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Cyfrowe zbiory Książnicy 
Cieszyńskiej

Spacer śladem cieszyńskiego 
tramwaju

Policja ostrzega przed włamaniami

10. Urodziny Zamku Cieszyn 

Szanowni Mieszkańcy!
Jednym z zadań władz każdej gminy jest opracowywanie 

długofalowej strategii jej rozwoju. Sposób, w jaki Cieszyn się 
rozwija jest ściśle związany z obowiązującym dla danego ob-
szaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go. Sporządzanie takiego planu, niezwykle istotnego i mające-
go wpływ na życie miasta, to złożony proces. Chciałbym więc 
umożliwić Państwu zapoznanie się z podstawowymi informa-
cjami dotyczącymi zagadnień planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. W tym celu zapraszam wszystkich zaintereso-
wanych na spotkanie, na którym dowiemy się m.in.:
– na co powinien zwrócić uwagę mieszkaniec terenu, dla które-
go uchwalany jest plan zagospodarowania przestrzennego?
– gdzie w Cieszynie znajdują się tereny inwestycyjne, które ob-
szary klasyfikujemy jako mieszkalne, a które rekreacyjne?
– jaka część naszego miasta została już objęta miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego?

Konferencja o znaczeniu planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta

Na spotkaniu omówione zostanie m.in. sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Marklowic. 

Konferencja odbędzie się 19 lutego (czwartek) o godz. 16.00 
w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie (ul. Głę-
boka 15, II piętro). Program spotkania przewiduje:
• przedstawienie znaczenia studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego jako podstawowego 
dokumentu planistycznego określającego kierunki zagospoda-
rowania terenów na obszarze Cieszyna,
• omówienie roli miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w realizacji zadań gminy wynikających z ustawy 
o samorządzie gminnym,
• przekazanie informacji o obowiązujących w Cieszynie doku-
mentach planistycznych oraz możliwości samodzielnego uzy-
skania informacji na temat zawartych w nich regulacji,
• omówienie procesu sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego na przykładzie wszczętej procedury 
planistycznej związanej z opracowaniem projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla Marklowic.

Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura
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Koszykarze z SP2 
mistrzami powiatu

Cieszyńscy koszykarze odwiedzili SP1
Czegoś takiego w naszej szkole jeszcze nie było – zawodnicy drugoligowego zespołu 

KS MOSiR Cieszyn 28 stycznia po raz pierwszy zawitali w progi Szkoły Podstawowej nr 1 
i poprowadzili warsztaty koszykarskie. Warsztaty miały przybliżyć tę atrakcyjną i widowi-
skową dyscyplinę jaką jest koszykówka. Zawodnicy KS MOSiR Cieszyn – Leszek Siwy i Mate-
usz Tomica – pokazali podstawowe techniki koszykówki pod przewodnictwem goszczącego 
u nas trenera: Macieja Walasa. Świetną oprawę tego wspaniałego widowiska zagwaranto-
wał menadżer drużyny Marcin Strządała.

Uczniowie SP1 zobaczyli świetny pokaz i mogli nauczyć się podstawowych elemen-
tów gry, a także odbyli otwartą rozmowę z naszymi koszykarzami, gdzie mogli pytać ich 
o wszystko, a koszykarze z chęcią im odpowiadali. 

Nasi uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfikaty z podpisami cieszyńskich koszykarzy. 
Spotkanie zagwarantowało świetną zabawę i promowało zdrowy tryb życia. Paweł Łysień 

Chłopcy z SP6 mistrzami minipiłki siatkowej

Zwycięska reprezentacja SP6 wraz z trenerem.

5 medali na halowych 
mistrzostwach Śląska 
w lekkiej atletyce

24 stycznia w Brzeszczach i 25 stycznia 
w Spale odbyły się halowe mistrzostwa Ślą-
ska seniorów i juniorów w lekkiej atletyce. 
Świetny występ zanotowały zawodniczki 
MUKS SZS Cieszyn. W kategorii juniorek 
(do 19 lat) dwa srebrne medale wywalczy-
ła Justyna Guzik – w biegu na 60 m z bardzo 
dobrym wynikiem 7,95 – oraz na 200 m, uzy-
skując czas 26,60. Również druga była Iza-
bela Piechaczek w biegu na 2000 m z czasem 
7:03,04. W kategorii juniorek młodszych (do 
17 lat) znakomity wynik na 300 m (42,31) 
nabiegała Małgorzata Zamora, co dało jej 
drugie miejsce. Małgosia była o krok od 
medalu w biegu na 60 m. Zajęła 4. miejsce 
z rekordem życiowym 8,22. Brązowy medal 
w biegu na 1000 m juniorek młodszych zdo-
była Wiktoria Mołdrzyk, uzyskując wynik 
3:10,45. Niezły występ zanotowała Kata-
rzyna Cieślar, która zajęła 8. miejsce w bie-
gu na 300 m z czasem 44,64. Kasia dobrze 
prezentowała się też w biegu eliminacyjnym 
na 60 m. Z wynikiem 8,39 awansowała do fi-
nału, gdzie niestety popełniła falstart.

Wszystkie wymienione zawodniczki są 
uczennicami lub absolwentkami Gimna-
zjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Cieszynie. Trenerem jest Mirosław Werner. 

G3

30 stycznia w Pogwizdowie odbyły się 
mistrzostwa powiatu szkół podstawowych 
w piłce koszykowej chłopców. Drużyna 
z Dwójki była niepokonana! Mimo spore-
go osłabienia (spowodowanego chorobą) 
zespół zajął pierwsze miejsce, pokonując 
drużyny SP6 Ustroń oraz SP Górki Wielkie. 
Gratulujemy wyniku oraz życzymy powo-
dzenia w kolejnym etapie. 

Zespół Promocji Szkoły

Koszykarska drużyna z SP2.

21 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie rozegrany zostały mistrzostw Cie-
szyna w minipiłce siatkowej chłopców szkół podstawowych. Zwycięstwo zdobyła drużyna 
z SP6, a kolejne miejsca zajęły reprezentacje SP2, SP3 i SP4. Mistrzostwo dla Szóstki wy-
walczyli: Bartosz Guzdek, Kacper Urbańczyk, Sebastian Krótki, Adam Jastrzębski, Dominik 
Podkowski, Stanisław Matysiak, Marcin Kowalski, Mateusz Laszczak, Paweł Madzia, Adrian 
Wróbel, Paweł Kołder. SP6

Dzieci świetnie się bawiły podczas spotkania z koszykarzami.
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Jak bezpiecznie spędzić ferie?
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Cieszynie niecierpliwie czekali na ferie zimowe. W trosce o bez-
pieczeństwo dzieci zorganizowaliśmy spotkania z przedstawicie-
lami policji i straży miejskiej. Nasi uczniowie przypomnieli sobie 
zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, m.in. 
bezpiecznego zjeżdżania na sankach, rzucania się śnieżkami, jazdy 
na łyżwach i nartach, zachowania się w pobliżu ulicy, unikania kon-
taktu z nieznajomymi. Uczniowie zdobyli również wiedzę na temat 
ochrony własnego ciała przed dzikimi i bezpańskimi zwierzętami 
oraz przypomnieli sobie zasady zostawania samemu w domu. 

Zespół Promocji Szkoły

29 stycznia Szkołę Podstawową nr 1 odwiedził przedstawi-
ciel straży miejskiej – starszy specjalista Arkadiusz Żerdik, który 
przedstawił uczniom prelekcję o bezpieczeństwie podczas zbliża-
jących się ferii. Słuchacze usłyszeli, między innymi, w jaki sposób 
należy zachować się podczas niebezpiecznych zdarzeń, których 
mogą być świadkami lub uczestnikami, przypomniano im jakie są 
numery alarmowe i jakie zasady należy stosować podczas kontak-
tów z nieznajomymi. 

Zespół ds. promocji SP1 w Cieszynie

Przed feriami strażnicy miejscy i policjanci spotkali się z uczniami SP1... ...i SP3, aby przypomnieć im jak dbać o własne bezpieczeństwo.

Nauka i zabawa w SP3
26 stycznia  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Cieszynie gościła przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców.
Przygotowaliśmy dla nich wiele atrakcji. Przed dziećmi zapre-

zentowali się uczniowie naszej szkoły w przygotowanych  na tę 
okazję występach. Mali goście mogli obejrzeć krótkie scenki te-
atralne, pokaz umiejętności tanecznych uczniów, a także wysłu-
chać recytacji laureatów Międzyszkolnego Konkursu „Bawimy się 
słowami”. Rodzice mieli okazję poznać działalność naszej szkoły 
dzięki prezentacji multimedialnej.  Dzieci mogły obejrzeć sale lek-
cyjne, przyjrzeć się zajęciom teatralnym, wziąć udział w warszta-
tach plastycznych, grach i zabawach ruchowych, tworzyć origami, 
bawić się w minipiaskownicach, a także przyjrzeć się poczynaniom 
kulinarnym w szkolnej świetlicy – Kuchcikowo.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególne 
emocje i ciekawość wzbudziły warsztaty kulinarne. Dziękujemy za 
wizytę!

Zespół Promocji Szkoły 

EKO Trójka! 

SP3 przygotowała atrakcje na wizytę przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców.

Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Cieszynie opiera się m.in. na uświadomieniu uczniom jak ważne 
jest dbanie o środowisko. W tym celu organizowane są różnorodne 
akcje, które w praktyce pozwalają uczniom wykorzystać zdobytą 
w trakcie lekcji, warsztatów i prelekcji wiedzę na temat ochrony śro-
dowiska. 8 stycznia w naszej szkole odbyła się zbiórka „Moje miasto 
bez elektrośmieci”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i ich 
rodziców udało się zebrać wiele monitorów, komputerów, pralek, te-
lewizorów oraz drobnych sprzętów jak tostery, czajniki, baterie, ża-
rówki. Zbiórka wypadła imponująco. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli włączyć się w akcję. Dzięki temu nasi uczniowie 
zyskają wiele pomocy dydaktycznych. Zespół Promocji Szkoły  
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Program digitalizacji zainicjowany został 
w Książnicy Cieszyńskiej w 2003 r. W jego 
fazie pilotażowej, przy wykorzystaniu środ-
ków własnych biblioteki oraz będących w jej 
dyspozycji prostych narzędzi informatycz-
nych, zdigitalizowano wszystkie historycz-
ne katalogi zbiorów. 

W latach 2003-2005 zostały one udostęp-
nione w Internecie, stając się – obok two-
rzonych równocześnie katalogowych baz 
danych – ważnym składnikiem wyszuki-
wawczego instrumentarium Książnicy Cie-
szyńskiej. Niejako na marginesie prac nad 
ucyfrowieniem dokumentacji katalogowej 
rozpoczęto budowę Cieszyńskiej Biblioteki 
Wirtualnej, w ramach której jeszcze w 2003 
r. udostępniono elektroniczne kopie blisko 
100 dzieł (ok. 13 000 stron) składających się 
na kanon dawnego cieszyńskiego piśmiennic-
twa historycznego i obejmujących monografie 
oraz przyczynki historyczne, wydawnictwa 
statystyczne i źródłowe, pamiętniki, biblio-
grafie, informatory, które bądź bezpośrednio 
odnoszą się do Śląska Cieszyńskiego, bądź też 
odgrywają pomocniczą rolę w badaniach nad 
jego dziejami. Mimo iż kopie zaprezentowano 
wyłącznie w postaci graficznej, pozbawionej 
efektywnego systemu wyszukiwawczego, 
CBW spotkała się z dużym zainteresowaniem 
ze strony internautów, mierzonym systema-
tycznie rosnącą liczbą wyświetleń oraz wie-
loma odesłaniami w polskich i zagranicznych 
serwisach internetowych. Jej funkcjonowanie 
pozwoliło Książnicy Cieszyńskiej rozpoznać 
potrzeby w zakresie dostępu do elektronicz-
nych wersji dokumentów piśmienniczych do-
tyczących Śląska Cieszyńskiego, a zarazem 

organizacyjne i techniczne możliwości ich di-
gitalizacji oraz upowszechniania.

