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Cymelia i osobliwości w zbiorach 
Książnicy Cieszyńskiej

Kalendarz odbioru odpadów 
komunalnych

Samochody znikną z Rynku

Pył zawieszony groźny 
dla zdrowia

BZ

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 
życzy burmistrz Ryszard Macura 

oraz Rada Miejska Cieszyna
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Cymelia i osobliwości w zbiorach 
Książnicy Cieszyńskiej

W 2014 roku minęła dwudziesta rocznica założenia i działalności 
Książnicy Cieszyńskiej. Z tej okazji Książnica (ul. Mennicza 46) za-
prasza na wystawę „Najstarsze, największe, najcenniejsze... Cymelia 
i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, na której zostaną 
zaprezentowane najstarsze, najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne 
wizualnie rękopisy i druki przechowywane w zbiorach Książnicy 
Cieszyńskiej, które ze względu na swą wartość i konieczność szcze-
gólnej ochrony nie są na co dzień udostępniane. 

Jest to więc niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć pięknie zdobione 
średniowieczne manuskrypty i inkunabuły, wśród których znajdują 
się między innymi księgi liturgiczne, takie jak mszał i graduał, a tak-
że inne książki religijne, jak Biblie, modlitewniki czy zbiory prawa 
kościelnego. Z druków świeckich na szczególną uwagę zasługują en-
cyklopedie oraz dzieła z dziedziny prawa, historii, architektury oraz 
botaniki i medycyny. Pokażemy też najcenniejsze cieszyniana, wśród 
których oprócz najstarszych katolickich i ewangelickich modlitew-
ników i kancjonałów będzie można zobaczyć pierwsze druki i czaso-
pism publikowane w Cieszynie od początków XIX w. 

Ze względu na konieczność szczególnej ochrony niektórych rę-
kopisów oraz innych cennych obiektów – część z nich będzie moż-
na zobaczyć tylko w czasie prezentacji, które odbywać się będą od 

Największa w zbiorach Książnicy książka (ręcznie napisany graduał maryj-
ny) oraz najmniejsza – miniaturowy modlitewnik należący według tradycji 
do cieszyńskiej księżnej Elżbiety Lukrecji.

8 stycznia do 9 kwietnia 2015 roku w co drugi czwartek miesiąca 
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej. Najbliższa prezentacja (8.01) 
to „Prawo kościelne, architektura, alchemia i inne − najstarsze rę-
kopisy w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” (A. Rusnok, K. Kleczek).

Jolanta Sztuchlik

Świętujemy żelazne gody 
Wiosną 2015 roku minie 65 lat obecności 

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. 
Janiny Marcinkowej na firmamencie kultury 
ludowej. 65 lat, które obfitowały w wydarze-
nia różne, jak to w życiu. Wiele zespołów star-
szych od ZPiTZC, rówieśników i młodszych 
braci – zdążyło się rozpaść, a cieszyński Ze-
spół przetrwał wszystkie burze i nawałnice, 
ba! – zdołał dopracować się indywidualnego 
wyrazu artystycznego, zdobył uznanie w kra-
ju i poza jego granicami. Można mówić o feno-
menie Zespołu. Przez te wszystkie lata udało 
się mu szczęśliwie ominąć niebezpieczne rafy 
i ciągle rozwijać, zmieniać się, rozkwitać.

Zespołowy jubileuszowy rok 2015 zapo-
wiada się apetycznie. Czeka nas uczta nad 
ucztami. 4 stycznia o godz. 18.00 znakomity 
Chór Jubileuszowy rozpocznie kolędowanie 
w kościele Jezusowym w Cieszynie. Towarzy-
szyć mu będzie wyborowa Orkiestra ZPiTZC 
pod dyrygenturą utalentowanego i doświad-
czonego Piotra Gruchela. Dwa tygodnie póź-
niej, 18 stycznia o godz. 16.00, urocza Grupa 
Wokalna Dziecięcego ZPiTZC wraz Kapelą 
Młodzieżową, przygotowaną przez Francisz-
ka Widnica, zaprasza na „Noworoczne kolę-
dowanie” w Domu Narodowym. Natomiast 
9 maja, w ciepłą, wiosenną sobotę Zespół 
zaprasza na „Majówkę”, która odbędzie się na 
Campingu „Olza”. Oj, będzie się działo! I mu-
zycznie, i tanecznie i smacznie. 5 i 6 czerwca 
uczestniczyć będziemy w świętowaniu że-
laznych godów. W Teatrze im. A. Mickiewi-
cza odbędą się dwa koncerty jubileuszowe. 
Feeria barw, różnorodność i oryginalność 

tańców, kaskady muzyki porwą do zabawy 
i wspólnego śpiewu. Będą też i niespodzianki. 
Rok jubileuszowy zakończy Chór Jubileuszo-
wy ZPiTZC, który 24 października będzie 
świętować 15-lecie swojej działalności.

Żelazo to wytrzymały materiał, z któ-
rego zrobić można i użyteczne narzędzie, 
i misterną koronkową rozetę. Takim jest 
Zespół, mocnym i delikatnym zarazem, po-
żytecznym i zabawowym. Warto więc zapla-
nować swój kalendarz kulturalny tak, aby 
w roku 2015 jak najczęściej być z Zespołem.

ZPiTZC

Zapraszamy na bal!
Zespół Pie śni i Tańca Ziemi Cie szyń skiej 

im. J. Mar cin ko wej zapra sza na „Bal kar na-
wa łowy”, który odbę dzie się 31 stycz nia 
2015 roku (sobota) o godz. 19.00 w OSP Cie-

Karol Niedoba i mali 
cieszyńscy mistrzowie

Muzeum Śląska Cieszyńskiego (ul. Re-
gera 6) zaprasza do Galerii Wystaw Cza-
sowych na wystawę „Karol Niedoba i mali 
cieszyńscy mistrzowie”. Sto pięćdziesiąta 
rocznica urodzin cieszyńskiego malarza 
Karola Niedoby jest okazją do przypomnie-
nia tego artysty i pedagoga związanego ze 
Śląskiem Cieszyńskim. Część jego bogatej 
spuścizny w postaci rysunków, akwareli 
i obrazów olejnych przechowywana jest 
w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 
Jest to też okazja do przedstawienia innych 
artystów, rówieśników Karola Niedoby, 
wywodzących się z tego terenu. Wystawa 
jest czynna do 28.02.2015 w godzinach 
otwarcia ekspozycji stałej.

MŚC

szyn-Kra sna. W pro gra mie m.in. poczę stu-
nek mio donką i szam pa nem, występ estrady 
ZPiTZC oraz wspaniała zabawa do białego 
rana. Szcze gó łowe infor ma cje oraz rezer wa-
cja bile tów (95 zł odo osoby): tel. 606 636 815. 
Uwaga! Ilość miejsc ogra ni czona. 

ZPiTZC
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W Cieszynie uczczono pamięć 
ofiar stanu wojennego

13 grudnia br. cała Polska obchodziła 
33 rocznicę wprowadzenia w naszym kra-
ju stanu wojennego. Również w Cieszynie 
uczczona została pamięć ofiar tego trud-
nego w historii Polski okresu. Uroczystość 
rozpoczęła msza święta w kościele Świę-
tego Krzyża w intencji Ojczyzny i ofiar sta-
nu wojennego. Następnie władze miasta 
i powiatu złożyły kwiaty i wieńce pod pa-
miątkową tablicą oddającą hołd pomordo-
wanym i prześladowanym w czasie stanu 
wojennego. Na znak pamięci o godz. 19.30 
w oknie Ratusza zapalone zostało „świa-
tełko wolności”, nawiązujące do gestu so-
lidarności, jaki wobec Polaków żyjących 
w stanie wojennym w Wigilię Bożego Naro-
dzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkań-
ców ówczesnego wolnego świata. 

BZ

Ryszard Macura 
burmistrzem 
Cieszyna

8 grudnia, podczas trzeciej sesji Rady 
Miejskiej Cieszyna VII kadencji, ślubowanie 
złożył nowy burmistrz Cieszyna – Ryszard 
Macura. Obejmując urząd Burmistrza Miasta 
Cieszyna, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publiczne-
go i pomyślności mieszkańców miasta – tymi 
słowami swoją kadencję rozpoczął bur-
mistrz Macura. Ślubowanie przyjął wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 
Andrzej Surzycki, który następnie prze-
kazał włodarzowi miasta łańcuch – insy-
gnium władzy.

BZ

Samochody znikną 
z cieszyńskiego Rynku

Od poniedziałku 22 grudnia br., w związku z kończącymi się praca-
mi dotyczącymi modernizacji kanalizacji w ścisłym centrum Cieszyna, 
na cieszyńskim Rynku przywrócona zostanie poprzednia organizacja 
ruchu. Samochody nie będą mogły już parkować na płycie Rynku. 
Tymczasowo pozostawionych zostanie jedynie kilkanaście wyznaczo-
nych miejsc postojowych od strony poczty i Domu Narodowego.

Jednocześnie informujemy, że przebudowa kanalizacji w śród-
mieściu Cieszyna weszła w fazę prób, badań i odbiorów technicz-
nych, dlatego też na ulicach można spotkać specjalistyczny sprzęt, 
którym wykonuje się płukanie kanałów oraz przeprowadza się 
inspekcję kamerami TV nowo wybudowanych oraz zmodernizo-
wanych kanałów. Ich celem jest sprawdzenie poprawności wy-
konanych robót oraz skuteczności przeprowadzonego rozdziału 
kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację 
deszczową, co ma zapobiegać odprowadzaniu ścieków do cieków 
wodnych. Dlatego też prosimy mieszkańców oraz przedsiębiorców 
o niewylewanie ścieków sanitarnych (np. po myciu podłóg czy na-
czyń, resztek pokarmów itp.) do kanalizacji deszczowej przez krat-
ki ściekowe w ulicach, gdyż wody te są odprowadzane obecnie bez-

pośrednio do rzeki Olzy lub Bobrówki. Ze względu na konieczność 
zadbania o ochronę środowiska do tych celów prosimy używać wy-
łącznie instalacji do odprowadzania ścieków sanitarnych.

