po 
polskiej i czeskiej stronie. w ramach odpo-
czynku grają w tramwaju w planszówkę król 
Szczurów i wyplatają kosze z rogożyny, czy 
też jak mylą się niektóre koty, z kotożyny, 
w pracowni Serfenta. tak więc i ten tom 
jest na wskroś cieszyński. nie mógłby być 
inny przecież, bo i koty są stela. Owszem, 
może i z czasem pojadą na jakąś wyciecz-
kę, ale przecież wrócą. Bo gdzie by miały 
tak dobrze? Gdzie by znalazły cieszyńskie 
ciasteczka drobne? Fotel u kornela? ka-
napki ze śledziem? i ja je rozumiem. piszę 
ten tekst, a na moich kolanach mruczy 
mój pomocnik i sekretarz – kot Dyzio pre-
cel von wafelek. cieszyniok dachowiec. 
może nie cesarok, ale z aspiracjami, stąd 
„von”. zamieszkał ze mną na Sienkiewi-
cza dwa tygodnie temu, a podziękowania 
należą się cieszyńskiej fundacji lepszy 
Świat. Dzięki niej życie autorki i sekreta-
rza jest teraz o wiele lepsze. Ba! najlepsze.  
Bo w cieszynie. 

agata romaNiuK

tego cieszyna po prostu 
już nie ma. tramwaj nie 

jeździ. habsburgowie 
odeszli w cień. na 

szczęście teatr wciąż 
stoi. patyna mu służy. 

Agata Romaniuk, fot. Mateusz Skwarczek
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kocia szajka: spotkania autorskie
przybij piątkę kociej szajce i daj się 
porwać detektywistycznej przygodzie! 
serdecznie zapraszamy na spotkania 
z agatą romaniuk wokół premiery 
książki „kocia szajka i duchy w teatrze”. 

5 marca (sobota), godz. 10:30 (kawiar-
nia mufka, ul. Srebrna 14)

wspólne tworzenie kocich masek dla 
dzieci z rodzicami. Obowiązują zapisy 
pod adresem mail: kawiarniamufka@
gmail.com

7 marca (poniedziałek), godz. 15:00 
– 18:00 (księgarnia kornel i przyjaciele, 
ul. Sejmowa 1)

podpisywanie książek (wydarzenie 
otwarte) 

8 marca (wtorek), godz. 17:30 (Stowa-
rzyszenie Serfenta, ul. Srebrna 1)

warsztaty dla dzieci z wyplatania kocich 
ogonów z rogożyny – obowiązują zapisy 
pod adresem mail: biuro@serfenta.pl 

9 marca (środa), godz. 9:00 i 10:30 (Bi-
blioteka miejska, ul. Głęboka 15)

Spotkania dla uczniów szkół – obowią-
zują zapisy pod adresem mail: dzieci@
biblioteka.cieszyn.pl 

9 marca (środa), godz. 17:00 (teatr 
im. adama mickiewicza, plac teatralny 1) 

Uroczyste spotkanie premierowe dla 
dzieci z rodzicami połączone z oprowadza-
niem po kulisach teatru przez dyrektora 
andrzeja Łyżbickiego. Obowiązują zapisy 
pod nr tel 33 858 16 52. 

10 marca (czwartek), godz. 16:30 (tram-
waj cafe, ul. mennicza 44) 

konkurs gier planszowych „król szczu-
rów” dla dzieci z rodzicami oraz pod-
pisywanie książek. Obowiązują zapisy 
– szczegóły na stronie www.facebook.
com/tramwaj.cafe. 

mat. praS.

Plejada gwiazd na Yass! Festival
organizatorzy Yass! Festival, 
wyjątkowego wydarzenia 
w kalendarzu cieszyńskich 
imprez, zaczynają zdradzać 
listę wykonawców, którzy 
wystąpią na tegorocznej 
edycji festiwalu. Wśród nich 
pojawiły się takie gwiazdy,  
jak Fisz Emade tworzywo 
oraz skalpel! 

Fisz emade tworzywo – od 2001 roku 
wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce 
około hiphopowej. ich najnowszy album, 
„Ballady i protesty”, uznany przez kryty-
ków za jeden z najlepszych albumów 2021, 
to mocny powrót do korzeni muzycznej 
podróży zespołu do lat 90., w których 
rozwijała się tak zwana muzyka miasta – 
hip-hop czy elektronika. zapraszamy na 
sentymentalną opowieść o brzmieniach, 
które były inspiracją i wskazały drogę 
poszukiwań nie tylko samym artystom, 
ale również nam, ich słuchaczom. 

Skalpel to duet stworzony przez igora 
pudło i marcina cichego, rozpoznawal-
ny pod każdą szerokością geograficzną. 
płyty „Skalpel” i „konfusion” ukazały się 

nakładem legendarnej wytwórni ninja 
tune, zdobywając uznanie krytyków na 
całym świecie. w ostatnim dwudziesto-
pięcioleciu prawdopodobnie nie było 
w naszej popkulturze wielu ważniejszych 
zjawisk niż Skalpel. Do tworzenia własnych 
utworów wykorzystują głównie polski 
jazz z lat 60. i 70., nadając mu całkowi-
cie nowe brzmienie, które w industrial-
nej przestrzeni zabytkowego Browaru 
zamkowego cieszyn będzie niezwykłą 
elektryczną podróżą! 

abstrakcyjny hip-hop, nu-jazz, duszna 
elektronika – do każdej z tych szufladek 
Skalpel pasuje idealnie. w cieszynie pu-
dło i cicho po raz kolejny dowiodą skali 
swojego talentu i artystycznej wyobraźni 
oraz wirtuozerii. 

yass! Festival odbędzie się w dniach 
9-10 września w przestrzeni Browaru 
zamkowego cieszyn. 

mat. praS. / red. aB

koncert ornette
w otwartym klubie

9 marca o godz. 20:00 zapraszamy 
do otwartego klubu przy ul. menni-
czej 20 na koncert ornette z okazji 
dnia kobiet – "akustycznie roman-
tycznie". bilety w cenie 40 zł są do 
nabycia w club starówka.

"Ornette" to nowa droga basisty 
Grzegorza Stępnia, który od 2002 do 
2020 roku współtworzył grupę "Oddział 
zamknięty". podczas swojej kariery ar-
tystycznej współpracuje, tworzy i kon-
certuje z czołówką polskiej oraz zagra-
nicznej sceny muzycznej. Grzegorza 
Stępnia można było zobaczyć w składach  
m.in. z andrzejem chochołem, krysty-
ną prońko, michałem zduniakiem, sup-
portował takie zespoły jak “the Brand 
new Heavies“ czy "texas". koncertował 
na festiwalach “Vilnius Days” w wilnie 
i dla mtV w Budapeszcie. w 2002 roku 
został basistą w Oddziale zamknię-
tym, z którym zagrał ponad 2 tysiące 
koncertów. w międzyczasie udzielał się 
również jako muzyk sesyjny. 

mat. praS. / red. aB
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Pogrzeb basów 
1 marca zapraszamy na 
XXXi pogrzeb basów im. 
kazka „nędzy” urbasia. 
imprezę rozpoczniemy  
o godz. 18:00 w kościele 
pw. św. marii magdaleny, 
gdzie odprawiona zostanie 
msza góralska w intencji 
kazka urbasia  
i nieżyjących muzyków. 

artystyczna część wydarzenia roz-
pocznie się o godz. 19:30 w Domu naro-
dowym. przygrywać będą kapele: „torka” 
z cieszyna, „wałasi” z istebnej, „nowina” 
z jabłonkowa, „póki co” z Żywiecczyzny 
oraz jakub kluś z podhala. O północy, tak 
jak nakazuje tradycja, na cieszyńskim ryn-
ku odbędzie się obrzęd pogrzebu Basów.

Bilety na to wyjątkowe wydarzenie 
są jeszcze dostępne w cenie 70 złotych 
on-line na www.domnarodowy.pl lub 
w kasie cOk (trwa drugi etap przed-
sprzedaży). w dniu imprezy bilety będzie 
można zakupić w cenie 80 zł (w miarę 
dostępności miejsc). 

przypominamy, że w związku z sytu-
acją epidemiczną podczas imprezy nie 
będą serwowane posiłki oraz napoje. 
Organizator zastrzega sobie również 
prawo do zmiany programu lub odwo-
łania wydarzenia.

Organizatorami XXXi pogrzebu Basów 
są: cieszyński Ośrodek kultury „Dom 
narodowy” w cieszynie, kapela Góralska 
„torka”, kulturní a společenské středi-
sko „Střelnice” w czeskim cieszynie. 

COK

Zaśpiewają o kobietach dla Teresy Pawłowskiej
Cieszyński Ośrodek Kultury 
„dom Narodowy” zaprasza 
na kolejne wydarzenie z cyklu 
„Cieszyn Śpiewa”, które 
odbędzie się 5 marca  
o godz. 18:00. 

tym razem przyjaciele cOk zaśpiewa-
ją dla publiczności z okazji Dnia kobiet. 
podczas koncertu „cieszyn śpiewa: Być 
kobietą” zorganizowana zostanie zbiórka 
na leczenie onkologiczne teresy paw-
łowskiej, wieloletniej pracownicy cOk 
„Dom narodowy”. 

Bezpłatne wejściówki na wydarze-
nie będzie można odebrać od 1 marca 
w kasie cieszyńskiego Ośrodka kultury 
w godzinach pracy instytucji.

patronem koncertu jest Fundacja 
Onkologiczna rakiety, której podopiecz-
ną jest teresa pawłowska. zachęcamy 
do przyjścia na koncert, wysłuchania 
znakomitych utworów w wykonaniu 
cieszyńskich wokalistów oraz wspar-
cia leczenia pracownicy cieszyńskiego 
Ośrodka kultury "Dom narodowy".

Organizatorzy koncertu zapowie-
dzieli już między innymi, że podczas 
wydarzenia jego uczestnicy będą mieli 
możliwość zakupienia m.in. obrazów 
znanego cieszyńskiego artysty Dariu-
sza Orszulika. Uzyskany dochód w ca-
łości zostanie przekazany na leczenie 
dla teresy pawłowskiej. Obrazy można 
oglądać od 1 marca w Domu narodo-
wym w godzinach pracy cieszyńskiego 
Ośrodka kultury. 

Serdecznie zapraszamy! 
COK
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Podróż do serca  
svalbardu 
cieszyński ośrodek kultury „dom narodowy” zaprasza 
na kolejne spotkanie z cyklu „podróże za 5 zł”. tym 
razem w „arktyczną wyprawę do serca svalbardu” 
zabiorą nas 10 marca o godz. 17:00 ola i bartek, twórcy 
bloga turystycznego Vagabond.pl. 

arktyka – w tym słowie czai się mroź-
ny powiew północnego wiatru i ogrom 
zaśnieżonych pustkowi. ta pozornie nie-
dostępna część świata skrywa jednak 
również inne oblicza: ludzi, którzy przy-
wędrowali tu w poszukiwaniu lepszego 
życia, przygody lub ucieczki od cywiliza-
cji, zwierząt wiodących życie w tundrze, 
oraz cudownych górskich krajobrazów. 
w tle zaś czai się wielka polityka i am-
bicje wielkich mocarstw liczących na 
zyski z eksploatacji arktycznych surow-
ców. zapraszamy na niezwykłą podróż 
na północ, podczas której Ola i Bartek 
zabiorą was między innymi do opuszczo-
nego miasteczka piramida, arktycznej 

kopalni w Barentsburgu i na spotkanie 
z reniferami w tundrze.