Doświadczenia te okazały się niezwykle 
przydatne podczas przygotowywania i wdra-
żania projektu „Ochrona i konserwacja cie-
szyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, 
który uzyskał dofinansowanie ze środków Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego i realizowany był w Cieszy-
nie w latach 2007-2010. W ramach projektu, 
którego celem było kompleksowe zabezpie-
czenie i wprowadzenie do obiegu naukowego 
zasobów pięciu cieszyńskich bibliotek i archi-
wów (Książnica Cieszyńska, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, 
Biblioteka i Archiwum im. Tschammera przy 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Biblioteka 
i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów, 
Biblioteka Muzeum Śląska Cieszyńskiego), 
digitalizacją objęto rękopisy odnoszące się 
do historii Śląska Cieszyńskiego oraz kolekcję 
dawnej regionalnej prasy i czasopism, w tym 
tak sztandarowe tytuły, jak „Gwiazdka Cie-
szyńska”, „Dziennik Cieszyński”, „Robotnik 
Śląski”, „Głos Ludu Śląskiego” czy „Silesia”. 
Do 30 kwietnia 2010 r., kiedy projekt został 
zakończony, wykonano kopie łącznie 686 563 
stron, z czego na samą Książnicę przypada bli-
sko 405 000 stron. Oprócz źródłowych plików 
TIFF oraz użytkowych publikacji w forma-
cie PDF i DjVu, równolegle przygotowywano 
kopie mikrofilmowe, przeznaczone do wie-
czystej archiwizacji. Tak realizowany proces 
digitalizacji pozwolił na osiągnięcie dwóch 
celów. Z jednej strony radykalnie zwiększona 
została dostępność unikalnych partii cieszyń-
skich zbiorów, z drugiej zaś poprawiło się ich 
bezpieczeństwo.

W latach 2010-2014, już po zakończeniu 
projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskie-
go dziedzictwa piśmienniczego”, Książnica 
Cieszyńska kontynuowała prace digitaliza-
cyjne, wykorzystując w tym celu znajdujący 
się w jej posiadaniu sprzęt (aparat cyfrowy, 
stół do reprodukcji fotograficznych, skane-
ry biurowe), obsługiwany przez wolontariu-
szy oraz zatrudnianych dorywczo stażystów 
i pracowników kierowanych do biblioteki 
w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. 
Poza kopiami sporządzanymi na zamówie-
nie czytelników zasadniczym przedmiotem 
prowadzonej w ten sposób digitalizacji są 
współczesne wydawnictwa regionalne, do 
których Książnica uzyskuje bezpłatne licencje 
od wydawców (w ten sposób ucyfrowiono np. 
ciągi roczników „Pamiętnika Cieszyńskiego”, 
„Kalendarza Cieszyńskiego” czy zaolziańskie-
go „Zwrotu” i „Kalendarza Śląskiego”), a tak-
że regionalne broszury i czasopisma sprzed 
1939 r. Rocznie uzyskiwanych jest tą drogą od 
kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy skanów 
w formacie TIFF (300 dpi, pełny kolor), które 
podlegają archiwizacji, a ich robocze kopie – 
dzięki wsparciu ze strony Biblioteki Śląskiej – 
poddawane są konwersji na publikacje PDF i/
lub DjVu, które następnie udostępniane są za 
pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Możliwość powrotu do zakrojonej na więk-
szą skalę digitalizacji zabytkowych zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej otwarło przed biblio-
teką dopiero uruchomienie Wieloletniego 
Programu Rządowego Kultura+, Priorytet „Di-
gitalizacja”, którego celem głównym jest po-
szerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych 
zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego 
(w tym mniejszości narodowych i etnicznych) 
za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców 
Polski, zwłaszcza wsi i małych miast. Dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu z  tego priory-
tetu przez Książnicę na podstawie umowy nr 
00062/12/NInA zawartej dn. 15.10.2012 r. 
możliwa stała się realizacja kolejnego etapu 
procesu digitalizacji kolekcji druków cią-
głych wydanych do 1939 r. na obszarze Ślą-
ska Cieszyńskiego, a zachowanych w zbiorach  
Książnicy Cieszyńskiej. W jego ramach ucy-
frowieniu poddano 167 tytułów czasopism, 
a planowane działania objęły: komputerowe 
katalogowanie digitalizowanych zbiorów, ska-
nowanie w celu uzyskania kopii wzorcowych 
w formacie TIFF, konwersję ich wersji robo-
czych na podlegające wieczystej archiwizacji 
mikrofilmy oraz przeznaczone do udostępnie-
nia publikacje cyfrowe w formacie PDF (udo-
stępniane w intranecie) oraz DjVu (udostęp-
niane w Internecie) wyposażone w warstwy 
tekstowe, opracowanie meta danych, a także 
publikację w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej pu-
blikacji w formacie DjVu i archiwizację całości 
zasobów cyfrowych Książnicy w – stworzo-
nym także w rezultacie projektu – repozyto-
rium cyfrowym, zapewniającym ww. danym 
pełne bezpieczeństwo fizyczne i logiczne 
(kontrolowany i autoryzowany dostęp). Pro-
jekt objął całość działań związanych zarówno 
z realizacją dostaw (repozytorium) i usług ze-

Program digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

Tak prezentują się cyfrowe publikacje udostępniane przez Książnicę Cieszyńską.
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wnętrznych (skanowanie, przetwarzanie), jak 
i realizowaną przez pracowników Książnicy 
obsługą logistyczną i kontrolą jakości rezulta-
tów owego procesu, a także katalogowaniem 
zbiorów i udostępnieniem ich kopii i metada-
nych w Internecie.

Dnia 31 grudnia 2014 r. Książnica sfinalizo-
wała już drugi projekt finansowany ze środ-
ków PW Kultura+ (umowa nr 00259/13/NinA 
z 30.09.2013 r.), w ramach którego digitalizacji 
poddane zostały kolejne 242 tytuły druków 
ciągłych wydanych do 1939 r. na obszarze Ślą-
ska Cieszyńskiego. Wszelkie prace przebiegały 
według tych samych reguł, jakie obowiązywały 
w trakcie realizacji poprzedniego projektu fi-
nansowanego ze środków programu Kultura+. 
Wartym uwagi novum było jedynie wyposaże-
nie w warstwę OCR nie tylko tekstów druko-
wanych antykwą, ale także gazet i czasopism 
tłoczonych czcionkami gotyckimi.

Projekt ten zamyka rozpoczęty w 2009 r. 
program digitalizacji druków ciągłych wyda-
nych do 1939 r. na obszarze Śląska Cieszyń-
skiego, a zachowanych w zbiorach Książni-
cy. W jego pierwszym etapie, realizowanym 
w ramach projektu EOG, zdigitalizowano 770 
roczników (296 144 stron) gazet i czasopism. 
W 2013 r. w rezultacie projektu finansowa-
nego ze środków PW Kultura+ ucyfrowie-
niem objęto kolejnych 568 roczników (47 366 
stron), a w 2014 r., w ramach drugiego etapu 
tegoż projektu, zdigitalizowanych zostało na-
stępnych 709 roczników (88 981 stron),  co – 
wraz z kilkuset rocznikami, które w latach 
2010-2014 Książnica zdołała zdigitalizować 
we własnym zakresie – obejmie już całą nale-
żącą do niej kolekcję gazet i czasopism wyda-
nych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r.

Otwiera to przed biblioteką możliwość 
realizacji dalszych planowanych etapów di-
gitalizacji, obejmujących przede wszystkim 
kolekcje rękopiśmienne. I w tym przypad-
ku zamysły cieszyńskiej biblioteki uzyska-
ły wsparcie ze strony PPW Kultura+, w ra-
mach którego dn. 24.09.2014 r. (umowa nr 
00141/14/NInA) przyznano dofinansowanie 
trzeciemu już projektowi Książnicy. W jego ra-
mach w 2015 r. digitalizacji poddany zostanie 
zrąb (ok. 80%) zespołu rękopisów pt. „Teki Ta-
deusza Regera”, zawierającego 5617 jednostek 
inwentarzowych (ok. 35 000 stron). W tym 
przypadku planowane działania obejmą: re-
trokonwersję manualnego inwentarza, ska-
nowanie oryginałów w celu uzyskania kopii 
wzorcowych TIFF, ich konwersję na przezna-
czone do udostępnienia publikacje PDF oraz 
DjVu, przygotowanie metadanych oraz udo-
stępnienie kopii i metadanych w Internecie. 
Co więcej, w ramach tegoż projektu Książnica 
Cieszyńska już w grudniu 2014 r. wyposażo-
na została w profesjonalny skaner planetarny 
do digitalizacji książek, który pozwolić powi-
nien na wyeliminowanie dotychczasowych 
nieefektywnych metod wykonywania kopii 
cyfrowych na zamówienie czytelników, a jed-
nocześnie radykalne przyśpieszenie realizacji 
własnych programów digitalizacji zbiorów 
prowadzonych niezależnie od wsparcia ze-
wnętrznego.

26 stycznia 2009 r. w siedzibie Książnicy 
Cieszyńskiej nastąpiło podpisanie porozu-
mienia, na mocy którego Książnica dołączyła 
do grona instytucji współtworzących Ślą-
ską Bibliotekę Cyfrową. Podpisanie owego 
dokumentu, otwierającego przed Książnicą 
Cieszyńską możliwość włączenia swoich za-
sobów cyfrowych do ogólnopolskiej, a niedłu-
go potem – także europejskiej sieci bibliotek 
cyfrowych (Europeana), poprzedzone zostało 
kilkumiesięcznymi negocjacjami, w efekcie 
których Książnica Cieszyńska skłoniła zało-
życieli Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do prze-
prowadzenia zmian w sposobie udostępnia-
nia cyfrowych kopii. Na wniosek Książnicy 
interfejs ŚBC wzbogacony został o dodatkową 
opcję (odsyłacz w menu o nazwie „Publikacje 
Uczestników”), pozwalającą każdej ze współ-
tworzących ŚBC instytucji prezentować swo-
je zbiory indywidualnie, w osobnej zakładce, 
wyposażonej w tekst wprowadzający, wła-
sne znaki graficzne, wyszukiwarkę, liczniki 
wyświetleń, a także zestawienia ostatnio 
dodanych i najczęściej czytanych publikacji. 
Stwarza to poszczególnym bibliotekom możli-
wość efektywniejszego wiązania realizowanej 
przez siebie polityki w zakresie digitalizacji 
zbiorów z zainteresowaniami i potrzebami 
społeczności, na rzecz których działają. Człon-
kom tych ostatnich zaś taki sposób prezentacji 
danych pozwala nie tylko na bieżące obserwo-
wanie postępów prac digitalizacyjnych we 
własnych bibliotekach, ale także na przeszu-
kiwanie ich zbiorów bez konieczności prze-
prowadzania tego rodzaju operacji w całym 
zasobie ŚBC. Włączając się do budowy Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej, Książnica Cieszyńska 
w pierwszej kolejności oddała do jej dyspozy-
cji cyfrowe kopie przygotowane na potrzeby 
Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej, teraz zaś 
przetworzone zgodnie ze standardami przy-
jętymi w ŚBC, a więc przekonwertowane do 
formatu DjVu i – w przypadku tekstów dru-
kowanych czcionką łacińską – wyposażone 
w warstwę OCR. W latach 2009-2012 kolekcja 
ta była stopniowo wzbogacana o cyfrowe ko-

W grudniu 2014 r. Książnica wyposażona została w profesjonalny skaner planetarny do digitalizacji książek.

pie powstające w rezultacie projektu „Ochro-
na i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa 
piśmienniczego”. Poza liczącą ok. 1 000 jedno-
stek inwentarzowych kolekcją manuskryptów 
Biblioteki Leopolda Jana Szersznika, znalazły 
się tu cyfrowe wersje kilkudziesięciu tytułów 
dawnej cieszyńskiej prasy. Także w następ-
nych latach zasób udostępnianych za pośred-
nictwem ŚBC publikacji cyfrowych Książnicy 
Cieszyńskiej był systematycznie poszerzany 
i aktualnie liczy już ponad 4200 publikacji, 
z których każda obejmuje albo rocznik druku 
zwartego (w przypadku dzienników lub cza-
sopism obszerniejszych – komplety numerów 
z okresów krótszych niż rok), albo pojedynczy 
druk zwarty, albo rękopiśmienną jednostkę 
inwentarzową. 

Inicjując w 2003 r. prace digitalizacyjne, 
Książnica Cieszyńska zdecydowała, że ucyfro-
wieniem objęte zostać powinny zbiory o ściśle 
regionalnym charakterze, które mają niewiel-
kie szanse na uwzględnienie w projektach 
digitalizacji realizowanych przez inne ośrod-
ki. W odróżnieniu więc od wielu polskich bi-
bliotek, które digitalizację rozpoczynają na 
ogół od znajdujących się w ich posiadaniu in-
kunabułów i starych druków, Książnica skon-
centrować zamierzała się na piśmiennictwie 
powstałym w regionie i regionu dotyczącym. 
Założenie to w praktyce zastosowano w od-
niesieniu do Cieszyńskiej Biblioteki Wirtu-
alnej, która zbudowana została z dzieł skła-
dających się na kanon dawnej cieszyńskiej 
literatury historycznej, niezbędnych każdemu 
regionaliście. Cel ten wpłynął także na dobór 
materiałów, które zdigitalizowano w ramach 
kolejnych realizowanych przez Książnicę pro-
jektów. Również w przyszłości realizowaną 
przez siebie politykę w zakresie digitalizacji 
zbiorów Książnica Cieszyńska zamierza kon-
centrować na piśmiennictwie regionalnym, 
uznając jego włączenie do systemu krajowych 
i europejskich zbiorów danych cyfrowych za 
jedno ze swoich fundamentalnych zadań.

