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XVIII Ogólnopolski Dzień 
Judaizmu

Zima w mieście
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23 Finał WOŚP 
w Cieszynie zakończony

11 stycznia odbył się 23 Finał WOŚP, 
jak co roku organizowany przez sztab za-
wiązany przy Hufcu Ziemi Cieszyńskiej, 
którego szefową jest Joanna Brenicka. 

Od wczesnych godzin porannych po-
nad stu wolontariuszy przemierzało mia-
sto z kolorowymi puszkami. W tym roku 
zbierano: „Dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddzia-
łach pediatrycznych i onkologicznych 
oraz godnej opieki medycznej seniorów”. 
Najstarszy wolontariusz miał 57 lat, na-
tomiast najmłodszy miał zaledwie 3 lata 
i kwestował oczywiście w towarzystwie 
dorosłych opiekunów. Widać zatem, że 
idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy jest bliska każdemu, niezależnie od 
wieku. 

Tradycyjnie cieszyński Finał odby-
wał się na Wzgórzu Zamkowym, dzięki 
uprzejmości Zamku oraz Szkoły Mu-
zycznej, które udostępniły swoje po-
mieszczenia, a także przy współpracy 
z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom 
Narodowy”, gmina Cieszyn, Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie, Animo, Funda-
cja Animacji Społeczno-Kulturalnej, RSS 
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. 

WOŚP-owe granie rozpoczęło się już 
w tygodniu poprzedzającym Finał. I tak 
5 stycznia odbył się WOŚP-owy przegląd 
kapel w Klubie Studenckim „Panopticum”, 
w trakcie którego zostali wyłonieni zwy-
cięzcy, którzy zagrali na scenie podczas 
Finału. 8 stycznia odbył się tam też kier-
masz „Coś za coś” – czyli handel wymienny, 
w trakcie którego można było wymienić 
nie tylko ubrania, ale także inne rzeczy. 

Natomiast podczas niedzielnego Fina-
łu przez cały dzień Wzgórze Zamkowe 
tętniło życiem. 

Ciąg dalszy na 4 stronie...

W Cieszynie udało się zebrać 42 343 zł.

Ponad 100 wolontariuszy przemierzało miasto z kolorowymi puszkami.
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XVIII Ogólnopolski Dzień Judaizmu
Dzień Judaizmu to święto w Kościele rzym-

skokatolickim, ustanowione w 1997 roku i ob-
chodzone w wigilię Tygodnia Modlitw o Jed-

Po uroczystości wystąpi zespół Gang Marcela.

ność Chrześcijan. W tym roku gospodarzem 
uroczystości jest diecezja bielsko-żywiecka.

Ideą święta jest ponowne odkrycie więzi 
z judaizmem. Wzajemnemu poznaniu kato-
lików i Żydów mają służyć organizowane 
spotkania modlitewne, rozmowy dotyczą-
ce tradycji i kultury żydowskiej, koncerty 
i różnego rodzaju warsztaty.

Również i Cieszyn jest umieszczony w pro-
gramie Dni Judaizmu. W sobotę 17 stycznia 
o godz. 17.00 przy cmentarzu żydowskim 
(ul. Hażlaska 39) zostanie odsłonięta tablica 
upamiętniająca 81 pomordowanych Żydów 
w czasie II wojny światowej. O godz. 17.30 
w Domu Narodowym zostanie otwarta wy-
stawa, następnie odmówiona będzie modli-
twa o pokój, a po niej wystąpi zespół Gang 
Marcela. Uroczystościom cieszyńskim bę-
dzie przewodniczył ordynariusz diecezji 
bielsko-żywieckiej, bp Roman Pindel.

ks. J. Budniak

Zapraszamy na 
koncert chóru 
Kysuca ze Słowacji

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cie-
szynie serdecznie zaprasza na koncert Mie-
szanego Chóru Kysuca z Czadcy na Słowacji 
pod dyr. Jana Prochazki. 

Koncert odbędzie się w niedzielę 
18 stycznia o godz. 16.00 w kościele Jezu-
sowym. W programie m.in. G. F. Haendel, 
Q. Gasparini, W. A. Mozart, A. Bruckner, 
D. Botnianskij. Wstęp wolny.

Organizatorzy

Wieczór z operetką
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszy-

nie zaprasza 6 lutego (piątek) o godz. 18.00 
na nową inscenizację „Wesołej wdówki”, 
operetkowego superprzeboju, którego par-
tytura błyszczy takimi perełkami, jak aria 
„Wilio, ach Wilio…” czy najsłynniejszy duet 
gatunku „Usta milczą, dusza śpiewa…”.

W głównych rolach występują Grażyna 
Brodzińska, Anita Maszczyk, Magdalena 
Pilarz-Bobrowska, Michał Musioł i Krzysz-
tof Caban.

Bilety w cenie 50, 80, 95 zł do nabycia pod 
numerem telefonu 33 857 75 90 lub na stro-
nie www.bilety.teatr.cieszyn.pl.

Teatr im. Adama Mickiewicza

Wystawa akwareli
 
Nieokiełznany charakter, nieprzewidy-

walność i niezwykle swobodna forma – te 
trzy określenia doskonale opisują akwa-
rele Klaudii Pawelec-Gliklich, kolejnej już 
Artystki, której prace można oglądać (do 
30 stycznia) w cieszyńskiej Galerii Sztuki 
PULS (ul. Głęboka 25/111, I p.).

Jak mówi ta mieszkająca w Żorach malar-
ka – akwarela ma nad nią niesamowitą wła-
dzę, potrafi uzależnić od siebie, jej kapryśne 
i trudne czasem do opanowania tendencje 
są codziennie nowym wyzwaniem. To tech-
nika malarska, która nie pozwala się nudzić 
a zarazem wymaga wielkiej determinacji 
i wytrwałości malującego. Tematyką prac 
zazwyczaj są kwiaty i ich różne formy. Akwa-
rela pozwala oddać ich delikatny i barwny 
charakter. Daje możliwość złapania „zapa-
chu”. Kwiaty są dekoracyjne i pozwalają na 
dokonanie własnych interpretacji.

Galeria Sztuki PULS
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Cieszyn Europejskim 
Miastem Reformacji 

Miasto Cieszyn otrzymało tytuł Europej-
skiego Miasta Reformacji. O decyzji Wspól-
noty Ewangelickich Kościołów w Europie 
poinformował burmistrza miasta Ryszarda 
Macurę sekretarz generalny WEKE biskup 
dr Michael Bünker. 

Stworzenie sieci Miast Reformacji jest ini-
cjatywą Wspólnoty Ewangelickich Kościołów 
w Europie, mającą na celu promocję europej-
skich miast ważnych dla historii XVI-wiecznej 
Reformacji. Miasta będą mogły posługiwać 
się specjalnym logo oraz otrzymają wspar-
cie medialne, a także będą miały prawo do 
współuczestniczenia w działaniach związa-
nych z obchodami przypadającej na 2017 rok 
500 rocznicy Reformacji. 

Choć głównym partnerem projektu jest 
Parafia Ewangelicko-Augsburska, ubiega-
nie się o tytuł Miasta Reformacji było możli-
we jedynie za zgodą władz miasta. Uchwałą 
nr LII/504/14 z dnia 30 października 2014 r. 
Rada Miejska Cieszyna tej zgody udzieliła.

Wśród miast, które mogą otrzymać tytuł Eu-
ropejskiego Miasta Reformacji są Amsterdam, 
Augsburg, Bazylea, Kronsztadt, Bruksela, Cam-
bridge, Kluż-Napoka, Debreczyn, Edynburg, 
Emden, Genewa, Heidelberg, Kopenhaga, Kon-
stancja, Lublana, Lyon, Mikulov, Norymberga, 
Paryż, Praga, Schwäbisch Hall, Sevilla, Sztok-
holm, Uppsala, Strassburg, Tallin, Turku, We-
necja, Wiedeń, Wittenberga, Zurych oraz Wro-
cław. Do tej pory tytuł ten otrzymało 14 miast.

Włączenie do listy Europejskich Miast 
Reformacji, z których większość to znane 
ośrodki turystyczne, może zapewnić Cieszy-
nowi promocję w wymiarze co najmniej eu-
ropejskim i będzie miało pozytywny wpływ 
na ruch turystyczny w mieście.

Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej ks. Janusz Sikora zapewnił o swojej 
gotowości do realizacji projektu. 500-le-
cie Reformacji jest dużym wydarzeniem dla 
wspólnoty Kościoła ewangelicko-augsburskie-
go, w którym jako wspólnota lokalna chcemy 
współuczestniczyć. Jest to okazja do zaprezen-
towania znaczenia Reformacji w Cieszynie – 
powiedział burmistrz Ryszard Macura.

Planowane jest spotkanie proboszcza cie-
szyńskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
i burmistrza Cieszyna z biskupem Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospo-
litej Polskiej ks. biskupem Jerzym Samcem na 
temat podjęcia działań w ramach jubileuszu.

 RK

Zastępca burmistrza 
powołany

Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura 
10 stycznia powołał na stanowisko zastępcy 
burmistrza Bogdana Ścibuta. Pełniący do tej 
pory funkcję I zastępcy Jan Matuszek został 
odwołany ze stanowiska – Ryszard Macura 
złożył Janowi Matuszkowi podziękowania 
za długoletnią pracę na rzecz miasta. 

Dobra komunikacja – 
pierwsza otwarta 
konferencja burmistrza

Podczas spotkania z mieszkańcami na 
temat dobrej komunikacji, 8 stycznia bur-
mistrz Ryszard Macura przedstawił pro-
gram działania na 2015 rok. Burmistrz, 
krótko odnosząc się do mijającego miesią-
ca urzędowania, wymienił m.in. decyzję 
w sprawie odstąpienia od realizacji pro-
jektu budowy galerii „Garncarska” i trudną 
decyzję w sprawie zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego dla przejścia 
granicznego w Boguszowicach.

Wskazując na zadania, które stoją przed 
miastem, wyróżnił projekt budowy węzła 
przesiadkowego przy ul. Hajduka i przygo-
towanie do wejścia w życie Gminnej Karty 
Dużej Rodziny. W tym miesiącu spotkamy się 
z odpowiednim zespołem, który zaproponu-
je radnym rozwiązania w związku z Kartą. 
Musi zapaść jeszcze decyzja co do sposobu fi-
nansowania, w związku z tym być może cały 
projekt rozpocznie się 1 stycznia 2016 roku – 
zapowiedział burmistrz. Ogólnopolski pro-
jekt Karty Dużej Rodziny został wprowa-
dzony w połowie 2014 roku, a do tej pory 
w Cieszynie wydano już ok. 680 kart. Mamy 
nadzieję, że tych kart wydawanych będzie 
coraz więcej. Pod koniec roku został zmie-
niony ogólnopolski wniosek o wydanie 
karty, który można pobrać ze strony Karty 
Dużej Rodziny.

Podczas spotkania sekretarz Stanisław 
Kawecki przedstawił również koncepcję 
zagospodarowania Rynku i przypomniał 
etapy zbierania informacji oraz wstępne 
propozycje architekta. Wszystkie informa-
cje znajdują się na naszych stronach miej-
skich: www.cieszyn.pl w zakładce Strefa 
Mieszkańca/Rewitalizacja Rynku oraz na 
www.um.cieszyn.pl menu górne: Sprawy 
Miasta lub banner po prawej stronie. 

W spotkaniu trwającym ponad 3 godziny 
wzięło udział kilkadziesiąt osób. Licznie 
zadawane pytania dotyczyły różnych sfer 
funkcjonowania miasta. Jedno z nich doty-
czyło osoby wiceburmistrza. Ryszard Ma-
cura, odpowiadając na to pytanie, ogłosił, 
że nowym wiceburmistrzem zostanie Bog-
dan Ścibut, posiadający bogate doświad-
czenie zarządcze, pracując w instytucjach 
publicznych i firmach prywatnych (więcej 
obok).