Bilety w cenie 5 zł są do nabycia on-
line na stronie www.domnarodowy.pl 
lub w kasie cOk. przypominamy, że wy-
darzenie pierwotnie miało się odbyć 27 
stycznia, jednak z przyczyn niezależnych 
od organizatora zostało przeniesione 
właśnie na 10 marca. Bilety zakupione 
na poprzedni termin zachowują waż-
ność! informujemy również, że spotka-
nie odbędzie się z godnie z obowiązu-
jącym reżimem sanitarnym, ponadto 
organizator zastrzega sobie prawo do 
jego odwołania. 

COK

zapraszamy!

rzóndzymy, 
rozprawiomy, 
śpiewomy po 
naszymu i ni jyny 
zapraszamy na kolejne spotkanie 
miłośników Gwary cieszyńskiej pod 
hasłem „rzóndzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny”, które 
odbędzie się 1 marca o godz. 16:00. 
Głównym organizatorem przedsię-
wzięcia jest Henryk nowak.

miejscem comiesięcznych spotkań 
jest centrum Folkloru Śląska cieszyń-
skiego, mieszczące się na drugim pię-
trze budynku Domu narodowego. 
zawsze jest jakiś temat przewodni, 
ale przede wszystkim chodzi o  to, 
aby mówić „po naszymu”, aby używać 
gwarowych słów i zwrotów. miłośnicy 
cieszyńskiej gwary spotykają się w każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 
16:00, aby „porzóndzić, porozprawioć 
aji pośpiywoć”.

 COK

historia kamienic  
na cieszyńskim 
rynku
koło nr 2 macierzy ziemi cieszyńskiej 
„mały jaworowy” i cieszyński Ośrodek 
kultury „Dom narodowy”, w ramach 
Dyskusyjnego klubu propozycji, za-
praszają na spotkanie z ireną kwaśny 
pt. „Historia kamienic na cieszyńskim 
rynku”. wydarzenie odbędzie się w śro-
dę, 16 marca o godz. 17:00 w Domu 
narodowym.

 COK

ciastolina w ockir
Osiedlowe centrum kultury i re-
kreacji (działające przy Spółdzielni 
mieszkaniowej cieszynianka) zapra-
sza 7 marca o godz. 17:00 na kolejne 
warsztaty multisenso-plastyczne dla 
dzieci i rodziców. tym razem tematem 
przewodnim będzie ciastolina. zajęcia 
poprowadzi ewelina pustówka, anima-
tor czasu wolnego z Fundacji rodzinnej 
Siemanko, cieszyn. 

wstęp na warsztaty jest płatny i wy-
nosi 10 zł dla członków Sm cieszynian-
ka, 12 zł dla pozostałych osób, zapisy 
w Ockir, tel. 536 050 906. 

 OCKiR
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zapraszamy!

dzień kobiet  
w bibliotece 

Biblioteka miejska w cieszynie 
i Organizacja Soroptimist internatio-
nal klub w cieszynie po raz kolejny 
zapraszają do spędzenia wspólnego 
popołudnia w bibliotece z okazji Dnia 
kobiet. Spotkanie odbędzie się 9 mar-
ca od godz. 17:00. 

w programie spotkania znajdzie się 
montaż poetycko-muzyczny złożony 
z wierszy poetów zrzeszonych w gru-
pie Salonik cieszyński. Swoje wiersze 
zaprezentują alicja Santarius, marta 
Bocek, Beata Sabath, elżbieta Holek-
sa malinowska, Stanisław malinowski, 
paweł czerkowski, Hanna rybicka oraz 
prowadząca spotkanie edyta Hanslik. 
Oprawę muzyczną zapewni Łukasz Sowa.

BiBlioteKa miejSKa

kurs komputerowy 
dla seniorów

Biblioteka miejska w cieszynie za-
prasza seniorów na kurs komputerowy 
dla początkujących. zajęcia będą się 
odbywały rano we wtorki od 1 mar-
ca do 31 maja br. kurs jest bezpłatny.

na kurs można się zapisać telefo-
nicznie pod numerem 33 852 07 10 
wewn. 13 lub w siedzibie biblioteki przy 
ul. Głębokiej 15 w czytelni na i piętrze. 
liczba miejsc jest ograniczona.

 BiBlioteKa miejSKa

zajadane emocje
osiedlowe centrum kultury i rekreacji zaprasza na 
spotkanie z psychodietetykiem pt. „zajadane emocje”, 
które odbędzie się 4 marca o godz. 17:00.

chcesz dowiedzieć się więcej:
jak doświadczenia z dzieciństwa wpły-

wają na nawyki żywieniowe,
jak emocje decydują o tym, co i kie-

dy jemy,
o wpływie stresu na codzienne od-

żywianie,
jaki jest związek między snem a  je-

dzeniem,
jak uwolnić się z błędnego koła diet,
jak zacząć pracę nad wspierającą cię 

relacją z jedzeniem?
jeśli tak, zapraszamy 4 marca o godz. 

17.00 do Osiedlowego centrum kultury 
i rekreacji. Ubierz się wygodnie, zajęcia 
połączymy z relaksacją i ruchem intuicyj-

nym. poprowadzi je katarzyna koczwara 
– psychodietyk, która prowadzi zajęcia 
z tańca intuicyjnego i w nurcie „Świado-
me ciało i język ruchu. połączenie laban/
Bartenieff movement System z techni-
kami terapii tańcem i ruchem w pracy 
z  ludźmi”. Uczestniczka ii cyklu Szkoły 
Biodanzy. interesująca się pracą z ciałem 
przez ruch, praktykująca wdzięczność, 
uważność, jogę. prowadzi profil na FB 
ciałoczułość – kasia koczwara.

wstęp: 40 zł, ilość miejsc ograniczona, 
zapisy i bliższe informacje: tel. 609 753 590, 
mail: katarzyna.koczwara@gmail.com. 

OCKiR

Finał Halowych Mistrzostw  
Polski juniorów młodszych 
27 lutego (niedziela) na hali uniwersy-
tetu Śląskiego przy ul. paderewskiego 9 
(wejście od ul. niemcewicza) odbędzie 
się finał halowych mistrzostw polski. 
wszystkich mieszkańców i turystów 
spragnionych sportowych emocji ser-
decznie zapraszamy, wstęp wolny!

juniorzy młodsi kS cieszyn od grud-
nia rozgrywali spotkania w ramach Ha-
lowych mistrzostw Śląska w hokeju na 
trawie, które były równocześnie elimi-
nacjami do mistrzostw polski. zdobyli 
tytuł mistrza Śląska i tym samym weszli 
do ćwierćfinału z pierwszego miejsca 
w grupie. Ćwierćfinałowe mecze roze-
grali 6 lutego w Stęszewie, mierząc się 
UkS Sp5 Swarek Swarzędz i kS lipno 
Stęszew i wygrywając pewnie z oby-
dwoma przeciwnikami.

w meczu półfinałowym o godz. 11:00 
cieszyńska drużyna spotka się z lkS Gą-
sawa. Drugi półfinał rozegrają o godz. 
12:15 kS warta poznań i UkS Sp 5 Swarek 
Swarzędz. Drużyny, które przegrają w pół-
finałach zmierzą się w meczu o trzecie 
miejsce o godz. 13:45, natomiast mecz 
finałowy odbędzie się o godz. 15:00.

kS cieszyn zaprasza serdecznie do 
obejrzenia meczy naszych zawodników. 
wstęp na zawody jest wolny. 

wszystkie spotkania będą również 
transmitowane na stronie laskarzy kS 
cieszyn na Facebooku (www.facebook.
com/laskarzecieszyn) oraz na kanale 
BDB event w serwisie youtube. 

org.

fot. Unsplash
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Ocalić od zapomnienia – 
anna Jantar
biblioteka miejska w cieszynie rozpoczęła cykl spotkań pt.: "ocalić od 
zapomnienia", upamiętniających życie i twórczość polskich artystów muzycznych, 
którzy odeszli. kolejne spotkanie, poświęcone annie Jantar, odbędzie się 3 marca  
o godz. 17:00. 

pierwsza prelekcja w ramach cyklu 
poświęcona była legendzie polskiej sceny 
muzycznej – krzysztofowi krawczykowi. 
wspomnienia o tym wyjątkowym piosen-
karzu przedstawiła ewelina pustówka, 
specjalistka ds. edukacji medialnej w cie-
szyńskiej bibliotece. w czasie spotkania 
nie zabrakło także akcentu muzycznego. 
kilka utworów krawczyka zaśpiewał cie-
szyński artysta artur papierski. Druga 
odsłona cyklu spotkań przedstawiających 
portrety zmarłych artystów odbędzie 
się w czwartek 3 marca o godz. 17:00 
w sali konferencyjnej Biblioteki miejskiej 
w cieszynie. prelekcja poświęcona będzie 
wyjątkowej i niepowtarzalnej wokalistce 
annie jantar. Gościem muzycznym wy-
darzenia będzie klaudia Boniakowska, 
która zaśpiewa kilka najpopularniejszych 
utworów artystki. 

zapraszamy! wstęp wolny. 
BiBlioteKa miejSKa

WarszTATY dla ojców
W Osiedlowym Centrum 
Kultury i Rekreacji 
działającym przy Spółdzielni 
mieszkaniowej Cieszynianka 
ruszają warsztaty wspierające 
dla ojców. Zapraszamy  
18 marca o godz. 17:00. 

podczas nowego cyklu warsztatów 
w Ockir skierowanych do ojców zaprasza-
my do rozmowy, wymiany doświadczeń. 
poruszymy tematy związane z wejściem 
w rolę ojca: „co niesiemy i co wnosimy do 
rodziny?”; „nasze dzieciństwo/doświad-
czenia – obciążenie czy źródło?”; „Bycie 
tatą po swojemu”; „mężczyzna-ojciec-ta-
ta-brat. kim chcę być, a kim jestem w ro-
dzinie?”; „tata malucha-tata nastolatka: 
ewolucja? rewolucja!”; „Być ojcem, być 
w związku – pozostać sobą”.

zastanowimy się wspólnie nad tym: 
„jaka jest rola ojca w XXi w.” oraz „jak 
znaleźć równowagę na linii: życie zawo-
dowe – życie rodzinne?”. wymienimy 
się doświadczeniami, jak radzimy sobie 
z rolą ojca. 

warsztaty odbędą się 18 marca o godz. 
17:00 w Osiedlowym centrum kultury 
i rekreacji (działającego przy Sm cieszy-
nianka), poprowadzi je tadeusz Stoszek 
– socjolog, absolwent Szkoły trenerów 
Grup wsparcia i rozwoju Fundacji Sto 
pociech. wstęp na warsztaty – 18 zł dla 
członków Sm cieszynianka, 20 zł dla po-
zostałych osób, zapisy w Ockir, tel. 536 
050 906. zapraszamy! 

