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Święto Trzech Króli w Cieszynie

XXIII Finał WOŚP coraz bliżej

Informacja z sesji Rady Miejskiej

Aplikacja na smartfony – 
Cieszyn/Tesin 4 mobile

Burmistrz Ryszard Macura zaprasza mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w życiu publicznym naszego miasta.
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Dobra 
komunikacja

Bardzo mi zależy na dobrej komunikacji pomiędzy 
mieszkańcami Cieszyna, a ich przedstawicielami 
we władzach samorządu miejskiego. Stąd, jako 
burmistrz Cieszyna, pragnę utrzymać te formy 
kontaktu, które dotychczas się sprawdzały. Innym 
formom zostanie nadany nowy charakter, a jesz-
cze inne zostaną wprowadzone niebawem w życie.

Spotkania z mieszkańcami, 
konferencje

8 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 w Sali Lu-
strzanej „Kamienicy Konczakowskich” (wej-
ście od ulicy Szersznika) rozpocznie się 
pierwsze spotkanie burmistrza z mieszkań-
cami.

To spotkanie poświęcone będzie przede 
wszystkim prezentacji zadań, które czekają 
nasze miasto w najbliższym czasie oraz pre-
zentacji sposobu komunikowania się władz 
z mieszkańcami.

Kolejne spotkania będą już miały charakter 
otwartych konferencji, na których zostaną 
zaprezentowane takie zagadnienia jak:

• Plan zagospodarowania przestrzennego 
Cieszyna (19.02.2015 r.),

• Komunikacja publiczna łącząca Cieszyn 
z innymi miejscowościami (11.06.2015 r.),

• Cieszyński rynek pracy (08.10.2015 r.).
(Ciąg dalszy na str. 3)
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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 modlitewni-
ków i kancjonałów będzie można zobaczyć pierwsze druki i czasopi-
sma 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 

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

od 8 stycznia do 9 kwietnia 2015 roku w co drugi czwartek miesią-
ca 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 kul-
tury ludowej. 65 lat, które obfitowały w wy-
darzenia różne, jak to w życiu. Wiele zespołów 
starszych od ZPiTZC, rówieśników i młod-
szych braci – zdążyło się rozpaść, a cieszyński 
Zespół przetrwał wszystkie burze i nawał-
nice, ba! – zdołał dopracować się indywidu-
alnego wyrazu artystycznego, zdobył uzna-
nie w kraju i poza jego granicami. Można 
mówić o fenomenie Zespołu. Przez te wszyst-
kie lata udało się mu szczęśliwie ominąć nie-
bezpieczne 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 z 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! Mu-
zycznie, tanecznie i smacznie.

5 i 6 czerwca uczestniczyć będziemy 
w świętowaniu żelaznych godów. W Teatrze 
im. A. Mickiewicza odbędą się dwa koncer-
ty jubileuszowe. Feeria barw, różnorodność 

i oryginalność tańców, kaskady muzyki po-
rwą do zabawy i wspólnego śpiewu. Będą też 
i niespodzianki. Rok jubileuszowy zakończy 
Chór Jubileuszowy ZPiTZC, który 24 paź-
dziernika 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 boga-
tej spuścizny w postaci rysunków, akware-
li 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. Wysta-
wa jest czynna do 28 lutego 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 od osoby): tel. 606 636 815. 
Uwaga! Ilość miejsc ogra ni czona. 

ZPiTZC
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Przyjmowanie stron
Burmistrz, jego zastępca oraz sekretarz nadal będą do dys-

pozycji mieszkańców w każdy wtorek w godz. 11.30-15.30. 
Przy czym, ze względu na dużą liczbę zainteresowanych, 
właściwą organizację i przygotowanie merytoryczne do spo-
tkań, należy je umawiać osobiście lub telefonicznie kontaktu-
jąc się z sekretariatem urzędu.

Pozwalam sobie też przekazać informację, że Przewodni-
czący Rady Miejskiej Cieszyna – Krzysztof Kasztura przyj-
mował będzie strony w każdą środę w godz. 16.00-17.00, 
wiceprzewodnicząca Janina Cichomska w każdy piątek 
w godz. 12.00-14.00, a wiceprzewodniczący Andrzej Surzycki 
w każdy poniedziałek w godz. 15.30-16.30.

Sesje i posiedzenia Komisji 
Rady Miejskiej Cieszyna

Warto też przypomnieć, że sesje i posiedzenia Komisji 
Rady Miejskiej Cieszyna są otwarte i każdy zainteresowany 
może w nich uczestniczyć w charakterze obserwatora lub za 
zgodą przewodniczącego, również w charakterze uczestnika 
dyskusji czy eksperta.

Pytania do burmistrza
Nadal też będzie można zadawać pytania burmistrzowi 

drogą elektroniczną. Przy czym regulamin tej formy kontak-
tu przewidywał będzie wyeliminowanie anonimowości. Za-
dający pytanie występował będzie pod swoim imieniem i na-
zwiskiem, podobnie zresztą jak odpowiadający burmistrz lub 
w jego imieniu urzędnik – nie będą anonimowi.

Taka formuła powinna podnieść jakość i efektywność 
relacji. Odpowiednia strona internetowa jest jeszcze w fa-
zie przygotowań - będzie dostępna w I połowie stycz-
nia. Pytania będzie można zadawać wchodząc na stronę 
www.um.cieszyn.pl/pytaniadoburmistrza.

„Wiadomości Ratuszowe”, 
strony internetowe: 
um.cieszyn.pl, cieszyn.pl, 
visitCieszyn.com i profil Fb

Poprzez wymienione media oraz serwis społecznościowy 
www.facebook.com/CieszynRobiWrazenie, chcemy nadal 
Państwa informować o tym, co dzieje się w Cieszynie. Nie-
dawno powstała strona visitCieszyn.com – dedykowana 
turystom, jest jeszcze w trakcie rozbudowy. Zapraszamy 
do współredagowania stron internetowych oraz nadsyłania 
swoich uwag. W imieniu swoim i zespołów redakcyjnych de-
klaruję, że zależy nam na tym, aby nasze publikatory jak naj-
lepiej promowały Cieszyn i odzwierciedlały sukcesy cieszy-
niaków, ich twórczość i aktywność społeczną, a także aby jak 
najlepiej informowały o działaniach podejmowanych przez 
władze miasta, również – a może nawet przede wszystkim 
tych, które mogą przez pewien czas stwarzać utrudnienia dla 
mieszkańców.