Kolejne spotkanie odbędzie się 19 lutego, 
a jego tematem będzie „Plan zagospodaro-
wania przestrzennego Cieszyna”. 11 czerw-
ca na spotkaniu omawiana będzie „Komu-
nikacja publiczna łącząca Cieszyn z innymi 
miejscowościami”, a 8 października – „Cie-
szyński rynek pracy”. Na otwarte spotkania 
zapraszamy wszystkich chętnych.

UM Cieszyn

Bogdan Ścibut urodził się w 1961 r. 
w Piotrkowie Trybunalskim. Tam ukończył 
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 
Chrobrego. Studiował psychologię na Uni-
wersytecie Łódzkim, uzyskując tytuł ma-
gistra w 1985 r. W latach osiemdziesiątych 
działał w opozycji demokratycznej. W po-
czątku lat dziewięćdziesiątych kierował 
działem ogólnym delegatury Urzędu Miasta 
Łodzi. Od 1992 roku pracował w przedsię-
biorstwach handlowych i wydawnictwach 
na stanowiskach kierowniczych. W tym 
czasie ukończył studium menedżerskie. Od 
1997 do 2007 roku kierował Prasą Śląską, 
oddziałem spółki Polskapresse wydającej 
„Dziennik Zachodni” i tygodnik „Jarmark”. 
Dwukrotnie zdobył tytuł Menedżera 
Roku tej największej grupy wydawniczej. 
W 2005 roku ukończył na Uniwersytecie 
Jagiellońskim podyplomowe studia z za-
rządzania zasobami ludzkimi. Ukończył 
też kursy z zakresu: „Systemy ocen okre-
sowych”, „Ocena pracownicza jako czynnik 
motywowania”, „Negocjacje”, „Skuteczna 
komunikacja zmiany”. Pracował w Warsza-
wie w spółce Media Regionalne, zajmując 
się dystrybucją i administracją danych oso-
bowych. Przygotowywał do prywatyzacji 
„Ruch” S.A., zasiadając w zarządzie tej spół-
ki giełdowej. W ostatnich latach pracował 
samodzielnie jako konsultant oraz trener 
z zakresu zarządzania oraz rekrutacji i se-
lekcji kadry kierowniczej oraz menedżer 
projektów biznesowych. 

Żonaty, ma jednego syna. Mieszka w By-
strej w powiecie bielskim. 

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Za-
służony Działacz Kultury, Medal Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, Za Solidarność 
i Prawa Człowieka. RK
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Dokończenie z 1 strony...
Dla dzieci przygotowano specjalną Baby 

Sferę, gdzie odbywały się zabawy kolorową 
chustą, malowanie twarzy, warsztaty pla-
styczne, warsztaty filcowania, rozgrywki 
gier planszowych i karcianych oraz tworze-
nie baniek mydlanych. W WOŚP-owej ka-
wiarence przez cały dzień na wolontariuszy 
oraz gości czekały ciepłe napoje (kawa, her-
bata), ciastka oraz tradycyjna grochówka, 
przygotowana przez uczniów z produktów 
przekazanych przez Eurospar.

Dla wszystkich chcących sprawdzić swo-
je umiejętności udzielania pierwszej po-
mocy oraz poszerzyć wiedzę w zakresie 
ratownictwa, odbyła się Ratownicza Gra 
Miejska, w której wzięło udział 6 zespo-
łów. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
u niemowlęcia, poparzenie wybuchającą 

Rada Miejska 
informuje...

Rada Miejska Cieszyna obradowała 
30 grudnia 2014 roku. Sesja rozpoczęła się 
od występu Wyższobramskiego Chóru Ka-
meralnego, którym dyrygował Piotr Sikora. 
Chór wykonał kilka kolęd i pieśni bożona-
rodzeniowych.

Po występie kontynuowano obrady i Rada 
podjęła następujące uchwały w sprawie:
1. Określenia kryteriów, które będą brane 
pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszko-
li, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Cieszyn, 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Cieszyna 
kadencji 2014-2018

• 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 ty-
godniu, w którym jest sesja, godz. 15.00;
• Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych: wtorek w tygodniu, w któ-
rym jest sesja, godz. 15.00. BRM

Budżet Cieszyna na 2015 rok oraz WPF na lata 
2015-2025

W związku z uchwaleniem przez Radę Miejską Cieszyna budżetu 
miasta na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
na lata 2015-2025 informujemy, że pełny tekst powyższych uchwał 
jest dostępny w Cieszyńskim Centrum Informacji (Rynek 1) oraz 
w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Cieszy-
na: bip.um.cieszyn.pl.

Wydział FN

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

23 Finał WOŚP w Cieszynie zakończony
petardą, złamana ręka po upadku ze scho-
dów to tylko niektóre pozoracje, z którymi 
zmierzyli się nasi uczestnicy. Grę wygrał 
trzyosobowy zespół o nazwie „No name”.

Odbyły się także prześmieszne warsz-
taty z improwizacji kabaretowej, przepro-
wadzone przez grupę improwizacyjną Im-
proKanapka, w trakcie których uczestnicy 
zamieniali się na przykład w zombie. 

Finał WOŚP to także czas dobrej muzyki. 
Już o godzinie 11:00 można było posłuchać 
koncertu zespołu „Ela i Chłopcy”, którzy za-
prezentowali ciekawy jazzowy repertuar. Po 
południu odbył się koncert główny, w trak-
cie którego zagrali zwycięzcy WOŚP-owego 
Przeglądu Kapel, a także goście specjalni: De 
Łinows oraz Plagiat 199. W przerwach kon-
certu miały miejsce licytacje, a także pokazy 
taneczne w wykonaniu „Fabryki Tańca” oraz 

Grupy Wsparcia Taktycznego, która przepro-
wadziła pozorację odbijania zakładnika wraz 
z zatrzymaniem groźnych przestępców.

Na zakończenie tego dnia pełnego wra-
żeń i atrakcji odbyło się światełko do nie-
ba. Tradycyjnie zaaranżowane przez grupę 
„Animo”, która zaprezentowała przepiękny 
pokaz teatralno-kuglarski, zadziwiając pu-
bliczność nie tylko FireShow, ale również 
tańcem ze wstążkami i chustami. 

W trakcie 23 Finału w Cieszynie zebrano 
42 343 zł! W jego organizację był zaanga-
żowany szereg osób zarówno z Hufca Ziemi 
Cieszyńskiej, jak i spoza niego, nie odbyłby 
się on także gdyby nie sponsorzy, partne-
rzy i przyjaciele. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy za rok. Gramy do 
końca świata i o jeden dzień dłużej!

Sztab WOŚP w Cieszynie

2. Przystąpienia do realizacji projektu „No-
woczesna szkoła na pograniczu” współfi-
nansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
3. Uchwalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem 2014 roku i ich planu 
finansowego, 
4. Uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na 
2015 rok, 
5. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025, 
6. Zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach długoterminowej pożyczki 
na dofinansowanie zadania: „Likwidacja 
niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – 
projekt pilotażowy”, 

7. Zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w ramach programu „KAWKA”, 
długoterminowej pożyczki na dofinansowa-
nie zadania: „Likwidacja niskiej emisji w Śród-
mieściu Cieszyna – projekt pilotażowy”. 

Radni i Komisje złożyli pierwsze zapyta-
nia, wnioski i interpelacje. Część z nich do-
czekała się już odpowiedzi. Ze szczegółami 
można się zapoznać na stronie interneto-
wej pod adresem: www.bip.um.cieszyn.pl 
w zakładce „Rada Miejska”.

Zapraszam wszystkich mieszkańców 
Cieszyna do wzięcia udziału w sesjach Rady 
Miejskiej Cieszyna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Krzysztof Kasztura
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Nabór uczniów do klas 
pierwszych w SP3

Dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Cieszy-
nie (ul. gen. Hallera 8, tel. 
33 8520168) ogłasza nabór 
uczniów do klas pierwszych 

na rok szkolny 2015/2016. Zapisy odbywa-
ją się w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-
15.00  od 5 stycznia do 15 marca.

 
Potrzebne dokumenty:
• wypełnione podanie (druki do pobrania 
w szkole lub na stronie internetowej www.
sp3-cieszyn.ids.bielsko.pl);
• 1 zdjęcie na legitymację szkolną.

Szkoła oferuje:
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedago-
giczną;
• pomoc specjalistów z zakresu psychologii 
i pedagogiki (pedagog szkolny, psycholog, 
logopeda, nauczyciele prowadzący zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne);
• bibliotekę szkolną z bogato wyposażo-
nym księgozbiorem;
• Internetowe Centrum Informacji Multi-
medialnej;
• boisko wielofunkcyjne;
• pracownię komputerową, stały dostęp do 
Internetu;
• naukę języka angielskiego od klasy 1 do 6;
• świetlicę czynną w godz. 7.00-16.00;
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
• stołówkę szkolną.

SP3

Dzień otwarty w „Trójce”
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 
(ul. gen. Hallera 8, tel. 33 8520168) zapra-
sza na dzień otwarty w „Trójce” – 26 stycz-
nia (poniedziałek) od godz. 17.00. W pro-
gach szkoły witamy rodziców i przyszłych 
uczniów klas pierwszych.

Stowarzyszenie dziękuje
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kul-

tury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych wyraża gorące podzię-
kowania wszystkim instytucjom, sponso-
rom oraz osobom, dzięki którym mogliśmy 
prowadzić naszą działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Dzięki Waszej pomocy 
i współpracy znakomita większość osób nie-
pełnosprawnych nie czuła się osamotniona, 
skorzystała z wielu ciekawych przedsięwzięć 
na miarę naszych wspólnych możliwości.

W bieżącym roku poszukujemy wolonta-
riuszy do wykonywania drobnych prac ad-
ministracyjnych.

Będziemy wdzięczni za dalszą owocną 
współpracę w obecnym roku 2015 z na-
dzieją, że wspólnie możemy zrobić wiele 
dobrego dla innych.

Z okazji początku roku 2015 życzymy 
wszystkim dobrego zdrowia, życzliwych 
i wspaniałych ludzi, wiele radości z działań 
na rzecz innych oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym.

Kontakt: pon.-czw. g. 14.00-18.00, ul. Głę-
boka 11a (wejście od ul. Trzech Braci 4), 
tel. 33  58 12 56, www.strehon.ox.pl.

Zarząd

Grafiki Henryka 
Jasińskiego

Galeria „Przystanek Grafika” zapra-
sza na pierwszą w 2015 roku wystawę 
pt. „Dawne grafiki – linoryty”. Henryk Ja-
siński – autor prac, cieszyński artysta do-
skonale znany ze swych rozlicznych dzia-
łań nie tylko na terenie miasta, postanowił 
przypomnieć się swymi dawniejszymi pra-
cami linorytowymi. Ciekawym zdaje się po-
równanie ówczesnego „nowego spojrzenia” 
do współczesnych artystycznych trendów 
w tej szlachetnej technice. Warto dowie-
dzieć się, czy „kierunek był słuszny” i kolej-
ni graficy podążyli proponowaną ścieżką, 
czy też oglądamy tylko ślady poszukiwań 
twórczych. Niewątpliwie to dobre i po-
prawnie wykonane prace artystyczne.

Jak sam autor wspomina: Moje prace 
graficzne to przeważnie kompozycje abs-
trakcyjne, wszelkie podobieństwo do form, 
kształtów i przedstawień jest przypadkowe, 
ponieważ dla mnie inspirujące były zawsze 
formy „naturalnie kształtowane” i różnego 
rodzaju struktury wizualne.