OCKiR

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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24. przegląd filmowy "kino na granicy" 

retrospektywa  
Jiříego trnki 
tegoroczna edycja kina na granicy, która odbędzie się w weekend majowy 29 
kwietnia – 3 maja, będzie okazją do poznania twórczości słynnego czeskiego twórcy. 
wielu kinomanów czeka na możliwość obejrzenia jego prac na wielkim ekranie.

artysta, ilustrator, pisarz, scenarzysta, 
lalkarz, rzeźbiarz i jeden z twórców zało-
życieli czeskiego filmu animowanego – jiří 
trnka był jednym z największych i najbar-
dziej wszechstronnych czeskich artystów 
XX w., któremu udało się wywrzeć wpływ 
na światowe życie artystyczne. zaczynał 
w pilźnie w teatrze Spejbla i Hurvínka josefa 
Skupy. w 1945 r. był jednym ze współza-
łożycieli studia filmu animowanego Bratři 
v triku. w 1947 r. założył Studio Filmów 

lalkowych, stając się prekursorem no-
wych technologii.

 – Dzięki geniuszowi trnki i jego świet-
nemu, niewielkiemu zespołowi, powstała 
słynna czeska szkoła animacji lalkowej. na 
zachodzie trnka zdobywał nagrody festiwa-
lowe, stał się atrakcyjnym towarem ekspor-
towym. piękno tych filmów, w połączeniu 
z jego doskonałą i imponującą prezencją, 
uczyniło z niego osobistość światowego 
formatu. na jego przykładzie reżim komu-

nistyczny udowadniał, jak bardzo jest hu-
manistyczny i jak ceni sobie sztukę. trnka 
nigdy nie został etatowym pracownikiem, 
nie należał do partii komunistycznej i robił 
to, co uważał za stosowne. Był królem cze-
skiej ilustracji książkowej i filmu lalkowego, 
jednak żył w cieniu totalitarnej władzy, co 
miało pewne konsekwencje. w połowie lat 
60. przygotowywał się do realizacji swoje-
go ostatniego dzieła: krótkometrażowego 
filmu „ręka”, brutalnej alegorii totalitarnej 
władzy. Film został nagrodzony na Festiwalu 
w annecy, ale nie spodobał się czechosło-
wackiej cenzurze – mówi martin novosad, 
dyrektor programowy kina na Granicy po 
stronie czeskiej. – jiří trnka poza tym, że 
był twórcą "poważnym", który – szczególnie 
w późniejszych filmach – podejmował tak 
trudne tematy, jak dehumanizacja ludzkiej 
społeczności, relacja między człowiekiem 
a technologią czy kwestia wolności arty-
stycznej w systemie totalitarnym, ze swej 
natury był magikiem i  iluzjonistą, który 
chciał bawić, zaskakiwać i zadziwiać wi-
dza. Był pionierem. jego „Sen nocy letniej” 
z 1959 roku to pierwszy na świecie film ani-
mowany w szerokoekranowym formacie 
cinemScope (2:35:1). 

w cieszynie będzie można zobaczyć  
8 jego najważniejszych animacji oraz doku-
ment o twórcy „jiří trnka: nalezený přítel” 
(„jiří trnka: Odnaleziony przyjaciel") w re-
żyserii joëla Fargesa z 2019 roku.

Oto tytuły:
„podarek“ (1946) 15´
„jak komuniarczyk wyprowadził SS 

w pole“ (1946)
„cesarski słowik“ (1948)
„Árie prérie“ (1949)
„Stare podania czeskie“ (1952)
„Dobry wojak Szwejk“ (1954)
„Sen nocy letniej“ (1959)
„ręka“ (1965)
24. przegląd Filmowy kino na Gra-

nicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia  
– 3 maja 2022 roku w cieszynie i czeskim 
cieszynie. Szczegóły na stronie interneto-
wej www.kinonagranicy.pl. 

mat. praS.

zaPowiEdzi

fot. mat. pras.

fot. mat. pras.

fot. UM Cieszyn
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fot. UM Cieszyn

wyróżnienie twórczyń z cieszyna! 

Serfenta z nagrodą 
doskonałość mody 2021 
plecionkarstwo żyje i ma się dobrze, a wszystko za sprawą rzemieślniczek ze 
stowarzyszenia serfenta, które od 15 lat dbają o zachowanie tej tradycji.  
twórczynie znalazły się wśród laureatów nagrody twojego stylu – doskonałość mody 2021. 

"trendy przemijają, ale uroda rzeczy 
jest ponadczasowa. kreowanie piękna to 
sztuka zasługująca na uznanie.

Dlatego z satysfakcją gratuluję nagrody 
Doskonałość mody twojego Stylu za rok 
2021, widząc, że tworzycie wartości, które 
w trudnym czasie upiększają otaczający 
nas świat i wywołują uśmiech.

mam nadzieję, że uznanie jurorów na-
szego konkursu będzie dla państwa źró-
dłem radości, a dla klientów gwarancją 
wiarygodności i prestiżu waszej marki.

Gratuluję i łączę pozdrowienia – jacek 
Szmidt, twój Styl".

 – Dziękujemy za docenienie 15 lat 
naszej pracy w obszarze rzemiosła – 
mówią twórczynie ze stowarzyszenia 
Serfenta – za nami bardzo intensywny 
rok. podróżowałyśmy i dzieliłyśmy się 
doświadczeniami w korei południowej, 
norwegii i islandii. rzemiosło żyje dzięki 
takim osobom jak wy – osobom, które 
doceniają jego piękno, chcą je kupować, 
nosić i pokazywać. Dziękujemy! 

SerFeNta/red. mt

102. rocznica zaślubin Polski  
z morzem
burmistrz miasta cieszyna gabriela 
staszkiewicz gościła w pucku podczas 
uroczystości z okazji 102. rocznicy za-
ślubin polski z morzem. 

miasto cieszyn i miasto puck świętują 
w tym roku jubileusz podpisania umowy 
partnerskiej, spotkanie było więc okazją 
do sprezentowania uchwały rady miasta 
cieszyna w sprawie ustanowienia roku 
2022 rokiem “20-lecia partnerstwa miast 
puck-cieszyn”.

podczas wizyty w pucku w dniach 9-11 
lutego Burmistrz miasta cieszyna towa-
rzyszyli: Łukasz Bielski, wiceprzewodni-
czący rady miejskiej cieszyna i włady-
sław Żagan z zamku cieszyn. w ramach 
obchodów miało miejsce m.in.: uroczyste 
odniesienie flagi państwowej, msza świę-

ta w kościele pw. Świętych apostołów 
piotra i pawła i  złożenie kwiatów pod 
pomnikiem gen. Hallera w porcie rybac-
kim. przygotowano też okolicznościową 
wystawę polska morska niepodległa. 

KK

fot. Alicja Urbańska-Czyż
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Cieszyńska Rada Seniorów 
 – nowa kadencja 
17 lutego burmistrz miasta cieszyna gabriela staszkiewicz otworzyła pierwsze 
posiedzenie nowej kadencji cieszyńskiej rady seniorów. na posiedzeniu 
zgodnie ze statutem cieszyńskiej rady seniorów w głosowaniu tajnym wybrano 
przewodniczącą rady – Janinę cichomską, wiceprzewodniczącą rady – halinę 
bocheńską, sekretarza rady – Janinę halinę kamińską. kadencja rady trwa 3 lata. 

radę Seniorów tworzą przedstawiciele 
środowiska osób starszych oraz reprezen-
tanci podmiotów działających na rzecz 
środowiska senioralnego. Głównym celem 
działania rady jest przedstawianie i repre-
zentowanie oczekiwań oraz potrzeb osób 
starszych miasta cieszyna, aby seniorki 
i seniorzy mogli jak najdłużej cieszyć się 
dobrym zdrowiem i satysfakcjonującymi 
kontaktami społecznymi, by bezpiecznie 
i komfortowo czuli się w przestrzeni miejskiej.

w najbliższym czasie rada przedstawi 
harmonogram zaplanowanych działań. rada 
spotyka się regularnie, zawsze w pierwszą 
środę miesiąca o godz. 11:00 w sali 205 
cieszyńskiego ratusza. Spotkania mają 
charakter otwarty, każdy zainteresowa-
ny mieszkaniec może wziąć w nich udział. 

Działania rady można śledzić także 
w specjalnie zakładce w Biuletynie informa-
cji publicznej miasta cieszyna w zakładce 
„inne rady”. wybierając „cieszyńską radę 
Seniorów”, można zapoznać się z bieżącymi 

działaniami, wnioskami, odpowiedziami, 
protokołami. radę wspiera obsługą kan-
celaryjną Biuro rady miejskiej. 

KK

program "korpus wsparcia seniorów" – edycJa 2022
miejski Ośrodek pomocy Społecznej 

w cieszynie (mOpS) zamierza przystąpić 
do programu „korpus wsparcia Senio-
rów" edycja 2022 

celem programu jest zapewnienie 
możliwości bezpiecznego funkcjonowania 
seniorom w ich miejscu zamieszkania 
poprzez poprawę poczucia bezpieczeń-
stwa, a także możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania 
osób starszych przez dostęp do tzw. 
„opieki na odległość". program będzie 
realizowany do 31 grudnia 2022 r. 

adresatami programu są osoby 
w wieku 65 lat i więcej, mające problemy 
z samodzielnym funkcjonowaniem ze 
względu na stan zdrowia, prowadzący 
samodzielne gospodarstwa domowe 
lub mieszkający z osobami bliskimi, 
które nie są w stanie zapewnić im wy-
starczającego wsparcia.

program będzie realizowany w dwóch 
modułach:

moduł i – polegający na udzielaniu po-
mocy codziennej osobom potrzebującym.

w zakres realizacji modułu i może 
wchodzić wsparcie społeczne, wsparcie 
psychologiczne, wsparcie mające na celu 
ułatwienie dostępności do podstawowej 
oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
wsparcie w czynnościach dnia codzien-
nego realizowane przez wolontariusza.

moduł ii – polegający na umożliwieniu 
dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Senior – uczestnik programu otrzyma 
„opaskę bezpieczeństwa" wyposażoną 
w system, który jest obsługiwany przez 
pracujące 24 godziny na dobę centrum 
monitoringu, nadzorujące, rejestrują-
ce i przyjmujące zgłoszenia alarmowe 
przesyłane z opaski bezpieczeństwa. 
centrum monitorujące podejmuje od-

powiednie do konkretnego zgłoszenia 
czynności. Opaska bezpieczeństwa 
zostanie wyposażona między innymi 
w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 
detektor upadku, funkcje umożliwiające 
komunikowanie się z centrum obsługi.