Konsultacje społeczne
Będziemy o nich systematycznie informować w „Wiadomo-

ściach Ratuszowych” i na miejskich stronach internetowych. 
Państwa prosimy o udział w tych konsultacjach, poprzez 
włączanie się w szukanie lub wskazywanie najlepszych roz-
wiązań dla naszego miasta.

Szanowni Państwo, krótko omówiłem tylko niektóre formy 
komunikowania się z mieszkańcami. Zachęcam do ich wyko-
rzystywania szczególnie tych z Państwa, dla których sprawy 
naszego miasta są ważne. Jest to jedna z możliwości co naj-
mniej pośredniego wpływania na to, co dzieje się w Cieszy-
nie. 

Z poważaniem,
Ryszard Macura

Burmistrz Miasta Cieszyna

Święto Trzech Króli w Cieszynie
Święto Objawienia Pańskiego, nazywane także Świętem Trzech 

Króli, jest jednym z najstarszych i najważniejszych świąt kościel-
nych, tuż obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Niestety niewie-
lu 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 wyda-
rzeniu, jakim było narodzenie Jezusa. Trzej Królowie, wiedzeni przez 
Gwiazdę Betlejemską, niosą dla dzieciątka dary – mirrę, złoto i kadzi-
dło. 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.

6 stycznia Orszak Trzech Króli ponownie zagości na ulicach Cieszy-
na i tradycyjnie poprowadzą go Trzej Królowie. W tym roku Jasełka 
oraz Orszak zostanie zorganizowany i przygotowany przez Katolic-
kie Liceum i Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, 
z wielką pomocą rodziców młodzieży uczącej się w katolickiej szkole. 
Uroczystość rozpocznie się od sumy w parafii św. Marii Magdaleny 
o godz. 12.00 (oraz od mszy w okolicznych parafiach), a o godz. 13.00 

nastąpi oficjalne rozpoczęcie obchodów Święta Trzech Króli na cie-
szyńskim Rynku, na który można będzie przybyć z własnej parafii 
w Orszaku lub indywidualnie. Uroczystość rozpocznie się od odczy-
taniu listu biskupa. Ponadto na Rynku czekać będzie wiele atrakcji, 
między innymi liczne kiermasze z wyrobami cukierniczymi, rękodzie-
łami, stoiska z ciepłymi napojami itp. Czas umili wspólne kolędowanie 
oraz jasełka, a najważniejszym punktem święta będzie uroczyste zło-
żenie pokłonu Trzech Króli narodzonemu Jezusowi.

Organizatorzy zadbali również o konkursy dla uczestników – jed-
nym z nich będzie konkurs na Króla i Królową Orszaku. Mile widzia-
ne będą przebrania oddające atmosferę Święta Trzech Króli. Parafian 
z kościoła św. Marii Magdaleny serdecznie zapraszamy do przebrań 
za dwórki i średniowiecznych wojów, ponadto każdej z cieszyńskich 
parafii odpowiadać będzie jeden z trzech kontynentów w trzech róż-
nych kolorach: Azja (kolor zielony) to parafia im. 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 św. Je-
rzego oraz parafię św. Elżbiety. Wszyscy uczestniczący w uroczystości 
będą mogli ogrzać się przysłowiowym kubkiem gorącego napoju czy 
talerzem ciepłej zupy. Marta Nieroda
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z sesji Rady 
Miejskiej Cieszyna 
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27 listopada odbyła się I sesja Rady. 
Na sesji, nowym radnym zostały wręczone 
przez mecenasa Szymona Tatkę, zaświad-
czenia o wyborze na radnego Rady Miej-
skiej Cieszyna. Następnie nowo wybrani 
radni złożyli ślubowanie. Ze swego grona 
Rada wybrała prezydium w składzie: Prze-
wodniczący – Krzysztof Kasztura, Wice-
przewodniczący – Andrzej Surzycki i Wice-
przewodnicząca – Janina Cichomska. 

Na II sesji 4 grudnia, Adam Swakoń otrzy-
mał zaświadczenie o wyborze na radnego 
i złożył ślubowanie. Zostały wybrane skła-
dy stałych Komisji Rady, Komisje się ukon-
stytuowały i będą pracowały w następują-
cych składach:

Komisja Rewizyjna (REW) 
1. Krzysztof Herok – przewodniczący 
2. Bolesław Zemła – zastępca
3. Krystian Kukuczka 
4. Piotr Tomica 
5. Gabriela Staszkiewicz 
6. Bartosz Tyrna 

Komisja Finansów (FN) 
1. Krzysztof Pszczółka – przewodniczący 
2. Bolesław Zemła – zastępca 
3. Krzysztof Herok 
4. Iwona Kabiesz 
5. Wiesław Kluz 
6. Gabriela Staszkiewicz 

Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (GKS) 

1. Krzysztof Wantulok – przewodniczący
2. Grażyna Pawlita – zastępca
3. Pońc Stanisław
4. Krzysztof Pszczółka
5. Adam Swakoń
6. Piotr Tomica

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
(OKS) 

1. Remigiusz Jankowski – przewodniczący
2. Wiesław Kluz – zastępca 
3. Czesław Banot 
4. Łukasz Bielski 
5. Irena Kwaśny 
6. Marek Szczypka 

Komisja Urbanistyki, Strategii 
i Ochrony Zabytków (USZ)

1. Irena Kwaśny – przewodniczący
2. Łukasz Bielski – zastępca
3. Remigiusz Jankowski 
4. Krystian Kukuczka 
5. Adam Swakoń 
6. Bartosz Tyrna 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 
(ZSS) 

1. Marek Szczypka – przewodniczący
2. Stanisław Pońc – zastępca 
3. Czesław Banot 
4. Iwona Kabiesz 
5. Grażyna Pawlita 
6. Krzysztof Wantulok

Została również podjęta uchwała 
w sprawie określenia na rok 2015 stawek 
podatku od środków transportowych. 
Odbyło się również pierwsze czytanie bu-
dżetu miasta Cieszyna na 2015 rok.

Na III sesji 8 grudnia, głównym i jedy-
nym punktem obrad było złożenie ślubo-
wania przez Burmistrza Miasta Cieszyna. 
Ryszard Macura otrzymał zaświadczenie 
o wyborze na Burmistrza Miasta Cieszy-
na i złożył ślubowanie. 