(ksz)
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Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo 
Sprawiedliwości organizuje w lutym „Ty-
dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej 
inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwa-
gi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzo-
nych przestępstwem. 

Twój wybór – Twoja przyszłość!
Każdego roku uczniowie szkół gimnazjalnych mierzą się 

z wieloma niełatwymi decyzjami. W wieku szesnastu lat zobo-
wiązani są do wyboru kierunków, z którymi chcieliby związać 
swoją przyszłość. Ukierunkowanie się w tak młodym wieku 
bez wątpienia bywa problematyczne, zwłaszcza że propono-
wane często przez szkoły ponadgimnazjalne profile ogranicza-
ją wszechstronność młodzieży i umożliwiają rozwój wyłącznie 
w jednej dziedzinie, co czyni proces wyboru szkoły średniej 
jednym z najtrudniejszych. Warto zauważyć również, że skut-
kuje on w dużym stopniu w kolejnych etapach życia młodego 
człowieka – wyborem uczelni i kierunku studiów czy zdoby-
ciem pracy. Decydowanie o własnej przyszłości w wieku zaledwie szesnastu lat jest rzeczą 
niezwykle trudną. Istotne, aby młodzież mogła wówczas liczyć na wsparcie ze strony bli-
skich i osób, które pomogą im w dokonaniu wyboru, który przyniesie im zarówno korzyści, 
jak i satysfakcję. 

Pomoc w formułowaniu przyszłościowych planów i urzeczywistnieniu ich w szarej 
codzienności niesie grupa licealistów poprzez projekt „Przyszłość w naszych rękach”, 
realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Ma on na celu wsparcie młodzie-
ży gimnazjalnej w dokonywaniu pozornie błahych wyborów, które w rzeczywistości 
w ogromnym stopniu rzutują na ich przyszłość. Dzięki cyklowi sobotnich spotkań, roz-
poczynających się już 21 lutego, gimnazjaliści zdobędą nowe doświadczenia i inspiracje, 
przekonają się, że najważniejsze, aby wybrany kierunek był dla nich atrakcyjny, intere-
sujący, umożliwiał dalszy rozwój zainteresowań oraz zapewniał godną przyszłość. Aby 
odkryć własne powołanie zawodowe, skontaktujcie się z nami na: www.facebook.com/
przyszlosc.jest.w.naszych.rekach.

Paulina Czyż

Wszystko o depresji: 
jak rozpoznać i jak 
sobie pomóc

Szpital Śląski w Cieszynie zaprasza na 
kolejny wykład z cyklu Pro salute. 20 lu-
tego (piątek) o godz. 16.00 – ordynator 
oddziału psychiatrycznego lek. med Kata-
rzyna Buryan-Marosz przedstawi temat 
„Depresja zakłada maskę – jak rozpoznać 
i jak pomóc”. Spotkanie odbędzie się w sali 
konferencyjnej Pawilonu Diagnostyczno-
-Zabiegowego, wstęp bezpłatny.

W Polsce z powodu depresji cierpi 1,5 mi-
liona osób, na świecie 350 milionów, a cho-
rych przybywa. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia w 2020 r. depresja będzie 
drugim problemem zdrowotnym na świe-
cie, zaraz po chorobach układu krążenia. 
Badania wskazują, że jedna na dwadzieścia 
osób przeżyła epizod depresyjny w ciągu 
ostatniego roku. Zdaniem Elżbiety Lipnic-
kiej (psychiatra i terapeuta) przyczyny 
choroby mogą być różne; konkretne wyda-
rzenia w życiu, choroba czy nierozładowa-
ny, długotrwały stres. Ale schorzenie jest 
także uwarunkowane genetycznie.

Przyjęło się zakładać, że zespół depresyj-
ny nie może rozwinąć się przed zakończe-
niem okresu dojrzewania, ale coraz więcej 
psychiatrów jest zdania, że problem doty-
czy ok. 2% niepełnoletnich. Na początku 

trudno zrozumieć i choremu, i jego najbliż-
szym, co się dzieje. Dziecko przestaje się in-
teresować wieloma sprawami, jest smutne, 
nie skupia się, jego oceny są coraz gorsze. 
Dorosły zaniedbuje rodzinę, przestaje ra-
dzić sobie z pracą i słyszy: „Ty nic nie robisz, 
tylko byś w łóżku leżał!”. Prof. Aleksander 
Araszkiewicz (były konsultant krajowy 
w dziedzinie psychiatrii) stwierdza, że oso-
ba w początku choroby bywa rozdrażniona, 
opryskliwa, co wywołuje konflikty. Wini 
się tę osobę, że jest niemiła, a to prowadzi 
do coraz większego odizolowania. Bywa, 
że musi dojść do dramatu, by wszyscy się 
otrząsnęli – i rodzice, i partnerzy. W tak 
trudnych chwilach ważne jest wsparcie 
najbliższych.

Przygotowany wykład jest skierowany 
do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno 
do rodziców i dziadków, jak i młodzieży. 
Serdecznie zapraszamy.

ZZOZ w Cieszynie

W Polsce z powodu depresji cierpi 1,5 miliona osób.

W tegoroczne obchody włączyły się: 
Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba 
Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywa-
telskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda 
Główna Policji, Komenda Główna Straży 
Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajo-
wa Rada Komornicza, Krajowa Rada Nota-
rialna a także Krajowa Rada Kuratorów. 

Od 23 do 28 lutego br. osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem będą mogły skorzy-
stać z bezpłatnych porad i informacji udzie-
lanych przez prawników, psychologów oraz 
przedstawicieli ww. środowisk w trakcie 
dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. 

W Cieszynie z porad można korzystać 
w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP z Dzię-
gielowa Filia w Cieszynie (ul. Wyższa Bra-
ma 29). Dyżury specjalistów:
• Osoba pierwszego kontaktu: poniedzia-
łek 8.00-10.00, wtorek 15.00-17.00, środa  
8.00-10.00;
• Psycholog: czwartek 16.00-19.00 co drugi 
tydzień;
• Prawnik: środa 17.00-19.00 co drugi tydzień.
Informacja o terminach dyżurów: na stro-
nie internetowej www.poradnictwo.cme.
org.pl lub pod numerem tel. 518 135 318.

Dyżur telefoniczny osoby pierwszego kon-
taktu: tel. 502 730 953 od poniedziałku do 
piątku g. 10.00-18.00, w soboty g. 8.00-12.00.

Mat. pras.
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Informacja z sesji Rady 
Miejskiej Cieszyna

Rada Miejska Cieszyna obradowała 29 stycznia br. W punkcie 
„Wystąpienia zaproszonych gości” poseł na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej Aleksandra Trybuś-Cieślar przedstawiła informację na 
temat dofinansowania projektu pn. „Cieszyński System Informacji 
Finansowo-Podatkowej”. Następnie Joanna Brenicka przedstawiła 
tegoroczne działania w Cieszynie związane z XXIII Finałem Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 W kolejnych punktach Rada zapoznała się z:
• informacją o aktualnym stanie prac nad projektem i inwestycją 
„Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie”,
• informacją o stanie realizacji projektu „Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”,
• informacją o planowanym wypoczynku dzieci i młodzieży w okre-
sie ferii zimowych 2015  (2-15 lutego 2015 r.) – szkoły podstawowe 
i gimnazja,
• sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach pro-
wadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
• strukturą organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

W części dotyczącej uchwał Rada podjęła następujące uchwały 
w sprawie:
• nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Cieszynie,
• zmiany Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012 – 2014,
• ustanowienia Nagród Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
• udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla mia-
sta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciw-
działania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
• udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powia-
tu cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”,
• zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłą-

czeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
• wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac 
Rady Programowej Zamku Cieszyn. Przedstawicielem Rady został  
radny Krzysztof Kasztura.
• wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac 
Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej. Przedstawicielem Rady 
został radny Bartosz Tyrna.
• wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady 
Programowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” 
w Cieszynie. Przedstawicielem Rady została radna Grażyna Pawlita.
• poparcia działań rady pracowników oraz związków zawodowych 
działających na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Reumatologicznego w Goczałkowicach-Zdroju zmierzających do 
zachowania miejsc pracy oraz utrzymania przez gminę Goczałko-
wice-Zdrój statusu uzdrowiska,
• poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadaniu  Mię-
dzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach 
imienia Wojciecha Kilara, 
• poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środ-
ków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralne-
go oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
• zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego,
• zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2015 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 
2015 – 2025,
• powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Cieszyna. 
Komisja została powołana w składzie: radna Janina Cichomska, 
radny Andrzej Surzycki, radny Krzysztof Herok, radny Bolesław Ze-
mła i  radny Krzysztof Kasztura.

Radni i Komisje złożyli zapytania, wnioski i interpelacje. Część 
z nich doczekała się już odpowiedzi. Ze szczegółami można się za-
poznać na stronie internetowej www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce 
„Rada Miejska”.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Cieszyna do wzięcia udzia-
łu w sesjach Rady Miejskiej Cieszyna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Krzysztof Kasztura

Uwaga na włamywaczy 
w Cieszynie!

Apelujemy do Państwa o ostrożność 
i wzmożoną czujność sąsiedzką! W ostat-
nich dniach odnotowaliśmy wzrost włamań 
do mieszkań w Cieszynie. Do większości 
tych zdarzeń doszło w porze wieczorowej. 
Złodzieje wykorzystują nieobecność do-
mowników, plądrują mieszkania i kradną 
pieniądze oraz biżuterię.

Policja ostrzega przed włamywaczami, którzy 
w ostatnim czasie grasują w Cieszynie.

Od początku roku w Cieszynie doszło do 
16 włamań. Aż 6 zostało odnotowanych 
w pierwszym weekendzie lutego. Pokrzyw-
dzeni wstępnie oszacowali straty na ponad 
20 tysięcy złotych. Jak wynika z analizy 
przestępstw kryminalnych, włamywacze 
okradają budynki w różnych częściach 
miasta, zarówno w centrum, jak i na osie-
dlach. Do zdarzeń tych doszło w porze wie-
czorowo-nocnej. Złodzieje wykorzystują 
nieobecność domowników, wyłamują okna 
albo drzwi i okradają mieszkania. Ich łu-
pem padają głównie pieniądze i biżuteria.

Policjanci apelują do mieszkańców Cie-
szyna, aby zwracać uwagę na wszelkie nie-
typowe rzeczy. Naszą czujność powinny 
wzbudzić:
• zaparkowane w rejonach posesji obce, 
nieznane pojazdy;
• osoby budzące podejrzenie, przebywające 
w sąsiedztwie naszych lub sąsiednich posesji;
• osoby poruszające się w okolicy bez kon-
kretnego celu albo też wypytujące o spra-
wy związane z sąsiednimi posesjami, np. 
czy jest sąsiad, kiedy wróci, gdyż sprawcy 

w ten sposób mogą dokonywać rozpozna-
nia przestępczego.

Numer rejestracyjny pojazdu, rysopis 
podejrzanie zachowującej się osoby, nawet 
drobny, lecz niepokojący szczegół w zacho-
waniu się jakiejś osoby może być niezwykle 
cenny. Nie tylko w przypadku ustalania 
sprawców, kiedy dojdzie już do włama-
nia, ale także w celu zapobieżenia takiemu 
zdarzeniu. Złodzieje wcześniej obserwują 
zwyczaje domowników, sprawdzają, kiedy 
wychodzą do pracy lub szkoły.

Dlatego apelujemy do Państwa! Informacje 
o niepokojących spostrzeżeniach prosimy 
niezwłocznie przekazywać oficerowi dyżur-
nemu cieszyńskiej policji pod numery tele-
fonów alarmowych – 997, 112 lub 33 8516 
200. Zapewniamy anonimowość! Informacja 
ta może przyczynić się do szybkiego ujęcia 
sprawców! Pamiętajcie także o dokładnym 
zamknięciu wszystkich zamków w drzwiach. 
Nie zapomnijcie o zamknięciu okien. Jeżeli 
posiadacie alarm domowy, uruchomcie go.