Osoby zainteresowane udziałem 
w programie powinny skontaktować się 
bezpośrednio z mOpS:

osobiście w siedzibie mOpS przy  
ul. Skrajnej 5, 43-400 cieszyn, lub 

telefonicznie pod numerem telefonu: 
33 479 49 24 lub 33 479 49 16, lub

drogą elektroniczną na adres email: 
anitabroda@mops.cieszyn.pl. 

program „korpus wsparcia Senio-
ra” edycja 2022 będzie finansowany ze 
środków Funduszu przeciwdziałania 
cOViD-19. 

MOPS

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn

fot. JK
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Mobilne płuca w cieszynie
zakończyła się akcja „zobacz, czym oddychasz”, która zagościła w cieszynie 
z inicjatywy ustrońskiego alarmu smogowego i fundacji better future. mobilne 
płuca, które stały na rynku od 7 do 21 lutego, ruszyły już do kolejnego miasta.  
Jakie wnioski płyną z akcji przeprowadzonej w cieszynie?

7 lutego na cieszyńskim rynku stanęły 
dwumetrowe mobilne płuca. przez dwa 
tygodnie „oddychały”, pochłaniając tym 
samym zanieczyszczenia powietrza. in-
stalacja zmieniała kolor w zależności od 
jakości powietrza w naszym mieście. Obok 
płuc na wyświetlaczu znajdował się czujnik 
przedstawiający aktualne stężenie pyłów 
zawieszonych. celem kampanii „zobacz, 
czym oddychasz” było zwiększenie świa-
domości mieszkańców dotyczącej zanie-
czyszczeń znajdujących się w powietrzu 
i ich wpływu na zdrowie, ale także zachęta 
do wymiany przestarzałych źródeł ciepła.

 – jak widać, nie jest aż tak źle. w czer-
wionce-leszczynach już po kilku dniach 
nasze mobilne płuca były pokryte czarną 
mazią – powiedziała zuzanna chabowska 
z Ustrońskiego alarmu Smogowego na 
konferencji prasowej podsumowującej 
projekt i dodała: – trzeba jednak pamiętać, 
że przez ostatnie dwa tygodnie w cieszy-
nie silnie wiało, więc fakt, że są zabrudzo-
ne, jest dość smutny. nie było przecież 
warunków, w których smog mógłby się 
kumulować.

przy okazji akcji omówiono działania 
na rzecz poprawy jakości powietrza. mia-
sto cieszyn od lat wspiera mieszkańców 
w wymianie źródeł ciepła. w tegorocznym 
budżecie na ten cel zaplanowano 500 000 
zł. – w pierwszym naborze wydaliśmy 119 
tys. zł, będziemy ogłaszać kolejne już po 
zakończeniu sezonu grzewczego. Obser-

wujemy to, co się dzieje z cenami gazu. 
Duże wzrosty nie zachęcają do tego, aby 
przechodzić na te paliwa. z dopłat jed-
nak warto skorzystać. w sierpniu otwo-
rzyliśmy w urzędzie punkt konsultacyjny 
programu czyste powietrze. złożonych 
zostało ponad 100 wniosków, warto pa-
miętać, że dofinansowania na wymianę 
źródeł ciepła w cieszynie są realizowa-
ne od ponad dwudziestu lat – zauważa 
Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz miasta 
cieszyna i apeluje: – mamy jeszcze wiele 
do zrobienia i będziemy się starać, żeby 
mieszkańców również przekonać, że jest 

to dla nas ważne, aby powietrze w cieszy-
nie uległo znaczącej poprawie. co robić? 
przede wszystkim nie spalać tego, co jest 
niedozwolone. 

mobilne płuca na rynku miały zobra-
zować skutki złej jakości powietrza dla 
naszego zdrowia. i uświadomić, że od 
tego, czym palimy w piecu, zależy, czym 
oddychamy. im więcej świadomych wybo-
rów, tym lepsze powietrze, a tym samym 
większa szansa na zdrowie płuc i naszego 
organizmu. 

KK

Śląskie. przywracamy błękit
Burmistrz miasta cieszyna Gabriela 

Staszkiewicz wzięła udział w inauguracji 
programu liFe "Śląskie. przywracamy 
błękit". cieszyn przystąpił do programu 
jako partner samorządowy. 

Głównym celem projektu są kom-
pleksowe badania na rzecz poprawy 
jakości powietrza na terenie wojewódz-
twa śląskiego, umożliwiające efektywne 
wdrożenie programu Ochrony powietrza 
dla województwa śląskiego. 

zadaniami partnerów samorządo-
wych w projekcie są m.in.:

zatrudnienie ekodoradców – projekt 
zakłada utworzenie i edukację grupy 

Gminnych koordynatorów ds. energii 
i klimatu (tzw. ekodoradców), którzy 
będą działać lokalnie w poszczegól-
nych gminach;

działania edukacyjno-informacyj-
ne – ekodoradcy będą odpowiedzialni 
m.in. za prowadzenie lokalnych działań, 
których celem jest zwiększenie świado-
mości mieszkańców.

całkowita wartość projektu wynosi 
około 17 mln euro (70 mln zł), z czego 
dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. 

red. mt

fot. KK

fot. UM Cieszyn
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl
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kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek? 

Uchwała antysmogowa
zgodnie z zapisami „uchwały antysmogowej”, która obowiazuje na terenie 
województwa śląskiego od 2017 roku, istnieje obowiązek wymiany kotła, jeśli ten nie 
spełnia wymagań określonych w uchwale. zastanawiasz się, kiedy należy wymienić 
posiadany kocioł, piec lub kominek? nie wiesz, czy podlegasz temu obowiązkowi? 

Od 1 września 2017 r. na terenie woje-
wództwa śląskiego obowiązuje Uchwała 
nr V/36/1/2017 Sejmiku województwa Ślą-
skiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploata-
cji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. 
zgodnie z jej zapisami instalacje niespeł-
niające wymagań, których eksploatacja 
rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku 
powinny zostać wymienione zgodnie ze 
wskazanymi w uchwale antysmogowej 
terminami. 

podmioty posiadające instalacje do-
starczające ciepło do systemu centralne-
go ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć 
klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na 
dzień 1.09.2017 r., a następnie na podsta-
wie obliczonego wieku sklasyfikować piec 
do odpowiedniej grupy wiekowe. zgodnie 
z zapisami uchwały antysmogowej dla tego 
typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

wymiana do 31.12.2021 r. – gdy wiek kotła 
jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz 
dla instalacji bez tabliczek znamionowych,

wymiana do 31.12.2023 r. – gdy wiek 
kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 
2007 r. do 2012 r.),

wymiana do 31.12.2025 r. – gdy wiek kotła 
jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),

wymiana do 31.12.2027 r. 0 gdy kocioł jest 
klasy 3 lub 4 wg normy pn-en 303-5:2012.

podmioty posiadające instalacje wy-
dzielające ciepło lub wydzielające ciepło 
i przenoszące je do innego nośnika (tzw. 
miejscowy ogrzewacz powietrza np.: ko-
minek, piec) powinny wymienić instalacje 
na spełniającą wymagania rozporządzenia 
komisji (Ue) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. 
do 31.12.2022 r., chyba że instalacja

osiąga sprawność cieplną min 80 % lub
jest wyposażona w urządzenie do re-

dukcji emisji pyłu. 
oŚr

dodatkowy nabór wniosków do inwestycJi ekologicznych 
Burmistrz miasta cieszyna zawiadamia, 

że od 1 marca do 31 marca 2022 r. włącz-
nie, przeprowadzony zostanie dodatkowy 
nabór wniosków o udzielenie z budżetu 
Gminy cieszyn dotacji celowych na dofi-
nansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
planowanych do realizacji w 2022 r., a po-
legających na:

ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez 
zastąpienie niskosprawnych pieców wę-
glowych piecami gazowymi, olejowymi, 
elektrycznymi; podłączenie budynku do 
sieci ciepłowniczej; wykorzystanie alter-
natywnych źródeł ciepła, takich jak sys-
temy solarne lub pompy ciepła),

uporządkowaniu gospodarki wodno-
-ściekowej (poprzez likwidację zbiorników 
na nieczystości ciekłe bądź przydomo-
wych oczyszczalni ścieków i podłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, za 
pośrednictwem przyłącza grawitacyjnego 
bądź ciśnieniowego; wykonanie przydo-
mowej oczyszczalni ścieków na terenach 

Gminy cieszyn, znajdujących się poza 
obszarem aglomeracji),

zwiększeniu retencji wód opadowych 
na terenie miasta poprzez realizację sys-
temów do gromadzenia wód opadowych 
i ograniczania ich odpływu w miejscu po-
wstawania (poprzez zakup i montaż bądź 
wykonanie zbiorników i  infrastruktury 
technicznej do magazynowania (retencjo-
nowania) i wykorzystania wód opadowych 
lub przeprowadzenie prac instalacyjno-re-
montowych umożliwiających dostosowanie 
wyłączonych z eksploatacji osadników na 
nieczystości ciekłe, bądź przydomowych 
oczyszczalni do funkcji magazynowania 
(retencjonowania) i wykorzystania wód 
opadowych).

O dotacje mogą się ubiegać podmio-
ty niezaliczone do sektora finansów pu-
blicznych (w tym osoby fizyczne), które są 
posiadaczami mieszkalnych budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych lub 
lokali mieszkalnych położonych w grani-
cach administracyjnych Gminy cieszyn.

Formularze wniosków dostępne są 
w wydziale Ochrony Środowiska i rolnic-
twa Urzędu miejskiego (ww.cieszyn.pl: za-
kładka – strefa mieszkańca – jak załatwić 
sprawę – wydział Ochrony Środowiska 
– Środowisko – Ochrona Środowiska – 
Gospodarka komunalna i rolnictwo – Do-
tacje celowe na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska).

wypełnione wnioski wraz z wymaga-
nymi załącznikami można składać bez-
pośrednio w kancelarii Ogólnej Urzędu 
miejskiego na parterze budynku ratusza-
bądź przesłać drogą pocztową na adres: 
Urząd miejski w cieszynie, rynek 1, 43-400 
cieszyn (terminem złożenia wniosku jest 
data jego wpływu do Urzędu).

Bliższe informacje uzyskać moż-
na bezpośrednio w wydziale Ochrony 
Środowiska i rolnictwa Urzędu miej-
skiego w cieszynie, rynek 1, pok. 117,  
tel. 33 4794 271, 33 4794 272, e-mail: 
ochrona@um.cieszyn.pl. 

oŚr

fot. Unsplash
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Przedszkola w cieszynie 
1 marca rozpocznie się nabór do przedszkoli na terenie cieszyna. przy tej okazji 
pragniemy przybliżyć naszym czytelnikom, jakie publiczne przedszkola działają na 
terenie miasta. dziś zaprezentujemy państwu placówki nr 1, 7, 9 i 16, w następnych 
numerach znajdą państwo opisy kolejnych przedszkoli. zapraszamy do lektury! 