18 grudnia odbyła się IV sesja Rady 
z bogatym programem merytorycznym. 
Rada podjęła uchwały w sprawie:

• Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę, 

• Uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Cieszyna obejmującego część terenów 
Małej Łąki i Boguszowic dla terenu daw-
nego przejścia granicznego Cieszyn-Bo-
guszowice, 

• Uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru C miasta Cieszyna, obejmującego 
częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pa-
stwisk, 

• Wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu za-
warcia umowy dzierżawy gruntu położo-
nego przy ul. Szybińskiego w Cieszynie, 

• Wyrażenia zgody na dokonanie daro-
wizny na rzecz powiatu cieszyńskiego, 

• Zmiany uchwały Nr XXXVII/389/13 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listo-
pada 2013 roku w sprawie uchwalenia re-
gulaminów korzystania z sal gimnastycz-
nych, boisk i pływalni przy placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę 
Cieszyn, 

• Uzgodnienia prac wykonywanych 
na potrzeby ochrony przyrody, polegają-
cych na zabiegach pielęgnacyjnych drze-
wostanu rosnącego na terenie użytku 
ekologicznego „Łąki na Kopcach”, 

• Zmiany budżetu miasta Cieszyna 
na 2014 rok, 

• Zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025, 

• Uchwalenia planu pracy Rady Miej-
skiej na I półrocze 2015 roku, 

• Uchwalenia planu pracy Komisji Re-
wizyjnej na I półrocze 2015 roku. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Krzysztof Kasztura

Opłata za IV kwartał 
gospodarki odpadami 
komunalnymi

Urząd Miejski w Cieszynie przypomina 
wszystkim mieszkańcom o zbliżającym się 
terminie płatności za wykonanie usługi 
w postaci odbioru i zagospodarowania od-
padów komunalnych z nieruchomości poło-
żonych na terenie Gminy Cieszyn.

Opłata płatna jest bez wezwania, a ter-
min płatności za IV kwartał 2014 r., obej-
mujący miesiące październik-listopad-gru-

dzień, upływa z dniem 15 stycznia 2015 r. 
Do tego dnia każdy właściciel nieruchomo-
ści, który złożył deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, winien dokonać wpłaty w wy-
sokości obliczonej w deklaracji.

Można to zrobić na 3 sposoby:
- wpłata na indywidualny rachunek banko-

wy przeznaczony wyłącznie do opłaty za  go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,

- wpłata na konto ogólne Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie zamieszczone w Biule-
tynie Informacji Publicznej i na stronie in-
ternetowej Urzędu,

- zapłata gotówką lub kartą płatniczą 
w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Srebrna 2) 
w godzinach: pon. 8.00-16.00, wt.-czw. 
8.00-15.00, pt. 8.00-13.00 (przerwa w każ-
dym dniu roboczym: g. 11.00-11.15).

Informacja nie dotyczy mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: 33 479 43 18, 
33 479 43 17 lub na stronach internetowy- 
ch: bip.um.cieszyn.pl i www.um.cieszyn.pl.

UM Cieszyn
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„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

Słodkie inspiracje stela
W przedświątecznym okresie Pedago-

giczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-
-Białej Filia w Cieszynie zaprasza na „Słod-
kie inspiracje stela, czyli ule, orzeszki, 
całuski i inne łakocie”. Jest to wystawa 
fotograficzna prezentująca tradycyjne cie-
szyńskie ciasteczka. Autorem zdjęć jest 
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

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

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 Zło-
tego 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

XVIII Ogólnopolski 
Dzień Judaizmu

Dzień Judaizmu to święto w kościele rzym-
sko-katolickim, ustanowione w 1997 roku i ob-
chodzone w wigilię Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan. W tym roku gospodarzem 
uroczystości jest diecezja bielsko-żywiecka.

Ideą święta jest ponowne odkrycie więzi z ju-
daizmem. Wzajemnemu poznaniu katolików 
i Żydów mają służyć organizowane spotkania 
modlitewne, rozmowy dotyczącej tradycji i kul-
tury 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 modlitwa 
o pokój, a po niej wystąpi zespół Gang Marcela. 
Uroczystościom cieszyńskim będzie przewod-
niczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, 
bp Roman Pindel.

ks. J. Budniak

Absolwenci PSM śpiewają kolędy

• 3.01 g. 16.00 Koncert kolęd w wykonaniu 
uczniów, absolwentów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Cieszynie oraz gości, połączo-
ny ze zbiórką pieniędzy na zakup nowych 
organów do PSM. Wstęp wolny.

Cafe Muzeum
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Grafiki Henryka 
Jasińskiego

Galeria „Przystanek Grafika” zaprasza 
na pierwszą w 2015 roku wystawę pt. „Daw-
ne grafiki – linoryty”. Autor prac, cieszyń-
ski artysta doskonale znany ze swych 
rozlicznych działań nie tylko na terenie 
miasta, postanowił przypomnieć się swy-
mi dawniejszymi pracami linorytowymi. 
Ciekawym zdaje się porównanie ówczesne-
go „nowego spojrzenia” do współczesnych 
artystycznych trendów w tej szlachetnej 
technice. Warto dowiedzieć się, czy „kieru-
nek był słuszny” i kolejni graficy podążyli 
proponowaną ścieżką, czy też oglądamy 
tylko ślady poszukiwań twórczych. Nie-
wątpliwie to dobre i poprawnie 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 od 9 stycznia 
do 10 lutego w Galerii „Przystanek Grafi-
ka” przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 
(ul. Głęboka 50) w godzinach otwarcia Mu-
zeum.

efka

do idei plecionkarstwa jako uniwersalnego 
języka, wspólnego dla ludzi na całym świecie.

Wystawa jest częścią projektu „Niech 
żyje kosz! Plecionkarstwo jako żywa tra-
dycja w kontekście Konwencji UNESCO 
w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kultury”. Organizatorami są: Sto-
warzyszenie Serfenta, Søre Skogen, Sunn-
hordland Museum, Zamek Cieszyn.

24 i 25 stycznia brytyjska artystka Lois 
Walpole, stosującą dawne techniki do two-
rzenia przedmiotów na bazie materiałów 
powszechnie uznawanych za „odpady”, po-
prowadzi warsztaty plecionkarskie. 

4 lutego także najmłodsi będą mogli spę-
dzić dzień z plecionkarstwem podczas ferii 
zimowych. Pierwsza grupa będzie uczyła 
się wyplatania od godz. 10.00 do 13.00, 
a druga od godz. 14.00 do 17.00. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, 
ale obowiązują wcześniejsze zapisy.

