
12 ogłoszenia i komunikaty

Działka do dzierżawy
Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do wy-

dzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego, grunt położony 
w rejonie ul. Działkowej w Cieszynie, stanowiący 
3 części działki nr 1/5 obręb 6 o powierzchniach: 
0,0870 ha, 0,0930 ha i 0,0930 ha, z przeznaczeniem 
na cel rekreacyjny z brakiem możliwości zabudo-
wy trwale związanej z gruntem. 

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wy-
dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 
1, I piętro) na okres od dnia 14 grudnia 2015 r. do 
dnia 4 stycznia 2016 r.

Wydział GN

Szansa na wynajem
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o.o. informuje, że przeznacza do najmu na czynsz 
wolny, w drodze pisemnego przetargu nieogra-
niczonego, wolny lokal mieszkalny położony w 
Cieszynie przy ul. Schodowej nr 3 o powierzchni 
89,24 m2. Ogłoszenie zostało wywieszone na ta-
blicy ogłoszeń ZBM (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz 
umieszczone na stronie internetowej ww.bip.zbm.
cieszyn.pl. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Zakładzie Budynków Miejskich ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

ZBM

Lokal mieszkalny do najmu
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o.o. informuje, że przeznacza do najmu na czynsz 
wolny, w drodze pisemnego przetargu nieograni-
czonego, wolny lokal mieszkalny położony w Cie-
szynie przy ul. Bobreckiej nr 7/3 o powierzchni 
90.22 m2. Ogłoszenie zostało wywieszone na tabli-
cy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszy-
nie (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na 
stronie internetowej ZBM www.bip.zbm.cieszyn.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZBM ul. 
Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

ZBM

Zbycie lokalu
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym 
na rzecz aktualnego najemcy lokal mieszkalny nr 
8 w budynku przy ul. Bielskiej 2 w Cieszynie wraz 
z udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach 
wspólnych budynku w wysokości 6710/45277. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres 21 dni, tj. od dnia 11 grudnia  2015r. do dnia 
31 grudnia 2015 r.

Wydział GN

Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni 
i chodników publicznych

Wykonawca: 
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-

tostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczy-
nie Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze, prowadzi 
akcję zimową na ulicy Granicznej (wraz z węzłem 
„Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”). Droga utrzy-
mywana jest w okresie zimowym w drugim stan-
dardzie zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, prowa-
dzi akcję zimową na drodze wojewódzkiej nr 938 
– ulica Katowicka (od węzła Pastwiska do granicy 
miasta). Droga utrzymywana jest w okresie zi-
mowym w drugim standardzie zgodnie z Uchwa-
łą Nr 2078/294/II/2005 Zarządu Województwa 
Śląskiego z dnia 13.09.2005 r.  Oczyszcza chodnik 
wzdłuż zarządzanego odcinka ul. Katowickiej 
nieprzyporządkowany innym nieruchomościom.

3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, 
prowadzi akcję zimową na drodze powiatowej –
ulica Gwido Langera. Oczyszcza chodnik wzdłuż 
zarządzanego odcinka ul. Gwido Langera nie-
przyporządkowany innym nieruchomościom.

4. Miejski Zarząd Dróg prowadzi akcję zimo-
wą na drogach publicznych gminnych i powia-
towych oraz niepublicznych, dla których Gmina 
Cieszyn jest zarządcą terenu. Oczyszcza chodni-
ki wzdłuż zarządzanych odcinków ulic nieprzy-
porządkowanych innym nieruchomościom.

5. Zakład Budynków Miejskich w Cieszy-
nie Sp z o.o. prowadzi akcję zimową na drogach 
wewnętrznych znajdujących się na terenach, dla 
których jest administratorem oraz na chodnikach 
będących w ich administracji oraz przylegających 
do nieruchomości, których jest administratorem.

6. Spółdzielnie mieszkaniowe, Przedsię-
biorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomo-
ściami ZAPON, wspólnoty mieszkaniowe pro-
wadzą akcję zimową na drogach osiedlowych. 

• Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nie-
ruchomościami ZAPON prowadzi akcję zimową 
na chodnikach, w terenie dla którego jest admi-
nistratorem, utrzymuje chodniki przyległe do 
budynków Wspólnot Mieszkaniowych admini-
strowanych przez tego wykonawcę.

• Spółdzielnie mieszkaniowe, prowadzą akcję 
zimową na chodnikach będących w ich admini-
stracji oraz przylegających do nieruchomości, 
których są właścicielami.

• Wspólnoty mieszkaniowe, prowadzą akcję 
zimową na chodnikach w terenie, dla którego są 
administratorem, utrzymują chodniki przyległe 
do budynków wspólnot mieszkaniowych.

• Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli 
Nieruchomości, utrzymuje chodniki przyległe 
do nieruchomości będących w ich administracji.