Przedszkole nr 1, ul. Michejdy 10

placówka mieści się w zabytkowej ka-
mienicy z 1899 roku, w ścisłym centrum 
miasta. przedszkole powstało w 1953 roku, 
gdy ówczesna właścicielka budynku prze-
kazała kamienicę, by służyła ona dzieciom. 
instytucja czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 6:30-16:30, znajduje 
się przy niej parking. 

w przedszkolu funkcjonują trzy oddziały:
misie – oddział dzieci najmłodszych 

– 3-, 4-letnich
tygryski i kangurki – oddziały z dzieć-

mi 5-, 6-letnimi. 
nazwy grup pochodzą z książki a. a. mil-
ne "kubuś puchatek".

w przedszkolu pracuje wysoko wykwali-
fikowana kadra pedagogiczna, posiadająca 
duże doświadczenie zawodowe i peda-
gogiczne. nauczyciele pracują w opar-

ciu o nowatorskie programy i metody 
z zakresu wychowania przedszkolnego, 
dające możliwości utożsamiania się z ro-
dziną, miastem i regionem. jak deklaruje 
placówka, praca z dziećmi w oparta jest 
na tolerancji, szacunku oraz życzliwości 
w stosunku do każdego człowieka. kadra 
pedagogiczna ma stały, życzliwy kontakt 
z rodzicami, informacje o dziecku przeka-
zywane są na bieżąco, cyklicznie organi-
zowane są spotkania.

realizowane są innowacje pedagogiczne, 
które rozwijają zainteresowania i zdolności 
dzieci na wielu płaszczyznach: "kodujemy 
z Uczymy Dzieci programować", "Senso 
– magiczna zabawa", a także autorskie 
programy pedagogiczne ("przedszkolne 
pląsy" – program logorytmiczny, "jestem 
dobrym kolegą" – program wychowawczy 
wspierający rozwój emocjonalny u dzieci 
przedszkolnych, program realizacji we-
wnątrzprzedszkolnego systemu doradz-
twa zawodowego).

w placówce realizowane są również: 
"program profilaktyczny przedszkola 

nr 1 w cieszynie" 
"program wychowawczy" – autorstwa 

zespołu wychowawczego przy przedszko-
lu nr 1 w cieszynie. 

Od września 2021 roku w przedszko-
lu nr 1 realizowane są zajęcia w ramach 
projektu "wybieram cieszyńskie przed-
szkole", nastawione na wszechstronny 
rozwój dzieci, zarówno ruchowy, jak i ar-
tystyczny oraz emocjonalny. w związku 
z projektem, placówka została wyposażona 
w szereg pomocy dydaktycznych, w tym 
dotykowy monitor interaktywny, z którego 
dzieci korzystają na co dzień. przedszko-
le dysponuje ponadto specjalistycznymi 
przyrządami do ćwiczeń gimnastycznych, 
kształtujących postawę oraz równowagę, 
a plac zabaw zostanie w najbliższym czasie 
wzbogacony w nowe urządzenia służące 
rekreacji i zabawie.

w placówce pełniona jest pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczna dla dzieci posiada-
jących orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz opinie zppp, zatrudnieni 
są psycholog, logopeda, terapeuta peda-

gogiczny, z którymi odbywają się zajęcia 
zarówno indywidualne, jak i grupowe. 

w przedszkolu na życzenie rodziców 
dzieci mogą uczestniczyć w religii kato-
lickiej i ewangelickiej. wszystkie grupy 
uczestniczą również w zajęciach języka 
angielskiego. Od września 2020 roku dla 
wszystkich dzieci w przedszkolu prowa-
dzone są zajęcia z rytmiki.

w placówce organizowane są imprezy 
integrujące środowisko przedszkolne z ro-
dzinami wychowanków, takie jak: Dzień 
Babci i Dziadka, Festyn rodzinny. w stałej 
ofercie instytucji są także: wyjścia dzieci do 
kina, teatru, gościnne przyjmowanie ze-
społów teatralnych, wyjazdy na wycieczki, 
współpraca z Biblioteką miejską dla Dzieci 
w cieszynie, państwową Szkołą muzyczną, 
zespołem poradni pedagogiczno – psy-
chologicznych, Uniwersytetem Śląskim, 
miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej 
oraz innymi jednostkami miejskimi. wy-
chowankowie biorą aktywny udział w kon-
kursach zewnętrznych, którego efektem 
są nagrodzeni laureaci, imprezy grupowe 
(wigilijki, urodziny), Bal karnawałowy, miko-
łajki, Dzień pieczonego ziemniaka i wiele, 
wiele innych.

w chwili obecnej budynek przedszkola 
poddawany jest termomodernizacji, dzięki 
czemu uzyskane zostaną dwa dodatkowe 
pomieszczenia, a elewacja i otoczenie od-
zyska blask i będzie prawdziwą "perełką" 
architektury w cieszynie. planowane za-
kończenie prac – lipiec 2022 r. 

przedSzKole Nr 1

fot. JKfot. Przedszkole nr 1

fot. Przedszkole nr 1
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Przedszkole nr 7, ul. Hallera 163
przedszkole nr 7 jest placówką dwuod-

działową mieszczącą się w peryferyjnej 
dzielnicy mnisztwo. Dysponuje dwoma sa-
lami zabaw i zajęć, kuchnią, łazienką, szat-
nią, pomieszczeniami biurowymi i dużym 
ogrodem. wyposażone jest w potrzebny 
sprzęt i pomoce do zabaw i zajęć. posia-
da też tablicę multimedialną i laptopy do 
pracy indywidualnej 

ze względu na lokalizację i duży dostęp 
do środowiska naturalnego, przedszkole 
oprócz realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego priorytetowo 
realizuje edukację ekologiczną i regional-
ną, poprzez: poznanie regionu, zwrotów 
gwarowych, naukę piosenek i tańców 
regionalnych i prezentację ich podczas 
imprez środowiskowych, organizację ką-
cika regionalnego, poznanie sposobów 
ochrony środowiska naturalnego. w miarę 
warunków pogodowych dzieci dużo czasu 
spędzają na powietrzu. 

przedszkole zapewnia dzieciom i rodzi-
com pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

zatrudnia logopedę, psychologa i innych 
potrzebnych specjalistów dla dzieci z orze-
czeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 
prowadzi też zajęcia dodatkowe w ramach 
projektu unijnego ”wybieram cieszyńskie 
przedszkole”, a w tym : zajęcia rozwijające 
kompetencje komunikacyjne i słuchowe, 
społeczno – emocjonalne, rozwijające pa-
mięć i koncentrację za pomocą gier oraz 
doskonalące dużą i małą motorykę.

w placówce organizuje się imprezy 
okolicznościowe (mikołajki, Dzień Babci 
i Dziadka, Dzień rodziny, Dzień Dziecka), 
wycieczki, wyjścia do teatru, kina, muzeum 
(aktualnie nieco ograniczone przez pande-
mię). największym atutem przedszkola 
jest wykwalifikowana, kreatywna kadra 
pedagogiczna oraz troskliwy personel 
obsługowy, którzy robią wszystko, aby 
dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne, 
przygotowane do nauki w szkole, szczęśli-
we i kochane. 

przedSzKole Nr 7

Przedszkole nr 9, ul. Bucewicza 25
przedszkole nr 9 w cieszynie usytuowane 

jest na terenie osiedla liburnia przy ulicy 
Bucewicza. mieści się w budynku jedno-
rodzinnym zaadaptowanym do potrzeb 
przedszkola. jest placówką dwuoddziałową, 
do której uczęszcza 48 dzieci. przedszko-
le nr 9 to placówka o wieloletniej tradycji, 
w której wszyscy pracownicy starają się 
stworzyć dzieciom domową atmosferę 
i poczucie bezpieczeństwa. wszystkie dzia-
łania ukierunkowane są na wszechstronny 
rozwój dziecka, jego dobro i radość tworze-
nia. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
rozwoju ich uzdolnień plastycznych i mu-
zycznych oraz rozwijania zainteresowań 
przyrodniczych i ekologicznych. 

Dzieci uczęszczające do przedszkola 
mają możliwości zdobywania różnorod-
nych doświadczeń, uczestniczenia w zróż-
nicowanych i ciekawych zajęciach prowa-
dzonych przez wysoko kwalifikowanych 
i zaangażowanych w swoją pracę nauczy-
cieli. mają okazję uczestniczenia w licznych 
konkursach, interesujących warsztatach, 
przedstawieniach teatralnych, imprezach 
organizowanych na terenie placówki i poza 
nią oraz wycieczkach. 

Dzieci są uczone przez praktyczne dzia-
łania, pozwalające im "odkrywać świat". 
programy, na których opiera się praca 
wychowawczo-dydaktyczna w przed-
szkolu, stymulują wszechstronny rozwój 
dziecka, dzięki któremu ma ono szansę 
na odniesienie sukcesu szkolnego – roz-

wijają sprawności i umiejętności zgodnie 
ze swoimi możliwościami, rozwijają zain-
teresowania, kształtują system wartości 
zgodnie z powszechnie przyjętymi norma-
mi społecznymi. ponadto realizowane są 
programy profilaktyczne oraz programy 
własne do zajęć plastycznych, muzyczno 
– ruchowych, tanecznych i zdrowotnych. 

Dzieci mają możliwość bezpłatnego 
uczestniczenia w dodatkowych zajęciach: 
języka angielskiego, logopedycznych, z psy-
chologiem w ramach pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, religii katolickiej, 
ewangelickiej, plastycznych, tanecznych, 
zdrowotnych. pociechom w przedszkolu 
zapewnione są dobrze doposażone sale 
dydaktyczne, duży ogród wyposażony 
w sprzęt dostosowany do wieku i możli-
wości ruchowych dzieci. 

Oferta edukacyjna przedszkola jest 
wzbogacona o zajęcia edukacyjne w ramach 
projektu unijnego "wybieram cieszyńskie 
przedszkole":

zajęcia rozwijające kompetencje społecz-
no – emocjonalne poprzez taniec i ruch, 

zajęcia rozwijające dużą motorykę z ele-
mentami zabawy na świeżym powietrzu,

zajęcia rozwijające ruchy precyzyjne oraz 
wyobraźnię z elementami artystycznymi. 

przedszkole ściśle współpracuje z rodzi-
cami i środowiskiem lokalnym. rodzicom 
przybliżana jest specyfika pracy z dziec-
kiem poprzez: zebrania ogólne i grupowe, 
rozmowy indywidualne z nauczycielami 

i dyrektorem, prowadzenie kącika dla 
rodziców, zajęcia otwarte i warsztatowe, 
wycieczki, zajęcia adaptacyjne z udziałem 
nowo przyjmowanych dzieci, udział w uro-
czystościach przedszkolnych i integracyj-
nych rodziców z dziećmi. przedszkole dba 
również o jakość posiłków podawanych 
dzieciom. 

przedSzKole Nr 9

fot. JK

fot. JK

fot. JK

fot. JK
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Przedszkole nr 16, ul. Bielska 75
przedszkole nr 16 rozpoczęło swoją 

działalność 1 września 1981 r. mieści się 
w dużym, przestronnym budynku poło-
żonym przy ulicy Bielskiej 75 w cieszynie. 
w najbliższym sąsiedztwie przedszkola 
znajdują się głównie domki jednorodzin-
ne i miasteczko akademickie Uniwersyte-
tu Śląskiego z uroczym małym parkiem. 