Wystawę można oglądać do 10 lutego 
w Galerii „Przystanek Grafika” przy Mu-
zeum Drukarstwa w Cieszynie (ul. Głębo-
ka 50) w godzinach otwarcia Muzeum.

efka

Zanim zostaniesz przedsiębiorcą 
6 i 7 lutego rusza kolejna edycja „ABC Przedsiębiorczości”. Dwudniowe szkolenie to 

szansa zdobycia wielu informacji i wskazówek, szczególnie cennych dla tych, którzy za-
mierzają założyć własną firmę. Uczestnicy mogą też skorzystać z indywidualnych konsul-
tacji z ekspertami, by sprawdzić swój pomysł na biznes i dowiedzieć się, jak zdobyć fun-
dusze na jego prowadzenie. Warto też zwrócić uwagę na moduł: ABC wolnych zawodów, 
w którym mowa będzie m.in. o przepisach podatkowych, sprzedaży usług i produktów, 
ubezpieczeniach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jakie są formy prawne prowa-
dzenia firmy i związana z tym odpowiedzialność, poznają wady i zalety spółek. Udział 
w szkoleniu jest bezpłatny dla mieszkańców Cieszyna, mieszkańcy powiatu cieszyńskie-
go zapłacą 50 zł, pozostałe osoby – 100 zł. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 4 lutego. 
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: biuroklub@zamekcieszyn.pl lub fax 
+48 33 851 08 21 w. 16 (do pobrania ze strony internetowej Zamku Cieszyn lub w Dziale 
Przedsiębiorczości Zamku Cieszyn). Informacje: www.zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

Program dnia:
• godz. 17.00 – przedstawienie krótkich sce-
nek teatralnych „Wrona i ser”, „Straszydła”, 
pokaz umiejętności tanecznych „Parasolki”;
• godz. 17.20 – występy laureatek Międzysz-
kolnego Konkursu „Bawimy się słowami”, 
krótka prezentacja „Co słychać w Trójce”;
• godz. 17.40 – zwiedzanie szkoły.
Równolegle:
• zajęcia w świetlicy szkolnej „Kuchcikowo”;
• zabawy i gry w salach 2, 3, 23, 24;
• „świat wyobraźni” – zaj. plastyczne w sali 22;
• zabawy ruchowe w sali 5 i małej sali gim-
nastycznej;
• zabawy muzyczne z instrumentami per-
kusyjnymi – sala 1;
• zajęcia artystyczne z elementami muzy-
koterapii – sala 6;
• zajęcia teatralne – sala 16. SP3

Gwiazda Betlejemska
Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgórze” 

oraz Koło nr 2 „Mały Jaworowy” MZC za-
praszają 21 stycznia (środa) o godz. 17.00 
do salki Rady Osiedla przy ul. Z. Kossak-
-Szatkowskiej 6 (I piętro) na prelekcję mul-
timedialną pt. „Gwiazda Betlejemska”, któ-
rą przedstawi mgr Marek Dróżdż.

Organizatorzy Jedna z prac Henryka Jasińskiego.
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Przedsiębiorcy – jubilaci 

Cieszyn nocą według 
Dariusza Orszulika

„Galeria zmienna” Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie zaprasza do obejrzenia wysta-
wy „Cieszyn nocą”  Dariusza Orszulika, jed-
nego z najbardziej znanych polskich akware-
listów.Wystawa czynna jest do 30 stycznia.

Dariusz Orszulik, rodowity cieszyniak, 
od najmłodszych lat odkrywał w sobie pa-
sję i miłość do malarstwa, którą pielęgnuje 
do dnia dzisiejszego. Tematem jego obra-
zów jest głównie polski pejzaż, zwłaszcza 
góry, których piękno oraz niezwykłość 
sprawiła, że przez ponad dwadzieścia lat 
związany był z Zakopanem.

Malo invidiam quam 
misericordiam

Książnica Cieszyńska zaprasza na pre-
zentację nowego tomu serii „Bibliotheca 
Tessinensis” zatytułowanego „Malo invi-
diam quam misericordiam. Wybór pism 
i dokumentów dotyczących Leopolda Jana 
Szersznika”. Prezentacja odbędzie się w po-
niedziałek 19 stycznia o godz. 16.00 w sali 
konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej. 
W spotkaniu udział wezmą autorzy edycji 
prof. Janusz Spyra i dr Grzegorz Chromik 
oraz recenzent tomu prof. Dan Gawrecki.

Prezentowany tom obejmuje źródła – 
w zdecydowanej w większości dotąd niepu-
blikowane – dotyczące biografii oraz dorob-
ku ks. Leopolda Jana Szersznika. Znalazły 
się wśród nich materiały o charakterze ści-
śle biograficznym, w tym m.in. pozostająca 
dotąd w rękopisie autobiografia ex-jezuity, 
przygotowana przez niego charakterysty-
ka własnych dokonań, testament, a ponadto 
korespondencja prywatna oraz pisma urzę-
dowe, w głównej mierze odnoszące się do 
starań mających na celu założenie biblioteki 
i muzeum. Drugą istotną część edycji zajmu-
ją pozostawione przez cieszyńskiego pre-
fekta w różnych stadiach zaawansowania 
opracowania naukowe, a także wszelkiego 
rodzaju materiały warsztatowe, ekscerpty 
z lektur, notatki z prowadzonych obserwa-
cji czy projekty planowanych badań. Całość 
wyposażona została w aparat krytyczny, 
obejmujący przypisy tekstowe i rzeczowe, 
a także w obszerne wprowadzenie, prezen-
tujące biografię i sylwetkę ks. Leopolda Jana 
Szersznika i zawierające omówienie jego 
spuścizny piśmienniczej.

Na 2014 r. przypada 200 rocznica śmier-
ci ks. Leopolda Jana Szersznika. Ukazującą 
się więc w tymże roku edycję jego niepu-
blikowanych dotąd pism traktować należy 
również jako wyraz hołdu dla starań i osią-
gnięć cieszyńskiego jezuity.

Książnica Cieszyńska

Obecnie, po wielu latach spędzonych na 
artystycznej wędrówce, na powrót mieszka 
w Cieszynie. Jak sam mówi, tworzy swoje 
obrazy z myślą o mieszkańcach nadolziań-
skiego grodu, pragnie poprzez swoje dzie-
ła przekazać im słońce, radość, uśmiech 
i piękno cieszyńskiej ziemi, stworzonej 
wprost z uśmiechu Boga.

Cieszyński artysta ma na swoim koncie 
kilkanaście wystaw, zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych, m.in. w Londynie 
(1984), Los Angeles (1995), Nowym Jor-
ku (1997), Warszawie (1999), Zakopanem 
(2005) oraz w Cieszynie (2006, 2011-2014).

Wystawa została zorganizowana przez 
Szpital Śląski w Cieszynie przy pomocy 

Galerii Sztuki PULS w Cieszynie. „Galeria 
zmienna” mieści się w Zespole Poradni Spe-
cjalistycznych Pawilonu Diagnostyczno-
-Zabiegowego, wstęp bezpłatny.

ZZOZ w Cieszynie

Spotkanie Noworoczne Klubu Przedsiębiorcy weszło już do kalendarza cieszyńskich wy-
darzeń. Tegoroczne spotkanie w Zamku Cieszyn będzie także okazją do wręczenia Paszpor-
tów Przedsiębiorcy oraz uhonorowania firm – jubilatów. 

To nowa inicjatywa, ale mam nadzieję, że stanie się tradycją i co roku będziemy honorować 
należące do Klubu Przedsiębiorcy firmy i organizacje, które obchodzą jubileusze działalności. 
Po to, by pokazać, jak znacząca jest ich rola dla regionu – komentuje Anna Kańska-Górniak, 
koordynatorka Klubu Przedsiębiorcy.

Do grona, które będzie uhonorowane podczas Spotkania Noworocznego należy Przedsię-
biorstwo Poligraficzne „Modena” w Cieszynie prowadzone przez Beatę i Andrzeja Kamiń-
skich. Założona 25 lat temu firma była jednym z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw 
poligraficznych w regionie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe i nowoczesny park ma-
szynowy pozwalają sprostać oczekiwaniom klientów i reagować na zmieniające się trendy 
rynku poligraficznego. Państwo Kamińscy angażują się w działalność Klubu Przedsiębior-
cy od samego początku jego istnienia, poszerzają swoje kompetencje, uczestnicząc w szko-
leniach i spotkaniach.

25 lat na rynku działa także Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek w Cieszynie, za-
łożone przez Andrzeja Słotę, miłośnika turystyki i sportu. Firma organizuje m.in. wycieczki 
krajowe i zagraniczne, wyprawy turystyczno-trekingowe, obozy, zajmuje się też turystyką 
szkolną. Jej właściciel jest także angażującym się w życie miasta społecznikiem, przez wiele 
lat był szefem rady Klubu Przedsiębiorcy, przyczyniając się do budowania środowiska go-
spodarczego Cieszyna i integrowania lokalnego biznesu.

Kolejny z jubilatów – Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Part-
ner – od 15 lat działa na rzecz współpracy i partnerstwa trzech sektorów: publicznego, or-
ganizacji pozarządowych i biznesu. Organizacja zajmuje się doradztwem, pomagając przy-
gotowywać i rozliczać projekty wspierane ze środków unijnych. Stowarzyszenie wspiera 
w działaniach Klub Przedsiębiorcy, pomagając w realizacji trudniejszych zadań.

Jubileusz 5-lecia działalności świętowała także firma Cateringowa Żarełko z Pogwizdo-
wa, specjalizująca się w organizacji i obsłudze przyjęć weselnych, okolicznościowych, jak 
i imprez plenerowych. Jej założyciel Łukasz Kocur skorzystał na starcie ze szkoleń i kon-
sultacji oferowanych przez Klub Przedsiębiorcy i cały czas poszerza swoją wiedzę. Testem 
kompetencji było dla firmy było m.in. organizowane przez Zamek Transgraniczne Forum 
Gospodarcze w Czeskim Cieszynie, w którym uczestniczyło około 200 osób.

Do grona jubilatów dołącza także Dorota Kawulok, szefowa rady Klubu Przedsiębiorcy 
III kadencji, która 5 lat temu założyła Kancelarię Podatkową Powiernik. Było to ukorono-
waniem jej ponad 25-letniego doświadczenia zawodowego, które zdobyła jako księgowa, 
główna księgowa, analityk finansowy, dyrektor finansowa oraz biegła sądowa z dziedziny 
rachunkowości i księgowości. Jest główną prowadzącą moduł podatkowo-księgowy w cy-
klu „ABC Przedsiębiorczości” oraz doradcą biznesowym i konsultantką w Punkcie Konsul-
tacyjnym i Klubie Przedsiębiorcy. 

Wszystkim jubilatom życzymy kolejnych, owocnych lat działalności z rzetelnymi klien-
tami i partnerami oraz sukcesów w dalszym budowaniu środowiska gospodarczego w Cie-
szynie. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się 21 stycznia w Zamku Cieszyn podczas 
Spotkania Noworocznego Klubu Przedsiębiorcy. 

Zamek Cieszyn

Cieszyński artysta Dariusz Orszulik.
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Biblioteczny Rękodzielnik

Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza 
na cykl warsztatów kreatywnych „Biblio-
teczny Rękodzielnik”.

Podczas spotkań uczestnicy poznają róż-
norodne techniki rękodzielnicze oraz ich 
zastosowanie w pracach takich, jak wielo-
warstwowa kartka, styropianowe ozdoby, 
uszyją serce, wykonają ozdobną podkładkę 
pod kubek, zakładkę do książki, wykonają 
taga z literackim cytatem oraz ozdobny po-
jemnik lub pudełko.