Zgłoszenia można dokonać mailowo 
na adres ltrojan@zamekcieszyn.pl lub 
tel. 33 851 08 21 wew. 30.

Informacje: www.zamekcieszyn.pl lub 
www.serfenta.pl.

Zamek Cieszyn

Viva Basket!
Zamek Cieszyn zaprasza na wystawę 

plecionkarstwa Stowarzyszenia Serfen-
ta, która będzie gościć w Zamku Cieszyn 
od 9 stycznia do 15 lutego. Będzie można 
zobaczyć kilkadziesiąt fotografii prezentu-
jących plecionkarzy obu krajów, ich życie 
i pracę oraz wyplatane wyroby z różno-
rodnych materiałów. Pokazywane będą 
filmy powstałe podczas wypraw tereno-
wych. Wernisażowi, który zaplanowano 
na 9 stycznia o g. 17.00 w Zamku Cieszyn, 
będzie towarzyszył pokaz wyplatania z ko-
rzeni świerka – najodważniejsi będą mogli 
spróbować swoich sił.

Członkowie Stowarzyszenia Serfenta: 
Prowadząc badania etnograficzne na terenie 
Polski i Norwegii, zadawaliśmy sobie i innym 
pytanie – co powoduje, że coraz więcej osób 
interesuje się wyplataniem i odkrywa po-
trzebę twórczego używania własnych rąk? 
Staraliśmy się dotrzeć jak najbliżej – poznać 
samych twórców, ich życie i pracę. Spotykali-
śmy te same techniki i materiały, które funk-
cjonują od tysięcy lat. Stąd tak blisko nam 
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Coraz więcej młodych ludzi poznaje sztukę 
plecionkarstwa.

Muzyka żydowska zagościła 
na Uniwersytecie Śląskim

16 grudnia 2014 roku w pracowni ASK (pod aulą) na Uni-
wersytecie Śląskim w Cieszynie odbył się Koncert Muzyki Ży-
dowskiej. Było to pierwsze przedsięwzięcie organizowane 
w ramach pracowni dyplomowej studentek III roku animacji 
społeczno-kulturalnej – Agnieszki Tomszak i Agnieszki Kuczera.

Koncert jest przede wszystkim jednym z cyklu działań anima-
cyjnych, które mają upowszechniać kulturę żydowską na terenie 
Cieszyna, Bielska-Białej oraz Wodzisławia Śląskiego.

Goście mieli możliwość wysłuchania wzruszających utworów 
z kanonu tradycyjnej muzyki żydowskiej. Koncert cieszył się du-
żym zainteresowaniem, pojawiło się około 70 osób. Licznie poja-
wili się studenci z obu wydziałów UŚ, wykładowcy, a także osoby 
spoza uczelni.

Artyści, którzy wystąpili to utalentowani muzycy z Wydziału 
Artystycznego – Marcelina Zając, Alicja Olschowsky, Paweł Ly-
senko, a także gościnnie wystąpił Arkadiusz Tanistra, absolwent 
animacji społeczno-kulturalnej UŚ.
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Piosenki zaśpiewały Agnieszka Tomszak, Paulina Handzlik, 
Anna Czubińska, Krystyna Pękała i Barbara Milewska (studentki 
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji).

Agnieszka Kuczera

Goście mieli możliwość wysłuchania wzruszających utworów z kanonu 
tradycyjnej muzyki żydowskiej.
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Usłyszymy perełki 
„Wesołej wdówki”

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 stronie www.teatr.cieszyn.pl.

Teatr im. Adama Mickiewicza

XXIII Finał WOŚP 
coraz bliżej

W sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, utworzonym przy Hufcu Zie-
mi Cieszyńskiej, przygotowania trwają 
pełną parą. Właśnie zakończyła się reje-
stracja wolontariuszy, którzy już za nie-
cały miesiąc ruszą w teren z kolorowymi 
puszkami.

W tym roku zgłosiło się 106 osób, z cze-
go 44 osoby są zamieszkałe w Cieszynie, 
a 62 osoby pochodzą spoza naszego mia-
sta. Najstarszy wolontariusz ma 57 lat, 
a najmłodszy (kwestujący w towarzy-
stwie dorosłego) zaledwie 3 lata.

Tajemniczy ogród
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Cze-

skim Cieszynie zaprasza na premierę przed-
stawienia „Tajemniczy Ogród”. Reżyserem 
spektaklu jest Bogdan Kokotek, odpowie-
dzialny też za adaptację utworu i scenografię.

Na scenie będziemy mogli zobaczyć Joannę 
Litwin-Widera, Annę Paprzycę, Małgorzatę 
Pikus, Tomasza Kłaptocza, Ryszarda Mali-
nowskiego, Mariusza Osmelaka, Piotra Roda-
ka oraz gościnnie Patrycję Sikorę i Marcina 
Kaletę.

Premiera spektaklu odbędzie się 4 stycz-
nia (niedziela) o godz. 17.30, a następne 
spektakle 23 stycznia (piątek) o godz. 10.00, 
24 stycznia (sobota) o godz. 17.30 oraz 
27 stycznia (wtorek) o godz. 10.00 i 19.00.

5 stycznia w Klubie Studenckim „Pa-
nopticum” odbędzie się WOŚP-owy Prze-
gląd Kapel, w trakcie którego zostaną wy-
brane zespoły, które wystąpią na scenie 
głównej 11 stycznia. W czasie przeglądu 
zostanie także przeprowadzona pierwsza 
kwesta na rzecz WOŚP.

Członkowie cieszyńskiego sztabu 
serdecznie dziękują wolontariuszom 
za zgłoszenia i zapraszają do śledze-
nia strony www.wosp-cieszyn.pl oraz 
WOŚP-owego profilu na facebooku 
www.facebook.com/wospcieszyn, gdzie 
pojawiają się najnowsze informacje doty-
czące Finału WOŚP w Cieszynie.

Magdalena Bregin

Drzewa umierają stojąc
Najgłośniejsza ze sztuk hiszpańskiego 

dramatopisarza Alejandro Casony, napisa-
na w 1949 roku.

W latach 60. XX wieku publiczność chęt-
nie oglądała jego sztuki, a aktorzy lubili 
w nich grać.

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszynie zaprasza na spektakl 
18 stycznia (niedziela) o godz. 17.30.

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 i Mieczysław Tutajowie od lat 
uczestniczą w licznych wystawach, targach 
i kiermaszach sztuki ludowej.

Na konkursach zdobywają liczne nagro-
dy i wyróżnienia.