KPP w Cieszynie
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Uciekając do siebie – 
wystawa fotografii

Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na XIX 
edycję Dni Teatru z udziałem Teatru Ateneum 
im. S. Jaracza z Warszawy. Przed nami znako-
mite spektakle w gwiazdorskiej obsadzie.

„Niech no tylko zakwitną jabłonie” 12.02

To typowy musical, z piosenkami, skecza-
mi i przezabawnym układem choreograficz-
nym. Został napisany przed pół wiekiem, ale 
do dziś zachował urok pierwszej młodości. 
Składają się nań słynne już piosenki samej 
Agnieszki Osieckiej, ale i innych autorów, 
opowiadające o warszawiakach różnych 
generacji. Dzisiejsze „Jabłonie” w Ateneum 
są musicalem na wskroś współczesnym – 
z nową formą artystyczną. Piosenki otrzy-
mały nowe aranżacje, nieraz zaskakujące.

„Kasta la vista” 13.02

Jacek Kraft to agent nieruchomości, któ-
ry z powodzeniem prowadzi zawodową 
działalność. Pewnego dnia przychodzi do 
banku, aby wypłacić pieniądze. Nieocze-
kiwanie pojawiają się kłopoty z realizacją 
transakcji, a z pozoru błaha sprawa urasta 
do poważnego problemu. Jacek przestaje 
być panem własnych pieniędzy... i życia.  
„Kasta la vista” to komedia absurdu, prze-
wrotny i pełen czarnego humoru traktat 
o współczesnym świecie.

„Pocałunek” 14.02

Wzruszający i pełen delikatnego humoru 
dramat. On i ona, oboje po przejściach. Na 
pierwszy rzut oka wygląda, że nic ich nie łą-
czy. Ale kiedy tak powolutku coś się miedzy 
nimi zaczyna, coraz bardziej się orientuje-
my, że za niby przypadkowymi spotkania-
mi kryje się coś jeszcze. Pierwsza miłość, 
a może ostatnia? Albo tylko ta jedna jedyna.

Teatr

Zapraszamy na mecz 
tenisa stołowego

Zarząd Fundacji TALENT Cieszyn zapra-
sza na mecz tenisa stołowego ligi okręgo-
wej mężczyzn (PZTS) w sezonie 2014/15 
pomiędzy  FUNDACJĄ TALENT CIESZYN 
a KTS III LĘDZINY. Mecz rozegrany zo-
stanie 19 lutego (czwartek) o godz. 18.00 
w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie 
(pl. Dominikański 1). Wstęp wolny! Zapra-
szamy do kibicowania naszej młodej dru-
żynie. Informacje: www.fundacjatalent.pl.

Fundacja TALENT Cieszyn

Biblioteka Miejska – 
miejsce przyjazne dla 
każdego

Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgórze” 
oraz Koło nr 2 „Mały Jaworowy” MZC zapra-
szają na kolejną sesję wyjazdową – 18 lute-
go (środa) o godz. 17.00 do Biblioteki Miej-
skiej w Cieszynie (ul. Głęboka 15, II piętro) 
na prezentację multimedialną i zwiedzanie 
pt. „Biblioteka Miejska – miejsce przyjazne 
dla każdego”.

Organizatorzy

W lutym w „Galerii zmiennej” Szpita-
la Śląskiego w Cieszynie swoje prace pod 
wspólnym tytułem „Uciekając do siebie” 
prezentuje Ryszard Duława. Absolwent 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, mieszka i pracuje w Skoczowie. Od 
kilkunastu lat hobbystycznie zajmuje się 
fotografią. Swoje umiejętności wykorzy-
stuje, współpracując z lokalnymi media-
mi. W ubiegłym roku ukazał się XVI Ka-
lendarz Miłośników Skoczowa, w którym 
wykorzystano jego fotografie. Ciesząc się 
życiem i otaczającym światem, stara się do-
kumentować obrazy, jakie tworzy natura 
i człowiek. Ulotne, niepowtarzalne chwile, 
dzięki fotografii, zatrzymuje na dłużej, zda-
jąc sobie sprawę, że każdy dzień jest inny. 
Przeszedł powyżej poziomu banalnych 
widoczków, a to wymagało umiejętności 
i pracy. Jego zdjęcia krajobrazowe nie są 
dziełem przypadku, wymagały cierpliwo-
ści i wiedzy autora. Ma doskonałe wyczucie 
kadru. Uwielbia wędrówki, podczas któ-
rych przemijające tajemnice natury utrwa-
la na zawsze. Wystawa „Uciekając do siebie” 
jest pierwszą samodzielną ekspozycją jego 
prac. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia.

„Galeria zmienna” znajduje się w Zespole 
Poradni Specjalistycznych Szpitala Śląskie-
go w Cieszynie, wstęp bezpłatny.

ZZOZ w Cieszynie

Ryszard Duława – autor prac najnowszej wysta-
wy w „Galerii zmiennej” Szpitala Śląskiego.

XIX Dni Teatru
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Nietypowe „Prace na papierze” 
w Galerii Szara

Galeria Szara (ul. Srebrna 1) zaprasza 
na wystawę „Prac na papierze” Janusza 
Łukowicza.

Janusz Łukowicz lubi robić rzeczy od-
wrotnie. Kupuje w popularnej agencji 
stockowej zdjęcie akwarelowego pocią-
gnięcia pędzlem, domalowuje własny 
obraz z intencją, by akwarelę odsprze-
dać. Albo składa ryzę papieru z kartek 
wyciętych z internetowego hiperre-
alistycznego przedstawienia kartki idealnej. Albo robi to samo 
z bloczkiem popularnych żółtych karteczek post-it do przyklejania 
i niezapominania. Rzeczywistość wirtualną próbuje odwzorować 
w rzeczywistości realnej. Łukowicza inspirują i – jak sam przyzna-
je – cieszą archiwa ofertowe agencji stockowych, a realizm zdjęć 
przedstawiających papierowe zabawki zachęca do próby wskrze-
szenia ich trójwymiarowości. Powstałe w ten sposób nieporadne, 
dziwne obiekty wydają mu się ciekawsze niż powstające zgodnie 
z wielowiekową tradycją sztuki origami złożone formy.

Wystawa, której wernisaż odbędzie się 28 lutego (sobota) o godz. 
18.00, potrwa do 29 marca.

Organizatorzy

Spacer śladem cieszyńskiego tramwaju
Zapraszamy na spa-

cer śladem cieszyń-
skiego tramwaju. Za-
czynamy w niedzielę 
22 lutego o godzinie 
11.00 w okolicach po-
czątkowego przystan-
ku tramwajowego na 
Wyższej Bramie. Spa-
cer poprowadzi prze-
wodnik Cieszyńskie-
go Koła Przewodników PTTK Leszek Lipsa, a o tramwajach dopowie 
nieco Maciej Dembiniok.

Maciej Dembiniok

Nasza pasja – litografia 
w „Przystanku Grafika” 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 
kolejną wystawę w Galerii „Przystanek Gra-
fika”. Pamiętając tematykę eksponowaną 
w okresach poprzednich, przekonacie się, 
że ta wystawa jest zupełnie inna. To wysta-
wa wspomnieniowa. Pragniemy przybliżyć 
nią dwie postacie z niedalekiej wprawdzie 
przeszłości, zasłużone jednak wielce dla 
osiągnięcia wysokich ocen jakości cieszyń-
skiego drukarstwa litograficznego.

Franciszek Kubaczka (1917-1993) i Gu-
staw Porembski (1913-2001) byli projek-
tantami i realizatorami druków litogra-
ficznych dwóch cieszyńskich drukarń, 
w których do lat 60. ubiegłego wieku wyko-
rzystywano kamienie litograficzne. Liczne 
firmy krajowe i zagraniczne, realizując ich 

projekty, promowały swe produkty wielo-
kolorowymi opakowaniami i etykietami 
wykonanymi w Cieszynie.

Obaj urodzili się w Skoczowie, zaś swego 
kunsztu nauczyli się w cieszyńskiej dru-
karni Fr. Machatschka. Obaj byli artystami 
obdarzonymi talentem malarskim. Na wy-
stawie przedstawiamy próbki ich talentu – 
prace ze zbiorów rodzinnych i przyjaciół.

F. Kubaczka pracował w Cieszyńskiej 
Drukarni Wydawniczej i udatnie grał 
w piłkę nożną, zaś G. Porembski zatrud-
niony w Cieszyńskich Zakładach Kar-
toniarskich był zapalonym fotografem. 
Jednak najważniejszą była dla obu praca 
zawodowa. Warto uświadomić sobie jak 
wymagająca była to praca i jakie umiejęt-
ności trzeba posiadać, by powstała zwykła 
z pozoru etykietka.

 Zapraszamy do Galerii „Przystanek Grafi-
ka” przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, 

Opakowanie autorstwa G. Porembskiego.

ul. Głęboka 50. Wystawę można oglądać do 
17 marca w godzinach otwarcia Muzeum.

Muzeum Drukarstwa

Kwartet Milana Michny zaprasza
Czytelnia i kawiarnia AVION (za mostem Przyjaźni) zaprasza 

w piątek 20 lutego o godz. 17.00 na Salon Muzyczny z udziałem 
Kwartetu Milana Michny. Zespół gra w składzie: Milan Michna, so-
lista Orkiestry Gustava Broma (flugelhorn, wokal), Jiří Hendrych 
(pianino elektryczne), Petr Litwora (perkusja), Janusz Lasota (kon-
trabas). Prosimy o rezerwację miejsc (wejściówki 60 Kč): tel. 00 420 
558 711 961, klimsza@noiva-tesin.cz. BM w Czeskim Cieszynie
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„Kobiety Kossaków” 
w cieszyńskiej 
Bibliotece

Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza 
na spotkanie z pięknymi, utalentowanymi 
i nieodgadnionymi kobietami z rodu Kos-
saków. O ich urodzie, talentach, strojach, 
stosunku do mężczyzn opowie Joanna Jur-
gała-Jureczka, autorka książki „Kobiety 
Kossaków”. 

W swojej najnowszej książce pisarka 
przedstawia m.in. Marię Pawlikowską-
-Jasnorzewską, Magdalenę Samozwaniec, 
Jadwigę Witkacową, a także żony Juliusza, 
Tadeusza i Wojciecha Kossaków. Barwna 
opowieść o kobietach kilku pokoleń rodu 
Kossaków oparta jest na bogatym materia-
le wspomnieniowym i źródłowym, w tym 
również na nigdzie niepublikowanych li-
stach z rodzinnego archiwum. 

Autorka książki „Kobiety Kossaków”, 
Joanna Jurgała-Jureczka, jest historyczką 
literatury, autorką książek dotyczących 
okresu XX-lecia międzywojennego i czasów 
PRL-u, była również kierowniczką Muzeum 
Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Znana 
jest jako autorka opowieści biograficznej 
o Zofii Kossak.

Na spotkanie z Joanną Jurgałą-Jureczką 
i kobietami z rodu Kossaków zapraszamy 
27 lutego (piątek) o godz. 16.00 do Biblio-
teki Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 15, 
sala konferencyjna).

BM

Biblioteczny 
rękodzielnik

Impresje z Indii Wszystkich chętnych, aby oderwać się od 
zimowej aury, Biblioteka Miejska w Cieszy-
nie zaprasza na spotkanie z pełnymi kolo-
rów, tajemniczymi i gorącymi Indiami.

„Namaste India” to tytuł wystawy fo-
tograficznej, nawiązujący do tradycyjne-
go indyjskiego pozdrowienia. Do 5 marca 
obejrzeć ją można w witrynie Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie. Autorką wszystkich 
prezentowanych zdjęć jest Halina Sikora. 
Opowie ona również o swojej 3-miesięcznej 
podroży po Indiach (szczegóły poniżej).

BM

Przed nami kolejne spotkanie z cyklu „Bi-
blioteczny Rękodzielnik”. 25 lutego (śro-
da) o godz. 15.30 zapraszamy do Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie na warsztaty pod na-
zwą „Deska nie-deska”.

Na poprzednich warsztatach uczestnicy 
wykonali walentynkową kartkę vintage 
metodą scrapbookingu. Tym razem zwykłą 
kuchenną deskę do krojenia ozdobimy me-
todą transferu na drewnie. Polega ona na 
przenoszeniu dowolnej grafiki (czarno-bia-
łej lub kolorowej) na dowolny przedmiot, 
który chcemy ozdobić. Jest to doskonały po-
mysł na oryginalny prezent – szybki i tani.