Zachęcamy do udziału wszystkie twórcze 
osoby, a także tych, którzy dopiero chcieli-
by się z rękodziełem zapoznać. Spotkania 
będą się odbywały w ostatnią środę miesią-
ca, przewidywany czas trwania: ok. 2 godz. 
Wiek uczestników: od 16 lat.

Pierwsze warsztaty („Walentynkowa kart-
ka vintage”) będą miały miejsce 28 stycznia, 
godz. 15:30. Uczestnicy wykonają war-
stwową kartkę, z użyciem najwyższej jako-
ści papierów do scrapbookingu oraz odpo-
wiednich dodatków. 

Zapisy: telefoniczne (33 8520 710), ma-
ilowe (czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl) lub 
osobiście. Ilość osób – ograniczona.

BM

Dni Teatru w Cieszynie

Plecionkarstwo na 
wystawie i warsztatach 

Za nimi 11 tysięcy kilometrów, które 
ekipa Stowarzyszenia Serfenta pokonała 
prowadząc badania etnograficzne w Polsce 
i Norwegii. Zebrane materiały można oglą-
dać na wystawie „Viva Basket! – 11 tysięcy 
kilometrów” w Zamku Cieszyn. Najmłodsi 
będą mogli w czasie ferii spróbować swoich 
sił w plecionkarstwie. 

Na wystawie można zobaczyć kilka-
dziesiąt fotografii autorstwa Rafała Soliń-
skiego, prezentujących plecionkarzy obu 
krajów, ich życie i pracę. Są też stworzone 
przez nich wyroby oraz niespodzianki – 
przedmioty, które Stowarzyszeniu Serfenta 
podarowali goście zeszłorocznej konferen-
cji plecionkarskiej organizowanej w Cie-
szynie. Stąd obecne na wystawie obiekty 
z Indonezji czy Zimbabwe. Opowieść uzu-
pełniają filmy z wypraw terenowych. 

Otwierając wystawę, Paulina Adamska-
-Malesza ze Stowarzyszenia Serfenta po-
wołała się na Daniela Charny, który w 2011 
przygotował dla Muzeum Wiktorii i Alberta 
w Londynie wystawę „Power of Making”, 
pokazującą siłę rzemiosła i rękodzieła. Bry-
tyjski kurator i pisarza podkreśla, jak wiele 
straciliśmy w 21 wieku przez nowoczesną 
technologię, zapominając zarazem jaką ra-
dość i przyjemność daje tworzenie i praca 
własnych rąk. Na szczęście są jeszcze takie 
osoby, które potrafią zrobić coś własnoręcz-
nie, tak jak plecionkarze. I to oni są bohate-
rami wystawy „Viva Basket! – 11 tysięcy ki-
lometrów”, która jest częścią projektu „Niech 
żyje kosz! Plecionkarstwo jako żywa tradycja 
w kontekście Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kultu-

Podczas wernisażu Jan Zogata pokazywał jak wyplata się z korzeni świerka. 

ry”. Ekspozycję można oglądać do 15 lutego 
w Zamku Cieszyn (antresola i Basteja, na-
przeciw Informacji Turystycznej). 

Wystawa i projekt są też szansą, by spró-
bować nauczyć się razem z ekipą Stowarzy-
szenia Serfenta podstaw plecionkarstwa. 
Taką szansę będą miały dzieci i młodzież (od 
lat 7) już 4 lutego, których zapraszamy do 

udziału w bezpłatnych warsztatach. Trzeba 
jednak się wcześniej zgłosić. Pierwsza gru-
pa będzie uczyła się wyplatania od 10.00 
do 13.00, a druga – od 14.00 do 17.00. Zgło-
szenia na warsztaty: ltrojan@zamekcieszyn.pl  
lub tel. 33 851 08 21 wew. 30. Informacje: 
www.zamekcieszyn.pl lub serfenta.pl.

Zamek Cieszyn

Styczniowe koncerty w Cafe Muzeum

Cafe Muzeum (ul. Regera 6) zaprasza w swoje progi na koncerty, które odbywają się 
w styczniowe, niedzielne popołudnia.
• 18.01 g. 16.00 „Kolędy i pastorałki spod Złotego Gronia” – wystąpią Wałasi. Bilet: 15 zł;
• 25.01 g. 16.00 „Koncert kolęd i autorskich pastorałek” – wystąpi zespół wokalno-instru-
mentalny Bevin. Bilet: 10 zł. Cafe Muzeum
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Snowboardowa 
przygoda w Cieszynie

Pod koniec listopada ubiegłego roku za halą 
widowiskowo-sportową (ul. Sportowa 1) po-
wstała snowboardowa platforma treningowa. 
Idea uruchomienia takiego miejsca zrodziła 
się z doświadczeń i obserwacji Pauliny Ligoc-
kiej, która, podróżując po świecie, zaobserwo-
wała podobne rozwiązania treningowe. 

Naszym założeniem było szkolenie dzie-
ci w snowboardzie i zaszczepianie bakcyla 
sportu poprzez snowboard, a także stwo-
rzenie warunków do treningu bez względu 
na warunki pogodowe. Nieraz już wykorzy-
stywaliśmy śnieg z lodowiska przy okazji 
różnych imprez, ale zawsze było to kosztem 
dużego wysiłku związanego z transportem 
śniegu, teraz wszystko jest na miejscu i na 
stałe. Teren jest ogrodzony, oświetlony i jest 
bardzo komfortowo – mówi Paulina Ligocka.

Oferta zajęć pod hasłem „Twoja Snowbo-
ardowa Przygoda” kierowana jest do dzieci 
i młodzieży, chętnych swój czas wolny po-
święcić na sport. W ramach tego projektu 
treningi odbywają się również na hali spor-
towej UŚ, gdzie ćwiczone są akrobacje na 
batutach, a także tworzone są różne tory 
sprawnościowe poprawiające zwinność 
i koordynację ruchową zawodników. 

Jak patent na zajęcia odebrała młodzież? 
Początkowo młodzież była zaskoczona, że 

coś takiego powstało specjalnie dla nich. Teraz 
bardzo są zadowoleni i chętnie przychodzą na 
treningi. Regularnie trenuje z nami grupa około 
15 osób – mówi trener Michał Andrzejewski. 

Rodzice nie mają obaw?
Freestylowy snowboard jest sportem eks-

tremalnym i wiąże się z ryzykiem. Skoki na 
skoczniach niosą ryzyko upadku czy kontu-
zji, ale metody prowadzenia zajęć, właściwe 
przygotowanie fizyczne, regularny trening 
pod czujnym okiem trenerów minimalizują 
ryzyko. Dbamy o bezpieczeństwo naszych 
podopiecznych, tak aby to była fajna przygo-
da, a nie bolesne wspomnienie – uśmiecha się 
Paulina Ligocka. 

Jak wyglądają zajęcia? 
Typowy trening rozpoczyna się od przygo-

towania toru. Zawodnicy sami poprawiają 
skocznię, ucząc się przy okazji, jak budować. 
Następnie obowiązkowa rozgrzewka – gim-
nastyka trwa ok. 15 min. – i potem trening, 
czyli nauka i doskonalenie od najprostszych 
elementów typu zjazd, skok, aż do ewolucji 
z obrotami. Mamy do wykorzystania skocz-

Zapraszamy do kibicowania 
koszykarzom i siatkarzom

MOSiR Cieszyn zaprasza do kibicowania 
zawodnikom II ligi mężczyzn w koszyków-
ce  i piłce siatkowej. Mecze rozegrane zo-
staną w najbliższym czasie na hali Uniwer-
sytetu Śląskiego (ul. Paderewskiego 9).

Mecz koszykówki – 9 kolejka, II runda –
zostanie rozegrany w środę 28 stycznia 
o g. 18.00. Zagrają: KS MOSiR Cieszyn – 
KKS Mickiewicz Romus Katowice. Wstęp: 
bilet normalny 5 zł, bilet ulgowy 3 zł.

Mecz piłki siatkowej – 15 kolejka – od-
będzie się w sobotę 24 stycznia o g. 17.00. 
Zagrają: Akademia Talentów Jastrzębski 
Węgiel II – TKS Tychy. Wstęp bezpłatny. Dla 
kibiców przygotowano konkursy z nagro-
dami.

BZ

nię, minitor dla początkujących i przeszkodę 
jibbingową – dodaje Michał Andrzejewski. 

Paulina Ligocka i Freestyle Sports Union za-
praszają na zajęcia! Zima w okolicach Cieszy-
na nie rozpieszcza fanów białego szaleństwa, 
przy takich warunkach trening na platformie 
wydaje się być optymalnych wyjściem. Stowa-
rzyszenie Freestyle Sports Union zaprasza na 
treningi w poniedziałki w godz. 17.00-19.00, 
które odbywać się będą do końca marca. 

Życzymy sukcesów, szczególnie w nad-
chodzącej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, do której młodzi zawodnicy się wła-
śnie przygotowują. 

Wywiad z Pauliną Ligocką-Andrzejewską 
i Michałem Andrzejewskim z Freestyle Sports 
Union przeprowadził Bartosz Szyszkowski 

(MOSiR Cieszyn)

Zapraszamy na halę widowiskowo-spor-
tową (ul. Sportowa 1) 23-24 stycznia na mi-
strzostwa Polski juniorów w łyżwiarstwie 
figurowym – soliści i solistki: w piątek pro-
gramy krótkie (g. 16.00-20.30), w sobotę do-
wolne (g. 12.00-17.00). BZ

Specjalnie dla młodzieży za lodowiskiem powstała snowboardowa platforma treningowa.
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Zima w mieście 2015
Dla najmłodszych podczas ferii przygoto-

waliśmy w COK „Domu Narodowym”szereg 
atrakcyjnych zajęć w formie warsztatów, 
pokazów i spotkań.

Warsztaty prowadzone są dla dzieci w wie-
ku 6-12 lat. Obowiązują zapisy – ilość miejsc 
ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest 
dokonanie wpłaty (karnet na 10 zajęć: 60 zł, 
bilet pojedynczy: 7 zł) na tydzień przed im-
prezą. Na zajęcia szachowe wstęp wolny. 

• „ZIMOWE ZWIERZAKI” – warsztaty ce-
ramiczne: 2 i 3.02 g. 11.00 
Uczestnicy zajęć wybiorą zwierzątko, któ-
re najbardziej kojarzy im się z zimową porą. 
Może to będzie pingwin, foka, miś polar-
ny...? Z plastra gliny wyczarujemy ciekawą 
ozdobę w kształcie wybranego zwierza-
ka. Dzięki użyciu samoutwardzalnej gliny 
dzieci będą mogły wykonaną pracę zabrać 
do domu.

• „HU! HU! HA! NASZA ZIMA ZŁA...”: 4.02 
g. 10.00 
Z plastikowej butelki zrobimy karmnik – zi-
mową „ptasią stołówkę” dla naszych skrzy-
dlatych przyjaciół. Na zajęciach dowiemy 
się jak materiały pochodzące z recyklingu 
można twórczo i pożytecznie przywrócić 
do życia. 

• „WYCZAROWANE Z PAPIERU” – warsz-
taty origami: 5.02 g. 10.00 
W origami punktem wyjścia jest kartka 
papieru, której nie można ciąć, kleić, dodat-
kowo zdobić i z której przez zginanie two-

rzone są przestrzenne figury. Podczas zajęć 
dzieci krok po kroku poznają technikę tej 
pochodzącej z Chin, a rozwiniętej w Japonii 
sztuki składania papieru.