COK

Świętują 85. urodziny
 

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne 
obchodzi w 2015 roku 85-lecie działalności.

Swoje fotografie przedstawi członek CTF – 
Piotr Broda, który wystawą „Praha. Szata 
ziemi” rozpocznie rok obchodów jubileuszu.

Na wernisaż wystawy zapraszamy 
13 stycznia (wtorek) o godz. 18.00 
do COK. Fotografie można będzie oglądać 
do 30 stycznia w Galerii Domu Narodowego.

Łukasz Piszczek
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10 medali dla KS Shindo
Rewelacyjnie zakończyli sezon 2014 zawodnicy Klubu Sportowego Shindo z Cieszyna, 

którzy z pewnością zapewnili sobie miły prezent pod choinkę.
Podczas Mistrzostw Europy w Karate ETFSKC (European Traditional Fudokan Shotokan 

Karate-Do Confederation) odbywających się 20 grudnia w Berlinie, 8 zawodników z Cie-
szyńskiej szkoły Karate Shotokan SHINDO startując w ramach Polskiego Związku Karate 
Fudokan jako reprezentacja Polski potwierdziło swoją wysoką formę zdobywając 5 złotych, 
3 srebrne i 2 brązowe medale.

Kadra zawodnicza KS Shindo składa podziękowania dla miasta Cieszyn za wsparcie fi-
nansowe wyjazdu, dzięki któremu odnieśli międzynarodowy sukces.

Złoto wywalczyli: Mateusz Bobrzyk – kumite indywidualne freestyle do 70 kg juniorów, 
Wojciech Dorywała, Aleksander Gorzelany, Mateusz Bobrzyk – kata drużynowe seniorów, 
Patrycja Krzak – drużynowe kumite shobu ippon, Klaudia Szymańska – drużynowe kumite 
freestyle oraz shobu ippon juniorek.

Srebro wywalczyli: Piotr Szymala – kata indywidualne seniorów, Karolina Makarewicz, 
Patrycja Kądziałka, Patrycja Krzak – kata drużynowe seniorek, Patrycja Krzak – drużyno-
we kumite freestyle seniorek.

Brąz wywalczyli: Klaudia Szymańska – freestyle kumite indywidualne juniorek, Karoli-
na Makarewicz – kata indywidualne seniorek

Piotr Szymala

Zawodnicy dumnie reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy.

Walczyli o Puchar Burmistrza 
Cieszyna

MUKS „SZS” Cieszyn we współpracy z Domem Narodowym i Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Cieszynie zorganizował kolej-
ny, XIV Międzynarodowy świąteczno-noworoczny turniej szachowy 
o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna, który odbył się 20 grudnia.

Do rywalizacji przystąpiło 81 miłośników królewskiej gry, 
a 57 szachistów posiadało ranking międzynarodowy. Zawodnicy ro-
zegrali 9 rund po 15 minut.

Wyniki Open: 1. Cieślar Michał 8,0 pkt. MUKS „SZS” Cieszyn, 
2. Mroziak Maciej 7,5 pkt. KS AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, 
3. Urbański Grzegorz 7,0 pkt. Cieszyn.

Zawodniczki: 1. Blumelova Zdenka 6,5 pkt. Slavia Kromeriz, 
2. Robakowska Paulina 5,0 pkt. UKS Ognisko Rydułtowy, 3. Adam-
czyk Zuzanna 5,0 pkt. UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój.

Seniorzy do lat 65: 1. Janowski Franciszek 7,0 pkt. Bielsko-Biała, 
2. Gałyga Józef 6,0 pkt. Tychy, 3. Heczko Mieczysław 6,0 pkt., Sko-
czów.

Juniorzy do 14 lat: 1. Marczak Szymon 5,0 pkt. MUKS „SZS” Cie-
szyn, 2. Marciniszyn Maciej 5,0 pkt. KSz Porto Balbo Bielsko-Biała, 3. 
Robakowska Paulina 5,0 pkt. UKS Ognisko Rydułtowy.

Juniorzy do lat 10: 1. Adamczyk Zuzanna 5,0 pkt. UKS Pionier 
Jastrzębie-Zdrój, 2. Hajducki Bartłomiej 5,0 pkt. KSz Porto Balbo Od lewej: M. Mroziak, M. Cieślar, G. Urbański.
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Bielsko-Biała, 3. Goszyk Bartosz 4,0 pkt. MUKS „SZS” Cieszyn.
Juniorzy MUKS „SZS” Cieszyn: 1. Marczak Szymon 5,0 pkt., 2. Do-

brucki Tymoteusz 4,5 pkt., 3. Zamarska Sylwia 4,5 pkt.
Na zakończenie turnieju okazały puchar wręczył dyrektor 

MOSiR-u – Zbigniew Niżnikiewicz.
Piotr Foltyn

Sukcesy uczniów G1
Od 12 do 25 listopada 2014 r., uczniowie 

Gimnazjum nr 1 w Cieszynie startowali 
w I etapie szkolnym Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych w 10 kategoriach. 
W sumie wystartowało 103 uczestników,  
licząc w tym tych, którzy brali udział w kil-
ku konkursach.

Do etapu rejonowego, który odbywać 
się będzie od 14 stycznia w Bielsku-Białej 
przeszło 21 uczniów:

Marcin Kozubek z klasy 3a (matematy-
ka, fizyka, chemia)

Mieszko Pasierbek z klasy 3b (matema-
tyka, WOS, fizyka)

Igor Brandenburg z klasy 2a (matema-
tyka, fizyka)

Maciej Kozioł z klasy 3c (fizyka, chemia)
Sławomir Zorychta z klasy 3c (matema-

tyka)
Jan Waszut z klasy 1a (matematyka)
Patrycja Kądziałka z klasy 3d (matema-

tyka)
Dominik Szczypka z klasy 3b (matema-

tyka)
Sebastian Przywara z klasy 2b (mate-

matyka)
Michał Hajt z klasy 2a (matematyka)
Magdalena French z klasy 3d (j.angiel-

ski)
Karolina Ptasińska z klasy 3c (biologia)
Marianna Sowa z klasy 3a (biologia)
Bartłomiej Gałuszka z klasy 3c (biolo-

gia)
Radosław Brzostek z klasy 3a (fizyka)
Kinga Molińska z klasy 3b (chemia)
Michalina Starzyk z klasy 3d (chemia)
Karolina Glajcar z klasy 3d (chemia)
Patrycja Morawiec z klasy 3a (chemia)
Marcel Miodek z klasy 2b (j.niemiecki)
Laura Bartków z klasy 3d (j.niemiecki).