Dzieci mają do swojej dyspozycji duże 
sale zajęć, a najmłodsze dzieci z grupy 
trzylatków i grupy czterolatków również 
oddzielne sypialnie z drewnianymi łó-
żeczkami. przedszkolaki korzystają także 
z jadalni, sali przeznaczonych do zajęć do-
datkowych, sali kinowo-teatralnej i ogrodu 
zimowego z dwoma suchymi basenami. 
w przedszkolu funkcjonuje kuchnia, gdzie 
przygotowywane są wszystkie podawane 
dzieciom posiłki. kucharkom niestraszna 
jest również indywidualna dieta dziecka. 

przy przedszkolu są dwa ogrody z pla-
cami zabaw dla dzieci. Górny i dolny ogród 
połączone są niewielką górką, na której 
przy sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych dzieci mogą zjeżdżać na sanecz-
kach. wszystkie urządzenia rekreacyjne 
w ogrodach posiadają wymagane atesty 
i certyfikaty, a już wkrótce ku radości dzieci 
pojawią się nowe elementy architektury 
placu zabaw. 

przy ulicy przed budynkiem przedszko-
la znajduje się zatoczka dla parkujących 
samochodów, a parking dla rodziców znaj-
duje się wewnątrz na placu przy ogrodzie. 
w związku z tym dla bezpieczeństwa dzie-

ci powstało ogrodzenie oddzielające plac 
zabaw od parkingu dla rodziców. 

w przedszkolu z dziećmi pracuje wy-
kwalifikowany personel. wszystkie nauczy-
cielki ukończyły studia wyższe w zakresie 
wychowania przedszkolnego oraz są spe-
cjalistkami w dziedzinie terapii pedago-
gicznej, oligofrenopedagogiki, gimnastyki 
korekcyjnej, języka angielskiego, logopedii. 
psychologii. traktując dobro dziecka jako 
wartość nadrzędną, przedszkole ściśle 
współpracuje z rodzicami w planowaniu, 
realizacji i ewaluacji procesu dydaktycz-
no-wychowawczego. 

w roku szkolnym 2022/2023 placówka 
realizuje projekt współfinansowany przez 
Unię europejską pn. „wybieram cieszyń-
skie przedszkole”. w ramach tego projek-
tu przedszkolaki we wszystkich grupach 
wiekowych mogą podejmować dodatkową 
działalność, uczestnicząc w:

zajęciach rozwijających kompetencje 
społeczno-emocjonalne poprzez taniec 
i ruch;

zajęciach rozwijających dużą moto-
rykę z elementami zabawy na świeżym 
powietrzu;

zajęciach usprawniających wielozmy-
słowe poznawanie świata;

zajęciach rozwijających kompetencje 
społeczno-emocjonalne z wykorzysta-
niem elementów teatralnych.

przedszkole zaprasza do odwiedzin! 
przedSzKole Nr 16

fot. JK

fot. JK

fot. JK

wybieram cieszyńskie przedszkole
„wybieram cieszyńskie przedszkole” 

to projekt Urzędu miejskiego w cieszynie 
skierowany do dzieci – wychowanków 
cieszyńskich przedszkoli. inicjatywa ob-
jęła ponad 800 dzieci uczących się we 
wszystkich 11 publicznych placówkach 
przedszkolnych na terenie cieszyna oraz 
oddziałach przedszkolnych przy Szkole 
podstawowej nr 6.

całe przedsięwzięcie wypłynęło 
z troski o przyszłość naszych podopiecz-
nych, którzy po etapie bezpiecznego 
życia przedszkolnego muszą się mie-
rzyć z coraz bardziej skomplikowaną 
rzeczywistością. jesteśmy świadomi, 
że nie każde dziecko zaczyna swoją 
przygodę z takim samym kapitałem po-

czątkowym. Dlatego naszym głównym 
celem jest wyrównanie, już na starcie, 
szans edukacyjnych dzieci, poprzez 
dostosowanie do potrzeb danej gru-
py odpowiednich zajęć dodatkowych, 
wspierających rozwój emocjonalny, in-
telektualny i motoryczny dziecka.

przystępując do projektu, każde 
przedszkole zdiagnozowało swoje po-
trzeby, wskazało mocne i słabe strony, 
pod które następnie dostosowano od-
powiednie wsparcie finansowe i zorga-
nizowano właściwe dla danej placówki 
zajęcia dodatkowe.

Środki potrzebne do realizacji pro-
jektu pozyskaliśmy w ramach europej-
skiego Funduszu Społecznego. wartość 

całego projektu wynosi 2 746 332,25 zł. 
na zakup materiałów dydaktycznych, 
multimedialnych, plastycznych, książek 
oraz audiobooków przeznaczyliśmy już 
381 128, 21 zł. kolejne 339 157, 47 zł już 
w marcu zostanie zainwestowanych 
w montaż wyposażenia przedszkolnych 
placów zabaw.

Od 1 marca ruszy kolejny nabór do 
przedszkoli. Dlatego serdecznie zachę-
camy wszystkich rodziców do skorzy-
stania z naszej oferty.

więcej o naszej inicjatywie dowie-
cie się państwo z następnego wydania 
„wiadomości ratuszowych”. 

ceNtrum uSług wSpólNych
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nieruchomości – ogłoszenia
burmistrz miasta cieszyna informuJe, że przeznaczono  

do zbycia, w trybie bezprzetargowym, na rzecz aktualnych naJemców:
 lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. tysiąclecia 6 w cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 

wspólnych budynku w 1/18 części,

 lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Głębokiej 35 w cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 13015/110686 części.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej Um w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. 
od dnia 9 lutego 2022 r. do dnia 2 marca 2022 r.

zakład budynków mieJskich w  cieszynie spółka z  o. o. informuJe,  
że przeznacza do naJmu lokal użytkowy 
położony na parterze budynku nr 24 przy ul. zamkowej w cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 106.17 m2, w dro-
dze przetargu pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadzenia w lokalu dowolnej działalności gospo-
darczej. 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej zakładu Budyn-
ków miejskich w cieszynie Spółka z o. o. www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka jednostki Organizacyjne = katalog zakład 
Budynków miejskich w cieszynie Sp. z o. o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Budynkami 
zBm, tel. 33 852 37 52.

konsultacje społeczne
uprzeJmie informuJemy, że raporty z  przeprowadzonych 
konsultacJi społecznych:

 z mieszkańcami cieszyna projektu uchwały rady miejskiej cieszyna w sprawie zmiany Uchwały rady miejskiej cie-
szyna nr XlV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
(na podstawie zarządzenia nr 0050.24.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 roku),

 z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały rady miejskiej cieszyna w sprawie zmiany Uchwały rady miejskiej 
cieszyna nr XlV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
(podstawie zarządzenia nr 0050.25.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 roku),

 z mieszkańcami cieszyna w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników (na podstawie zarządzenia nr 0050.53.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 26 stycznia 2022 r.),

 z organizacjami pozarządowymi w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i  soboty przez 
rolników i ich domowników na podstawie zarządzenia nr 0050.52.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 26 stycznia 
2022 r).

zostały opublikowane na stronie internetowej cieszyna www.cieszyn.pl, w strefie „Urząd miejski”, w zakładce „aktual-
ności” i w Biuletynie informacji publicznej Urzędu miejskiego w cieszynie.

towarzystwo polsko-austriackie w cieszynie zaprasza 
na spotkanie pt. "Bliżej austrii" 21 marca br o godz. 10:00 w cafe muzeum w cieszynie  
oraz na cykliczne spotkania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 10:00 w cafe muzeum.
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płatności i opłaty
uprzeJmie przypominamy o zasadach i terminach płatno-
Ści podatków i opłat:

 podatek od nieruchomości, rolny, leśny 

15 marca upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, kolejne terminy płatności zgodnie z de-
cyzją. wpłaty należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta bankowego podany w decyzji.

 opłata od posiadania psa za rok 2022 

31 marca upływa termin płatności opłaty od posiadania psa za rok 2022, opłatę należy uiścić na konto nr 91 1050 1083 
1000 0022 7607 6284 Urzędu miejskiego w cieszynie.

Opłata od posiadanego psa wynosi 40,00 zł rocznie od posiadanego psa. Opłatę w połowie stawki uiszczają:

 – emeryci i renciści, którzy nie przekroczyli 65 roku życia pod warunkiem, że renta lub emerytura stanowią jedyne 
źródło ich przychodów,

 – osoby, które do dnia 31 marca roku podatkowego były bezrobotne, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym 
zaświadczenia z powiatowego Urzędu pracy, potwierdzającego fakt bycia bezrobotnym.

zwolnione z opłaty z tytułu jednego psa są osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, osoby, które 
ukończyły 65 rok życia prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe oraz osoby niepełnosprawne posiadające 
psa asystenta.

prawo do ulgi lub zwolnienia uzyskuje się po dokonaniu pisemnego zgłoszenia udokumentowanego odpowiednimi 
dokumentami.

 opłata z tytułu wieczystego użytkowania

31 marca upływa termin płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłatę należy uiścić na konto nr 25 1050 
1083 1000 0001 0075 7897 Urzędu miejskiego w cieszynie.

 opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

31 marca upływa termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania, opłatę należy uiścić na 
konto nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 Urzędu miejskiego w cieszynie.

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15 kwietnia upływa termin płatności i raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata stanowi iloczyn 
opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące. Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowe-
go wskazany w przesłanym państwu piśmie bądź na konto nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960 Urzędu miejskiego 
w cieszynie.

przypominamy, że opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego oraz opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania.

zmiana godzin otwarcia kasy
uprzeJmie przypominamy o zmianie godzin otwarcia kasy 
dochodoweJ urzędu mieJskiego w cieszynie

Od 1 września 2021 roku kasa dochodowa Urzędu miejskiego w cieszynie znajdująca się przy ul. Srebrnej 2, służąca 
do obsługi poboru podatków, opłat i dochodów budżetowych, jest otwarta w godzinach: poniedziałek 13:00-16:00; 
wtorek – piątek 9:00-12:00.

pandemia cOViD-19 niezaprzeczalnie zmieniła funkcjonowanie wielu obszarów naszego życia. wspieramy działania ma-
jące na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego w trosce o mieszkańców oraz pracowników 
bardzo zachęcamy – jeśli jest to możliwe – do regulowania wszelkich płatności poprzez bankowość elektroniczną.