• SZKÓŁKA SZACHOWA DLA NAJMŁOD-
SZYCH: 5.02 g. 16.00 
Jak co roku podczas ferii zimowych zapra-
szamy dzieci do udziału w zajęciach szkół-
ki szachowej, która zawsze przyciąga wielu 
zainteresowanych i cieszy się dużym po-
wodzeniem. Uczestnicy będą mogli poznać 
ABC tej pasjonującej gry. 

• „MAGICZNA KONSOLA" – warsztatów 
dla małych dj-ów: 6.02 g. 10.00 
DJ - kto to taki? Jak wygląda i na czym po-
lega jego praca? Czy trzeba bać się mikrofo-
nu? Czy mikserem zrobimy ciasto, a może 
coś innego? Odpowiemy na te i wiele innych 
pytań...

• „ŚNIEŻYNKA..., PIERZYNKA...” – warsz-
taty rękodzieła: 9.02 g. 10.00 
Na zajęciach uszyjemy „śniegową” kulę, 
którą ozdobimy guzikami, koronkami, 
śnieżynkami z filcu i materiału.

• „KRÓLOWA ŚNIEGU” – warsztaty pla-
styczno-teatralne: 10.02 g. 10.00 
Inspiracją warsztatów jest znana baśń 
J. Ch. Andersena. Wykonamy postacie z ba-
śni i scenografię do niej. W 2 części zajęć 
dzieci w drewnianym teatrzyku (replika 
Sceny Starego Teatru w Kopenhadze, na 
której niegdyś występował sam Andersen) 
wystawią spektakl lalkowy „Królowa Śnie-
gu”. Będzie nam towarzyszyć pozytywko-
wa muzyka. 

• „KARNAWAŁOWE MASKI” – warsztaty 
plastyczne: 11.02 g. 10.00
Z rożnych materiałów plastycznych wyko-
namy i pięknie ozdobimy maski. Porozma-
wiamy też o karnawałowych zwyczajach...

• „PAPIEROWE FANTAZJE” – origami: 
12.02 g. 10.00 
Wystarczy kolorowa kartka papieru i odro-
bina fantazji, by wyczarować zwierzęta, 
drzewa, kwiaty…

• SZKÓŁKA SZACHOWA DLA NAJMŁOD-
SZYCH: 12.02 g. 16.00 
„...Szachy to nie tylko gra, ale i dyscyplina spor-
towa. Wywiera pozytywny wpływ na gracza, 
ucząc go przewidywania, logicznego myślenia, 
sportowego współzawodnictwa, cierpliwości, 
trenuje pamięć... – także w czasie zimowej laby”.

• „BUKIECIKI Z BIBUŁY” – warsztaty rę-
kodzieła: 13.02 g. 10.00 
Na warsztatach dzieci z „krepiny” wykonają 
rożne kwiaty: różyczki, stokrotki, krokusi-
ki, hiacynty, z których powstaną bukieciki. 
Będą je mogły podarować kochanej osobie.

COK

Jastrzębski Węgiel 
nagradza

10 stycznia w hali sportowej Uniwersyte-
tu Śląskiego podczas meczu 2 ligi siatkówki 
mężczyzn pomiędzy Akademią Talentów 
Jastrzębski Węgiel II a Juvenią Wakmet Głu-
chołazy, w którym podopieczni Jarosława 
Kubiaka ulegli zespołowi z Głuchołazów 3:1, 
na licznych kibiców, którzy przybyli dopin-
gować drużyny czekała niezwykła atrakcja. 
Otóż, zgromadzeni widzowie mieli okazję 
wygrać wyjątkowe gadżety ufundowane 
przez Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel, 
wśród których znalazły się między innymi: 
klubowe koszulki, szaliki, smycze, kubki oraz 
unikatowa piłka z podpisami zawodników, 
którzy w sezonie 2013/2014 zdobyli brą-
zowy medal w rozgrywkach Ligi Mistrzów. 
Wystarczyło tylko wykazać się wiedzą na 
temat drużyny KS Jastrzębski Węgiel i od-
powiedzieć na krótkie pytanie. Szczęśliw-
cami, którym udała się ta sztuka, okazali się 
mieszkańcy Cieszyna: Jakub, Krzysztof, Zofia, 

Michał, Kacper. Wszystkim zwycięzcom gra-
tulujemy oraz zapraszamy na kolejny mecz, 
w którym Akademia Talentów zmierzy się 
z drużyną TKS Tychy. Mecz odbędzie się  w 
sobotę 24 stycznia o godzinie 17:00 w hali 

sportowej Uniwersytetu Śląskiego (ul. Pa-
derewskiego 9). Podczas meczu kibice będą 
mieli znowu okazję wziąć udział w konkursie 
i zgarnąć wyjątkowe nagrody.

MOSiR Cieszyn

Nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy z nagrodami czekały na kibiców siatkówki.
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W cyklu „Żywe 
źródła”: Drogi 
i bezdroża piosenki 
cieszyńskiej

Bogactwo i specyfika cieszyńskiego 
folkloru pieśniowego ma źródło nie tylko 
w twórczości rodzimej, ale i tej, która po-
wstała u sąsiadów bliższych i dalszych, 
a przez ziemię cieszyńską została przy-
swojona. W Domu Narodowym prześledzi-
my wędrówki melodii cieszyńskich w obce 
strony, a pieśniczek obcych na grunt cie-
szyński, a także związane z tym przemiany 
ich tekstu, melodii, rytmiki. Spotkanie po-
prowadzi prof. Daniel Kadłubiec, znany et-
nograf, folklorysta, badacz kultury ludowej 
Śląska Cieszyńskiego. Zagra Kapela „Nowi-
na” z Jabłonkowa. Zaprezentujemy też bo-
gaty zbiór dawnych śpiewników z kolekcji 
Franciszka Kłody z Pogwizdowa. Będzie 
również okazja do wspólnego śpiewania... 
Zapraszamy 21 stycznia (środa) o godzinie 
17.00, wstęp wolny.

COK

Kolędy i karnawałowe 
rytmy

23 stycznia (piątek) o godzinie 17.00, 
podczas pierwszego w nowym roku kon-
certu Miejskiej Orkiestry Dętej „Cieszy-
nianka”, usłyszymy najpiękniejsze kolędy 
i pastorałki. Wyjątkowością tego koncertu 
będzie połączenie brzmienia instrumentów 
dętych i harfy. To właśnie w wykonaniu ta-
kiego niezwykłego duetu zabrzmi „O gwiaz-
do betlejemska”, będzie też „Cicha noc" solo 
na dwie trąbki, nieśmiertelne „White Chri-
stmas” oraz „Oj maluśki, maluśki” i „Gdy 
śliczna Panna” w rytmie swingu. W drugiej 
części koncertu zespół płynnie wprowadzi 
nas w taneczne rytmy, prezentując ulubione 
melodie światowej muzyki rozrywkowej. 
Utwory „Buena sera seniorina” czy „La Cu-
caracha” z całą pewnością stanowić będą 
doskonały wstęp do rozpoczynającego się 
właśnie karnawału. Zapraszamy do Domu 
Narodowego, można już nabyć bilety. COK

Broszki nie tylko do 
karnawałowych kreacji

27 stycznia (wtorek) o godzinie 17.00 
w Domu Narodowym odbędą się kolejne 
warsztaty rękodzieła artystycznego dla 
młodzieży i dorosłych, w trakcie których 
nauczymy się jak z resztek materiałów 
tworzyć piękne kwiaty. Można je będzie 
wykorzystać jako broszkę, naszyć na ubra-
nia, dopiąć do torby, gumki do włosów, a na-
wet zasłony. Zajęcia poprowadzi Dagmara 
Raszka-Orawska (Czarna Biedronka) – pro-
jektantka, pasjonatka rękodzieła, organi-
zatorka Festiwalu Make It Yourself (zapisy 
do 23 stycznia, wstęp 13 zł, bilety w COK).

COK

Muzyczno-kulinarnie 
przez Maroko

30 stycznia (piątek) zrobi się gorąco 
w środku zimy. Przynajmniej w Domu Naro-
dowym, gdzie o g. 17.00 rozpocznie się mul-
timedialna wycieczka do Maroka. Naszym 
przewodnikiem będzie Aneta Okupska-Pońc – 
etnograf, pedagog, organizatorka Festiwalu 
Kultury Polsko-Marokańskiej, autorka projek-
tu „Górale na Saharze 2015”, laureatka tytułu 
„Oryginalna Kobieta Śląska Cieszyńskiego 
2012”, w Goleszowie prowadzi Etno-Chatę 
„Topolej”. Wstęp wolny – zapraszamy!

COK

Dopisani do Listy 
Schindlera

Cieszyński Ośrodek Kultury zaprasza 
2 lutego (poniedziałek) o godzinie 17.00 na 
promocję książki i filmu dokumentalnego 
„Dopisani do Listy Schindlera”. To opowieść 
o Kommando Golleschau, jednym z kilku-
dziesięciu podobozów KL Auschwitz III, 
założonym w lipcu 1942 r. na terenie Fabry-
ki Cementu w Goleszowie. Jest to historia 
więźniów uratowanych przez Emilię i Oska-
ra Schindlerów, relacji między miejscową 
ludnością a więźniami, sposobów prze-
trwania, pracy w kamieniołomach, ucie-
czek, likwidacji podobozu, Marszu Śmierci 
i transportu do kolejnych obozów pracy.  
Autorami publikacji są Gustaw Szepke – 
reżyser, muzyk, producent muzyki i tele-
dysków (Paktofonika, Habakuk, Wałasi, 
Torka); grał w blues-rockowym zespole 
Easy Rider i Ostatnie Takie Trio, laure-
at wielu festiwali – Jarocin, Rawa Blues, 
amator filmu dokumentalnego i wszelkich 
form zapisu historii oraz Paweł Stanie-
czek – absolwent krakowskiej WSP, eme-
rytowany pedagog, redagował „Panoramę 
Goleszowską” i „Goleszowski Kalendarz”.  
Przy DK w Goleszowie prowadzi Izbę 
Oświęcimską. Był świadkiem funkcjono-
wania podobozu KL Auschwitz w cemen-
towni w Goleszowie. 

Wstęp wolny!
COK

Tradycja a współczesność 
mięsopustnego czasu na 
ziemi cieszyńskiej

Folklor, obyczaje, sztuka ludowa, ele-
menty etniczne, kultura wiejska i miejska, 
a więc lokalna tradycja Śląska Cieszyńskie-
go jako żywa, niepowtarzalna wartość – to 
sfera zainteresowań „Żywych źródeł”. 5 lu-
tego (czwartek) o godzinie 17.00 zaprasza-
my do Domu Narodowego na kolejną pre-
lekcję w tym cyklu, poświęconą zwyczajom 
i obrzędom lutowego okresu mięsopustu.

Naszą prelegentką będzie Małgorzata 
Kiereś – etnograf, dyrektor Muzeum Be-
skidzkiego w Wiśle, laureatka „Srebrnej 
Cieszynianki”, badaczka obrzędowości do-
rocznej w społecznościach zróżnicowanych 
religijnie oraz ludowego stroju. Autorka 
książek, artykułów naukowych, redaktor 
opracowań popularnonaukowych. Wstęp 
wolny!

COK
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Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o dotację celową w 2015 roku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Podstawa prawna naboru wniosków

Uchwała Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i robo-
ty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, znajdujących się na 
terenie miasta Cieszyna (opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego w 2013 r., poz. 2386).

Podmioty uprawnione do składania 
wniosków

Osoby fizyczne, a także jednostki orga-
nizacyjne posiadające tytuł prawny do 
zabytku, wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, trwałego zarzą-
du, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, finansujące 
prowadzenie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich i robót budowlanych przy 
tym zabytku.