BZ/JRP

Od 22 grudnia obowiązywać będzie zakaz parkowania samochodów na pły-
cie Rynku za wyjątkiem (tymczasowo) kilkunastu miejsc od strony poczty.

Pamiątkowa tablica znajdująca się na ul. Szerokiej.

Od 8 grudnia br. urząd burmistrza Cieszyna 
sprawuje Ryszard Macura.

Komisje Rady Miejskiej Cieszyna

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Cieszyna powołane zostały komisje Rady:
• Komisja Rewizyjna: Krzysztof  Herok (przewodniczący), Bolesław Zemła, Krystian Ku-
kuczka, Piotr Tomica, Gabriela Staszkiewicz, Bartosz Tyrna;
• Komisja Finansów: Krzysztof Pszczółka (przewodniczący), Bolesław Zemła, Krzysztof 
Herok, Iwona Kabiesz, Wiesław Kluz, Gabriela Staszkiewicz;
• Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Krzysztof Wantulok (prze-
wodniczący), Grażyna Pawlita, Stanisław Pońc, Krzysztof Pszczółka, Adam Swakoń, Piotr 
Tomica;
• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Remigiusz Jankowski (przewodniczący), Wiesław 
Kluz, Czesław Banot, Łukasz Bielski, Irena Kwaśny, Marek Szczypka;
• Komisja Urbanistyki, Strategii i Ochrony Zabytków: Irena Kwaśny (przewodniczący), 
Łukasz Bielski, Remigiusz Jankowski, Krystian Kukuczka, Adam Swakoń, Bartosz Tyrna;
• Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych: Marek Szczypka (przewodniczący), Stanisław 
Pońc, Czesław Banot, Iwona Kabiesz, Grażyna Pawlita, Krzysztof Wantulok.

BZ
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Kolędowo i… karnawałowo
W najbliższym czasie Dom Narodowy po-

leca melomanom trzy interesujące koncerty.

28 grudnia (niedziela) o godzinie 11.30 
na Rynku w radosną atmosferę świąt Bo-
żego Narodzenia wprowadzi nas Miejska 
Orkiestra Dęta „Cieszynianka”. Usłyszy-
my znane i mniej znane kolędy, pastorał-
ki i świąteczne piosenki z obu stron Olzy. 

Na „Noworoczne kolędowanie z kapelą 
młodzieżową i grupą wokalną dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. J. Marcinkowej” zapraszamy z kolei 
18 stycznia o godzinie 16.00 (wstęp wolny). 

23 stycznia o godzinie 17.00, podczas 
pierwszego w nowym roku koncertu Miej-
skiej Orkiestry Dętej „Cieszynianka”, usły-
szymy najpiękniejsze kolędy i pastorałki. 
Wyjątkowością tego koncertu będzie po-
łączenie brzmienia instrumentów dętych i 
harfy. To właśnie w wykonaniu takiego nie-
zwykłego duetu zabrzmi „O gwiazdo betle-
jemska”, będzie też „Cicha noc” solo na dwie 
trąbki, nieśmiertelne „White Christmas” 
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 – bilety do 
nabycia w COK. COK

Słodkie inspiracje stela
W przedświątecznym okresie Peda-

gogiczna Biblioteka Wojewódzka w Biel-
sku-Białej Filia w Cieszynie zaprasza na 
„Słodkie inspiracje stela, czyli ule, orzeszki, 
całuski i inne łakocie”. Jest to wystawa foto-
graficzna prezentująca tradycyjne cieszyń-
skie ciasteczka. Autorem zdjęć jest pani 
Grażyna Jedzok. Dodatkowo obok zdjęć 
na wystawie można znaleźć parę przepi-
sów na ciasteczka. Wystawę można oglą-
dać przez cały grudzień i styczeń w wy-
pożyczalni biblioteki (ul. Stalmacha 14) 
w godzinach otwarcia (poniedziałek-piątek 
10.00-17.00, sobota 9.00-13.00).

PBW Cieszyn

Zapraszamy na 
artystyczne kiermasze

Cafe Muzeum, Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego oraz COK „Dom Narodowy” zapra-
szają na ul. Regera 6 (dziedziniec Muzeum) 
na Artystyczny Kiermasz Świąteczny: 19.12 
g. 12.00-16.00, 20 i 21.12 g. 9.00-14.00. Dla 
najmłodszych, w ramach zajęć „Choinka pier-
nikiem zdobiona” w czasie dni kiermaszowych 
przygotowaliśmy warsztaty dekorowaniem 
ozdób piernikowych. Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego zaprasza także na prelekcję, które 
wygłosi w Cafe Muzeum dr Grzegorz Studnic-
ki: 20.12 g. 12.00 „Od Wigilii do Trzech Króli 
– dawne i współczesne formy świętowania”. 
Wykład odbędzie się w sali audio-video (wej-
ście z dziedzińca), wstęp wolny.

Cafe Muzeum

Operetkowe duety
10 stycznia (piątek) o godz. 18.00 zapra-

szamy na koncert noworoczny duetów ope-
retkowych w Teatrze im. A. Mickiewicza. 
Wystąpią muzycy Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Zabrzańskiej. Wykonawcy: Anna 
Leśniewska, Oskar Jasiński – soliści, Sławo-
mir Chrzanowski – dyrygent i prowadzący. 

Bilety w cenie 25, 50 i 100 zł można na-
być w kasie Teatru, przez stronę www.bile-
ty.teatr.cieszyn.pl lub w siedzibie Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14 
(rezerwacja: macierz@onet.pl). Dochód 
z koncertu przeznaczony będzie na Fun-
dusz Stypendialny utworzony przez MZC. 

MZC

Bezpłatne przedświąteczne 
warsztaty taneczne

Zapraszamy panie na przedświąteczne 
warsztaty taneczne – zanim na dobre dacie 
wciągnąć się w wir świątecznych przygoto-
wań i gotowania, pozwólcie sobie na trochę 
szaleństwa i ruchu. 20 grudnia (sobota) 
o godz. 10.00 przyjdźcie na darmowe zaję-
cia z bachaty solo/latino fusion do Fabryki 
Tańca w Szkolnym Schronisku Młodzieżo-
wym (ul. Błogocka 24). Szczegóły na: www.
facebook.com/gmart.cieszyn.

Łukasz Mączka

Zimowe podróże 
z Gerdą – harcerze 
zapraszają na zimowisko

Zimowisko to kolejna propozycja wy-
poczynku dla dzieci organizowana przez 
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej. Już w lutym za-
praszamy 7-10-letnie dzieci na niezwykłą 
czterodniową przygodę w Zawoi Wełczy 
(niedaleko Suchej Beskidzkiej). Dzieci pod 
opieką wykwalifikowanej kadry wybiorą 
się w niesamowitą podróż śladami Gerdy 
i odwiedzą Krainę Śniegu, oczywiście pod-
czas tych podróży nie zabraknie zajęć ru-
chowych i artystycznych. Więcej informacji 
na stronie internetowej www.cieszyn.zhp.
pl/zimowisko, tel. 33 85 24 375.

Hufiec Ziemi Cieszyńskiej

Styczniowe 
koncerty  
w Cafe Muzeum

Cafe Muzeum (ul. Regera 6) zaprasza 
w swoje progi na koncerty, które odby-
wać się będą w styczniowe, niedzielne 
popołudnia:
• 4.01 g. 16.00 „Świąteczne granie” – wy-
stąpi J-Trio Pala: Gembarzewski, Wiktorski 
+ wokal Daniela Czudek. Bilet: 15 zł;
• 11.01 g. 16.00 „W Nowy Rok z harfą” – 
wystąpi Ewa Jaślar-Walicka i jej goście. 
Bilet: 10 zł;
• 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-in-
strumentalny Bevin. Bilet: 10 zł.

 Cafe Muzeum
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Rozdajemy alternatywne 
mapy Cieszyna

Gdzie całują się mieszkańcy Cieszyna? 
Co i w jakich ilościach przemycano przez 
granicę? Jak i czym dojechać/wyjechać 
do/z Cieszyna? Jakie miejsca kojarzą się 
mieszkańcom dobrze i dlaczego?

Mapy o m.in. takiej tematyce stanowią je-
den z efektów projektu „Spacery edukacyj-
ne: kierunki kultury”. Stworzyli je młodzi 
projektanci: studenci i absolwenci Wydzia-
łu Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie przy współpracy z osobami 
związanymi z miastem. W wyniku serii spo-
tkań powstały różnorodne (ze względu na 
formę i tematy) mapy. Zarówno mentalne, 
jak i klasyczne, dla mieszkańców i turystów.

Do oglądania plenerowej wystawy map, 
która znajduje się na placu przed Świetlicą 
Krytyki Politycznej (ul. Zamkowa 1), zachęca-
my od 16 do 29 grudnia. Komplet alternatyw-
nych map w formie pakietu można otrzymać 
bezpłatnie w Księgarni/Czytelni „Na Granicy” 
19.12 lub po Nowym Roku w godzinach otwar-
cia księgarni (wtorek-piątek ,10.00-17.00).

Rozdajemy też unikatowe mapy-torby 
w czterech wzorach, które w komplecie 
przedstawiają „mapę” przemytu na granicy 
polsko-czeskiej. 