7. Zakłady pracy prowadzą akcję zimową na 
drogach wewnętrznych znajdujących się na te-
renach, dla których są administratorem oraz na  
chodnikach będących w ich administracji, utrzy-
mują 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. 2013.1399 z dnia 2013.11.28 z późniejszymi 
zmianami art. 5. ust.1. pkt 4); Właściciele nieru-
chomości (współwłaściciel, użytkownicy wieczy-
ści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiada-
jące nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomościa-
mi) zapewniają utrzymanie czystości i porządku 
przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ru-

chu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości, nie są zobowiązani do uprzątnię-
cia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny 
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Uchwała XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Cieszyn, w rozdziale II, w art. 4 mówi: Wła-
ściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnię-
cia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku pu-
blicznego, poprzez ich spryzmowanie i odgarnię-
cie w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów. Zabrania się usuwania 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń poprzez ich 
zgarnięcie na jezdnię drogi publicznej.

Obowiązek oczyszczania chodników ze śnie-
gu i lodu winien być realizowany przez podjęcie 
działań mających na celu usunięcie lub co najmniej 
ograniczenie śliskości chodnika, przy czym usu-
wanie śniegu i lodu nie może powodować uszka-
dzania nawierzchni chodnika. Do ograniczenia 
śliskości chodnika mogą być używane wyłącznie 
takie materiały, jak piasek bądź kruszywo natural-
ne lub sztuczne, które należy niezwłocznie usunąć 
z chodnika po ustaniu przyczyn ich zastosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do ograniczenia 
śliskości chodnika popiołu i żużlu oraz środków 
chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej, w tym 
soli takich, jak np. chlorek sodu, chlorek magnezu, 
chlorek wapnia lub innych. Właściciele nierucho-
mości są zobowiązani do utrzymania czystości 
poprzez usuwanie sopli lodowych i nawisów śnie-
gu z dachów, balkonów i gzymsów budynków nie-
zwłocznie po ich pojawieniu.

Oczyszczanie i zabezpieczanie parkingów

Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg

Oczyszczanie i zabezpieczanie mostów, 
wiaduktów, kładek dla pieszych

Wykonawcy: Miejski Zarząd Dróg, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA 
Skoczów – Pogórze (obiekty inżynierskie nad dro-
gą krajową S1).

Akcja Zima 2015/2016 na terenie Cieszyna

Wykaz telefonów w związku  
z Akcją Zima

• Dyżurny telefon 33 479 52 61 
• Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie, 

tel. 33 479 52 61
• GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon 

w Pszczynie, Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze, 
tel. 33 853 89 19

• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
tel. 32 781 92 11

• Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cie-
szynie, tel. 33 852 58 74, 33 851 50 67

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”, 
tel. 33 852 02 18

• Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
tel. 33 479 40 00

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Liburnia”, 
tel. 33 851 07 09

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Pia-
stowskie”, tel. 33 852 09 80

• ADM I ul. Śrutarska, tel. 33 852 08 43, 33 851 
33 70 

• ADM II osiedle ZOR, ul. Tysiąclecia, tel. 33 
852 02 23, tel. 33 851 33 68

• Przedsięb. Zarządzania i Obrotu Nieruchom. 
ZAPON, tel. 33 857 90 79

• Straż Miejska, tel. 33 857 94 00, 986
• BRUK & DROMOST, tel. 33 852 06 38, 502 337 

494
• Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli 

Nieruchomości, tel. 33 852 13 83.
MZD

Mieszkanie do najmu
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-

ka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu wol-
ny lokal mieszkalny położony w Cieszynie przy 
ul. Mennicza nr 4/1 o powierzchni 59,30 m2, 
którego najem może nastąpić na rzecz osób zobo-
wiązujących się do wykonania w lokalu remontu 
własnym staraniem i na własny koszt, z przezna-
czeniem na cele mieszkalne. Ogłoszenie zostało 
wywieszone na tablicy ogłoszeń ZBM (ul. Liburnia 
2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie interne-
towej: www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich (I piętro, pokój nr 8), tel. 0338511886.

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

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

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

PREMIERY
19-20.12 g. 11.30 2D Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – dubbing (science fic-
tion) USA 10
18-23.12 g. 14.15 2D Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – napisy (science fic-
tion) USA10
18-23.12 g. 17.00 3D Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – dubbing (science fic-
tion) USA 10
18-23.12 g 19.45 3D  Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – napisy (science fic-
tion) USA 10
27-30.12 g. 11.30 2D Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – dubbing (science fic-
tion) USA 10
26-30.12 g. 14.15 2D Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – napisy (science fic-
tion) USA 10
26-30.12 g. 17.00 3D Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – dubbing (science fic-
tion) USA 10
26-30.12 g. 19.45 3D Gwiezdne  wojny – 
Przebudzenie  mocy – napisy (science fic-
tion) USA 10

18.12 g. 19.00 Valses de Vienne – Walce 
Wiedeńskie - Budapest Strauss Orchestra 
& Ballet
26.12 g. 16.00 Rodzinne Spotkanie Świą-
teczne - Spektakl „Baśniowy pokoik”
31.12 g. 20.00 Spektakl Sylwestrowy w Te-
atrze „Spróbujmy jeszcze raz”