Terminy i miejsce składania wniosków

1. Wnioski należy składać w dniu 31 stycz-
nia 2015 r., do godz. 14.00, w Biurze Po-
dawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
Rynek 1 lub na adres: Urząd Miejski w Cie-
szynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.
2. Za skutecznie złożone wnioski uważać 
się będzie te, które zostały złożone z za-
chowaniem określonych wyżej: terminu, 
godziny i miejsca składania wniosków. 

Forma wniosku

1. Wniosek winien być przygotowany z wy-
korzystaniem wzoru, który jest załączni-
kiem nr 2 do Zarządzenia nr 0050.39.2015 
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 
stycznia 2015 roku.
2. W przypadku wniosku, który nie speł-
nia wymogów formalnych Wnioskodawca 
będzie wezwany do poprawienia lub uzu-
pełnienia wniosku w nieprzekraczalnym 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania wezwania.

Wybór wniosku

1. Wnioski opiniuje powołana przez Burmi-
strza Miasta komisja, biorąc pod uwagę:
1) stan zachowania zabytku,
2) dostępność zabytku dla społeczności lo-
kalnej i turystów,
3) walory kulturalne, historyczne i promo-
cyjne zabytku,

4) wysokość środków pozyskanych z in-
nych źródeł finansowania.
2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z pro-
jektem uchwały w sprawie udzielenia do-
tacji Burmistrz Miasta Cieszyna przedkła-
da Radzie Miejskiej Cieszyna w terminie 
6 tygodni od upływu terminu składania 
wniosków.
3. Po podjęciu przez Radę Miejską Cieszyna 
uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy 
udzielenia dotacji powiadamia się pisemnie 
wszystkich wnioskodawców o podjętym 
przez Radę rozstrzygnięciu.
4. W przypadku przyznania dotacji w wy-
sokości niższej niż wnioskowana, wniosko-
dawca może złożyć w ciągu 14 dni od powia-
domienia aktualizację zakresu i kosztorysu 
prac (brak aktualizacji zakresu i kosztory-
su prac oznacza, że wnioskodawca zobo-
wiązuje się do pokrycia powstałej różnicy 
środkami własnymi).

Środki przeznaczone na dotacje w 2015 r.

100 000 zł

Kwoty dotacji

1. Maksymalna wysokość dotacji może 
wynosić do 50% łącznych nakładów ko-
niecznych na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich i robót bu-
dowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru, przy czym:
1) przy ustalaniu wysokości dotacji bierze 
się pod uwagę poniesione nakłady koniecz-
ne oraz dotacje udzielone na nie ze środków 
publicznych w okresie 3 lat poprzedzają-
cych rok złożenia wniosku oraz wydatki 
poniesione w roku złożenia wniosku,
2) dotacja nie może być wyższa niż wydatki 
planowane do poniesienia po terminie za-
warcia umowy o udzieleniu dotacji. 
2. Dotacja z budżetu gminy Cieszyn wraz 
z innymi dotacjami ze środków publicznych 
nie może przekroczyć 100% łącznych nakła-
dów koniecznych.

Zagadnienia związane z pomocą publiczną

W przypadku, gdy wnioskodawca jest 
przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie 
dotacji dołącza:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy 
de minimis, jakie otrzymał w roku, w któ-
rym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat / oświadczenie 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie / oświadczenia o nieotrzy-
maniu takiej pomocy w tym okresie.

2) wypełniony formularz informacji przed-
stawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis, zgodny z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w spra-
wie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis.
Obowiązek ten dotyczy również każde-
go członka wspólnoty mieszkaniowej 
prowadzącego działalność gospodarczą 
z wykorzystaniem zabytku, którego do-
tyczy wniosek o udzielenie dotacji (za 
działalność gospodarczą również uznaje 
się wynajem lokalu, a także planowanie 
wynajmu, w celu prowadzenia w nim dzia-
łalności gospodarczej przez innych przed-
siębiorców).

Rodzaje prac, które mogą być 
dofinansowane

Prace wymienione w art. 77 ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

Obowiązki Dotowanego – wnioskodawcy, 
który uzyskał dotację i zawarł umowę 
o udzielenie dotacji

Realizacja zadania i rozliczenie dotacji 
zgodnie z warunkami umowy, której wzór 
stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia 
nr 0050.39.2015 Burmistrza Miasta Cie-
szyna z dnia 12 stycznia 2015 roku.

Dostęp do informacji i wzorów dokumentów 

Na stronie internetowej BIP Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie, w zakładce Zabytki –> 
Dotacje znajdują się dokumenty związane 
z ubieganiem się o dotację:
1) Uchwała nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących się na tere-
nie miasta Cieszyna,
2) Zarządzenie nr 0050.39.2015 Burmi-
strza Miasta Cieszyna z dnia 12 stycznia 
2015 roku,
3) Wzór wniosku,
4) Wzór umowy,
5) Wzór sprawozdania merytorycznego 
i rozliczenia finansowego dotacji,
6) Formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
7) Wykaz prac, które mogą być dofinanso-
wane.

Burmistrz Miasta Cieszyna
Ryszard Macura



12 ogłoszenia i komunikaty

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

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 2a, 
I piętro) oraz umieszczone na stronie interneto-
wej Zakładu www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać w ZBM w C-nie 
Sp. z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 10, 
tel. 33 8520363. 

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 Sło-
wiczej 59 czynna będzie w godzinach od 10.00 
do 14.00.

Należności można również regulować w pozo-
stałych kasach Spółki:
– przy ulicy Katowickiej 34 (Zarząd cmentarzy 
komunalnych) od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.15 do 14.30 oraz w soboty w godzi-
nach od 9.00 do 11.30,
– przy ulicy Motokrosowej 27 (Oczyszczalnia 
Ścieków) od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.15 do 14.30
lub przelewem na rachunek bankowy w ING 
Bank Śląski S. A. określony na fakturze.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna...

 
...obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic dla terenu położonego w sąsiedztwie 

oczyszczalni ścieków w rejonie ul. Motokrosowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cieszy-
na nr XL/423/14 z dnia 27 lutego 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część 
terenów Małej Łąki i Boguszowic dla terenu położonego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w rejonie 
ul. Motokrosowej, w dniach od 23 stycznia 2015 r. do 13 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie pok. 23, II piętro w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 
od 7.30 do 15.30, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30. 

Z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również zapo-
znać się w ww. terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 9 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie pok. 13, I piętro o godz. 15.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 r. Burmistrz Miasta Cieszyna

Ryszard Macura

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze 
przetargu pisemnego – konkurs ofert – nieogra-
niczonego, lokal użytkowy położony na parterze 
w budynku nr 8 przy ul. Katowickiej w Cieszy-
nie, o łącznej powierzchni użytkowej 42,10 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na 
tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronie interneto-
wej ZBM w C-nie Sp. z o.o.: www.bip.zbm.cieszyn.
pl. Szczegółowe informacje: ZBM w C-nie Sp. z o.o., 
ul. Liburnia nr 2a, I p., pok. nr 18, tel. 33 852 37 52.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze przetargu pisemnego, ograniczonego 
do branży przemysłowej, usługowej, biurowej 
lub spożywczej, lokal użytkowy położony na 
parterze budynku nr 16 przy Rynku w Cieszy-
nie o łącznej powierzchni użytkowej 55,25 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na 
tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronie interneto-
wej ZBM w C-nie Sp. z o.o. www.bip.zbm.cieszyn.
pl. Szczegółowe informacje: ZBM w C-nie Sp. z o.o., 
ul. Liburnia nr 2a, I p., pok. nr 18, tel. 33 852 37 52.

Nieoprocentowane pożyczki na 
remont zabytków

Burmistrza Miasta Cieszyna informuje o moż-
liwości składania wniosków o udzielenie nie-
oprocentowanych pożyczek na remont obiektów 
zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od 
dnia podpisania umowy pożyczki:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z regulami-
nem udzielania pożyczek na remonty obiektów 
zabytkowych, ustalonym w dniu 12 stycznia 
2015 r. zarządzeniem nr 0050.42.2015 z dnia 
12 stycznia 2015 r., zainteresowani mogą skła-
dać wnioski o udzielenie przedmiotowych po-
życzek do dnia 31.01.2015 r. O środki te mogą 
starać się właściciele i zarządcy nieruchomości 
zabytkowych znajdujących się w gminnej ewi-
dencji zabytków. Gminna ewidencja zabytków jest 
opublikowana na stronie internetowej BIP Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, zakładka Zabytki.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię po-
zwolenia na budowę lub zgłoszenia robót bu-
dowlanych, na które Starosta Cieszyński nie 
wniósł sprzeciwu. Pożyczek udziela się w ra-
mach kwoty przeznaczonej na ten cel w budże-
cie miasta. Pożyczki są nieoprocentowane. Bur-
mistrz Miasta w terminie do końca lutego 2015 
roku podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki 
i jej wysokości, powiadamiając wnioskodawców 
o przyznaniu pożyczek. W pierwszej kolejno-
ści pożyczki są udzielane na remonty obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. Po przyznaniu 
pożyczki z Pożyczkobiorcą spisywana jest sto-
sowna umowa. W przypadku, gdy osoby lub pod-
mioty, którym przyznano pożyczki, nie przystą-
pią do zawarcia umów do końca czerwca danego 
roku, środki przeznaczone na te pożyczki mogą 
być przeznaczone na zwiększenie kwoty przy-
znanych pożyczek, na które zostały zawarte 
umowy. Wypłata pożyczki następuje po przed-
stawieniu przez pożyczkobiorcę faktur za zaku-
pione materiały lub wykonane roboty związane 
z remontem. 

Druki wniosków oraz regulamin udzielania 
pożyczek można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Cieszynie Rynek 1, w Punkcie Obsługi Miesz-
kańców (hol główny, parter) lub w Wydziale 
Strategii i Rozwoju Miasta (pok. 216, II piętro, 
telefon kontaktowy 33 4794260, p. K. Guziur) 
oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie, www.bip.um.cieszyn.pl – za-
kładka Zabytki. 

Burmistrz Miasta Cieszyna
 Ryszard Macura

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze pisemnego przetargu ograniczonego 
do branży usługowo-magazynowej, lokal użyt-
kowy położony na parterze w budynku nr 24 
przy ul. Zamkowej w Cieszynie o powierzchni 
użytkowej 73,08 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Li-
burnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie 
internetowej ZBM w C-nie Sp. z o.o. www.bip.
zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Przypomnienie dotyczące azbestu

Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia br. mija termin przekazywania Burmistrzowi Miasta Cieszy-
na przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami z terenu Cieszyna informacji o wyrobach zawie-
rających azbest, znajdujących się na terenie posesji, będących ich własnością. Pozostali właściciele, 
zarządcy lub użytkownicy nieruchomości, w obrębie których znajdują się wyroby zawierające azbest, 
powinni przedłożyć taką informację Marszałkowi Województwa śląskiego. 

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

Wydział OŚR

Lokale do wynajęcia

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych

Zbieramy informacje o działaniach prozdrowotnych w celu zaktualizowania bazy danych „Forum Inicja-
tyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w roku 2015” – na stronie internetowej pod adresem: www.
powiat.cieszyn.pl w kategorii Zdrowie, w zakładce Promocja zdrowia. Kontakt: Biuro Promocji Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, telefon: 334777216, kom. 534967028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl. 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie



1316 stycznia 2015
Nr 2 (851)Co? gdzie? kiedy?