Aby otrzymać torbę, wystarczy odpowie-
dzieć na trzy pytania:
1. Które wydarzenie zorganizowane 
w 2014 w Świetlicy Krytyki Politycznej 
uważa Pan/Pani za najciekawsze?
2. Jakiego tematu spotkania/gości oczekuje 
Pan/Pani w 2015 roku w Świetlicy Krytyki 
Politycznej?
3. Co Pani/Pana zdaniem powinno znajdo-
wać się na mapie Cieszyna? Czego brakuje 
w naszym mieście?

Na odpowiedzi czekamy w Księgarni lub 
w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Grani-
cy” lub pod adresem: cieszyn@poczta.kry-
tykapolityczna.pl. Uwaga: odbiór tylko oso-
bisty (ul. Zamkowa 1).

„Spacery edukacyjne: kierunki kultury” 
to dwuletnie (2013-2014) działanie, w ra-
mach którego odbywały się alternatywne 
spacery po Cieszynie i Czeskim Cieszynie 
z udziałem mieszkańców i specjalnych go-
ści związanych z kulturą. To także próba 
zbadania obszarów przestrzeni miejskiej 
uznawanych przez mieszkańców za ważne, 
a często pomijanych przez kulturę oficjalną.

Mapy powstały w ramach projektu: „Spa-
cery edukacyjne: kierunki kultury” współ-
finansowanego przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

Świetlica KP „Na Granicy”
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Galeria Domu Narodowego 
zaprasza… w przedświątecznym 
nastroju

Do 7 stycznia w galerii Domu Narodowe-
go oglądać można wystawę rzeźby i malar-
stwa na szkle Marii i Mieczysława Tutaj. 

Maria Tutaj pochodzi z Gdyni, od lat 80. 
mieszka w Szczyrku. Jest absolwentką Stu-
dia Reklamy. Dawniej zajmowała się ma-
larstwem olejnym, akwarelowym i haftem. 
Malarstwa na szkle uczyła się od Rozalii 
Szypułowej z Czechowic-Dzedzic. W jej ob-
razach dominuje tematyka sakralna, a tak-
że zwyczaje, obrzędy i scenki związane 
z Tygodniem Kultury Beskidzkiej. 

Mieczysław Tutaj urodził się w Orzeszu, 
mieszkał w Tychach, potem w Wiśle, gdzie 
związał się z grupą plastyczną „Brzimy”. 
W 1980 roku osiedlił się w Szczyrku. Zaczął 
rzeźbić zainspirowany twórczością Jędrze-
ja Wowry. Jego prace to głównie wykonane 
z lipowego drewna kapliczki, postacie świę-
tych, anioły i… zabawki ludowe. Znajdują 
się w zbiorach muzeów etnograficznych 
i kolekcjach prywatnych. Artysta należy do 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Maria i Mieczysław Tutajowie od lat 
uczestniczą w licznych wystawach, targach 
i kiermaszach sztuki ludowej. Na konkursach 
zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.

COK

Wsi spokojna, 
wsi wesoła

W lutym tego roku minęło 200 lat od uro-
dzin Oskara Kolberga, wybitnego polskiego 
etnografa, który jako pierwszy zebrał i usys-
tematyzował według regionów rodzimą 
kulturę ludową. Rok 2014 został ogłoszony 
Rokiem Kolberga, na jego zakończenie COK 
Dom Narodowy zorganizował konkurs pla-
styczny dla dzieci i młodzieży. Nagrodzone 
prace można podziwiać w Galerii „Na Pię-
trze” Domu Narodowego do 30 grudnia.

COK

„Latarnia Magiczna” – 
warsztaty filmowo-
teatralne dla 
przedszkolaków 

„Laterna Magica” w teatralnym nastroju 
przeniesie dzieci w zaczarowany, magiczny 
świat pierwszych seansów projekcyjnych 
i pierwotnych technik animacji i projekcji. 
Przy pomocy „Camery Obscura”, „Latarni 
Magicznej” i „Magicznego Diaskopu” po-
każemy popularne bajki i baśnie. W części 
warsztatowej uczestnicy zajęć poznają 
funkcjonowanie tych urządzeń i wykona-
ją jedno z nich. Na spotkanie prowadzone 
przez Grzegorza Ptaka zapraszamy naj-
młodszych do Domu Narodowego 12 stycz-
nia o godzinie 10.00 (ilość miejsc ograni-
czona – zapisy i bilety w COK).

COK

Skarby w kieszeni
14 stycznia o godzinie 17.00 w Cieszyń-

skim Ośrodku Kultury odbędzie się poetyc-
kie spotkanie autorskie Moniki Michałek. 
Autorka pochodzi z Gdańska, studiowała 
polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim 
i Jagiellońskim. Od 25 lat mieszka w Isteb-
nej, gdzie pracuje jako nauczycielka języka 
polskiego w miejscowym gimnazjum. Fa-
scynuje się literaturą romantyczną, pisze 
wiersze, wspólnie z mężem wydaje „Kalen-
darz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”. 
Na spotkanie wstęp wolny, zapraszamy.

COK

Oferujemy bezpłatną pomoc

Centrum Informacji i Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych prowadzone przez 
Stowarzyszenie „Działajmy Razem” Tria-
non PL zachęca do korzystania z bez-
płatnych porad prawnych, psycholo-
gicznych, socjalnych, społecznych oraz 
z zakresu problematyki społeczno-za-
wodowej osób niepełnosprawnych. Kon-
takt: ul. Bielska 4, tel. 33 445 70 11, dzialaj-
myrazem@wp.pl (w godz. 8.00-14.00).    

 
We wrześniu otrzymaliśmy dary: 

ubrania dla dzieci oraz dorosłych, za-
bawki, pościele, kołdry. Rzeczy są uży-
wane, ale w dobrym stanie! Osoby, które 
chciałyby wybrać coś dla siebie zaprasza-
my codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-13.00.          

Stowarzyszenie „Działajmy Razem” 
Trianon PL

W Świetlicy KP można też otrzymać mapy-torby.



6 kultura

U
M

 w
 C

ie
sz

yn
ie

SP
1

Święta po angielsku
11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie odbyła się ósma już edycja między-

szkolnego konkursu z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI pt. „Christmas quiz”. 
W konkursie wzięło udział 16 uczniów cieszyńskich szkół, którzy wykazali się szerokim 
zasobem świątecznego i zimowego słownictwa oraz wiedzą na temat bożonarodzeniowych 
tradycji w krajach anglojęzycznych. W tym roku I miejsce zajął Jakub Donocik ze Szkoły 
Podstawowej nr 3, II miejsce zajęła Maria Franek z Katolickiej Szkoły Podstawowej, nato-
miast III miejsce, ex aequo, zajął Beniamin Wąsik z Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Ali-
cja Jordan ze Szkoły Podstawowej nr 2. W oczekiwaniu na wyniki, uczniowie wzięli udział 
w warsztatach, na których dekorowali świąteczne bombki według własnego pomysłu. Jed-
nogłośnie najładniejszą ozdobę wykonał Jakub Donocik.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy raz jeszcze, a opiekunom dziękujemy za przygoto-
wanie uczniów do konkursu. Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji „Christmas quiz”.

Barbara Turoń/Anna Kotowska/Anita Czyżewska 

„Dziesiątacy” wrócili do korzeni
Niecodzienni goście zawitali końcem listopada do Cieszyna – nasze miasto odwiedzili 

członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza. Oddziały 10 Puł-
ku Piechoty narodziły się w 1918 roku właśnie w Cieszynie – wywodzą się z 31 Pułku Strzel-
ców Austriackich cieszyńskiego garnizonu. Od 1919 roku „dziesiątacy” związali swe losy 
z Łowiczem, a w okresie kształtowania się państwowości polskiej pułk walczył na Śląsku 
Cieszyńskim, w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu, Polesiu, Białorusi, nad Wisłą i Niemnem.

Sentymentalna podróż „śladami historii” do Cieszyna to efekt serdecznej współpracy, 
nawiązanej przez sekretarza miasta Stanisława Kaweckiego podczas tegorocznej wizyty 
w Łowiczu na uroczystości poświęcenia kopii sztandaru 10 Pułku Piechoty. Goście z Ło-
wicza zwiedzili nasze miasto, jednocześnie odwiedzając ważne dla historii Pułku miejsca, 
w tym dawne cieszyńskie koszary oraz cmentarz komunalny, na którym pochowani są żoł-
nierze. „Dziesiątacy” bardzo mile wspominają przyjazd do Cieszyna, czego dowodem jest 
wydana przez Stowarzyszenie specjalnie na tę okazję pamiątkowa kartka pocztowa. 

BZ

Goście z Łowicza odwiedzili ważne dla 10 Pułku Piechoty miejsca w Cieszynie.

Uczestnicy konkursu z języka angielskiego „Christmas quiz”.

Godni Święta: gdy 
stare się kończy, 
a nowe zaczyna…

Gody, Godni Święta to okres między 
pierwszym dniem świąt Bożego Narodze-
nia a świętem Trzech Króli. To moment, 
w którym stary rok styka się z nowym, co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w bogac-
twie przypadających w ten czas ludowych 
zwyczajach, obrzędach czy powiarkach. Jak 
na Śląsku Cieszyńskim przeżywano daw-
niej ten okres, jakie ma on obecnie oblicze 
opowie w Domu Narodowym Grzegorz 
Studnicki, etnograf w Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego, pracownik Uniwersytetu Ślą-
skiego. Prelekcja w ramach projektu „Żywe 
źródła kultury ludowej Ziemi Cieszyńskiej” 
(współfinansowanego ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go RP) odbędzie się w Domu Narodowym 
15 stycznia o godzinie 17.00. Zapraszamy!