D.N.
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KS Shindo ponownie z medalami
Znakomity sukces odnieśli zawodnicy Klubu Sportowego Shindo, 

którzy podczas XVII otwartego Pucharu Polski w karate wywalczyli 
sześć medali. 13 grudnia we Wrocławiu, w Pucharze organizowanym 
przez Klub Karate Budokan, rywalizowało ze sobą 291 zawodników 
z 18 krajów. Klub Sportowy Shindo reprezentowało 13 zawodników 
z oddziałów w Cieszynie, Zebrzydowicach i Strumieniu, którzy osią-
gnęli następujące wyniki:
• Mateusz Cieślar (Shindo Cieszyn): 1 miejsce kumite indywidualne 
2002-2001 r. +50 kg
• Patrycja Kądziałka (Shindo Cieszyn): 1 miejsce kata indywidualne 
2000-1999 oraz 3 miejsce kumite indywidualne +52 kg
• Monika Kania (Shindo Zebrzydowice): 2 miejsce kata indywidualne 
2004 r.
• Maria Chrośnik, Natalia Hoffmann, Marta Mrowiec (Shindo Stru-
mień): 2 miejsce kata drużynowe 2005-2003 r.
• Wojciech Dziki, Paweł Przybyła, Aron Budziński (Shindo Zebrzydo-
wice): 3 miejsce kata drużynowe 2002-1999 r.

Klub Sportowy Shindo w ogólnej klasyfikacji medalowej zajął 
czwarte miejsce.

Shindo

Zawodnicy KS Shindo przywieźli z zawodów 6 medali: 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe.

Akcja „Pełna miska dla schroniska” w SP1.Dzieci z SP3 po zbiórce artykułów dla zwierząt.

Zaangażowanie dzieci w pomoc zwierzętom
Już od najmłodszych lat edukuje się dzieci na temat potrzeb, odpowiedniego traktowania i szacunku dla zwierząt, a akcje zbiórki żywności i 

akcesoriów przydatnych zwierzętom prowadzone są co roku.
Do takich akcji włączają się Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Ucznio-

wie i nauczyciele zbierają karmę i akcesoria dla psów i kotów przebywających w schroniskach. W SP1 akcję koordynują Antonina Pniok i Maryla 
Ciengiel, a społeczność szkolna zebrała 167 kg suchej karmy i puszek mięsnych oraz 54 akcesoria dla psów.

Obie szkoły pozyskane dary przeznaczają na schronisko dla psów „Azyl” w Cieszynie oraz Fundację dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” 
w Cieszynie.

Łukasz Piszczek

A
rc

hi
w

um
 S

P3

A
rc

hi
w

um
 S

P1

Zadowoleni seniorzy po ukończeniu kursu.

Na naukę nigdy nie jest za późno
Kolejny już raz w Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie od-

był się komputerowy kurs dla seniorów. Na zajęciach była okazja 
na miłe spędzenie czasu, ale i na naukę.

Uczestnicy solidnie podchodzili do zadawanych tematów, dzięki 
czemu dziś mogą pochwalić się umiejętnością nie tylko tworzenia 
tekstów, ale i wyszukiwania cennych informacji w Internecie.

Bezpłatny kurs pozwolił seniorom zdobyć wiedzę na temat po-
ruszania się w cyberprzestrzeni i udowodnił, że na naukę nigdy 
nie jest za późno.

Zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszamy do Filii 
nr 3 Biblioteki Miejskiej, ul. Kamienna 3c (os. Piastowskie).

BM

BM
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Kolędowo i… 
karnawałowo

Na „Noworoczne kolędowanie z Kapelą 
Młodzieżową i Grupą Wokalną Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. J. Marcinkowej” zapraszamy 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 
niezwykłego duetu zabrzmi „O gwiazdo 
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, prezen-
tując ulubione melodie światowej muzyki 
rozrywkowej. Utwory „Buena sera senio-
rina” czy „La Cucaracha”, z całą pewnością 
stanowić będą doskonały wstęp do rozpo-
czynającego się właśnie karnawału. Zapra-
szamy – bilety do nabycia w COK.

COK

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

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 bo-
gactwie przypadających w ten czas ludo-
wych zwyczajach, obrzędach czy powiar-
kach.

Jak na Śląsku Cieszyńskim przeżywano 
dawniej ten okres, jakie ma on obecnie obli-
cze 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

Kwiaty, jak 
śnieżynki...

27 stycznia o godzinie 17.00 Dom Naro-
dowy zaprasza młodzież i dorosłych na ko-
lejne warsztaty rękodzieła artystycznego, 
w trakcie których nauczymy się, jak z resz-
tek materiałów tworzyć piękne kwiaty.

Można je będzie wykorzystać jako 
broszkę, naszyć na ubrania, dopiąć do tor-
by, gumki do włosów, a nawet zasłony. Za-
jęcia poprowadzi Dagmara Raszka-Oraw-
ska (Czarna Biedronka) – projektantka, 
pasjonatka rękodzieła, organizatorka Fe-
stiwalu MAKE IT YOURSELF.

Zapisy do 23 stycznia, wstęp 13 zł, bilety 
do nabycia w COK.

Zapraszamy!
COK

Drogi i bezdroża 
piosenki cieszyńskiej

Bogactwo i specyfika cieszyńskiego folklo-
ru pieśniowego ma źródło nie tylko w twór-
czości rodzimej, ale i tej, która powstała u są-
siadów bliższych i dalszych, a przez Ziemię 
Cieszyńską została przyswojona.

W Domu Narodowym prześledzimy wę-
drówki melodii cieszyńskich w obce strony, 
pieśniczek obcych na grunt cieszyński, a tak-
że związane z tym przemiany ich tekstu, me-
lodii, rytmiki. Spotkanie poprowadzi prof. 
Daniel Kadłubiec, znany etnograf, folklorysta, 
badacz kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. 
Zagra Kapela „Nowina” z Jabłonkowa.

Zaprezentujemy też bogaty zbiór dawnych 
śpiewników z kolekcji Franciszka Kłody z Po-
gwizdowa. Będzie również okazja do wspól-
nego śpiewania. Zapraszamy 21 stycznia 
o godzinie 17.00

COK
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Akcja filmowa zakończona
Od 12 października trwała w Cieszynie akcja „Filmowa Jesień/

Zima”, organizowana przez cieszyńskie Stowarzyszenie SCI. W jej 
ramach co dwa tygodnie Stowarzyszenie rozdawało rodzinom 
z dziećmi darmowe bilety na niedzielne seanse filmowe.