PREMIERY
16-21.01 g. 16.00, 20.15 WKRĘCENI 2 (ko-
media) Polska, od 12 lat
22.01 g. 16.00 WKRĘCENI 2 (komedia) Pol-
ska, od 12 lat
23-27.01 g. 18.00, 20:00 WKRĘCENI 2 (ko-
media) Polska, od 12 lat
28-29.01 g. 18.00 WKRĘCENI 2 (komedia) 
Polska, od 12 lat
16-22.01 g. 18.00 GŁUPI I GŁUPSZY BAR-
DZIEJ (komedia, napisy) USA, od 15 lat
23-29.01 g. 14.30 KACPER I EMMA – ZIMO-
WE WAKACJE (familijny, dubbing) Norwe-
gia, od 4 lat
23-29.01 g. 16.00 KAROLINA (obyczajowy) 
Polska, od 12 lat
30.01-12.02 g. 14.15 2D PINGWINY Z MA-
DAGASKARU (familijna komedia przygodo-
wa, dubbing) USA, b.o.
30.01-12.02 g. 16.00, 18.00 3D PINGWINY 
Z MADAGASKARU (familijna komedia przy-
godowa, dubbing) USA, b.o.
30.01-3.02 g. 20.00 GRA TAJEMNIC (thril-
ler, napisy) USA/Anglia, od 12 lat
6-11.02 g. 20.00 PANI Z PRZEDSZKOLA 
(komedia) Polska, od 15 lat
SEANSE SPONSOROWANE
28.01 g. 20.00 ZA JAKIE GRZECHY, DOBRY 
BOŻE? (komedia, napisy) Francja, od 15 lat, 
bilety: 12,00 zł
DKF „Fafik”
22.01 g. 20.00 AKTORSKIE PORTRETY: Da-
nuta Szaflarska (cz. 3)*
29.01 20.00 CZY BOISZ SIĘ BOMBY*
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

17.01 g. 17.00 XVIII OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
JUDAIZMU
18.01 g. 16.00 „NOWOROCZNE KOLĘDO-
WANIE Z KAPELĄ MŁODZIEŻOWĄ I GRUPĄ 
WOKALNĄ DZIECIĘCEGO ZESPOŁU PIEŚNI 
I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ IM. J. MAR-
CINKOWEJ” – wstęp wolny
19.01 g. 17.00 IV INDYWIDUALNE MISTRZO-
STWA CIESZYNA W SZACHACH SZYBKICH 
20.01 g. 9.00, 11.00 i 11.45 INTERDYSCY-
PLINARNY PROGRAM EDUKACJI MEDIAL-
NEJ „KINO SZKOŁA” – projekcje filmowe 
i warsztaty dla dzieci i młodzieży
20.01 g. 16.00 „ŚREDNIOWIECZNY KOMPU-
TER CZYLI ZASTOSOWANIE ASTROLABIUM 
I INNYCH INSTRUMENTÓW ASTRONAWI-
GACYJNYCH” – prelekcja multimedialna dra 
inż. Łukasza Wróblewskiego
21.01 g. 17.00 W cyklu „Żywe źródła: DRO-
GI I BEZDROŻA PIOSENKI CIESZYŃSKIEJ” – 
spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem, wy-
stęp kapeli Nowina z Jabłonkowa
23.01 g. 17.00 „JESZCZE KOLĘDOWO, ALE 
TEŻ KARNAWAŁOWO...” – koncert Miej-
skiej Orkiestry Dętej „Cieszynianka” i gości
27.01 g. 9.00 INTERDYSCYPLINARNY PRO-
GRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO SZKO-
ŁA” – warsztaty dla dzieci i młodzieży

27.01 g. 15.00, 17.00 „KWIATY JAK ŚNIE-
ŻYNKI: broszki nie tylko do karnawało-
wych kreacji” – warsztaty rękodzieła arty-
stycznego dla młodzieży i dorosłych
30.01 g. 17.00 „MUZYCZNO-KULINARNIE 
PRZEZ MAROKO” – prelekcja multimedial-
na Anety Okupskiej-Pońc 
1.02 g. 8.00 TARGI STAROCI 
2.02 g. 17.00 „DOPISANI DO LISTY SCHIN-
DLERA” – promocja filmu i publika-
cji Gustawa Szepke i Pawła Stanieczka 
(w 70 rocznicę wyzwolenia Komando Gol-
leschau – podobozu KL Auschwitz III)
WYSTAWY
Galeria 
13-30.01 „PRAHA. SZATA ZIEMI” – foto-
grafie Piotra Brody (CTF)
Galeria „Na Piętrze”
17-30.01 „ZNANE POSTACIE ŻYDÓW ŚLĄSKA 
CIESZYŃSKIEGO” (wernisaż 17.01 g. 17.30)

16.01 g. 17.00 ŚWIĄTECZNY KONCERT 
CHARYTATYWNY               
17-26.01 g. 16.00 Jasełka tradycyjne
30.01 g. 11.00 i 17.00 CHARYTATYWNY 
KONCERT WALENTYNKOWY na rzecz cie-
szyńskiego HOSPICJUM – LO  im. M. Koper-
nika w Cieszynie

16.01 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
19.01 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim 
20.01 g. 15.00 Bon czy Ton? – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
23.01 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
26.01 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim 
27.01 g. 15.00 Strefa czytania – warsztaty 
literackie
28.01 g. 15.30 warsztaty rękodzielnicze. 
Więcej: str. 7
30.01 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych

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”
19.01 g. 16.00 prezentacja nowego tomu 
serii„Bibliotheca Tessinensis” zatytułowa-
nego „Malo invidiam quam misericordiam. 
Wybór pism i dokumentów dotyczących Le-
opolda Jana Szersznika”
22.01 g. 16.00 prelekcja „Kim był św. Ambroży, 
który święty jest patronem Internetu i o czym 
najchętniej czytano w średniowieczu? − naj-
starsze książki drukowane w zbiorach Książ-
nicy Cieszyńskiej” (J. Sztuchlik, K. Kleczek)

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”
28.01 g. 17.00 wykład Wojciecha Grajew-
skiego „Pomnik twarlszy niż ze spiżu. Du-
chowa spuścizna ks. Szersznika i dzieła jego 
wychowanków – w 200 rocznicę wynalazku 
wozu poruszanego parą”. Sala Rzymska

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
WYDARZENIA
21.01 g. 16.30 Spotkanie noworoczne Klubu 
Przedsiębiorcy (wstęp za zaproszeniami)
4.02 warsztaty plecionkarskie dla dzieci 
(więcej: str. 7)
6-7.02 ABC Przedsiębiorczości (więcej: str. 5)

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.

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
Do 10.02 wystawa grafik Henryka Jasińskiego

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

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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Do 31.01 wystawa fotograficzna „Słodkie 
inspiracje stela, czyli ule, orzeszki, całuski 
i inne łakocie”. Biblioteka Pedagogiczna, 
ul. Stalmacha 14
Do 30.01 wystawa akwareli „Oderwać się od 
rzeczywistości”. Galeria Sztuki PULS, ul. Głę-
boka 25/111
5-30.01 Wystawa Dariusza Orszulika „Cie-
szyn nocą”. Galeria zmienna Szpitala Ślą-
skiego (wejście od ul. Chrobrego)
18.01 g. 16.00 koncert „Kolędy i pastorałki 
spod Złotego Gronia” – wystąpią Wałasi. Cafe 
Muzeum, ul. Regera 6
18.01 g. 16.00 koncert Chóru Kysuca ze Sło-
wacji. Kościół Jezusowy, pl. Kościelny
25.01 g. 16.00 koncert „Koncert kolęd i autor-
skich pastorałek” – wystąpi zespół wokalno-in-
strumentalny Bevin. Cafe Muzeum, ul. Regera 6

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

17, 24.01 g. 9.00 Parkrun Cieszyn. Alejki 
SportParku
23.01 g. 16.00 mecz koszykówki (do lat 13): 
KS MOSiR Cieszyn – UKS SP 27 Katowice. 
Hala MOSiR Cieszyn, al. Łyska 21
23-24.01 mistrzostwa Polski juniorów 
w łyżwiarstwie figurowym. Więcej: str. 8
24.01 g. 17.00 II liga siatkówki mężczyzn: 
Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II – 
TKS Tychy. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
28.01 g. 18.00 II liga koszykówki mężczyzn: 
KS MOSiR Cieszyn – KKS Mickiewicz Romus 
Katowice. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9

Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostra-
vská 67
18.01 g. 17.30 Drzewa umierają stojąc
23.01 g. 10.00 Tajemniczy ogród
24.01 g. 17.30 Tajemniczy ogród
27.01 g. 10.00 i 19.00 Tajemniczy ogród
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
22.01 g. 16.00 przekazywanie wyróżnień cze-
sko-cieszyńskim wolontariuszom Międzyna-
rodowej Organizacji Humanitarnej „ADRA“
27.01 g. 16.00 wykład „Sztuka dworu Ka-
rola IV”
Do 29. 01 wystawa fotografii Haliny Sikory 
„NAMASTE INDIA“

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)
16 I –  
30 I

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...
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Rok w COK 
Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy” w ubiegłym 
roku był miejscem licznych 
ciekawych koncertów, spektakli, 
prelekcji, wykładów, spotkań 
autorskich, poetyckich, warsz-
tatów, przeglądów, konkursów, 
wystaw i festiwali… 

Do najważniejszych imprez zaliczamy 
oczywiście Święto Trzech Braci, które wy-
jątkowo przedłużyło się do poniedziałku. 
W Teatrze im. A. Mickiewicza odbyło się 
spotkanie z Gwiazdą ŚTB – Rayem Wilso-
nem z grupy Genesis. Podczas Święta na 
scenie pojawili się ponadto Wyremfunk, 
Dora Band, Tekla Klebetnica, Orkiestra 
Dęta „Cieszynianka”, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Ziemi Cieszyńskiej” i kabarety – Noc, 
44-200, Koń Polski oraz Rak. Zaprezen-
towali się laureaci Konkursu Piosenki 
Przedszkolnej III Cieszyńskiego Konkur-
su Tańca oraz Cieszyńskiej Ligi Talentów. 
W Czeskim Cieszynie wydarzeniem były 
koncerty Kristiny i Bena Cristovao. W su-
mie w nurcie głównym programu (estrady 
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) miało miej-
sce 31 koncertów oraz liczne imprezy to-
warzyszące (wystawy, zabawy dla dzieci 
i kiermasze). 

Wiosną w cieszyńskich kościołach 
i Domu Narodowym w ramach cyklu „Mu-
zyka i pieśni średniowiecznej Europy” za-
prezentowały się znakomite polskie i cze-
skie zespoły muzyki dawnej. W lipcu odbył 
się Festiwal Europejskich Szkół Artystycz-
nych i Twórczości KRĘGI SZTUKI, a w jego 
ramach Przegląd Filmowy „Wakacyjne 
Kadry”, podczas którego miały miejsce 
koncerty, wykłady, warsztaty, panele dys-
kusyjne i pokazy filmowe. Październikowe 
„Dni Kultury Żydowskiej” były okazją do 
uczestniczenia w koncertach (Hany Frejko-
vej, Negev, zespołów tanecznych Klezmer 
i Halevaj Machol), warsztatach, wykładach, 
prelekcjach, wystawach i projekcjach fil-
mowych w ramach pofestiwalowych poka-
zów „Żydowskie Motywy”. 