COK

Muzyka gajdoszy 
w Cieszynie

Fundacja Klamra zaprasza na spotka-
nie i ludowe muzykowanie promujące al-
bum pt. „Gajdosze”. Album dokumentuje 
najdawniejszych i współczesnych muzy-
kantów góralskich – gajdoszy z Beskidu 
Śląskiego, Żywieckiego i Zaolzia. Książka 
zawiera ponadto dwie płyty CD, na których 
zamieszczone zostały nagrania gajdoszy 
z lat 1950-2014. W trakcie spotkania autorzy 
książki – Katarzyna i Maciej Szymonowicz – 
opowiedzą o kulisach powstawania albumu. 
Zaprezentują także najciekawsze historie 
beskidzkich gajdoszy, archiwalne fotografie 
i instrumentarium. Spotkanie odbędzie się 
30 grudnia (wtorek) o g. 15.00 w Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego (ul. Regera 6).

Organizatorzy
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Rekordowy konkurs 
Najpyszniejsze ciasteczka upiekła w tym 

roku Małgorzata Płusa z Cieszyna i to ona 
zwyciężyła w konkursie organizowanym 
już po raz ósmy przez Zamek Cieszyn. 

Konkursowe jury oceniało zgodność 
z tradycją, estetykę i staranność wykona-
nia, bogactwo form, smak i sposób podania 
ciasteczek. I tym razem miało wyjątkowo 
trudne zadanie. Szczególne, że padł kon-
kursowy rekord – zgłoszono aż 18 słod-
kich zestawów. A wyboru dokonywały: 
Krystyna Folwarczny, Aleksandra Trybuś-
-Cieślar, Jolanta Dawidowicz-Macura oraz 
Ewa Gołębiowska. Jurorki zdecydowały, że 
drugie miejsce przypadnie Bożenie Ken-
dzior z Ochab Małych, dwie trzecie nagrody 
zdobyły cieszynianki: Beata Wojnar oraz 
Katarzyna Orszulik, a czwartą: Krystyna 
Pasko z Kozakowic Górnych. Ponadto wy-
różnienia otrzymały: Helena Bujok (Wisła), 
Małgorzata Kobielusz (Cieszyn), Weronika 
i Szymon Masarscy (Cieszyn) oraz Krysty-
na Gaszczyk (Bąków). Konkurs zdomino-

Świąteczne tradycje 
Karpie uszyte, ciasteczka upieczone, jednym słowem niedzielne spo-

tkanie w Zamku Cieszyn to najwyraźniejszy znak dla naszych dzieci, 
że święta są już blisko – komentowali z uśmiechem rodzice, którzy 
uczestniczyli ze swoimi pociechami w „Zaprojektuj Święta”. 

Przedświąteczne spotkanie ma już swoje stałe punkty. Należą do 
nich warsztaty pieczenia cieszyńskich ciasteczek dla tych, którzy 
dopiero uczą się tej sztuki. Wskazówkami służyła Janina Hławicz-
ka. Wielu małych uczestników nie tylko przygotowywało słodkie 
wypieki, ale od razu próbowało, czy się udały. Ci, którzy mają więk-
szą wprawę w pieczeniu wzięli udział w konkursie na cieszyńskie 
ciasteczka, ci, którzy nie pieczą – mogli kupić słodkie specjały, ale 
i inne oryginalne upominki na Kalorycznym Energetycznym Kier-
maszu Świątecznym. Przy okazji można też było podejrzeć, jak po-
wstają szulki, które przygotowywała na oczach odwiedzających 
Henryka Ożanowska. Kolejną świąteczną tradycją w Zamku stało 
się szycie karpi. Pomysł zaszczepiła Magda Paluch-Pasz i okazał się 
on strzałem w dziesiątkę. Nie brakuje rodzin, które co roku poja-
wiają się na warsztatach, by uszyć kolejne karpie. Podczas tego-
rocznego „Zaprojektuj Święta” można też było stworzyć wyjątko-
wą lampę inspirowaną wspomnieniami lub własnymi historiami. 
Warsztaty poprowadziła Anna Zabdyrska – kuratorka otwartej 
tego samego dnia wystawy „Świet(l)ne historie”. Każda z lamp to 
fascynująca opowieść. Niektóre sugerują już ich nazwy – opowiadała 
podczas wernisażu. Wystawę można oglądać w „Oranżerii” Zamku 

Święty Mikołaj w Domu Narodowym

Tradycyjnie, jak co roku 6 grudnia, Cieszyński Ośrodek Kultu-
ry Dom Narodowy odwiedził Święty Mikołaj. Najmłodsi zobaczyli 
program estradowy „Przyjedź do nas Mikołaju” w wykonaniu gru-
py Duo Fix. Barwne postacie Mariuszka-Leniuszka, Śnieżynki i So-
pelki, wspólne piosenki i konkursy znakomicie bawiły widzów. Na 
finał wszystkie przybyłe do COK grzeczne dzieci zostały obdarowa-
ne prezentami i słodyczami. To był niezapomniany, magiczny czas 
ze Świętym Mikołajem... COK

Duża ilość zgłoszonych do konkursu słodkich zestawów utwierdziła jury w przekonaniu, że tradycja 
pieczenia cieszyńskich ciasteczek nie zaginie.

wały panie, ale w gronie piekących cieszyń-
skie ciasteczka znalazło się – ku ogromnej 
radości jurorek – dwóch panów. Jeszcze 
bardziej jury było zadowolone z faktu, że 
wśród uczestników konkursu nie zabrakło 
młodych ludzi, m.in. uczniów „gastronomi-
ka”. To rodzi nadzieję, że tradycja pieczenia 
cieszyńskich ciasteczek nie zginie – podkre-
ślały jurorki. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali upominki, zaś nagrodzeni i wy-
różnieni zabrali ze sobą zestaw porcelany, 
foremki do pieczenia, przyprawy i inne 
drobiazgi przydatne do kuchennych eks-
perymentów. Konkursowe ciasteczka moż-
na oglądać – niestety tylko oglądać, a nie 
skosztować – w zamkowej Bastei do święta 
Trzech Króli. 

Zamek Cieszyn

Cieszyn do 15 lutego. Przedświąteczne spotkanie zakończyła roz-
mowa poświęcona Kalendarzowi Beskidzkiemu 2015. Ci, którym 
nie udało się dotrzeć do Zamku na „Zaprojektuj Święta” mogą się 
wybrać, żeby zobaczyć nie tylko wystawę wyjątkowych lamp, ale 
też konkursowe ciasteczka oraz ekspozycję szopek i obrazów na 
szkle z kolekcji Muzeum Śląskiego. 

Zamek Cieszyn

Tłum dzieci został obdarowany podarunkami od Świętego Mikołaja.

Szycie karpi staje się zamkową tradycją świąteczną, którą polubiło wiele osób. 
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Święto Trzech 
Króli w Cieszynie

Święto Objawienia Pań-
skiego, nazywane także 
Świętem Trzech Króli, jest 
jednym z najstarszych i naj-
ważniejszych świąt kościel-
nych, tuż obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Niestety niewielu 
z nas o tym pamięta, bowiem dopiero od niedawna, dokładnie od 
2011 roku, Epifania jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 

Święto Trzech Króli przypomina nam o niezwykle ważnym wy-
darzeniu, jakim było narodzenie Jezusa. W Ewangelii św. Mateusza 
odnajdujemy opowieść o Trzech Mędrcach, Kacprze, Melchiorze i Bal-
tazarze, którzy wyruszają do Betlejem, by pokłonić się nowonarodzo-
nemu w stajence Jezusowi. Trzej Królowie, wiedzeni przez Gwiazdę 
Betlejemską, niosą dla dzieciątka dary – mirrę, złoto i kadzidło. 

Piękną tradycją związaną ze świętem Objawienia Pańskiego 
i ulicznymi jasełkami, które sięgają aż średniowiecza, jest Orszak 
Trzech Króli – niezwykle efektowne widowisko, które historię 
sprzed wielu tysięcy lat przenosi we współczesność po to, by ważne 
wydarzenie, jakim było narodzenie Jezusa, nie zostało zapomniane. 

6 stycznia 2015 roku Orszak Trzech Króli ponownie zagości na uli-
cach Cieszyna i tradycyjnie poprowadzą go Trzej Królowie. W tym roku 
Jasełka oraz Orszak zostanie zorganizowany i przygotowany przez 

Mikołajkowe lodowisko
W przeddzień mikołajek Halę Widowiskowo-Sportową im. Cie-

szyńskich Olimpijczyków w Cieszynie odwiedził tajemniczy gość. 
Święty Mikołaj, bo o nim mowa, powitał dzieci z cieszyńskich szkół 
podstawowych i przedszkoli, obdarowując je drobnymi prezentami 
w postaci czekoladowych mikołajów, herbaty oraz elementów od-
blaskowych, które, jak podkreślał, należy nosić, aby być widocznym 
po zmroku dla poruszających się pojazdów, oraz wprowadził je  
w specjalnie przygotowane na ten dzień pokazy. I tak około 800 
dzieci mogło z trybun podziwiać występy na lodzie wychowanków 
sekcji łyżwiarstwa figurowego Klubu Sportowego „MOSiR Cieszyn” 
oraz pokazowy mecz hokeja na lodzie w wykonaniu Klubu TJ SLAVOJ 
Czeski Cieszyn. Ponadto pokazy zostały ozdobione występem wokal-
nym Nadii Cieślar, która dla wszystkich zgromadzonych zaśpiewała 
utwory „Różowa piosenka” i „Hallelujah”, oraz Małgorzaty Cieplik, 
która zaprezentowała się w utworze „Przystąpmy do szopy”. 