Była to już druga podobna akcja stowarzyszenia. Wcześniej, 
w ramach „Filmowych Wakacji”, seanse odbywały się od lipca 
do końca września. Wówczas inicjatywa tak bardzo spodobała się 
mieszkańcom Cieszyna, że członkowie Stowarzyszenia SCI posta-
nowili ją kontynuować. Stąd kolejne seanse, z których ostatni od-
był się 21 grudnia 2014 r. Tradycyjnie już cieszyńskie kino pękało 
w szwach, a mali widzowie i ich opiekunowie mieli okazję zobaczyć 
„Opowieść Wigilijną”.

Czy w przyszłym roku odbędą się kolejne akcje filmowe? Człon-
kowie Stowarzyszenia twierdzą, że wszystko zależy od zaintereso-
wania mieszkańców miasta, a także hojności sponsorów. Na pewno 
jednak nadal zamierzają działać dla dobra cieszynian, organizując 
na przykład akcje charytatywne skierowane do małych pacjentów 
Szpitala Śląskiego czy związane z honorowym krwiodawstwem. Jak 
mówią tajemniczo – pomysłów jest wiele, a niektóre już są w trak-
cie realizacji.

Mat. pras.

Mali pacjenci otrzymali prezenty
Dwa duże kartony kredek, zeszytów, przyborów szkolnych i za-

bawek trafiły 22 grudnia 2014 r. na dwa oddziały dziecięce Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie. Prezenty dla małych pacjentów szpitala ze-
brali i przekazali placówce przedstawiciele cieszyńskiego Stowa-
rzyszenia SCI.

Naszym celem jest niesienie pomocy. Stąd też pomysł obdarowa-
nia dzieci, które muszą przebywać w szpitalu, prezentami. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu ich pobyt w placówce będzie trochę wesel-
szy i bardziej kolorowy – mówi Tomasz Piwocha ze Stowarzyszenia 
SCI, pomysłodawca akcji.

W imieniu szpitala podarunki odebrali Czesław Płygawko, dy-
rektor placówki oraz dr n. med. Tomasz Dyrda, ordynator Oddziału 
Pediatrycznego. A to nie wszystko, bo Stowarzyszenie SCI, znane 
między innymi z Letnich Pikników w Parku Pokoju w Cieszynie 
oraz akcji rozdawania darmowych biletów dla rodzin z dziećmi, 
ma już w planach kolejne działania, których celem jest pomoc Szpi-
talowi Śląskiemu. Przykładowo w styczniu szpitalne oddziały dzie-
cięce wzbogacą się o nowe, kolorowe komplety pościeli.

Mat. pras.

Cieszyński Szpital otrzymał podarunki dla młodych pacjentów.

Rodzice chętnie zabierali dzieci na seanse filmowe.
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Walczyli o dyplomy 
z ekologii

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Cieszynie odbyło się pod-
sumowanie XII Konkursu Wiedzy o Ekolo-
gii. Wzięło w nim udział ponad 800 uczniów 
wszystkich typów szkół naszego powiatu. 
Komisja Konkursowa pod przewodnic-

twem Prezesa Zarządu Powiatowego LOP 
w Cieszynie przyznała:

1 miejsce ex aequo: Aleksandra Mruk 
(SP1 Cieszyn), Klaudia Węglorz (SP3 Cie-
szyn), Julia Chylińska (SP7 Cieszyn).

11 wyróżnień: Anna Wyleżuch 
(KLO Cieszyn), Filip Rzymanek i Natalia 
Król (SP2 Cieszyn), Klaudia Wilczak, Anna 
Greń, Przemysław Makowski, Jakub Lenert 
i Emanuel Kreiss (Technikum Skoczów), 
Łukasz Szeliga (SP3 Cieszyn), Maksym 
Milata (SP1 Cieszyn), Konrad Grabowski 
i Anna Łukasiak (SP6 Cieszyn).

Uroczyste rozdanie dyplomów i wy-
różnień poprzedził kulturalno-edukacyj-
ny  program przygotowany przez dzieci 
z SP2 w Cieszynie, za który dostały oklaski 
od przybyłych na uroczystość.

Organizatorem XII Konkursu Wiedzy 
o Ekologii był Zarząd Powiatowy Ligi 
Ochrony Przyrody w Cieszynie oraz Wy-
dział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Mat. pras.
Za dobre wyniki w konkursie uczestnicy 
otrzymali dyplomy.

Macierzowe świętowanie
17 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie 

opłatkowe członków Koła nr 2 „Mały Jawo-
rowy” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 Po multimedialnej prelekcji w restaura-
cji „Kamienica Konczakowskich”, przygo-
towanej przez Irenę Kwaśny i Irenę French 
o historii kamienicy i rodziny, z Brunonem 
Konczakowskim na czele – znakomitym ko-
lekcjonerem i pasjonatem dzieł sztuki, spo-
tkanie zakończono tradycyjnym opłatkiem 
i składaniem życzeń.

Podczas drugiego spotkania, 19 grudnia, 
w Sali Konferencyjnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Cieszynianka” Burmistrz Miasta 
Cieszyna – Ryszard Macura, Prezes Zarządu 
Głównego MZC – Marta Kawulok oraz de-
legacja Koła z Mnisztwa złożyli zebranym 
świąteczno-noworoczne życzenia, wyraża-
jąc jednocześnie podziękowania za dotych-
czasową działalność. Burmistrz, Prezes 
ZG MZC i Prezes Koła uroczyście przyjęli 
„do rodziny” nowych członków oraz wrę-
czyli legitymacje i odznaki macierzowe.

Sekretarz Koła
Grażyna Pawlita
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Najem gruntu w celu postawienia 
pojemników na odzież używaną

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas określony 3 lat, 
w drodze bezprzetargowej, obejmujący:

1. część działki nr 17/51 obr. 31 położonej w rejonie skrzyżowa-
nia ul. Szymanowskiego i ul. Moniuszki o pow. 1,32 m2,

2. część działki nr 29/4 obr. 47 położonej w rejonie ul. Popiołka 
o pow. 1,32 m2,

3. część działki nr 5/15 obr. 48 położonej w rejonie ul. Kargera 
o pow. 1,32 m2.

Przedmiotowy grunt został przeznaczony do wynajęcia w celu 
postawienia pojemników na odzież używaną ze stawką najmu 
w wysokości 15 zł/kontener miesięcznie + 23% podatku VAT. 