Podczas jubileuszowej XXV Dekady Mu-
zyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej 
w kościołach Cieszyna i Czeskiego Cieszy-
na zabrzmiała muzyka wszystkich epok, 
a licznie zgromadzona publiczność miała 
okazję wysłuchania znakomitych wirtu-
ozów – instrumentalistów, wokalistów, ze-

społów kameralnych i chórów z Polski i Re-
publiki Czeskiej. Szczególnymi okazały się 
koncerty Orkiestry Kameralnej „Camerata 
Janaček”, Benda Quartet, Jarosława Tumy 
i Śląskiej Orkiestry Kameralnej. W listo-
padzie Cieszyński Festiwal Jazzowy po raz 
kolejny zawitał nad Olzę, a rekordową pu-
bliczność zgromadziły koncerty Trio Marka 
Napiórkowskiego i Yvonne Sanchez.

Przeglądy filmowe „Kino na Granicy” 
i „Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki” na 
stałe wpisały się do kalendarza kultury 
Cieszyna. W związku z tym nawiązaliśmy 
współpracę z Ośrodkiem Edukacji Me-
dialnej i od października rozpoczęliśmy 
działania związane z przygotowaniem 
przyszłych odbiorców kultury filmowej. 
Zaproponowaliśmy uczniom cieszyńskich 
szkół i przedszkolakom zajęcia interdyscy-
plinarnego programu edukacji medialnej 
„KinoSzkoła” (nagroda Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja 
młodego widza, Certyfikat Filmoteki Naro-
dowej oraz Centralnego Gabinetu Edukacji 
Filmowej), projektu edukacyjnego złożone-
go z różnorodnych form zajęć pozalekcyj-
nych. W zajęciach bierze udział ponad 1000 
uczniów. 

W Domu Narodowym można było roz-
wijać swoje zainteresowania i pasje 
w pracowniach artystycznych, zespołach, 
klubach i sekcjach (nauka gry na instru-
mentach klawiszowych, rytmika i balet 
dla dzieci, taniec współczesny, warsztaty 
tańca żydowskiego, Zespół Tańca Żydow-
skiego „Klezmer”, pracownia rysunku i ma-
larstwa, ceramiczna, rękodzieła artystycz-
nego, szkółka szachowa).

Wielokrotnie, np. podczas imprez miej-
skich, mogliśmy oglądać grupę taneczno- 
mażoretkową Cieszyńskie Gwiazdeczki, 
która już od ponad roku działa w COK. 
Często występują z Miejską Orkiestrą Dętą 
„Cieszynianka”. 

W gościnnych progach Domu Narodowe-
go spotykali się uczestnicy Uniwersytetu 
III Wieku, Klubu Radiestetów, Klubu Zdro-
wia, Grupy Teatralnej Baj(k)arze, Cieszyń-
skiego Towarzystwa Fotograficznego, Grupy 
Fotograficznej „Format 4”, Cieszyńskiego 
Klubu Hobbystów, Towarzystwa Miłośników 
Ogrodnictwa, Koła Pszczelarzy, Przewodni-
ków PTTK, Ligi Ochrony Kraju, Klubu Miło-
śników Kultury Żydowskiej, Sekcji Filateli-
stów, Koła Radiestetów i miłośnicy szachów.

W 2014 roku Dom Narodowy odwiedzi-
ło ponad 60 tysięcy osób – zarówno dzie-
ci, jak i dorosłych. COK był organizatorem 
lub współorganizatorem 260 imprez, 
63 warsztatów, 29 wystaw, 6 festiwali oraz 
23 imprez plenerowych. Łącznie szacujemy, 
że z naszej oferty w ubiegłym roku skorzy-
stało ponad 165 000 uczestników.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Naro-
dowy” jest miejscem otwartym na różnego 
rodzaju działania. Jeżeli macie Państwo 
pomysły związane z proponowanym przez 
nas programem – prosimy o maile (sekre-
tariat@domnarodowy.pl) lub zapraszamy 
na rozmowę. Każdą propozycję przeanali-
zujemy. Zachęcamy także do przeglądania 
naszej strony internetowej www.domnaro-
dowy.pl i profilu na Facebooku.

COK

W 2014 r. Dom Narodowy odwiedziło ponad 60 000 osób. COK był organizatorem lub współorganiza-
torem 260 imprez, 63 warsztatów, 29 wystaw, 6 festiwali oraz 23 imprez plenerowych.
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Klarnet jest ulubionym instrumentem Natalii.

BZ

Klarnet?... – dlaczego nie…
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stop-
nia w Cieszynie zaprasza do lektury cyklu 
artykułów, których głównymi bohate-
rami są... instrumenty. Szkoła kształci 
uczniów w zakresie gry na skrzypcach, 
wiolonczeli, gitarze, fortepianie, akorde-
onie, organach, flecie, oboju, klarnecie, 
saksofonie, trąbce, puzonie i waltorni. 
Nauczyciele Szkoły Muzycznej zdradzą 
nieco ciekawostek o każdym z nich.

Rozmowa z Bartłomiejem Koziną – klar-
necistą, kameralistą, pedagogiem PSM 
I i II st. w Wadowicach, od września 2014 
pedagogiem PSM I i II st. w Cieszynie. 

Czy mógłby Pan w kilku słowach opowie-
dzieć historię klarnetu?
Historia klarnetu sięga kilkuset lat. Postaram 
się wymienić kilka najważniejszych faktów 
dotyczących tego instrumentu. Pochodzi od 
ludowej szałamai (fr. Chalumea). Pierwsze 
klarnety zostały skonstruowane przez Chri-
stopha Dennera oraz jego syna Jacoba na po-
czątku XVIII wieku. Posiadały one zaledwie 
dwie klapy. Do dzisiaj pozostały tylko trzy 
sztuki i możemy je zobaczyć w muzeum w No-
rymberdze, Berlinie oraz Brukseli. Do końca 
XVIII wieku rozbudowywano mechanizm, aż 
pod koniec tego okresu klarnet posiadał już 
6 klap. W XIX wieku Anton Stadler oraz Ivan 
Müller wprowadzili szereg zmian w budowie 
instrumentu oraz w sposobie grania na nim. 
Kolejne modyfikacje zawdzięczamy takim 
nazwiskom jak Klose oraz Auguste Buffet. 
Zastosowali oni tzw. System Boehm, czyli me-
chanikę opartą na klapkach oraz obrączkach, 

która została wynaleziona na potrzeby fletu 
przez Theobalda Boehma. System ten był mo-
dyfikowany w kolejnych latach przez Adolpha 
Saxa, Buffet-Crampon oraz Eugene Alberta 
i istnieje do dnia dzisiejszego pod tą samą na-
zwą. Klarnet rozwijał się głównie we Francji, 
która nadal uważana jest za główny ośrodek 
kształcenia młodych klarnecistów. Tam też są 
dwie największe fabryki tych instrumentów. 
Instrument ten posiada bardzo dużo odmian, 
z czego najbardziej znane są klarnety B i na 
tym właśnie instrumencie zazwyczaj uczy-
my najmłodszych. W orkiestrach często są 
używane: klarnet A, klarnet Es oraz klarnet 
basowy. Z różnych przyczyn na tych odmia-
nach zaczynamy grać dopiero w późniejszym 
etapie kształcenia. 

Wymienia Pan kilka podstawowych odmian 
klarnetu. Czym się różnią i czy sposób gra-
nia na tych instrumentach jest taki sam?
Przede wszystkim różnią się wielkością. 
Klarnet Es jest bardzo małym instrumentem, 
więc wydaje dźwięk bardzo wysoki i jasny. 
Następnie mamy klarnety: D, C, B, A, które 
wydają dźwięk coraz ciemniejszy. Kolejne od-
miany to instrumenty o całkowicie odmien-
nej budowie i coraz to większych rozmiarów, 
które wydają dźwięki zdecydowanie niższe. 
Można tutaj wymienić m.in.: bassethorn, 
klarnet altowy, klarnet basowy oraz klarnet 
kontrabasowy. Każdy z tych instrumentów 
posiada stroik pojedynczy oraz ustnik, jed-
nak ich rozmiary różnią się między sobą, co 
na początku powoduje pewne utrudnienia. 
Nasze szkolnictwo artystyczne uczy nas na 
etapie studiów obsługiwania przynajmniej 
tych najczęściej używanych odmian. Oczywi-
ście każdy ma swoje preferencje, ale jeśli ktoś 
chce pracować jako czynny muzyk to musi po-
siadać umiejętności grania na każdej z nich. 

Przejdźmy w takim razie do kształcenia. 
Czy na klarnecie może grać każdy?
Zdecydowanie tak. W dzisiejszych czasach 
mamy dostęp do specjalnych klarnetów dla 
dzieci, co pozwala nam uczyć nawet sied-
miolatki. Sam wzrost nie ma tutaj większe-
go znaczenia. Ewentualnie może pojawić się 
problem w momencie braku przedniego uzę-
bienia, ale w końcu jest to tylko kilka miesię-
cy przerwy. Nasz system pozwala kształcić 
w szkole pierwszego stopnia dzieci od 6 do 
15 roku życia. Powyżej 15 lat pozostaje nam 
już tylko kształcenie prywatne, chyba że ktoś 
posiada umiejętności na poziomie szkoły 
drugiego stopnia. Jako pedagog uczę głównie 
dzieci i młodzież, ale miałem możliwość uczyć 
pana, który rozpoczął swoją edukację w wie-
ku 59 lat i do dzisiaj zasila szeregi jednej z or-
kiestr dętych. Parafrazując Jerzego Stuhra, 
„na klarnecie grać każdy może…”, trzeba mieć 
tylko chęci i poświecić na to trochę czasu.

Wspomina Pan o orkiestrach dętych, 
czyli rozumiem, że jest to jedna z moż-
liwości muzykowania. Jakie inne możli-
wości czekają na młodych klarnecistów?
Jest ich wiele. Począwszy od małych zespołów 
kameralnych, a skończywszy na profesjonal-
nych orkiestrach symfonicznych. Wszyst-
ko zależy od umiejętności i wykształcenia. 
W trakcie kształcenia w szkole muzycznej 
mamy możliwość udziału w przeróżnych ze-
społach, które wspomagają kształcenie dzie-
ci. W jednej ze szkół, w której pracuję stwo-
rzyłem orkiestrę klarnetową właśnie z myślą 
o dzieciach, aby uatrakcyjnić ich naukę. Dzię-
ki reformie szkolnictwa artystycznego, która 
obowiązuje od tego roku, każda placówka po-
siada pewną autonomię, więc mamy ogromne 
możliwości, aby nasza oferta edukacyjna była 
coraz ciekawsza. Osobiście jestem zwolenni-
kiem muzykowania kameralnego, ponieważ 
dzieci w grupie są zdecydowanie odważ-
niejsze, a co za tym idzie – grają zazwyczaj 
na wyższym poziomie i mają z tego większą 
przyjemność. Oczywiście zanim rozpocznie-
my muzykowanie w jakimkolwiek zespole, 
niezwykle istotne jest indywidualne kształ-
cenie z nauczycielem danej profesji, aby przy-
szły klarnecista mógł poznać podstawowy 
warsztat gry na instrumencie.

A czy nauka gry na klarnecie jest czaso-
chłonna?
Wszystko co piękne wymaga czasu. Nie nale-
ży jednak obawiać się, że edukacja muzyczna 
zabierze dziecku cały czas wolny. Na począt-
ku potrzeba zaledwie około 30 min. dziennie. 
Z czasem dochodzimy  do 60 min. pod koniec 
kształcenia w szkole pierwszego stopnia. Kie-
dy pytam moich byłych uczniów o to jak patrzą 
na czas poświęcony na uczęszczanie do szkoły 
muzycznej, to większość z nich wspomina ten 
okres bardzo pozytywnie. Przyznają, że cza-
sami bywało trudno, ale przynajmniej mieli 
alternatywę w stosunku do swoich rówieśni-
ków. Chociaż tylko nieliczni kształcą się dalej, 
to dla wszystkich muzyka stała się nieodłącz-
nym elementem ich życia. 