17-18.12 g.16.00 Zimowe Etiudy Baletowe 
- prezentacje 
18.12 g. 12.00 Artystyczny Kiermasz 
Świąteczny(Cafe Muzeum, Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego, COK)
19.12 g. 8.00 XV Świąteczno–Noworoczny 
Turniej Szachowy O Puchar Burmistrza 
Miasta Cieszyna
19-20.12 g. 9.00 Artystyczny Kiermasz 
Świąteczny(Cafe Muzeum, Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego, COK)
21.12 g. 16.30 „Cieszyńskie Gwiazdeczki 
Światecznie...” - prezentacja zespołu ta-
neczno-mażoretkowego COK (bilety 10 zł)
22.12 g. 16.00 „Zaraza morowa na Śląsku 
Cieszyńskim” – prelekcja multimedialna 
dr hab. Jany Raclavskiej z Uniwersytetu w 
Ostrawie (Uniwersytet III Wieku)
27.12 g.12.00 Rynek - Koncert kolęd – Wy-
stąpi Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka 
pod kier. Franciszka Widnica
WYSTAWY
Galeria:
3-30.12 „Beskidzkie Mikołaje” - wystawa 
malarstwa Agnieszki Pawlitko oraz plastyki 
obrzędowej z Muzeum Regionalnego „Na Gra-
pie” w Jaworzynce”

ZAMEK CN

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

RÓŻNE

do 31.12 To, co jest, i to, co nam się wydaje, 
że jest – wystawa
do 17.01 Gdzie znajdziesz Anioła? Znajdź 
swojego Anioła... – Galeria w Bramie, Cie-
szyńska Wenecja, ul. Przykopa 
do 24.12 Kiermasz Bożonarodzeniowy - 
Rynek w Cieszynie
do 31.12 Cuda natury – Galeria Zmienna 
Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Zespół Po-
radni Specjalistycznych, ul. Bielska 4
do 31.01 Wystawa „Wesołych Świąt” - Bi-
blioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, filia 
w Cieszynie, ul. Stalmacha 14
18-20.12 Świąteczne Kiermasze Arty-
styczne – dziedziniec Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego i wnętrza Cafe Muzeum
18.12 g. 18.00 PRZYBOŚ na granicy - Świe-
tlica Krytyki Politycznej ”Na Granicy” w 
Cieszynie ul. Zamkowa 1
19.12 g. 19.00 Burn Your Garden i Elipsa –
koncert rockowo metalowych zespołów  – 
Anielski Młyn, ul. Stary Targ
18.01 g. 16.00 Spotkanie noworoczne orga-
nizacji pozarządowych, Sala Sesyjna Ratu-
sza, Rynek 1 (potwierdzenie uczestnictwa 
do 13.01 na kultura2@um.cieszyn.pl)

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
18.12 g. 16.00 MU-13: KS MOSiR Cieszyn - 
MKS Dąbrowa Górnicza, Sala sportowa MO-
SIR, al. J. Łyska 21
2.01 g. 17.30 II Liga Koszykówki Mężczyzn 
KS MOSiR Cieszyn - AGH Kraków, Hala UŚ, ul. 
Paderewskiego 9, bilety w cenie: 3 i 5 zł
każdy wtorek g. 16.45 i sobota 9.45 Zajęcia 
szkółki łyżwiarstwa figurowego na lodowi-
sku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Cie-
szynie ul. Sportowa 1.
do 31.12 dwa razy w tygodniu zajęcia ko-
szykówki dla chłopców z klas IV, V i VI szko-
ły podstawowej

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

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

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

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

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

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

Różne...

Sport

Galeria „Na Piętrze”:
do 30.12 „Podania i legendy Beskidu Ślą-
skiego” – wystawa pokonkursowastwa i 
rysunku COK

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
do 28.02 „Cieszyn w latach I wojny świato-
wej” – autor Irena French
do 31.12 „Cieszyńscy Firlowie” Sala Rzymska

18.12 g. 8.30 Warsztaty RoboKlasa
18.12 g. 10.15 Warsztaty RoboKlasa
18.12 g. 12.30 Warsztaty RoboKlasa
19.12 g. Cieszyński Klub CoderDojo  
19.12 g. 11.00 Zajęcia z robotyki i elektro-
niki
21.12 g. 8.00 Warsztaty RoboKlasa
21.12 g. 10.00 Warsztaty RoboKlasa
22.12 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
29.12 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
30.12 g. 9.30 Kurs komputerowy dla Se-
niorów Zaskocz Wnuka
30.12 g. 11.30 Kurs komputerowy dla Se-
niorów Zaskocz Wnuka

ODDZIAŁ DLA DZIECI
18.12 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
18.12 g. 17.00 Kalendarze, kalendarze...- spo-
tkanie poświęcone regionalnym kalenda-
rzom na rok 2016 - sala konferencyjna
do 5.03 Czas jest wszystkim. Kalendarze w 
zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wie-
ku po współczesność

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym: 604 833 667, Krzysz-
tof 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.