Przypominamy, że warsztaty z cyklu 
„Biblioteczny Rękodzielnik” odbywają się 
raz w miesiącu. Na kolejnych zajęciach rę-
kodzielnicy wykonają m.in. zakładkę do 
książki, styropianowe ozdoby, dekoracyjną 
podkładkę pod kubek itp.

Ponieważ liczba miejsc na warsztatach 
jest ograniczona, prosimy o wcześniejsze 
zapisy: telefoniczne (33 8520710 wew. 13), 
mailowe (czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl) 
lub osobiście w bibliotece.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach 
jest ukończone 16 lat. 

BM
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Co by było, gdybym 
był drzewem?

„Co by było, gdybym był drzewem...?”  to 
warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, 
które 18 lutego (środa) o godzinie 10.00 
rozpoczną się w Domu Narodowym. Szacu-
nek do natury, przyrody, rola drzew w ży-
ciu człowieka stanowią motyw przewodni 
spotkania, które w COK w ramach zajęć In-
terdyscyplinarnych projektów twórczych 
poprowadzą studenci edukacji artystycz-
nej w zakresie sztuk plastycznych Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszynie.

COK

Piękno i historia 
Izraela

O najpiękniejszych zabytkach Izraela 
i najciekawszych, izraelskich rezerwatach 
przyrody opowie Lidia Hławiczka – peda-
gog, związana z oświęcimskim Stowarzy-
szeniem Służba Szalom. Współpracowała 
z fundacją Ebenezer Emergency Fund, zaj-
mującą się pomocą humanitarną i organiza-
cją powrotów Żydów do Izraela. Współdzia-
ła przy organizacji Dni Kultury Żydowskiej 
w Cieszynie. Na multimedialną prelekcję 
zapraszamy do Domu Narodowego 19 lutego 
(czwartek) o godzinie 17.00.

COK

Ojcowski dom to 
istny raj...

Cisownica – pięknie położona u stóp 
Małej Czantorii wieś protestancka słynie  
z gospodarności, poczucia tożsamości 
i zamiłowania do pracy społecznej miesz-
kańców. W miejscowej świetlicy aktywnie 
działają liczne koła i sekcje zainteresowań. 
Wiele lokalnych inicjatyw podejmuje Stowa-
rzyszenie Miłośników Cisownicy – inicjator 
stworzenia Izb Regionalnych. Uczestnicy 
spotkania, które 20 lutego (piątek) o godzi-
nie 17.00 odbędzie się w Domu Narodowym, 
przedstawią swoje pasje i dokonania twór-
cze i zastanowią się nad specyfiką zachowa-
nia i przekazu treści kulturowych w kontek-
ście fenomenu „Małej Ojczyzny”. 

COK

Poetycko...
„Klęcząc na grochu wiersza” to tytuł spo-

tkania autorskiego Beaty Kalińskiej, które 
odbędzie się 25 lutego (środa) o godzinie 
17.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Au-
torka arkuszy poetyckich „Chwilobranie” 
i „Znajdziesz mnie w wierszu” oraz tomi-
ków poezji „Sennik kobiecy” i „Ja Rzeka” 
przewodzi Grupie Literackiej „Nawias”, 
należy do Górnośląskiego Towarzystwa 
Literackiego oraz Nauczycielskiego Klubu 
Literackiego w Katowicach. Jest laureat-
ką kilkudziesięciu konkursów poetyckich, 
pomysłodawczynią i współorganizatorką 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
„O Złotą Wieżę Piastowską”. Zapraszamy!

COK

Zrób samodzielnie 
koralikową 
biżuterię 

26 lutego (czwartek) o godzinie 16.00 
w Domu Narodowym odbędą się kolejne, 
prowadzone przez Agnieszkę Pawlitko, 
warsztaty rękodzieła dla młodzieży i do-
rosłych. Drewnianą lub szklaną kulkę ście-
giem peyote „opleciemy” drobnymi kora-
likami. Przez połączenie kilku elementów 
finalnie można będzie stworzyć wyjątkową 
biżuterię – wisiorek, kolczyki, bransoletkę 
czy naszyjnik. Zapisy zainteresowanych 
przyjmowane są do 20 lutego (bilety: 20 zł).

COK

Galeria Domu 
Narodowego zaprasza

Zapraszamy do Galerii Domu Narodo-
wego na wystawę „DYPLOMY – WITRAŻ”, 
prezentującą wybrane prace dyplomantek 
z pracowni witrażu prof. Elżbiety Kuraj 
i dr hab. Katarzyny Pyka (Instytut Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego). 

Nie pokazujemy tu całości prac dyplomo-
wych, ale tylko te obiekty, które zrealizowane 
zostały w szkle. Witraż klasyczny, technika 
Tiffaniego, mozaika oraz elementy fusingu 
pozwoliły młodym artystkom na bardzo in-
dywidualne w formie i zróżnicowane w tema-
tyce budowanie obrazu, który dopiero zaczy-
na istnieć w przenikającym go świetle…

W wystawie, którą można oglądać do 
24 lutego, biorą udział: Adrianna Kluczny, 
Kamila Kornaga, Zofia Mihilewicz, Karolina 
Nowak, Aneta Płaczek i Aneta Szarzec.

COK

O kiju samobiju 
Stoliczku, nakryj się! Osiołku, otrząśnij 

się! Bij, kiju samobiju! – opowieść o trzech 
magicznych darach, które przyniosły 
szczęście pastuszkowi Jasiowi i jego uko-
chanej Anusi to najnowsza premierowa re-
alizacja Sceny Lalek Bajka Teatru Cieszyń-
skiego z Czeskiego Cieszyna na podstawie 
klasyki literatury dziecięcej – baśni braci 
Grimm i K. J. Erbena. Na barwny, pełen 
piosenek i humoru spektakl teatralny dla 
dzieci zapraszamy do Domu Narodowego 
19 marca o godzinie 9.00. Bilety (13 zł) już 
w sprzedaży!

COK
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W 100-lecie urodzin 
Karola Stryji

2 lutego br. minęła setna rocznica uro-
dzin Karola Stryji – muzyka, pedagoga i dy-
rygenta, który spoczywa na cieszyńskim 
cmentarzu ewangelickim. Z tej to okazji 
burmistrz Cieszyna Ryszard Macura złożył 
na grobie wielkiego cieszynianina wiązan-
kę kwiatów. Na mogile pojawiły się także 
kwiaty od muzyków Filharmonii Śląskiej 
z Katowic, której Karol Stryja był wielolet-
nim dyrektorem.

Karol Stryja urodził się 2 lutego 1915 
w Cieszynie, gdzie ukończył szkołę podsta-
wową, gimnazjum i seminarium nauczyciel-
skie. Studia muzyczne odbył w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach 
w klasie dyrygentury Grzegorza Fitelberga.  

W 1953 powołany został na stanowisko 
kierownika artystycznego i dyrygenta Or-
kiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej, 
z którą związany był do 1990. Od 1982 peł-
nił funkcję jej dyrektora naczelnego i arty-
stycznego. Jednocześnie, w latach 1968-83, 
był dyrektorem artystycznym Orkiestry 
Symfonicznej w Odense (Dania). Dokonał 
nagrań i prawykonań radiowych i telewi-
zyjnych dla wielu rozgłośni krajowych i za-
granicznych. Występował na licznych mię-
dzynarodowych festiwalach muzycznych, 
takich jak Warszawska Jesień, Praska Wio-
sna, Wratislavia Cantans, a także festiwa-
lach w Anglii, Belgii, Bułgarii, Rosji, Szwaj-
carii oraz Szwecji. W ich trakcie prowadził 
prawykonania wielu utworów polskiej 
muzyki współczesnej. W 1979 zainicjował 
Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. 
Grzegorza Fitelberga w Katowicach i pro-
wadził jego wszystkie edycje, aż do śmierci. 
Był również inicjatorem Międzynarodowe-
go Konkursu Skrzypcowego im. Carla Au-
gusta Nielsena w Odense, którego pierwsza 
edycja miała miejsce w 1980.

Od 1954 prowadził klasę dyrygentury 
w katowickiej Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej (od 1984 jako profesor). Był lau-
reatem licznych nagród, w tym Krzyża Wiel-
kiego Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą. 
Zmarł 31 stycznia 1998 w Katowicach.

Śpieszymy poinformować wszystkich 
melomanów, że doroczny koncert „Karol 
Stryja in Memoriam” z udziałem akademic-
kiego chóru „Harmonia” oraz chóru i or-
kiestry Filharmonii Śląskiej w Katowicach 
odbędzie się 24 maja 2015 r. o godz. 17.00 
w kościele Jezusowym. Serdecznie zapra-
szamy – wstęp wolny.

Piotr Gruchel
Wydział Kultury i Turystyki UM Burmistrz Ryszard Macura składa kwiaty na grobie Karola Stryji.

Karol Stryja – znakomity muzyk, pedagog i dyrygent.

Nie tylko dla Pań...
W niedzielę 8 marca o godzinie 16.00 w sali koncertowej Domu Narodowego odbędzie 

się spektakl „Pociąg relacji kobieta–mężczyzna”. To żartobliwa, muzyczna podróż w głąb 
relacji damsko-męskich, w czasie której za pośrednictwem znanych polskich piosenek oraz 
inteligentnego żartu opowiemy o odwiecznych zależnościach pomiędzy światem kobiet 

i mężczyzn. 
Dowiemy się też kilku prawd o związkach – 

w krzywym zwierciadle i z przymrużeniem 
oka… W wykonaniu Justyny Hubczyk (wo-
kal) i Łukasza Foresta-Piechoty (fortepian) 
usłyszymy ponadczasowe przeboje: „Gdy mi 
Ciebie zabraknie”, „O mnie się nie martw”, 
„Bombonierka”, „Bo to się zwykle tak zaczy-
na” i wiele innych...  

Zapraszamy nie tylko Panie! Bilety w cenie 
15 zł można nabyć w COK.

COK
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Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu wolny 
lokal mieszkalny położony w Cieszynie przy ul. Głębokiej nr 39 o powierzchni 73,22 m2, którego 
najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu własnym 
staraniem i na własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu www.bip.
zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu na 
czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny położony 
w Cieszynie przy ul. Menniczej nr 2 o powierzchni 87,66 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM www.bip.zbm.
cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu na 
czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny położony 
w Cieszynie przy ul. Olszaka nr 1/6 o powierzchni 83,32 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM www.bip.zbm.
cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu na 
czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny położony 
w Cieszynie przy ul. Górnej nr 7 o powierzchni 117,00 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM www.bip.zbm.
cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w dro-
dze dwuetapowego przetargu ustnego nieograniczonego, na prowadzenie dowolnej działalności go-
spodarczej, lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Głębokiej nr 31 w Cieszynie, 
o łącznej powierzchni użytkowej 16,81 m2 (w tym: 14,21 m2 – pomieszczenie sklepowe, 2,60 m2 – 
pomieszczenie wc położone w korytarzu na półpiętrze budynku).

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 Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.: www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
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 dro-
dze dwuetapowego przetargu ustnego nieograniczonego, na prowadzenie dowolnej działalności go-
spodarczej, lokal użytkowy położony na parterze budynku przy Rynku nr 16 w Cieszynie (strona 
lewa), o łącznej powierzchni użytkowej 31,37 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 Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.: www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Poziom wody 
w Bobrówce pod 
obserwacją

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego w Cieszynie informuje, że w grudniu 
2014 roku został zamontowany monitoring 
na rzece Bobrówce. 

Z dotychczasowych doświadczeń wyni-
ka, że ogólnodostępne pomiary rzeki Olzy 
i Młynówki na stronie IMGW są niewystar-
czające w sytuacji zagrożenia powodziowe-
go i, co za tym idzie, ograniczone są moż-
liwości ostrzegania ludności. Dlatego też, 
w celu podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców, zamontowano 2 stacje 
dokonujące pomiarów hydrometeorologicz-
nych, co oznacza, że mierzą zarówno poziom 
wody, jak i wielkość opadów przy mostach 
na ul. Brodzińskiego oraz ul. Łącznej. 

Wszystkie pomiary dostępne są na stro-
nie internetowej www.hydrowskaz.pl/
um/cieszyn. 

Ponadto informujemy, że dla rzeki Bo-
brówki został wyznaczony stan ostrzegaw-
czy wynoszący 150 cm oraz stan alarmowy 
wynoszący 200 cm. Są to stany umowne, 
podlegające ciągłej weryfikacji. O ich słusz-
ności będzie można ostatecznie zdecydo-
wać po uzyskaniu wystarczającej ilości da-
nych z pomiarów poziomu wody. Liczymy 
na to, iż dzięki przekazaniu Państwu tego 
ogólnodostępnego narzędzia zmniejszymy 
zagrożenie i zwiększymy szybkość reakcji, 
a także ograniczymy element zaskoczenia 
w trakcie zagrożenia powodziowego.