Organizatorami mikołajek na lodzie byli: Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Cieszynie, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, 
Wydział Kultury i Turystyki UM, Straż Miejska w Cieszynie, Cie-
szyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”. Ponadto organizatorzy 
byli wspomagani przez młodzież z punktu wolontariatu przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Robert Hubczyk

W Bibliotece już świątecznie
Przedświąteczna, ciepła, szczególna atmosfera rozgościła już 

w Oddziale dla dzieci cieszyńskiej Biblioteki. Rodzice wypożycza-
ją swoim pociechom książeczki o tematyce bożonarodzeniowej, 
dzieciaki w „Przytulisku” rozmawiają o wymarzonych prezentach, 
a wśród książek rozgościła się piękna choinka. 

Od początku grudnia w dziale dziecięcym BM prowadzone są także 
zajęcia o tematyce regionalnej, w czasie których przedszkolaki i ucznio-
wie cieszyńskich szkół podstawowych mają okazję poznać zwyczaje 
i obrzędy kultywowane na Śląsku Cieszyńskim, związane z obchoda-
mi grudniowych świąt i uroczystych dni. Dzieci „stela” chętnie poznają 
słownictwo gwarowe, mówimy więc o Mikołoju, Łucce czy Wiliji. 

Nie zawiódł także najmłodszych czytelników Mikołaj, na przy-
bycie którego mali bywalcy Biblioteki z niecierpliwością czekają co 
roku. Dobry święty przybył 9 grudnia, aby rozdać słodkie prezenty 
grupie czytelników regularnie uczęszczających na zajęcia organizo-
wane przez Oddział dla dzieci BM. Wizytę szacownego gościa zapo-
wiedziała Małgorzata Kiereś – etnograf, przewodnik beskidzki, sze-
fowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle – która uraczyła zebrane dzieci 
opowieścią o tym, jak dawniej w Cieszyńskiem wyglądały wizyty 
świętego Mikołaja. Niejednego smyka zaskoczyła opowieść o skrom-
nych podarkach, karaniu rózgą czy psotnych diabłach. Dziś zaś... 
Mikołoj gawędził z dziećmi, odpowiadał na dociekliwe pytania mal-
ców, a nawet wysłuchał kolędy pięknie zagranej na skrzypcach przez 
dziewięcioletnią Amelkę. Emocje były ogromne, radość jeszcze więk-
sza, a została nadzieja, że Mikołaj odwiedzi Bibliotekę... już za rok!

Wielu bożonarodzeniowych wzruszeń pod choinką życzy wszyst-
kim czytelnikom Oddział dla dzieci BM w Cieszynie. BM

Katolickie Liceum i Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego w Cie-
szynie, z wielką pomocą rodziców młodzieży uczącej się w katolickiej 
szkole. Uroczystość rozpocznie się od sumy w parafii Świętej Marii 
Magdaleny o godzinie 12.00 (oraz od mszy w okolicznych parafiach), 
a między godziną 13.00-13.15 nastąpi oficjalne rozpoczęcie obchodów 
Święta Trzech Króli na cieszyńskim Rynku, na który można będzie 
przybyć z własnej parafii w Orszaku lub indywidualnie. Uroczystość 
rozpocznie się od odczytaniu listu biskupa. Ponadto na Rynku czekać 
będzie wiele atrakcji, między innymi liczne kiermasze z wyrobami cu-
kierniczymi, rękodziełami, stoiska z ciepłymi napojami itp. Czas umili 
wspólne kolędowanie oraz jasełka, a najważniejszym punktem święta 
będzie uroczyste złożenie pokłonu Trzech Króli narodzonemu Jezuso-
wi. Organizatorzy zadbali również o konkursy dla uczestników – jed-
nym z nich będzie konkurs na Króla i Królową Orszaku. Mile widziane 
będą przebrania oddające atmosferę Święta Trzech Króli. Parafian 
z kościoła Świętej Marii Magdaleny serdecznie zapraszamy do prze-
brań za dwórki i średniowiecznych wojów, ponadto każdej z cieszyń-
skich parafii odpowiadać będzie jeden z trzech kontynentów w trzech 
różnych kolorach: Azja (kolor zielony) to parafie: Imienia Najświętszej 
Marii Panny oraz parafia Najświętszego Serca Jezusowego, Afryka 
(kolor niebieski): parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela oraz 
parafia Opatrzności Bożej, Europa (kolor czerwony) obejmuje: parafię 
Świętego Jerzego oraz parafię Świętej Elżbiety. Wszyscy uczestniczący 
w uroczystości będą mogli ogrzać się przysłowiowym kubkiem gorą-
cego napoju czy talerzem ciepłej zupy.

Marta Nieroda

Święty MIkołaj zawitał do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Mikołajki na lodowisku co roku są strzałem w dziesiątkę!
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Pył zawieszony – groźny dla 
zdrowia

W związku z trwającym sezonem grzewczym, 
a tym samym okresem, w którym odnotowuje 
się najwięcej dni z przekroczeniem dopusz-
czalnych stężeń substancji zanieczyszczających 
w powietrzu (na terenie Cieszyna przekroczenia 
odnotowywane są w stosunku do pyłu zawie-
szonego), przypominamy, iż informacje o jakości 
powietrza w Cieszynie dostępne są na stronie 
Śląskiego Monitoringu Powietrza  (http://stacje.
katowice.pios.gov.pl/monitoring).

Stosowne informacje, dotyczące powietrza 
zamieszczane są również na stronie interne-
towej Miejskiego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego (www.cieszyn.pl/mczk), w zakładce 
Powiadomienia aerosanitarne. Informacje te są 
na bieżąco aktualizowane o ostrzeżenia o wy-
stąpieniu przekroczeń stężeń zanieczyszczeń.

Informacje dotyczące prognozy jakości powie-
trza dla całego województwa umieszczane są co-
dziennie na stronie internetowej Systemu Progno-
zowania Jakością Powietrza: http://spjp.katowice.
pios.gov.pl, a także za pośrednictwem Telewizji 
Polskiej S.A. Katowice, w Magazynie METEO.

Dopuszczalne poziomy pyłu PM10 w powietrzu: 
Stężenie średnioroczne: 40 μg/m3 
Stężenie 24-godzinne: 50 μg/m3

Poziom informowania to stężenie substancji 
w powietrzu, powyżej którego istnieje zagro-
żenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótko-
trwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń 
wrażliwych grup ludności, w przypadku które-
go niezbędna jest natychmiastowa i właściwa 
informacja. Dla pyłu zawieszonego określono 
wartość 200 μg/m3. 

Wystąpienie przekroczenia poziomu informo-
wania oznacza również ryzyko przekroczenia 
poziomu alarmowego. W przypadku wystąpie-
nia poziomu informowania  zaleca się unikanie 
przebywania na otwartej przestrzeni przez naj-
bardziej narażone grupy ludności, a pozostałe 
osoby powinny unikać długotrwałego przeby-
wania na otwartej przestrzeni, w szczególności 
połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

Poziom alarmowy jest to stężenie substan-
cji w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe 
przekroczenie może powodować zagrożenie dla 
zdrowia ludzi. W przypadku wystąpienia pozio-
mu alarmowego (dla pyłu zawieszonego PM10 
określono 300 μg/m3 na dobę) zaleca się ogra-
niczenie przebywania poza budynkami do nie-
zbędnego minimum.  

W przypadku przekroczenia poziomu alarmo-
wego najbardziej narażone grupy osób powinny 
pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać 
się, pozostałe osoby powinny unikać przebywa-
nia na otwartej przestrzeni.

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązuje 
zakaz spalania w paleniskach domowych odpa-
dów komunalnych oraz innych odpadów zawie-
rających w swoim składzie substancje szkodliwe 
dla środowiska, w tym dla naszego zdrowia (np. 
drewna pokrytego farbami, lakierami, impre-
gnatami, laminatami, plastiku itp.). Podczas 
procesu spalania odpadów do powietrza, któ-
rym oddychamy, trafiają niekontrolowane ilo-
ści niebezpiecznych związków, takich jak: pyły, 
dioksyny, furany, wielopierścieniowe węglowo-
dory aromatyczne (WWA), tlenek węgla i metale 
ciężkie. Spalanie odpadów powoduje także po-
wstawanie zatorów w kominach, które mogą po-
wodować zaczadzenia, a nawet pożar budynku. 

Nie spalaj odpadów domowych w kotle, 
piecu czy kominku – nie truj siebie i swojego 
sąsiada rakotwórczymi substancjami. 

Według raportów Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) cząsteczki pyłu zawieszonego 
(frakcji PM10 i PM2,5) uważane są za wywołu-
jące poważne konsekwencje zdrowotne, ponie-
waż ziarna o tak niewielkich średnicach mają 
zdolność łatwego przenikania do pęcherzyków 
płucnych, a stąd do układu krążenia. Najczęściej 
występującymi chorobami związanymi z naraże-
niem organizmu na wysokie stężenia drobnych 
cząstek pyłu są: choroba niedokrwienia serca, 
zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, 
astma, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia układu 
oddechowego oraz nowotwory złośliwe. 

Grupami ludności najbardziej narażonymi 
na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych cho-
rób serca (zwłaszcza niewydolność serca, cho-
roba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu prze-
wlekłych chorób układu oddechowego (astma, 
przewlekła choroba płuc);
• osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny 
na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, 
intensywny trening sportowy);
• dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze.