2125 lutego 2022

Kino "Piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

25-28.02; 01-03.03, g. 15:30 Sing 2 – 
dubbing (familijny/muzyczny/animowany), 
Francja/japonia, 6

25-28.03; 02-03.03, g. 17:45 pies – napi-
sy (komedia), USa, 13

25-28; 02-03.03 g. 20:00 cyrano – napisy 
(dramat/romans/musical), USa, 15

01.03, g. 19:00 wesoła wdówka – napisy 
(retransmisja operetki Franciszka lehara 
z metropolitan Opera w nowym jorku), 
austria, 15

04-10.03, g. 15:30 pan patyk i morski 
potwór – dubbing (familijny/fantasy), 
norwegia, 6

04-06.03; 09-10.03 nędzarz i madame 
(dramat/historyczny/religijny), polska, 12

04-06.03; 09-10.03. g. 19:30 Śmierć na 
nilu – napisy (kryminalny), USa, 15

07.03, g. 19:45 wystawa na ekranie: 
Frida kahlo – artystka ikoniczna – napisy, 
Hiszpania, 12

07-08, 03, g. 17:15 Śmierć na nilu – napi-
sy (kryminalny), USa, 15

cinema city
www.cinema-city.pl

pełny repertuar kina cinema city miesz-
czącego się w Galerii Stela przy  
ul. korfantego 23 znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl.

coK
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

01.03, g. 16:00 koła miłośników Gwary 
cieszyńskiej "rzóndzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny"

01.03, g. 18:00 XXXi pogrzeb Basów 
2022

05.03, g. 18:00 Być kobietą – cieszyn 
śpiewa na dzień kobiet / koncert cha-
rytatywny na rzecz teresy pawłowskiej 
(bezpłatne wejściówki do odebrania od 1 
marca 2022 w kasie cieszyńskiego Ośrod-
ka kultury w godzinach pracy instytucji)

10.03, g. 17:00 podróże za 5 złotych – 
arktyczna wyprawa do serca Svalbardu

do 13.03 Sap’ 2022 pl/cz – wystawa 
prac artystycznych członków polskiego 
Stowarzyszenia artystów plastyków z rc 
(Galeria ceglana)

do 08.04 ludzie torfowisk – pracownia 
sezonowa: joanna zdzienicka, paweł 
Szeibel (Galeria 12)

biblioteKa
miejsKa
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

01.03 Ogłoszenie międzynarodowego 
konkursu literackiego z cyklu zostań pisa-
rzem z ..., pt. "jak pies z kotem?", którego 
patronką jest agata romaniuk 

03.03, g. 17:00 Ocalić od zapomnienia – 
anna jantar (prelekcja eweliny pustówki, 
gość muzyczny klaudia Boniakowska)

09.03, g. 9:00 Spotkanie autorskie z aga-
tą romaniuk, promujące czwartą część 
cyklu pt. kocia szajka i duchy w teatrze

09.03, g. 17:00 Dzień kobiet w bibliotece 
– wieczór muzyczno-poetycki. wystąpią 
poeci z grupy Salonik cieszyński, oprawa 
muzyczna Łukasz Sowa

10.03, g. 9:00, 10:30 Spotkanie autorskie 
z agatą romaniuk, promujące czwartą 
część cyklu pt. kocia szajka i duchy w te-
atrze

teatr im.
a. micKiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 858 16 52

03.03, g. 19:00 10 tenorów – wracamy 
tour

04.03, g. 18:00 spektakl „małżeństwo to 
morderstwo” (XXV Dni teatru)

05.03, g. 18:00 Spektakl „O co biega?” 
(XXV Dni teatru)

06.03, g. 18:00 Spektakl „a mi to rybka” 
(XXV Dni teatru)

08.03, g. 18:00 krystian Ochman – kon-
cert z okazji Dnia kobiet

09.03, g. 17:00 Spotkanie autorskie 
z agatą romaniuk

11.03, g. 18:00 krzysztof cugowski z ze-
społem mistrzów

zameK cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

11.03-24.04 Graduation projects 2021 
– międzynarodowy przegląd projektów 
dyplomowych

co? Gdzie? Kiedy?
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sPort
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

05.03, g. 17:00 mecz iii ligi siatkówki 
kobiet, klubu Vc VictOria mOSir cieSzyn 
(SSm, al. j. Łyska 21)

06.03, g. 9:00 amatorska liga Siatkówki – 
zima 22 (SSm, al. j. Łyska 21)

ocKir
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

04.03, g. 17:00 zajaDane emOcje – 
warsztaty z katarzyną koczwarą psychodie-
tetykiem, ilość miejsc ograniczona, wstęp: 
40 zł, zapisy i bliższe informacje tel. 609 753 
590 (org. ciałoczułość – kasia koczwara)

07.03, g. 17:00 ciaStOlina – warsztaty 
multisensoplastyczne dla dzieci i rodziców – 
prowadzenie ewelina pustówka, ilość miejsc 
ograniczona, zapisy w Ockir tel. 536 050 
906 (org. FaS cieszynianka, Sm cieszynian-
ka, Hollywoodzka Family) 

08.03, g. 11:00 Sekcja Gry w BOUle – 
Otwarcie SezOnU, wstęp wolny (org. Utw, 
FaS cieszynianka, Sm cieszynianka)

10.03, g. 18:00; 11.03, g. 17:00 zaBawy 
i StrateGie reGUlUjĄce emOcje – warsz-
taty dla rodziców dzieci do 10 roku życia 
– prowadzenie jolanta Dróżdż-Stoszek – psy-
cholog, trenerka „Szkoły dla rodziców”, ilość 
miejsc ograniczona, zapisy w Ockir tel. 536 
050 906 (org. FaS cieszynianka, Sm ciesz 
zapraszamy na zajęcia stałe w Ockir:

zaJęcia stałe w ockir:
poniedziałki, środy, g. 9:00, 10:30 jOGa 

Dla SeniOra – prowadzenie Damian 
krzempek

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, 
g. 14:00-18:00; środy, g. 13:00 – 17:00 
Świetlica ŚrODOwiSkOwa – prowadzenie 
towarzystwo przyjaciół Dzieci

wtorki, g. 11:00 Sekcja Gry w BOUle 
(org. Utw, Ockir)

wtorki, g. 16:30 tai-cHi – prowadzenie 
Danuta ryłko

wtorki, g. 14:30 (2 razy w miesiącu) pra-
cOwnia artyStyczna Dla DOrOSŁycH 
– prowadzenie Dorota wojtasik

środy, g. 16:00 Sekcja Gier StOlikO-
wycH (org. Utw, Ockir)

czwartki, g. 15:30 jĘzyk anGielSki 
w zaBawie i piOSence – prowadzenie anna 
niedzielska

czwartki, g. 17:00 pracOwnia krawiec-
ka – prowadzenie katarzyna Stafińska

piątki, g. 11:00 taniec liniOwy (org. 
Utw, Ockir)

całorocznie (wcześniejsza rezerwacja) 
przyjĘcia UrODzinOwe – prowadzenie 
ewelina pustówka – Hollywoodzka Family 
(tel. 577 912 179)

inne
01.03, g. 17:30 koncert mis kryształo-

wych w otuleniu aromaterapii (pracownia 
Galimatias, ul. mostowa 4, liczba miejsc 
ograniczona, cena 50zł/os. Obowiazuja 
zapisy , tel 606325903, 668282409 lub 
pracowniagalimatias@gmail.com)

01.03, g. 17:00 Bezpłatna szkoła ro-
dzenia Fundacji SiemankO (cieszyn, ul. 
Szeroka 3) „maleństwo, witaj na świecie”. 
wykład położnej mgr leokadii Gawlas. 
zapisy: ewelina pustówka 790 471 608

02.03, g. 17:00 FiGielki. zabawy 
ruchowo muzyczne dla dzieci (Fundacja 
SiemankO, cieszyn, ul. Szeroka 3, zapisy: 
790 471 608)

04.03, g. 18:00 Grupa wsparcia osób 
chorych na Sm (pracownia Galimatias, ul. 
mostowa 4, grupa tylko dla osób chorych 
na Sm Obowiazuja zapisy , tel 606 325 903 
lub pracowniagalimatias@gmail.com)

04.03, g. 16:00 lekcja wF. zajęcia ru-
chowe dla dzieci (Fundacja SiemankO, ul. 
Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

04.03, g. 9:00 lekcje pokazowe z ro-
botyki dla klas ze szkół podstawowych 
(Fundacja SiemankO, ul. Szeroka 3, zapisy: 
790 471 608)

07.03, g. 17:00-19:00 Olejki aromatera-
peutyczne dla urody (pracownia Galima-
tias, ul. mostowa 4, liczba miejsc ograni-
czona, cena: 130zł/os. Obowiazuja zapisy, 
tel 606325903, 668282409 lub pracownia-
galimatias@gmail.com)

muzeum śląska
cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

weJŚcia na ekspozycJę stałą (tylko 
z przewodnikiem): pn: nieczynne; wt: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; śr: 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; 16:00; czw: 10:00; 11:00; 
12:00; 13:00; 14:00; pt, : 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; sb: 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; nd: 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00

cieszyńska rada
seniorów
tel. 33 4794 312, radaseniorow@um.cieszyn.pl

posiedzenia cieszyńskiej rady Seniorów 
iii kadencji odbywają się w każdą pierwszą 
środę miesiąca, o godz. 11:00 w sali nr 205 
Urzędu miejskiego w cieszynie.

Kawiarnia avion
www.knihovnatesin.cz/pol

04.03, g. 17:00 Salon muzyczny: milan 
„miša” michna

do 15.03 wystawa: Fotoklub jablunkov

07.03, g. 15:00 robotyka. programo-
wanie. warsztaty dla dzieci (Fundacja 
SiemankO, ul. Szeroka 3, zapisy: 790 471 
608)

09.03, g. 17:30 koncert gongów i mis 
tybetańskich w otuleniu aromaterapii 
(pracownia Galimatias, ul. mostowa 4, licz-
ba miejsc ograniczona, cena 50zł/os. Obo-
wiazuja zapisy , tel 606325903, 668282409 
lub pracowniagalimatias@gmail.com)

09.03, g. 17:00 FiGielki. zabawy rucho-
wo muzyczne dla dzieci (Fundacja Sieman-
kO, ul. Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

10.03, g. 18:00 Grupa wsparcia rodzin 
osób chorych na Sm (pracownia Galima-
tias, ul. mostowa 4, grupa tylko dla rodzin 
osób chorych na Sm Obowiazuja zapisy , 
tel 606325903 lub pracowniagalimatias@
gmail.com)

10.03, g. 9:00 Bezpłatna szkoła rodzenia 
Fundacji SiemankO (cieszynm ul. Szeroka 
3) FizjOterapia w pOŁOGU. pierwszy 
z cyklu warsztatów z fizjoterapeutką uro-
ginekologiczną mgr natalią lekacz. zapisy: 
790 471 608

muzeum 4. pułku strzelców pod-
halańskich ul. Frysztacka 2 – zwiedza-
nie możliwe po wcześniejszym kontakcie: 
krzysztof neścior, nr tel. 604 833 667

muzeum protestantyzmu, czy-
telnia biblioteki i archiwum b. r. 
tschammera ul. plac kościelny 6 – wej-
ście po wcześniejszym kontakcie, nr tel. 
502 495 835.

izba cieszyńskich mistrzów  
ul. Stary targ 2, nr tel. 603 217 533

browar zamkowy cieszyn,  
ul. Dojazdowa 2. zwiedzanie: soboty: 12:00, 
14:00, 16:00, niedziele i święta 12:00, 14:00
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psy i koty do adopcJi
"nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy" – to prawda! opisy i zdjęcia: fundacja "lepszy Świat".