Przypominamy także, że więcej informa-
cji na temat powodzi oraz monitoringu rzek 
dostępnych jest na stronie www.cieszyn.
pl/mczk.

MCZK

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. informuje, że przeznacza do najmu wolne 
pomieszczenie użytkowe położone w Cieszynie przy ul. Sikorskiego nr 7, o powierzchni 19,0 m², 
którego najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania remontu własnym 
staraniem i na własny koszt, z przeznaczeniem na lokal użytkowy – garaż.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu www.bip.
zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 10, tel. 33 852 03 63. 

Lokale do wynajęcia 

Od grudnia poziom wody w rzece monitorowany 
jest nie tylko na Olzie i Młynówce – monitoring 
został zainstalowany również na Bobrówce.
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Zmiana godzin otwarcia kas

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że począwszy od 1 lutego 
2015 r. kasa Spółki przy ulicy Słowiczej 59 czynna będzie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Należności można również regulować w pozostałych kasach Spółki:
– przy ulicy Katowickiej 34 (Zarząd cmentarzy komunalnych) od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.15 do 14.30,
– przy ulicy Motokrosowej 27 (Oczyszczalnia Ścieków) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 
do 14.30
lub przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S. A. określony na fakturze.

ZGK

 1% podatku dla 
cieszyńskich OPP 

Przy rozliczaniu się z podatku za rok 
2014 istnieje możliwość przekazania 1% 
na rzecz wybranych przez siebie organi-
zacji. Zachęcamy do przekazania tej kwoty 
na rzecz cieszyńskich organizacji pożytku 
publicznego. 

• KRS 0000070261: Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, 
tel. 33 858 13 64, www.psouu.cieszynski.info
• KRS 0000037729: Stowarzyszenie Reha-
bilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Inte-
gracji Osób Niepełnosprawnych, ul. Głęboka 
11a, tel. 33 858 12 56, www.strehon.ox.pl
• KRS 0000081114: Stowarzyszenie Pomo-
cy Wzajemnej „Być Razem”, ul. ks. Janusza 3, 
tel. 33 479 54 54, www.bycrazem.com
• KRS 0000032238: Macierz Ziemi Cieszyń-
skiej – Towarzystwo Miłośników Regionu, 
ul. Stalmacha 14, tel. 33 852 16 59, www.ma-
cierz.cieszyn.pl
• KRS 0000130105: Fundacja Zdrowia Ślą-
ska Cieszyńskiego, ul. Bielska 4, tel. 33 852 
05 11 wew. 291, www.fundacja.cieszyn.pl
• KRS 0000134259: Stowarzyszenie Przyja-
ciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangeli-
sty, ul. Wąska 2a, tel. 33 851 45 14, www.hospi-
cjum.home.pl
• KRS 0000267283: Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kul-
tury Młodzieży „EkoGa”, pl. Londzina 3, 
tel. 33 858 18 73, www.zseg.cieszyn.pl
• KRS 0000347243: Stowarzyszenie Przy-
jaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”,  
ul. Bielska 108, tel. 662 010 996, www.hospicju-
motwartedrzwi.com
• KRS 0000304302: Stowarzyszenie na 
Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży „Nasze Dzieci”, ul. Wojska Polskiego 3, 
tel. 33 852 07 44, www.naszedzieci.cieszyn.pl
• KRS 0000366266: Fundacja dla Zwierząt 
i Środowiska „Lepszy Świat”, ul. Limanow-
skiego 8/3, tel. 782 71 77 71, www.fundacja-
lepszyswiat.pl
• KRS 0000063101: Stowarzyszenie „Dzie-
dzictwo” św. Jana Sarkandra, pl. Dominikań-
ski 2, tel. 33 852 51 84, www.dziedzictwo.
org.pl
• KRS 0000388684: Fundacja św. Elżbiety 
Węgierskiej w Cieszynie, ul. Katowicka 1, 
tel. 33 852 80 79, www.fundacjaelzbietan-
ki.cieszyn.pl
• KRS 0000017212: Towarzystwo Ewan-
gelickie im. ks. Franciszka Michejdy, ul. 
Sienkiewicza 2, www.tecieszyn.pl
• KRS 0000347067: Stowarzyszenie Wspie-
rające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej, ul. ks. Trzanowskiego 2
• KRS: 0000225587 z dopiskiem dla Oddzia-
łu Rejonowego w Cieszynie: Polski Czerwony 
Krzyż Oddział Rejonowy w Cieszynie, Rynek 6, 
tel. 33 852 01 74. 

                                      BZ

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. do tut. Urzędu wpły-
nął wniosek pana Krzysztofa Urbańczyka – pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w 
Cieszynie, z siedzibą przy ul. Bobreckiej 29, na podstawie którego wszczęte zostało postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-
sięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową drogi powiatowej 2621 S (ul. Pikiety) 
w Cieszynie na odcinku o długości ok. 1,3 km. 

Przedsięwzięcie obejmować będzie modernizację istniejącej drogi powiatowej w celu jej dosto-
sowania do projektowanych parametrów technicznych (klasa drogi L 1/2, prędkość projektowa 
Vp=40 km/h, kategoria ruchu KR3). Zakres inwestycji uwzględnia m.in. remont nawierzchni dwu-
pasmowej jezdni z ujednoliceniem jej szerokości do 6,0 m i korektą geometryczną drogi i wybranych 
skrzyżowań, dobudowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m po stronie południowej, częścio-
wą dobudowę ciągów pieszych o szerokości 1,5-2,0 m, realizację zatok autobusowych, przystanków 
na żądanie, przejść dla pieszych, remont zjazdów, wycinkę drzewostanu kolidującego z inwestycją, 
a także budowę oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę lub remont 
istniejącego w pasie drogowym uzbrojenia terenu, w szczególności: kanalizacji deszczowej (ok. 250 m 
wraz z wylotami), napowietrznych przewodów elektroenergetycznych (ok. 100 m), gazociągu (ok. 
100 m), przewodów teletechnicznych podziemnych (ok. 100 m) i napowietrznych (ok. 800 m) oraz 
zabezpieczenie uzbrojenia przecinającego pas drogowy. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 
poz. 1397 z późn. zm.) planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.

Działając na podstawie art. 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, zawiadamiam ponadto, że w dniu 5 lutego 2015 r. Burmistrz Miasta Cieszyna zwrócił 
się o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzię-
cia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu do organów wymienionych w art. 64 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzo-
nego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienia stronom czynnego udziału w każ-
dym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia 
się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzej-
mie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest jednocześnie 
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Po-
wyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1, pok. 117, w godzinach pracy 
Urzędu. 

Burmistrz Miasta Cieszyna

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Cieszyna 

• Komisja Rewizyjna: trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 15.30;
• Komisja Finansów: poniedziałek w tygodniu, w którym jest sesja, godz. 15.30;
• Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: środa w tygodniu, w którym jest sesja, 
godz. 15.00;
• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: środa w tygodniu, w którym jest sesja, godz. 15.00;
• Komisja Urbanistyki, Strategii i Ochrony Zabytków: wtorek w tygodniu, w którym jest sesja, godz. 15.00;
• Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych: wtorek w tygodniu, w którym jest sesja, godz. 15.00.
Więcej informacji: Biuro Rady Miejskiej, tel. 33 4794 311-312. BRM
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Nieruchomość na sprzedaż
 
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny prze-

targ nieograniczony na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości zlokalizowanej w Cieszynie przy 
skrzyżowaniu ulic Skrajnej i Węgielnej, ozna-
czonej jako działki nr 18/33 i 18/12 obr. 21 o łącz-
nej pow. 535 m2, obj. KW nr BB1C/00052547/3 
Sądu Rejonowego w Cieszynie. 

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrze-
nia w dniu 2 marca 2015 r. w godz. od 10.00 do 10.30. 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. w sali 
nr 126 (poprz. ozn. nr 13) Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
43 000,– zł.

Na sprzedaż: nieruchomość przy skrzyżowaniu 
ulic: Skrajnej i Węgielnej.

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny prze-
targ ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Cieszynie przy ul. Heczki, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 obr. 
28 o pow. 1481 m2, obj. KW nr BB1C/00061180/8 
Sądu Rejonowego w Cieszynie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2015 r. 
w sali nr 126 (poprz. ozn. nr 13) Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 
10.20. Przetarg jest ograniczony do właścicieli 
i użytkowników wieczystych nieruchomości 
przyległych do dz. 38/2 obr. 28.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
52 000,– zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 

Na sprzedaż: nieruchomość przy ul. Heczki.

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny 
przetarg ograniczony na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej położonej w Cieszynie przy 
ul. Michejdy, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 7/2 obr. 42 o pow. 322 m2, obj. 
KW nr BB1C/00008127/0 Sądu Rejonowego 
w Cieszynie, zabudowanej trzykondygnacyjnym 
murowanym budynkiem oficyny nr 15A o pow. 
użytkowej 325 m2 i kubaturze 2 782 m3. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2015 r. 
w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
(Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00. Przetarg jest 
ograniczony do właścicieli nieruchomości przy-
ległych do działki 7/2 obr. 42.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
103 000,– zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 

Na sprzedaż: nieruchomość przy ul. Michejdy.

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) 
sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. 

Nieruchomość zostanie udostępniona do obej-
rzenia w dniu 5 marca 2015 r. w godz. od 10.00 
do 10.30. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wy-
sokości 10 300,– zł oraz osobiste, telefoniczne 
lub pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie uczestnictwa w przetargu przez osoby 
spełniające warunki przetargu (właściciele 
lub użytkownicy wieczyści działek sąsiednich) 
w terminie do dnia 11 marca 2015 r.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu 
Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 
44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zo-
stało zamieszczone na stronie internetowej  

bip.um.cieszyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń UM 
w Cieszynie.

Bliższych informacji w tej sprawie można za-
sięgnąć pod numerem telefonu 33 4794 230 lub 
33 4794 234.

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 
sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wy-
sokości 5 200,– zł oraz osobiste, telefoniczne lub 
pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie uczestnictwa w przetargu przez osoby 
spełniające warunki przetargu (właściciele 
lub wieczyści użytkownicy działek sąsiednich) 
w terminie do dnia 11 marca 2015 r. 

Wadium należy wnieść na konto Urzędu 
Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 
44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało 
zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cie-
szyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.

Bliższych informacji w tej sprawie można za-
sięgnąć pod numerem telefonu 33 4794 230 lub 
33 4794 234.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wys. 
4 300,– zł do dnia 6 marca 2015 r., przelewem na 
konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cie-
szynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. 
zm.) sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zo-
stało zamieszczone na stronie internetowej  
bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dodatkowych 
informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 234, 
33 4794 230.

Sprawdź podatki przez Internet

Internetowy dostęp do informacji o zobowiązaniach podatko-
wych i innych opłatach wobec gminy? W Cieszynie to możliwe – 
dzięki platformie eUrząd. Urząd Miejski w Cieszynie umożliwia 
założenie konta na Platformie „Cieszyńskiego Systemu Informacji 
Finansowo-Podatkowej” eUrząd. Każdy, kto posiada zobowiązania 
finansowe wobec gminy, może mieć dostęp do swojego konta przez 
Internet. 

W każdej chwili osoby fizyczne i prawne mogą sprawdzić terminy 
i wysokości swoich opłat za podatek od nieruchomości, rolny, leśny, 
od środków transportu, a także opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 

Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia wniosku, który 
można pobrać m.in. z Biuletynu Informacji Publicznej lub otrzymać 
w Ratuszu, a następnie do złożenia go w punkcie obsługi klienta 
w Urzędzie Miejskim (niezbędne jest zabranie ze sobą dowodu 
osobistego w celu sprawdzenia tożsamości!). Posiadacze podpisu 
elektronicznego wszystkie formalności mogą załatwić przez In-
ternet poprzez SEKAP lub ePUAP. Ostatnim krokiem jest odebranie 
przyznanego loginu i hasła do systemu (osobiście w Ratuszu; przez 
platformę SEKAP/ePUAP; korespondencyjnie). 

Na platformę eUrząd logujemy się po kliknięciu na zakładkę 
eUrząd na stronie www.um.cieszyn.pl. Formularze i informacje:  
bip.um.cieszyn.pl –> eUrząd. 