Główne  źródła zanieczyszczeń powietrza  
w województwie śląskim to:
• spalanie paliw w domowych piecach, kotłow-
niach i kominkach, gdzie często spala się rów-
nież śmieci, to najpoważniejsza przyczyna złej 
jakości powietrza w miastach oraz obszarach 
zabudowy mieszkaniowej (tzw. NISKA EMISJA),
• nasilony ruch pojazdów samochodowych, 
zwłaszcza w aglomeracjach oraz centrach miast 
(tzw.  EMISJA KOMUNIKACYJNA  lub LINIOWA),
• działalność zakładów przemysłowych, które 
wprowadzają znaczne ilości zanieczyszczeń do 
powietrza (tzw. EMISJA PUNKTOWA).

Uwaga! Straż Miejska ma prawo skontro-
lować, co spalasz w swojej kotłowni. Spalanie 
odpadów stanowi wykroczenie i podlega karze 
aresztu lub grzywny na mocy przepisów ustawy 
Prawo ochrony środowiska. MCZK

Najem lokali

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 42,44 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 www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o., ul. Li-
burnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze pisemnego przetargu ograniczonego do 
branży usługowo-magazynowej, lokal użytkowy 
położony na parterze w budynku nr 24 przy ul. 
Zamkowej w Cieszynie o powierzchni użytkowej 
73,08 m2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywie-
szone na tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. 
(ul. Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone na 
stronie internetowej 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.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o. o. informuje, że przeznacza do najmu, w dro-
dze dwuetapowego przetargu ustnego, nieogra-
niczonego lokal użytkowy położony na parterze 
budynku nr 30 przy ul. Głębokiej w Cieszynie 
o łącznej powierzchni użytkowej 36,44 m2. Ogło-
szenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 2a, 
parter) oraz umieszczone na stronie internetowej 
www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o., ul. Libur-
nia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze 
przetargu pisemnego – konkurs ofert, ograniczo-
nego do branży przemysłowej, usługowej, biuro-
wej lub spożywczej lokal użytkowy położony na 
parterze budynku przy Rynku nr 16 w Cieszynie, 
o łącznej powierzchni użytkowej 55,25 m2. Ogło-
szenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 2a, 
parter) oraz umieszczone na stronie internetowej 
www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o. , ul. Libur-
nia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Stoiska handlowe przy 
cmentarzu komunalnym

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Cieszynie Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg 
nieograniczony na wysokość stawki czynszu za 
dzierżawę nieruchomości gruntowej trzech sto-
isk o powierzchni 4,00 m² każde. Przedmiotowa 
nieruchomość jest położona przy górnej bramie 
cmentarza komunalnego na ul. Katowickiej. 
Dzierżawa jest na czas określony, z przeznacze-
niem na usytuowanie tymczasowego stoiska 
handlowego związanego ze sprzedażą zniczy, 
kwiatów w dniach 23-24.12.2014 r. Przetarg od-
będzie się w Dziale Cmentarzy przy ul. Katowic-
kiej 34 w Cieszynie, w dniu 22 grudnia 2014 r. 
o godz. 10.00. Szczegółowych informacji udziela 
Kierownik Działu Cmentarzy, tel. 33 8521136.

Kasy podatkowe czynne krócej

Informujemy, że 24 i 31 grudnia kasy podatko-
we Urzędu Miejskiego w Cieszynie czynne będą 
do godz. 11.00. Wydział Finansowy UM

COK w okresie świątecznym

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodo-
wy” w okresie świąteczno-noworocznym od 
22.12.14 do 5.01.15 czynny będzie w godz. 9.00-
15.00. W Wigilię 24.12 COK będzie nieczynny 
(dzień wolny za 1.11.14). COK
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Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-
znaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym 
na rzecz aktualnego najemcy lokal mieszkalny 
nr 19 w budynku przy ul. Tysiąclecia 1 w Cieszy-
nie wraz z udziałem do nieruchomości grunto-
wej i części wspólnych budynku w 4867/159600 
części. Wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) 
na okres 21 dni, tj. od 3 do 23 grudnia 2014 r.

Likwidacja rzeczy z eksmisji

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że z dniem 29 grudnia 
2014 roku upływa termin odbioru rzeczy po-
zostawionych w niżej wymienionych lokalach 
mieszkalnych przejętych przez ZBM:
1. ul. Mała Łąka nr 17a/25
2. ul. Motokrosowa nr 28/25
3. ul. Stroma nr 6
4. ul. Motokrosowa nr 28/22
5. ul. Łączna nr 18

Rzeczy nieodebrane w ww. terminie zostaną 
wywiezione na wysypisko śmieci.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-
znaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej nie-
zabudowaną nieruchomość gruntową położoną 
w Cieszynie przy ul. Bucewicza, oznaczoną w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 2/17 obr. 30 o pow. 
0,0014 ha, obj. KW nr BB1C/00053044/4 Sądu Re-
jonowego w Cieszynie. Wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 
I piętro) na okres od 5 do 27 grudnia 2014 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do właścicieli i użyt-
kowników wieczystych nieruchomości przy-
ległych działkę nr 38/2 obr. 28 o pow. 1481 m2 

położoną w Cieszynie przy ul. Heczki, zapisaną 
w księdze wieczystej nr BB1C/00061180/8 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres od 3 do 23 grudnia 2014 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-
znaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego działki nr 18/33 i 18/12 obr. 21 
o łącznej pow. 535 m2, obj. KW nr BB1C/00052547/3 
Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowane budyn-
kiem hydroforni o pow. użytkowej 71 m2 oraz pod-
ziemnym dwukomorowym zbiornikiem wodnym 
o łącznej objętości 180 m3, położone w Cieszynie 
przy skrzyżowaniu ulic Skrajnej i Węgielnej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres od 3 do 23 grudnia 2014 r.

Na sprzedaż przeznaczone są działki zabudo-
wane hydrofornią oraz zbiornikiem wodnym.

PSZOK nieczynny w Wigilię

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 24.12.14 punkt selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie będzie nieczynny.

Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni 
i chodników publicznych

Wykonawca: 
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon 
w Pszczynie Baza GDDKiA Skoczów – Pogó-
rze (tel. 33 8538919) prowadzi akcję zimową na 
ulicy Granicznej (wraz z węzłem „Krasna” oraz 
węzłem „Pastwiska”). 
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
(tel. 32 7819211) prowadzi akcję zimową na dro-
dze wojewódzkiej nr 938 – ulica Katowicka (od wę-
zła Pastwiska do granicy miasta). Oczyszcza chod-
nik wzdłuż zarządzanego odcinka ul. Katowickiej 
nieprzyporządkowany innym nieruchomościom.
3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cie-
szynie (tel. 33 8525874, 33 8515067) prowadzi 
akcję zimową na drodze powiatowej – ulica Gwi-
do Langera. Oczyszcza chodnik wzdłuż zarzą-
dzanego odcinka ul. Gwido Langera nieprzypo-
rządkowany innym nieruchomościom.
4. Miejski Zarząd Dróg (tel. 33 4795261) pro-
wadzi akcję zimową na drogach publicznych 
gminnych i powiatowych oraz niepublicznych, 
dla których gmina Cieszyn jest zarządcą terenu. 
Oczyszcza chodniki wzdłuż zarządzanych odcin-
ków ulic nieprzyporządkowanych innym nieru-
chomościom
5. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Sp z o.o. (tel. 33 852 25 60) prowadzi akcję zimo-
wą na drogach wewnętrznych znajdujących się 
na terenach, dla których jest administratorem 
oraz na chodnikach będących w ich administra-
cji oraz przylegających do nieruchomości, któ-
rych jest administratorem.
6. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębior-
stwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościa-

mi „ZAPON”, Wspólnoty Mieszkaniowe pro-
wadzą akcję zimową na drogach osiedlowych.
„ZAPON” prowadzi akcję zimową na chodnikach 
w terenie, dla którego jest administratorem, 
utrzymuje chodniki przyległe do budynków 
Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych 
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 zimo-
wą na chodnikach w terenie, dla którego są ad-
ministratorem, utrzymują chodniki przyległe do 
budynków Wspólnot Mieszkaniowych.
Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nierucho-
mości utrzymuje chodniki przyległe do nierucho-
mości będących w administracji Stowarzyszenia.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”, 
tel. 33 8520218
• Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
tel. 33 4794000
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Liburnia”, 
tel. 33  510709
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Piastow-
skie”, tel. 33 8520980
• ADM I ul. Śrutarska, tel. 33 8520843, 33 8513370
• ADM II osiedle ZOR, ul. Tysiąclecia, 
tel. 33 8520223, 33 8513368
• Przedsięb. Zarządzania i Obrotu Nieruchomo-
ściami „ZAPON”, tel. 33 8579079
• Straż Miejska, tel. 33 8579400, 986
• MIROTRANS Sp. z o.o. Mirosław Gazurek, 
tel. 33 8555014, 602504528
• Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieru-
chomości, tel. 33 8521383
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 gmi-
nach (Dz.U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008 z później-
szymi zmianami) art. 5. ust. 1. pkt 4 właściciele 
nieruchomości (współwłaściciel, użytkownicy 
wieczyści oraz jednostki organizacyjne i oso-
by posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomościami) zapewniają utrzymanie czy-
stości i porządku przez uprzątnięcie błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część dro-
gi publicznej służącej dla ruchu pieszego, poło-
żoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 
Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany 
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest do-
puszczony płatny postój lub parkowanie pojaz-
dów samochodowych.

Oczyszczanie i zabezpieczanie 
parkingów

Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg

Oczyszczanie i zabezpieczanie mostów, 
wiaduktów, kładek dla pieszych

1. Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg
2. Wykonawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon 
w Pszczynie Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze 
(obiekty inżynierskie nad drogą krajową S1).