waŻNe iNStytucje / wiadomoŚci

 urząd miejski w cieszynie
rynek 1, ul. kochanowskiego 14 ,  
tel. 33 479 42 00, www.cieszyn.pl

 cieszyńskie centrum informacji
rynek 1, tel. 33 479 42 48, 
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,  
www.cieszyn.pl, www.olza.pl

 miejskie centrum zarządzania 
kryzysowego
ul. kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70, 
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl. 
po godzinach pracy dyżur pełni Straż miejska.

 miejski ośrodek pomocy społecznej
ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, 
www.mops.cieszyn.pl

 punkt konsultacyjno-informacyjny dla  
osób nadużywających środków psychoak-
tywnych oraz ich rodzin 
ul. Skrajna 5, pok. 4, tel. 33 479 49 31

 zespół interdyscyplinarny  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i punkt konsultacyjno-informacyjny  
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

 grupa aa
cieszyn, ul. ks. janusza 3, tel. 33 479 53 54

Grupa„DrOmaDer” – spotkania w każdą nie-
dzielę o godz. 17.00. Grupa „nOwa perSpekty-
wa” – spotkania w każdą środę o godz. 19:00

 klub abstynenta „familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości: 33 852 40 00
pon., czw., pt. 16.00–20.00 i wt., śr. 11.00–15.00

 punkt ds. narkomanii
ul. ks. janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w śro-
dy w g. 13:00-17:00. w piątki w g. 11:00-15:00

 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,
ciepłownicze: tel. 993, wodociągowe: tel. 994,
ratunkowe: tel. 999, policja: tel. 997,
Straż pożarna: tel. 998,
europejski numer alarmowy: tel. 112

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

 straż miejska
ul. limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,
www.sm.cieszyn.pl

 szpital Śląski
ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpitalslaski.pl

 zakład budynków miejskich sp. z o.o.
ul. liburnia 2a, tel. 33 852 25 60, zbm.cieszyn.pl

 zakład gospodarki komunalnej sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00, zgk.cieszyn.pl

 dyżury aptek
apteka prima, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

polub cieszyn na facebooku
Oficjalny profil Urzędu miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/Umcieszyn.
Oficjalny profil miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i  sportowych: www.facebook.com/cie-
szynrobiwrazenie.
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oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaak-
ceptowanych do druku.

koko to 2-miesięczna suczka, która lubi się przytulać, jest bardzo przy-
jazna i pełna radości. ruchliwa, uwielbia się bawić, przynosić piłeczkę 
i zabawki. lubi bawić się z dziećmi i innymi pieskami. Jest pełna życia, 
wesoła i mądra. przy odpowiedniej dozie cierpliwości opiekunów szyb-
ko uczy się nowych komend jak zostań, chodź, masz, nie wolno. uczy 
się czystości, załatwiania na matę i idzie jej coraz lepiej. uczy się też 
zostawania samemu w domu i przebywania z innymi psami, które nie 
koniecznie lubią się bawić. nadaje się do domu z dziećmi i innymi psa-
mi, ale najlepiej byłoby jej z młodym pieskiem, który tak jak ona lubi 
się bawić i wspólnie szaleć. 
koko jest już po pierwszym szczepieniu, jest także zaczipowana i od-
robaczona. nie zostanie wydana do budy ani kojca. obecnie przebywa 
w domu tymczasowym. kontakt w sprawie spaceru lub adopcji: kasia, 
tel. 782 717 771.

merida jest kotem bardzo łagodnym, dobrze dogaduje się z innymi kotami. 
Jest bardzo ufna i jej ulubionym zajęciem w ciągu dnia jest głaskanie i przy-
tulanie z człowiekiem. Jeśli chodzi o zachowanie, to jest naprawdę kotem 
idealnym! uwielbia wędki i zabawę, budzi się w niej wtedy mały kociak. 
ze względu na przebyty wypadek, u kotki rozwinął się zespół okrężnicy 
olbrzymiej, tzw. megacolon. objawia się on zaparciami i problemami z wy-
próżnianiem. merida szuka domu, który spotkał się już z problematyką mega-
colonu albo domu, który jest otwarty, cierpliwy, sumienny i gotowy na pod-
jęcie wyzwania. dobrze 
by było, jakby to nie był 
dom mocno zakocony, 
wtedy łatwiej jest pilno-
wać zawartości kuwety. 
Jeśli taki dom się znaj-
dzie, merida odwdzięczy 
się w 100 % kocią miło-
ścią, a kochać potrafi 
bezgranicznie. kotka 
ma obecnie ponad rok, 
ma amputowany ogo-
nek, jest odrobaczona, 
wysterylizowana, zaczi-
powana i zaszczepiona, 
testy fiV/felV ma ujem-
ne. szukamy dla niej 
domu niewychodzące-
go. kontakt w sprawie 
domu tymczasowego 
lub adopcji kotów: pa-
trycja, tel. 605 118 117.
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szersznikowskie cymelia i osobliwoŚci (cz. ii) 

Etymologiae izydora  
z sewilli

w 1802 roku ks. leopold Jan szersznik 
oddał do publicznego użytku mieszkań-
ców cieszyna swe gromadzone latami 
bezcenne zbiory biblioteczne i muzeal-
ne. z okazji przypadającej w bieżącym 
roku 220 rocznicy tego historycznego 
wydarzenia przechowująca jego księ-
gozbiór książnica cieszyńska zamierza 
przybliżyć mieszkańcom cieszyna po-
stać ks. szersznika oraz najcenniejsze 
cymelia z jego biblioteki. 

za najbardziej wpływową książkę śre-
dniowieczną uchodzi najstarsza chrze-
ścijańska encyklopedia zatytułowana 
„etymologiarum sive Originum libri XX” 
autorstwa św. izydora z Sewilli. Dzięki ks. 
Szersznikowi współcześnie wchodzi ona 
w skład ekskluzywnej kolekcji inkunabu-
łów książnicy cieszyńskiej.

Św. izydor z Sewilli jest uważany za 
najwybitniejszego z biskupów-świętych, 
jakich wydała Hiszpania. jeden z ostatnich 
chrześcijańskich filozofów epoki staro-
żytnej postrzegany bywa też często za 
autora najpiękniejszych i najcelniejszych 
kazań kościoła zachodniego. Urodził się 
ok. roku 560-636 najprawdopodobniej 
w nowej kartaginie położonej na terenie 
Hiszpanii jako trzecie, najmłodsze dziecko 
wpływowej, arystokratycznej rodziny o ko-
rzeniach hiszpańsko-rzymskich. później-
szy święty przyszedł na świat w trudnych 
czasach następujących bezpośrednio po 
rozpadzie zachodniego imperium rzym-
skiego, kiedy to Hiszpania znajdowała się 
pod panowaniem barbarzyńskich wład-
ców wizygockich. po śmierci rodziców 

wykształceniem i wychowaniem izydora 
zajął się starszy brat, św. leander, który 
piastował wówczas godność arcybisku-
pa Sewilli.

młody izydor uczęszczał do sewilskiej 
szkoły katedralnej, gdzie odbył studium 
siedmiu sztuk wyzwolonych, przechodząc 
najpierw kurs trivium złożony z gramaty-
ki, retoryki oraz dialektyki, a następnie 
quadrivium, w trakcie którego nabył wia-
domości z zakresu arytmetyki, geometrii, 
astronomii oraz muzyki. Dodatkowo, 
w stopniu mistrzowskim opanował język 
łaciński, a także zaznajomił się z języka-
mi greckim i hebrajskim, co pozwoliło 
mu zgłębiać pisma arystotelesa (o dwa 
stulecia wcześniej niż pierwsi myśliciele 
arabscy) i ugruntowało sławę najbar-
dziej wykształconego człowieka swych 
czasów oraz „ostatniego uczonego epoki 
antycznej”. 

po śmierci brata (w 600 lub 601 r.) izy-
dor został mianowany metropolitą Sewilii 
i właśnie wówczas rozpoczął pracę nad 
dziełem swego życia – olbrzymim przed-
sięwzięciem encyklopedycznym znanym 
pod nazwą „etymologiae”. postanowił 
stworzyć sumę wiedzy powszechnej na 
wzór wielkich opracowań antycznych au-
torów pogańskich. Opracowana przezeń 
ogromna kompilacja składała się z 20 
obszernych ksiąg podzielonych na blisko 
450 tematycznych rozdziałów. pracę nad 
swym opus magnum kontynuował przez 
ponad dwie dekady, redagując ostatecz-
nie całość tekstu ok. roku 626, na krót-
ko przed śmiercią. w swej encyklopedii 

– zawierającej „w zasadzie wszystko, co 
należy wiedzieć” – św. izydor dążył do 
zestawienia najważniejszych informacji 
obejmujących wszystkie dziedziny wiedzy 
zgodnie z klasyfikacjami schyłku świata 
starożytnego (m.in. gramatykę, reto-
rykę, dialektykę, astronomię, muzykę, 
geometrię, prawo, medycynę, teologię, 
geografię, historię naturalną oraz historię 
powszechną, dzieje kościoła, architek-
turę, rolnictwo, twórczość klasycznych 
pisarzy i filozofów, jak również szereg 
praktycznych zagadnień związanych z po-
żywieniem, narzędziami, ubraniami czy 
budową dróg), wykorzystując w tym celu 
olbrzymią ilość dzieł autorów zarówno 
chrześcijańskich, jak i pisarzy klasycznej 
starożytności, w większości niezacho-
wanych do naszych czasów. jego dzieło 
uznawane jest więc za pomost między 
encyklopedystyką pogańską a  licznymi 
encyklopediami świata chrześcijańskiego, 
dla których stało się także niedoścignio-
nym wzorcem. 

„etymologiae” pozostawały najpopu-
larniejszym opracowaniem tego typu 
przez całe wieki średnie, stanowiąc 
pozycję obowiązkową na półkach każ-
dej szanującej się ówczesnej biblioteki. 
Szersznikowska edycja „etymologiae” to 
z kolei jedno z najwcześniejszych druko-
wanych wydań tego najbardziej poczyt-
nego średniowiecznego podręcznika en-
cyklopedycznego. cieszyński inkunabuł 
ujrzał światło dzienne w 1472 r. i ukazał 
się w augsburskiej oficynie wydawniczej 
Günthera zainera. mimo upływu niemal 
550 lat od czasu wydania, również dziś 
w całej krasie można podziwiać mister-
ność jego bogatych zdobień, jak również 
piękno oryginalnej późnośredniowiecznej 
oprawy wykonanej z drewna i skóry. 

oprac. dr artur lewaNdowSKi

KSiąŻNica cieSzyńSKa

3 marca o godz. 17:00 w Książnicy Cie-
szyńskiej odbędzie się wernisaż "Białe kruki 
z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika". 
Po wernisażu o godz. 17:30 nastąpi złożenie 
kwiatów przy pomniku ks. L. J. Szersznika 
w Parku Pokoju, a o godz. 18:00 w kościele 
św. Marii Magdaleny odprawiona zostanie 
Msza Św. w  Jego intencji. Serdecznie za-
praszamy wszystkich zainteresowanych!

Zdobiony prolog dzieła „Etymologiae” z 1472 r., fot. Książnica Cieszyńska.