BZ
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I. Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni

Wykonawca: 
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon 
w Pszczynie Baza GDDKiA Skoczów – Po-
górze prowadzi akcję zimową na ulicy Gra-
nicznej (wraz z węzłem „Krasna” oraz wę-
złem „Pastwiska”). Droga utrzymywana jest 
w okresie zimowym w drugim standardzie 
zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Ka-
towice prowadzi akcję zimową na drodze 
wojewódzkiej nr 938 – ulica Katowicka (od 
węzła Pastwiska do granicy miasta). Dro-
ga utrzymywana jest w okresie zimowym 
w drugim standardzie zgodnie z Uchwałą Nr 
2078/294/II/2005 Zarządu Województwa 
Śląskiego z dnia 13.09.2005 r.

3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrec-
ka 29 prowadzi akcję zimową na drodze po-
wiatowej – ulica Gwido Langera.

4. Miejski Zarząd Dróg prowadzi akcję 
zimową na drogach publicznych gminnych 
i powiatowych oraz niepublicznych, dla któ-
rych gmina Cieszyn jest zarządcą terenu.

5. Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Sp z o.o. prowadzi akcję zimową na 
drogach wewnętrznych znajdujących się na 
terenach, dla których jest administratorem.

6. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przed-
siębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nie-
ruchomościami „ZAPON”, Wspólnoty 
Mieszkaniowe prowadzą akcję zimową na 
drogach osiedlowych.

7. Zakłady pracy prowadzą akcję zimową 
na drogach wewnętrznych znajdujących się 
na terenach, dla których są administratorem.

II. Oczyszczanie i zabezpieczanie 
chodników publicznych

Wykonawca: 
1. Miejski Zarząd Dróg oczyszcza chodniki 

wzdłuż zarządzanych odcinków ulic nieprzy-
porządkowanych innym nieruchomościom.

2. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrec-
ka 29 oczyszcza chodnik wzdłuż zarządza-
nego odcinka ul. Gwido Langera nieprzypo-
rządkowany innym nieruchomościom.

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 
oczyszcza chodnik wzdłuż zarządzanego 
odcinka ul. Katowickiej nieprzyporządko-
wany innym nieruchomościom.

4. Przedsiębiorstwo Zarządzania i Ob-
rotu Nieruchomościami „ZAPON” prowa-
dzi akcję zimową na chodnikach w terenie, 
dla którego jest administratorem, utrzymu-
je chodniki przyległe do budynków Wspól-
not Mieszkaniowych administrowanych 
przez tego wykonawcę.

5. Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Sp. z o.o. prowadzi akcję zimową na 
chodnikach będących w ich administracji 
oraz przylegających do nieruchomości, któ-
rych jest administratorem.

6. Spółdzielnie Mieszkaniowe prowadzą 
akcję zimową na chodnikach będących w ich 
administracji oraz przylegających do nieru-
chomości, których są właścicielami.

7. Wspólnoty Mieszkaniowe prowadzą 
akcję zimową na chodnikach w terenie, dla 
którego są administratorem, utrzymują 
chodniki przyległe do budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych.

8. Stowarzyszenie Prywatnych Właści-
cieli Nieruchomości utrzymuje chodniki 
przyległe do nieruchomości będących w ad-
ministracji Stowarzyszenia.

9. Zakłady pracy i instytucje prowadzą 
akcję zimową na chodnikach będących w ich 
administracji, utrzymują chodniki wzdłuż 
nieruchomości, których są właścicielami lub 
zarządcami.

UWAGA: 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008 
z późniejszymi zmianami) art. 5. ust. 1. pkt 4 
właściciele nieruchomości (współwłaści-
ciel, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nierucho-
mości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomościa-
mi) zapewniają utrzymanie czystości i po-
rządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzielo-
ną część drogi publicznej służącej dla ruchu 
pieszego, położoną bezpośrednio przy gra-
nicy nieruchomości. Właściciel nierucho-
mości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płat-
ny postój lub parkowanie pojazdów samo-
chodowych.

Uchwała Nr XLVI/474/06 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 26 stycznia 2006 roku 
z późn. zm. rozdział II art. 3 i 4 mówi:

Właściciele nieruchomości są zobowią-
zani do utrzymania czystości i porządku 
poprzez: 
– usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu 
z dachów, balkonów i gzymsów budynków 
niezwłocznie po ich pojawieniu się;
– uprzątnięcie z powierzchni nieruchomo-
ści, w tym z podwórzy, przejść, bram itp., 
oraz chodnika położonego wzdłuż nieru-
chomości błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń. 

Obowiązek oczyszczania chodników ze 
śniegu i lodu winien być realizowany przez 
ich odgarnięcie w miejsce niepowodujące za-
kłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz 
podjęcie działań usuwających lub co najmniej 
ograniczających śliskość chodnika, przy 

czym usuwanie śniegu i lodu nie może powo-
dować uszkadzania nawierzchni chodnika.

Do ograniczenia śliskości chodnika mogą 
być używane wyłącznie takie materiały jak 
piasek bądź kruszywo naturalne lub sztucz-
ne, które należy niezwłocznie usunąć z chod-
nika po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do ogra-
niczenia śliskości chodnika popiołu i żużlu 
oraz środków chemicznych w postaci stałej 
lub zwilżonej, w tym soli takich jak np. chlo-
rek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia 
lub innych.

Obowiązki wyżej określone dotyczą wła-
ścicieli nieruchomości, zarządców dróg bądź 
innych podmiotów obciążonych obowiąz-
kiem oczyszczania chodników.

III. Oczyszczanie i zabezpieczanie 
parkingów

Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg

IV. Oczyszczanie i zabezpieczanie 
mostów, wiaduktów, kładek dla 
pieszych

1. Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg
2. Wykonawca: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Katowi-
cach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA Sko-
czów – Pogórze (obiekty inżynierskie nad 
drogą krajową S1)

V. Wykaz telefonów jednostek 
biorących udział w Akcji Zimowej

• Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszy-
nie, tel. 33 4795261
• GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon 
w Pszczynie, Baza GDDKiA Skoczów – Pogó-
rze, tel. 33 8538919
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
tel. 32 7819211
• Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie, tel. 33 8525874, 33 8515067
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynian-
ka”, tel. 33 8520218
• Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
tel. 33 4794000
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Liburnia”, 
tel. 33 8510709
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Pia-
stowskie”, tel. 33 8520980
• ADM I ul. Śrutarska, tel. 33 8520843, 
33 8513370
• ADM II osiedle ZOR, ul. Tysiąclecia, 
tel. 33 8520223, 33 8513368
• Przedsięb. Zarządzania i Obrotu Nierucho-
mościami „ZAPON”, tel. 33 8579079
• Straż Miejska, tel. 33 8579400, 986
• MIROTRANS Sp. z o.o. Mirosław Gazurek, 
tel. 33 8555014, 602504528
• Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli 
Nieruchomości, tel. 33 8521383

Miejski Zarząd Dróg

Akcja Zimowa 2014/2015 na terenie Cieszyna
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Nr 4 (853)CO? GDZIE? KIEDY?

PREMIERY
13-19.02 g. 14.00, 15.45 BARANEK SHAUN 
(animowana komedia familijna, dubbing) 
Anglia/Francja, b.o.
13-15.02 g. 17.30 3D EXODUS: BOGOWIE 
I KRÓLOWIE (epicka saga biblijna, dubbing)
USA/Ang./Hiszp., od 12 lat
16.02 g. 17.30 2D EXODUS: BOGOWIE 
I KRÓLOWIE (epicka saga biblijna, dubbing) 
USA/Ang./Hiszp., od 12 lat
17-19.02 g. 17.30 3D EXODUS: BOGOWIE 
I KRÓLOWIE (epicka saga biblijna, dubbing) 
USA/Ang./Hiszp., od 12 lat
13-18.02 g. 20.15 BEZWSTYDNY MORTDECAI 
(komedia kryminalna, napisy) USA, od 12 lat
13-14.02 g. 22.15 LOVE, ROSIE (komedia, 
napisy) Anglia/Niemcy, od 15 lat
DKF „Fafik”
19.02 g. 20.15 CZY BOISZ SIĘ BOMBY*
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

16.02 g. 8.00 INTERDYSCYPLINARNY PRO-
GRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO SZKO-
ŁA” – warsztaty dla dzieci i młodzieży
16.02 g. 17.00 IV INDYWIDUALNE MI-
STRZOSTWA CIESZYNA W SZACHACH 
SZYBKICH 
17.02 g. 16.00 „KRZYŻE, KAPLICZKI I FI-
GURY PRZYDROŻNE W OKOLICACH CIE-
SZYNA” – prelekcja multimedialna Adama 
Koniecznego 
18.02 g. 10.00 „CO BY BYŁO, GDYBYM BYŁ 
DRZEWEM...?” – warsztaty plastyczne dla 
przedszkolaków (Wydz. Artystyczny UŚ, COK)
19.02 g. 17.00 „PIĘKNO I HISTORIA IZRAELA” – 
prelekcja multimedialna Lidii Hławiczki
20.02 g. 8.00 INTERDYSCYPLINARNY PRO-
GRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO SZKO-
ŁA” – warsztaty dla dzieci i młodzieży
20.02 g. 17.00 W CYKLU: „OJCOWSKI DOM 
TO ISTNY RAJ...” – spotkanie z miłośnikami 
Cisownickiej „Małej Ojczyzny”
23.02 g. 8.00 INTERDYSCYPLINARNY PRO-
GRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO SZKO-
ŁA” – warsztaty dla dzieci i młodzieży
25.02 g. 17.00 „KLĘCZĄC NA GROCHU 
WIERSZA” – poetyckie spotkanie autorskie 
Beaty Kalińskiej (Grupa Literacka „Nawias”)
26.02 g. 16.00 KORALIKOWA BIŻUTERIA – 
warsztaty rękodzieła dla młodzieży i doro-
słych, prowadzenie Agnieszka Pawlitko 
27.02 g. 17.00 „BYĆ KOBIETĄ” – spektakl słow-
no-muzyczny (LO im. M. Kopernika w C-nie)
WYSTAWY
Galeria 
4-24.02 „DYPLOMY – WITRAŻ” – wystawa 
prac z pracowni dr hab. Katarzyny Pyki 
Galeria „Na Piętrze”
3-27.02 WYSTAWA PRAC Z PRACOWNI AR-
TYSTYCZNEJ GIMNAZJUM 1 

13.02 g. 20.00 spektakl komediowy „Pod 
niemieckimi łóżkami”
20.02 g. 17.30 i 20.00 spektakl „Złodziej”
28.02 g. 14.00 Kabaret Hrabi dla dzieci: 
„Bez wąsów”
28.02 g. 17.00 i 20.00 Kabaret Hrabi i Jurki: 
„Aktorem w płot”
8.03 g. 16.00 i 19.00 Dzień Kobiet z Kabare-
tem NEO-NÓWKA i zespołem muzycznym 
Żarówki
12.03 g. 20.00 Dni Teatru Ateneum im. S. Ja-
racza z Warszawy: „Niech no tylko zakwit-
ną jabłonie”
13.03 g. 20.00 Dni Teatru Ateneum im. 
S. Jaracza z Warszawy: „Kasta la vista”
14.03 g. 20.00 Dni Teatru Ateneum im. S. Ja-
racza z Warszawy: „Pocałunek”

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., niedz.: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
Do 28.02 wystawa „Karol Niedoba i mali 
cieszyńscy mistrzowie”
25.02 g. 17.00 wykład Maksymiliana Ka-
palskiego „Psałterz na pięć głosów. Inku-
nabuły w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego”. Sala Rzymska

Oddział dla dzieci
16.02 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim
17.02 g. 15.00 „Bon czy ton?” – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
20.02 g. 15.00 „WyGRYwamy” – turniej gier 
planszowych
20.02 g. 16.00 „Jak wychować i nie zwario-
wać?” – warsztaty dla rodziców z psycholo-
giem Jolantą Dróżdż-Stoszek
23.02 g. 15.00 „Fun English” – zabawy z ję-
zykiem angielskim
24.02 g. 15.00 „Strefa czytania” – zajęcia 
literackie
27.02 g. 15.00 „WyGRYwamy” – turniej gier 
planszowych
Czytelnia
23 i 25.02 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – 
warsztaty językowe
25.02 g. 15.30 „Biblioteczny rękodzielnik” – 
„Deska nie-deska” – warsztaty rękodzieła
26.02 g. 9.00 i 12.00 „Komputer dla senio-
ra” – warsztaty komputerowe
26.02 g. 17.00 „Sama w Indiach” – spotkanie 
z podróżniczką Haliną Sikorą (sala konf.)
27.02 g. 16.00 Promocja książki Joanny 