Miejski Zarząd Dróg

Akcja Zimowa 2014/2015 na terenie Cieszyna

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż

Na sprzedaż: nieruchomość przy ul. Heczki.
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PREMIERY
19-21.12 g. 14.00 2D WIELKA SZÓSTKA 
(familijna, animowana komedia przygodo-
wa/dubbing) USA, b.o.
19-21.12 g. 16.00 3D WIELKA SZÓSTKA 
(familijna, animowana komedia przygodo-
wa/dubbing) USA, b.o.
19-21.12 g. 20.15 WIĘZIEŃ LABIRYNTU 
(thriller science fiction/napisy) USA, od 15 lat
27-30.12 g. 10.00 2D HOBBIT: BITWA PIĘ-
CIU ARMII (fantasy/dubbing) USA/Nowa 
Zelandia, od 10 lat
27-30.12 g. 13.00 3D HOBBIT: BITWA PIĘ-
CIU ARMII (fantasy/dubbing) USA/Nowa 
Zelandia, od 10 lat
26-30.12 g. 16.15 2D HOBBIT: BITWA PIĘ-
CIU ARMII (fantasy/napisy) USA/Nowa Ze-
landia, od 10 lat
26-30.12 g. 19.30 3D HOBBIT: BITWA PIĘ-
CIU ARMII (fantasy/napisy) USA/Nowa Ze-
landia, od 10 lat
2-6.01 g. 10.00 2D HOBBIT: BITWA PIĘCIU 
ARMII (fantasy/dubbing) USA/Nowa Ze-
landia, od 10 lat
2-8.01 g. 13.00 3D HOBBIT: BITWA PIĘCIU 
ARMII (fantasy/dubbing) USA/Nowa Ze-
landia, od 10 lat
SEANSE SPECJALNE
19-21.12 g. 18.00 BOGOWIE (dramat bio-
graficzny) Polska, od 15 lat

19.12 g. 16.00 „ZIMOWE IMPRESJE” – pre-
zentacje baletowe dzieci
20.12 g. 9.00 XIV MIĘDZYNARODOWY ŚWIĄ-
TECZNO-NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHO-
WY O PUCHAR BURMISTRZA CIESZYNA
28.12 g. 11.30 (Rynek) KONCERT KOLĘD 
I PASTORAŁEK W WYK. MIEJSKIEJ ORKIE-
STRY DĘTEJ „CIESZYNIANKA” pod dyrek-
cją F. Widnica
31.12 g. 24.00 (Rynek) ŚWIĄTECZNO-NO-
WOROCZNY POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
4.01 g. 8.00 TARGI STAROCI (Cieszyński 
Klub Hobbystów)
7.01 g. 15.00 „PROBLEM ZWIERZĄT BEZ-
DOMNYCH I WOLNOŻYJĄCYCH W MIEŚCIE” – 
prelekcja dr Małgorzaty Węgierek” (Towa-
rzystwo Miłośników Ogrodnictwa, COK)
7.01 g. 16.00 „PIRAMIDY LECZĄ” – spotkanie 
z Czesławem Stuchlikiem (Koło Radiestetów)
10.01 g. 19.00 XI BAL CIESZYŃSKI (Macierz 
Ziemi Cieszyńskiej, Koło nr 6, COK)
12.01 g. 10.00 „LATARNIA MAGICZNA” – 
warsztaty filmowo-teatralne dla przed-
szkolaków; prowadzenie Grzegorz Ptak 
(zapisy, bilety w COK)
12.01 g. 17.00 „NAKARM SWÓJ MÓZG – JAK 
DIETA WPŁYWA NA NASZE EMOCJE” – wy-
kład Beaty Śleszyńskiej (Klub Zdrowia)
13.01 g. 16.00 SPOTKANIE SEKCJI GEO-

GRAFICZNO-HISTORYCZNEJ UNIWERSY-
TETU III WIEKU
14.01 g. 17.00 „SKARBY W KIESZENI” – po-
etyckie spotkanie autorskie Moniki Michałek
15.01 g. 17.00 „GODNI ŚWIĘTA: GDY STARE 
SIĘ KOŃCZY A NOWE ZACZYNA…” – prelek-
cja dra Grzegorza Studnickiego, kustosza 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
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 (ZPiTZC, COK)
WYSTAWY
Galeria 
Do 7.01 „MALARSTWO NA SZKLE MARII 
TUTAJ, RZEŹBA MIECZYSŁAWA TUTAJA”
13-30.01 „PRAHA. SZATA ZIEMI” – fotografie 
Piotra Brody (CTF), wernisaż 13.01 g. 18.00 
Galeria „Na Piętrze”
3-30.12 „WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA” – 
wystawa pokonkursowa
17-30.01 „ZNANE POSTACIE ŻYDÓW ŚLĄSKA 
CIESZYŃSKIEGO” (wernisaż 17.01 g. 17.30)

19.12 g. 17.00 KONCERT CHARYTATYWNY 
„Z SERCA DLA SERC” I LO im. A. Osuchowskiego
26.12 g. 16.00 RODZINNE SPOTKANIE 
ŚWIĄTECZNE Centrum Misji i Ewangeliza-
cji w Dzięgielowie 
31.12 g. 21.00 SYLWESTER W TEATRZE: „Czar 
muzyki i tańca w magiczną noc” – muzyka ope-
retkowa, musicalowa, filmowa i taneczna. 
3 i 4.01 g. 16.00 Koncert „Dzieci śpiewają ko-
lędy”. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie

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.
12.12.14-28.02.15 wystawa „Karol Niedoba 
i mali cieszyńscy mistrzowie”
19-21.21 artystyczne kiermasze na dziedziń-
cu. Więcej: str. 4
30.12 g. 15.00 spotkanie promujące album 
„Gajdosze”

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt.   
w godz. 8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
18.12.14-17.04.15 wystawa „Największe, 
najstarsze, najcenniejsze... Cymelia i osobo-
wości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”
8.01.15 g. 16.00 prelekcja „Prawo kościel-

ne, architektura, alchemia i inne − najstar-
sze rękopisy w zbiorach Książnicy Cieszyń-
skiej” (A. Rusnok, K. Kleczek)
22.01.15 g. 16.00 prelekcja „Kim był św. 
Ambroży, który święty jest patronem In-
ternetu i o czym najchętniej czytano w śre-
dniowieczu? − najstarsze książki druko-
wane w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” 
(J. Sztuchlik, K. Kleczek)

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
14.12.14-15.02.15 Świet(l)ne historie

Informacja Turystyczna, sklep z pamiąt-
kami czynne codziennie (za wyjątkiem po-
niedziałków) g. 9.00-17.00

Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne codziennie: g. 9.00-17.00

PUNKT KONSULTACYJNY w Oranżerii
Informacje oraz porady związane z prowa-
dzeniem firmy, poszukiwaniem źródeł fi-
nansowania działalności, pomoc w napisa-
niu biznesplanu. Informacje i zapisy: pk@
zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21 wew. 22

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

Do 14.01.15 wystawa „...po deszczu”. 

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.

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

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

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87

Muzeum
4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667
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20.12 g. 12.00 prelekcja „Od Wigilii do 
Trzech Króli” dra Grzegorza Studnickiego. 
Cafe Muzeum, ul. Regera 6
20.12 g. 20.00 koncert zespołu Baobab oraz 
Ras Poll’a. Klub Panopticum, ul. Bielska 66
Do 29.12 plenerowa wystawa alternatyw-
nych map Cieszyna. Plac przed Świetlicą Kry-
tyki Politycznej, ul. Zamkowa 1
Do 31.01.15 wystawa fotograficzna „Słodkie 
inspiracje stela, czyli ule, orzeszki, całuski i 
inne łakocie”. Biblioteka Pedagogiczna, ul. 
Stalmacha 14
4.01.15 g. 18.00 koncert kolędowy w wy-
konaniu Chóru Jubileuszowego i Orkiestry 
ZPiTZC. Kościół Jezusowy, pl. Kościelny 6
4.01 g. 16.00 koncert „Świąteczne granie” – 
wystąpi J-Trio Pala, Gembarzewski, Wiktor-
ski + wokal Daniela Czudek. Cafe Muzeum, 
ul. Regera 6
11.01 g. 16.00 koncert „W Nowy Rok z har-
fą” – wystąpi Ewa Jaślar-Walicka i jej goście. 
Cafe Muzeum, ul. Regera 6
18.01 g. 16.00 koncert „Kolędy i pastorałki 
spod Złotego Gronia” – wystąpią Wałasi. Cafe 
Muzeum, ul. Regera 6
25.01 g. 16.00 koncert „Koncert kolęd i autor-
skich pastorałek” – wystąpi zespół wokalno-in-
strumentalny Bevin. Cafe Muzeum, ul. Regera 6
Poniedziałki i czwartki g. 11.00 i 17.00 Se-
ans filmu „Historia Cieszyna w 3D”. Restau-
racja pod Brunatnym Jeleniem, Rynek 20
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

20, 27.12 g. 9.00 Parkrun Cieszyn. Alejki Sport-
Parku
4.01.15 g. 18.00 mecz koszykówki, II liga 
mężczyzn: KS MOSiR Cieszyn – KK Polonia 
Bytom. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9

Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67
20.12 g. 17.30 TAJEMNICZY OGRÓD
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
24.12.14-4.01.15 kawiarnia nieczynna
12-23.12 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)
19 XII –  
2 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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Szachiści z SP4 
mistrzami powiatu!

Cieszyńska „Czwórka” odnotowała kolej-
ny sukces! Tym razem najwyższe miejsce 
na podium zdobyli szachiści. Dwuosobowa 
drużyna – Krzysztof Franek i Grzegorz Fra-
nek – okazała się najlepsza w rozgrywkach 
międzyszkolnych, zyskując możliwość re-
prezentowania Cieszyna w turnieju powia-
towym. Również na tym szczeblu szachiści 
z SP4 nie mieli sobie równych! Przed mi-
strzami powiatu etap rejonowy – gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!

SP4

„Delfin” obsypany 
medalami

5 i 6 grudnia w Gliwicach odbyły się mi-
strzostwa Śląska open w pływaniu. Na 
starcie zameldowało się  396 zawodników 
i zawodniczek z 39 klubów województwa 
śląskiego. Nasz klub MTP „Delfin” Cieszyn 
dumnie reprezentowali Marcin Chrapek, 
Matylda Faruzel, Bartłomiej Witoszek, 
Kacper Stoszek, Michał Maniszewski oraz 
Wiktoria Wnętrzak. W starciu z czołówką 
śląskiego pływania (a warto zaznaczyć, że 
województwo śląskie przoduje w poziomie 
zawodniczym) nasi zawodnicy rozbili bank, 
zdobywając łącznie 8 medali! – 3 złote oraz 
5 brązowych krążków. Dodatkowo zajęli-
śmy ex aequo pierwsze miejsce pod wzglę-
dem postępu zawodników. Cieszy również 
fakt pobicia kilku rekordów klubowych!

 Wyniki z zawodów:
– Kacper Stoszek – dwukrotny mistrz Ślą-
ska na 400 m stylem dowolnym i 1500 
m dowolnym  oraz dwukrotny brązowy 
medalista na 200 m grzbietowym i 100 m 
grzbietowym;
– Michał Maniszewski – mistrz Śląska na 50 
m stylem grzbietowym oraz 4 miejsce (tuż 

Chłopcy z SP6 najlepsi w powiecie
Wspaniały i niespodziewany sukces odniosła najmłodsza w mistrzostwach powiatu cie-

szyńskiego w tenisie stołowym chłopców szkół podstawowych drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6. Chłopcy Paweł Jendrulek (9 lat), Sebastian Krótki (10 lat) i Kacper Urbańczyk 
(11 lat) zajęli pierwsze miejsce w zawodach, które odbyły się 12 listopada w Chybiu. 

SP6

Reprezentacja MTP „Delfin” Cieszyna na zawodach w Gliwicach.

za Kacprem) na 100 m grzbietowym;
– Marcin Chrapek – brązowy medalista na 
1500 m stylem dowolnym;
– Bartłomiej Witoszek – brązowy medali-
sta na 200m stylem klasycznym;

– Matylda Faruzel – brązowa medalistka na 
400 m stylem dowolnym;
– Wiktoria Wnętrzak – w kategorii open za-
jęła dwukrotnie 24 miejsce.

 Łukasz Widzik

Reprezentacja SP6 Cieszyn wraz z nauczycielem WF Andrzejem Łukasiakiem.Utalentowani szachiści z SP4.
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Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 

zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.

Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41
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O grze na fortepianie w Cieszynie słów kilka...

Grą na akordeonie zafascynowany jest Michał.

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

W wielowiekowej historii miasta Cieszyna, 
pośród wielu innych, jest zapisana wiadomość, 
iż w czerwcu 1846 roku na zaproszenie ówcze-
snego dyrektora Komory Cieszyńskiej – Józe-
fa von Kachlberga nad Olzę przyjechał Fran-
ciszek Liszt – jeden z największych pianistów 
i wirtuozów klawiatury. Koncert, który odbył 
się w oranżerii na Zamku cieszyńskim był wiel-
kim wydarzeniem muzycznym, a sam F. Liszt 
przebywał jeszcze w Cieszynie ponad tydzień 
i „wieczorami bawił cieszynian grą na zamko-
wych salonach”. Dziś w murach cieszyńskiego 
Zamku mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II st. im. I. Paderewskiego, która jest najstar-
szą szkołą muzyczną na Śląsku, a w roku 2014 
obchodziła swój Jubileusz 80-lecia. 

Szkoła Muzyczna w Cieszynie została zało-
żona w 1934 roku przez Jana Drozda – wybit-
nego skrzypka współpracującego w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki z wielkim polskim 
pianistą – Ignacym Paderewskim. To właśnie 
w Ameryce I. Paderewski po swoim tournée 
zdobył światową sławę i uznany został za 
geniusza muzycznego. Jego fenomenalna gra 
pełna wirtuozerii i olśniewającego blasku po-
rywała słuchaczy i wprowadzała ich w hip-
notyczną ekstazę. Paderewskiego nazywano 
„Królem pianistów”, „Poetą fortepianu” czy też 
„Czarodziejem klawiatury”. Taki to niezwykły 
człowiek – wielki pianista i wybitny mąż stanu 
wyraził zgodę, by Szkołę Muzyczną w Cieszy-
nie nazwano Jego imieniem. Jednym z pierw-

szych pedagogów fortepianu w tej Szkole zo-
stał natomiast uczeń Paderewskiego – prof. 
Aleksander Brachocki. Do grona uczniów, 
a następnie absolwentów prof. Brachockiego 
należał m.in. Stanisław Hadyna – późniejszy 
twórca i kierownik artystyczny Zespołu Pie-
śni i Tańca „Śląsk”, który wspominał po la-
tach, że „o mało co nie został pod wpływem 
tej szkoły pianistą”. 

Ta swoista sztafeta nauczycieli pianistów 
kształcących swoich wychowanków trwa 
do dziś. Tylko w ubiegłym roku nasze absol-
wentki – Katarzyna Hatalak i Julia Kukuczka 
zostały studentkami klas fortepianu Akademii 
Muzycznych w Katowicach i Krakowie, a nasi 
uczniowie: Jakub Kosecki (kl. fort. mgr Joanny 
Lipowczan-Stawarz), Julia Rulczyńska (kl. fort. 
mgr Beaty Drzewieckiej) i Mariusz Podżorski 
(kl. fort. mgr Iwony Ulbrich) zdobyli nagrody 
i wyróżnienia w ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konkursach i festiwalach pianistycz-
nych. Obecnie Sekcja Instrumentów Klawiszo-
wych i Akordeonu jest prowadzona przez mgr 
Urszulę Białek. Kontynuuje ona działalność 
swojej poprzedniczki mgr Krystyny Bijok, któ-
ra przez 30 lat (w latach 1977-2007) w rodzin-
ny i wysoce profesjonalny sposób szefowała 
pianistom cieszyńskiej szkoły. K. Bijok dała 
początek różnego rodzaju inicjatywom, m.in. 
koncertom poświęconym patronowi szkoły, 
warsztatom pianistycznym, przesłuchaniom 
i konsultacjom z wybitnymi polskimi peda-
gogami fortepianu. W tym czasie były też or-
ganizowane przez kilka lat Makroregionalne 
Przesłuchania Pianistów w Cieszynie. Mgr Ur-
szula Białek do wielu koncertów organizowa-
nych rokrocznie w cieszyńskiej szkole dodała 
„Koncert kolędowy” i „Koncert primaapriliso-
wy”, podczas których każdy uczeń może za-
prezentować swoje umiejętności w dowolnym 
składzie i w różnych stylach muzycznych. 
Koncerty te cieszą się wielką popularnością, 
grają tam i muzykują całe rodziny, tworzą się 
zespoły, które nieraz współpracują dalej przez 
wiele lat, a spoiwem łączącym tych młodych 
ludzi jest muzyka i jej wzajemne przeżywanie. 

Od tego roku nowym przedsięwzięciem orga-
nizowanym przez nauczycielki naszej sekcji – 
mgr Katarzynę Kamińską i mgr Ewę Krupę, 
jest Szkolny Konkurs Muzyki Kameralnej, 
który zdobył bardzo pochlebne opinie i będzie 
kontynuowany w latach następnych. Konkurs 
ten nawiązuje do założeń reformy szkolnictwa 
muzycznego (m.in. położenie większego naci-
sku na muzykowanie zespołowe, rozszerzenie 
zainteresowań muzycznych, różnorodność 
programowa), wprowadzanej obecnie przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Wszystkie te działania mają na celu 
wszechstronny rozwój naszych uczniów, sys-
tematyczne podnoszenie ich umiejętności gry 
na fortepianie, a także wspólne muzykowanie 
ze swoimi rówieśnikami, rodzeństwem oraz 
innymi ludźmi, dla których muzyka jest ważną 
częścią ich życia. Do sekcji naszej należą rów-
nież nauczyciele organów i akordeonu. O orga-
nach i nowym instrumencie sprowadzonym 
z Niemiec pisał we wcześniejszych „Wiado-
mościach Ratuszowych” mgr Paweł Seligman. 
Natomiast akordeon, jako instrument prze-
żywający ostatnio swój renesans, jest wyko-
rzystywany coraz częściej w wielu zespołach 
muzycznych. W Państwowej Szkole Muzycznej 
w Cieszynie na popularnej kiedyś harmonii 
kształci się uczniów od kilkudziesięciu już lat. 
Przez ten okres zmienił się nieco grywany re-
pertuar, znacząco wzrosło też zainteresowa-
nie akordeonem guzikowym i bandoneonem. 
W dużym stopniu przyczynili się do tego m.in. 
tacy kompozytorzy i wykonawcy jak: Astor 
Piazzolla, Richard Galliano czy ostatnio Mar-
cin Wyrostek – który z powodzeniem wyko-
rzystuje ten instrument również w muzyce 
improwizowanej. 

Wszystkie instrumenty klawiszowe, na 
których uczy się grać w cieszyńskiej Szkole 
Muzycznej, dają duże możliwości koncerto-
wania, grania solowego i kameralnego. To 
instrumenty, które nie potrzebują akompa-
niamentu, sprawiają też wiele radości i sa-
tysfakcji młodemu wykonawcy. 

Witold Pieńkowski, Piotr Sztwiertnia

Śladami wielu cieszyńskich wirtuozów fortepianu podąża m.in. Kaleb.