Jurgały-Jureczki „Kobiety Kossaków” (sala 
konferencyjna)
Pracownia multimed. YOURmedi@TWO-
JEmedia
14/15.02 od g. 20.00 NOC GIER Z PRĄDEM 
I BEZ PRĄDU 

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
Do 10.04 wystawa „Największe, najstar-
sze, najcenniejsze... Cymelia i osobowości 
ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”
19.02 g. 17.00 prelekcja: O początkach 
„czarnej sztuki” w Cieszynie i drukach ofi-
cyny Prochasków (M. Szelong)

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Laureaci 
konkursu „Śląska Rzecz”. Możliwość orga-
nizacji warsztatów dla dzieci: tel. 33 851 08 
21, wew. 30, 35 lub 53
Do 15.02 „Viva Basket! – 11 tysięcy kilome-
trów”. Basteja i antresola
Do 15.02 „Świet(l)ne historie”. Oranżeria
27.02-31.05 Dizajn tuStela; sala ekspozy-
cyjna. Wernisaż: 27.02 g. 11.00
27.02-31.03 Dizajn u źródeł; pracownie 
rzemiosła Zamku. Wernisaż: 27.02 g. 15.30
27.02-31.03 Projektowanie... do usług; 
mały hol Oranżerii
28.02-19.04 Graduation Projects 2014; 
sala ekspozycyjna Oranżerii. Wernisaż: 
28.02 g. 15.00
27.02-31.03 Projektowanie w drodze / De-
sign na cestě; antresola Zamku. Wernisaż: 
27.02 g. 17.35
SPOTKANIA/WARSZTATY
27.02-1.03 10. Urodziny Zamku Cieszyn 
(więcej: str. 19)

Informacja Turystyczna, sklep z pamiąt-
kami czynne codziennie (za wyjątkiem po-
niedziałków) g. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja 
czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i In-
ternetu dla osób 50+ prowadzone przez La-
tarników Polski Cyfrowej
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Muzeum
4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667
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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.
12.02-17.03 wystawa „Nasza pasja” – litogra-
fia (Franciszek Kubaczka i Gustaw Porębski)

13.02 g. 20.00 koncert: Kuban. Klub Stu-
dencki Panopticum, ul. Bielska 66
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harce-
rza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po 
kontakcie telefonicznym 33 852 43 75

Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn. Alejki  
SportParku
19.02 g. 18.00 mecz tenisa stołowego Fun-
dacja Talent Cieszyn : KTS III Lędziny. ZSB, 
pl. Dominikański 1
21.02 g. 17.00 II liga siatkówki mężczyzn Aka-
demia Talentów Jastrzębski Węgiel II – AZS Po-
litechnika Opolska. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9

19.02 g. 18.00 spotkanie „Wszystkim do-
brze – w Danii też” – Jakub Smyček. Kass 
Strelnice (za mostem Wolności)
27.02 g. 20.00 koncert Rocky Leon i Back To Ba-
sics. Kass Strelnice (za mostem Wolności)
Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67
15.02 g. 17.30 LALKA
17.02 g. 12.30 i 19.00 INTRYGA
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
Do 12.03 wystawa Jakub Adamec: TENKÁ 
HRANICE
16 i 17.02 g. 9.00 ZPEVÁCEK 2015: eliminacje 
miejskiego konkursu w dziecięcym śpiewa-
niu pieśni ludowych Śląska Cieszyńskiego
18.02 g. 10.00 Rewia rolnicza (Zespół Szkół 
Średnich im. Alberta w Czeskim Cieszynie)
19.02 g. 17.00 Spektakl „Holčička a cigareta”
20.02 g. 17.00 Koncert: Kwartet Milana Michny
26.02 g. 16.30 Salon Literacki LECH PRZE-
CZEK: WIECZÓR PEŁEN AFORYZMÓW

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 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. zaufania 33 851 29 29 
(g. 19.00–7.00)
Hospicjum Domowe

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

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości od pon. do pt.  
w godz. 14.00–20.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny: wt. g. 14-16, śr. g. 15-20, pt. g. 12-17
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 54,  
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

Data Apteka (adres, telefon)
13 II –  
27 II

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
33 858-27-65

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

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 
Facebooku

Zachęcamy do polubienia profilu Cieszy-
na na portalu społecznościowym Facebook. 
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi im-
prez, konkursy, itd. – to wszystko na www.
facebook.com/CieszynRobiWrazenie        BZ

Sport

Różne...

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30
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10 lat temu, w niewielkim, 35-tysięcznym Cieszynie, na pograni-
czu polsko-czeskim, rozpoczął swoją misję Zamek Cieszyn (na star-
cie:  Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości). Powstało nietypowe 
centrum przedsiębiorczości, promujące wzornictwo i ułatwiające 
do niego dostęp, ale również chroniące i popularyzujące rzemiosło. 
W odpowiednim miejscu i czasie spotkało się grono osób, które po-

Projektujemy możliwości, czyli 10. Urodziny Zamku Cieszyn 
łączyła wspólna idea i konsekwencja w jej urzeczywistnieniu. Dzię-
ki temu, już od dekady, Zamek łączy ludzi, środowiska, pomysły, 
partnerów projektów… Inspiruje, daje wiedzę i narzędzia, a także 
odwagę do podejmowania wyzwań i wprowadzania zmian. Nie 
mamy gotowych recept i odpowiedzi na wiele pytań. Ale jedno jest 
pewne: projektujemy możliwości! 

Zamek Cieszyn

Cieszyn, podobnie jak 100 innych miejscowości w Polsce, bierze 
udział w tegorocznych EkoWalentynkach. W Dzień Zakochanych 14 
lutego będziemy rozdawać lizaki w kształcie serca za przynoszone 
zużyte baterie.

W naszym mieście akcja prowadzona będzie:
• 14 lutego w godz. 10.00-18.00 na Wzgórzu Zamkowym, w siedzi-
bie OFKI 8 Pokoi, ul. Zamkowa 3;
• 16 lutego w godz. 9.00-14.00 w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Hallera 8.

W 2014 roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk 
baterii, czyli ok. 11 tys. ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład 
chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich (ołów, rtęć), mogą być 
odpadami niebezpiecznymi. Powinny być zatem segregowane i uty-
lizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym 
i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie 
w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3 800 ton)! W roku 2015 wzra-

EkoWalentynki w Cieszynie –wymień baterie na lizaki

sta poziom obowiązkowej selektywnej zbiórki zużytych baterii do 
40%. Szacujemy, że trzeba będzie zebrać 4 500 ton baterii. Pamię-
tajmy, że każda zużyta bateria powinna trafić do specjalnego po-
jemnika na baterie, a nie do zwykłego kosza na odpady! Szczegóły 
akcji na: www.cycling-recycling.eu. 

Magdalena Grala



Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
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Gra na puzonie sprawia Szymonowi dużą przyjemność.

Puzon – instrument z duszą
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia w Cieszynie zaprasza do lektu-
ry cyklu artykułów, których głównymi 
bohaterami są... instrumenty. Szkoła 
kształci uczniów w zakresie gry na 
skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, for-
tepianie, akordeonie, organach, flecie, 
oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, 
puzonie i waltorni. Nauczyciele Szkoły 
Muzycznej zdradzą nieco ciekawostek 
o każdym z nich.

Puzon jest instrumentem dętym bla-
szanym, który po raz pierwszy w zbli-
żonej do dzisiejszej wersji zbudowano 
w XVI wieku w Norymberdze – w Niem-
czech. Najbardziej spokrewniony jest 
z rodziną trąbek, z której wyodrębnił 
się około XIII wieku. Postać, z której wy-
wodzą się bezpośrednio instrumenty 
współczesne, otrzymał najprawdopo-
dobniej w XV wieku, choć te dawniejsze 
(renesansowe i barokowe) miały inną 
menzurę, a więc i brzmienie. Zbudowa-
ny jest z dwóch ustawionych równole-
gle rur mosiężnych połączonych rucho-
mą, wygiętą w kształt litery U rurką 
(suwakiem), którą można swobodnie 
przesuwać. Składa się z 3 podstawo-
wych elementów – ustnika, suwaka oraz 
dźwięcznika, tzw. czary. Ustnik puzonu 
ma kształt lejka, zaś czara głosowa jest 
wydłużona, szeroka u ujścia i wygię-
ta ku dołowi. Puzon jest instrumentem 
o szerokiej skali. Źródłem dźwięku jest 
wdmuchiwane powietrze.

Zastosowanie puzonu jest bardzo sze-
rokie. Ma stałe miejsce w muzyce so-
lowej, orkiestrowej, a także w różnych 
współczesnych projektach muzycznych. 
Korzenny charakter brzmienia puzonu 
pozwala dodać orkiestrom brzmienia 
z dodatkiem odpowiednich „przypraw 
korzennych”, aby kompozycje uniknę-
ły niekiedy braku wyrazu, senności lub 
monotonii. Brzmienie puzonów w utwo-
rach orkiestrowych kompozytorzy czę-
sto wykorzystują do tworzenia ciekawe-
go tła akompaniamentu, różnorodnych 
klimatów oraz zmian nastrojów. Często 
puzony jednym swoim wejściem potrafią 
diametralnie zmienić nastrój utworu mu-
zycznego i nadać mu odmienny charakter. 
Z ciekawostek technicznych – zastosowa-
nie suwaka pozwala puzonowi wyróżniać 
się wśród innych instrumentów, dzięki 
czemu potrafi podkreślać, np. w muzyce 

filmowej, a szczególnie animacyjnej, ko-
miczność różnych sytuacji. Charaktery-
styczne glissando potrafi nadać charak-
ter grze solowej i szczególnego kolorytu 
orkiestrze. Wspomniane już glissando 
i korzenny charakter brzmienia pozwa-
lają puzonowi na zajęcie swojego miej-
sca w repertuarze wszystkich orkiestr/
filharmonii, orkiestr teatralnych i ope-
rowych, operetek, big-bandów, rozryw-
kowych, jazzowych, festiwalowych, stu-
dyjnych, orkiestr cyrkowych, tanecznych 
oraz tak modnych w dzisiejszych czasach 
zespołach muzyki pop oraz folklorystycz-
nych, dzięki promocji puzonu przez takie 
zespoły jak Golec Orkiestra, Enej i wiele 
innych. Zastosowanie puzonu w orkie-
strach dętych dodaje blasku brzmieniu 
i oprawie choreograficznej. Specyficzne 
partie solowe oraz ciekawie rytmizowane 
akompaniamenty sekcji puzonów w para-
dach, musztrach, defiladach czy pokazach 
dodają tym orkiestrom szyku i elegancji. 
W ustawieniu amerykańskim orkiestr 
dętych zawsze sekcja puzonu defiluje 
w 1 rzędzie, będąc wizytówką orkiestry. 
Puzon utożsamiany jest też z barwą gło-
su ludzkiego. W. A. Mozart partię solową 
w Tuba Mirum z „Requiem” przyznał wła-
śnie puzonowi, którego gra ma ilustrować 
przebudzenie przed sądem ostatecznym. 
Właśnie te podobieństwa barwowe z gło-
sem ludzkim, chyba dzięki dużemu na-
syceniu dźwięku alikwotami, pozwalają 

mówić często o puzonie, iż posiada specy-
ficzny dar tworzenia pięknych wokalnych 
partii w balladach i częściach wolnych. 
Za sprawą tłumików puzon w orkiestrze 
może ilustrować śmiech, płacz, mowę 
ludzką, odgłosy przyrody i wielu innych 
miejsc. Jeden ze słynnych amerykańskich 
puzonistów jazzowych Joe Newton grał 
z taką ekspresją, iż wydawało się, że jego 
puzon „mówi, skarży się, krzyczy, jęczy, 
przybierając barwy głosu ludzkiego”. 

Szereg wirtuozów puzonu pracuje nad 
ciągłym jego rozwojem. Pomimo wielu 
dokonań mistrzów tego instrumentu, 
czeka on dalej na młodych, nowych wir-
tuozów.

Chciałoby się, aby w naszym kraju co-
raz więcej młodych ludzi zaczęło uczyć 
się właśnie gry na instrumentach mniej 
popularnych. Kandydaci zdający często 
do szkół muzycznych nie są świadomi, 
że właśnie puzon jest instrumentem 
przyjaznym do nauki. Nawet 5-6-letnie 
dzieci mogą korzystać już z nauki gry, 
gdyż lekkie, tanie i ciekawe puzony są 
produkowane z przyjaznego plastiku 
lub lekkiego metalu w różnych kolorach. 
Zabawa malucha z puzonem, grającego 
dopasowany jeszcze do gustów ucznia 
repertuar, może okazać się pożyteczną 
zabawą i przyjemnością. 

Andrzej Piekorz