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wynajęcia został wywie-
szony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 
I piętro) na okres od 18 grudnia 2014 r. do 8 stycznia 2015 r.

Zbiórka nakrętek na rzecz 
hospicjum

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty w Cieszynie zwraca się z prośbą o włączenie się 
do zbiórki plastikowych nakrętek i przeznaczenie ich na rzecz sto-
warzyszenia.

W akcję włączyła się firma Ekoplast Produkt, która będzie od-
bierać własnym transportem nakrętki w bieżącym roku szkolnym. 
Pierwszy termin odbioru nakrętek odbył się 28 listopada 2014 r., 
a następne będą odbywać się co dwa miesiące, w ostatnie piątki 
miesiąca – 30 stycznia, 28 marca, 30 maja.

Prosi się o powiadomienie firmy Ekoplast Produkt w przypad-
ku zebrania większej ilości nakrętek – 40-50 kg, pod numerem 
telefonu 501 723 990 na kilka dni przed wyznaczonym terminem 
odbioru.

Do zbiórki mogą włączyć się przedszkola, szkoły, instytu-
cje, stowarzyszenia, organizacje, zakłady pracy oraz mieszkań-
cy. Informacje w sprawie akcji można uzyskać pod numerem  
telefonu 781 448 192.

W pierwszej zbiórce udział brały: Przedszkole „Jaś i Małgosia” 
(24 kg), SP2 Cieszyn (60,5 kg), SP4 Cieszyn (46 kg), SP6 Cieszyn 
(81 kg), Szkoła Ewangelicka (86 kg), Szkoła Katolicka (50,5 kg) – 
co dało w sumie 348 kg.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji oraz firmie 
Ekoplast Produkt z Cieszyna.

Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty

Nabór do SP2
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Cieszynie ogłasza nabór do klas I – dzieci z rocznika 2008 (uro-
dzone od 1 lipca) oraz cały rocznik 2009. Zapisy w sekretariacie 
szkoły od 7 stycznia w godz. 7.30-15.00.

Karta zapisu dziecka dostępna jest na stronie internetowej szko-
ły www.sp2cieszyn.republika.pl lub w sekretariacie. W celu wery-
fikacji danych przedłożyć należy skrócony akt urodzenia, dowód 
osobisty, paszport lub inny dokument dziecka z numerem PESEL.

SP2

Podopieczni świetlicy terapeutycznej podczas zajęć na polu lawendowym.
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Pomysł stowarzyszenia 
rośnie w siłę!

W Bażanowicach utworzony został 
ekologiczny ogród sensoryczny (terapeu-
tyczny), który jest miejscem terapii i re-
habilitacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Prace rolne wykonywali 
podopieczni PSOUU Koło w Cieszynie, 
ich rodzice, pracownicy OREW (w ramach 
wolontariatu pracowniczego) oraz pra-
cownicy koncernu Nutricia Polska – jednej 
z dwóch firm wspierających finansowo 
projekt.

Projekt pola lawendowego został do-
strzeżony przez organizatorów ogólno-
polskiego konkursu „Eko-Inspiracje 2014”. 
Kapituła, 3 grudnia 2014 r. w Warsza-
wie, przyznała 3. miejsce stowarzyszeniu 
za zrealizowany projekt ogrodu sensorycz-
nego w kategorii partnerstwo. Ponadto 
w grudniu 2014 r. PSOUU Koło w Cieszynie 
otrzymało grant w wysokości 10 tys. dola-
rów na dalszą realizację projektu ogrodu 
sensorycznego od PPG Polifarbu Cieszyn.

To realne wsparcie finansowe posłuży 
do rozbudowy obecnego pola lawendowe-
go. Pozwoli na utworzenie ogrodu senso-
rycznego oferującego bogatą gamę wrażeń 

zmysłowych, będącego miejscem nauki, 
terapii i rehabilitacji osób ze sprzężoną nie-
pełnosprawnością. Ogród sensoryczny bę-
dzie dla osób niepełnosprawnych z jednej 
strony miejscem relaksacji, odpoczynku, 
a z drugiej strony miejscem doświadcza-
nia świata przyrody, motywującym do ak-
tywności ruchowej, pracy, podejmowania 
działań na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju. Przebywanie w otoczeniu roślin i praca 
w ogrodzie korzystnie wpłyną nie tylko 
na zdrowie fizyczne osoby niepełnospraw-
nej, lecz również na jej rozwój emocjonalny 
i psychiczny, a tym samym poprawią jakość 
jej życia.

Wstępnie planuje się, że centralnym ele-
mentem będzie pachnący trawnik (kompo-
zycja z różnych ziół). Ogród podzielony bę-
dzie na 6 części szerokimi ścieżkami, w tym 
jedna część obsadzona trawą. W przyszło-
ści możliwe będzie również stworzenie 
infrastruktury dostosowanej do potrzeb 
i możliwości osób niepełnosprawnych, 
m.in. przygotowanie tabliczek informa-
cyjnych z nazwami roślin i drzew, które 
znajdują się w ogrodzie, siedziska, dojście 
do ogrodu, ścieżki, budowa żywej architek-
tury, nasadzanie roślin.

Przypomnieć należy, że projekt ogrodu 
sensorycznego idzie w parze z projektem 
Centrum Kształcenia i Wymiany Doświad-
czeń „Ekozofia Niepełnosprawnych” re-
alizowany przez Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Cieszynie – więcej informacji 
na stronie www.ekozofia.ox.pl

PSOUU
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PREMIERY
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
2-8.01 g. 16.15 2D HOBBIT: BITWA PIĘCIU 
ARMII (fantasy/napisy) USA/Nowa Zelan-
dia, od 10 lat
2-7.01 g. 19.30 3D HOBBIT: BITWA PIĘCIU 
ARMII (fantasy/napisy) USA/Nowa Zelan-
dia, od 10 lat

4.01 g. 8.00 TARGI STAROCI (Cieszyński 
Klub Hobbystów)
7.01 g. 15.00 „PROBLEM ZWIERZĄT BEZ-
DOMNYCH I WOLNOŻYJĄCYCH W MIE-
ŚCIE” – prelekcja dr Małgorzaty Węgierek” 
(Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa, 
COK)
7.01 g. 16.00 „PIRAMIDY LECZĄ” – spotka-
nie z Czesławem Stuchlikiem (Koło Radie-
stetów)
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 Micha-
łek
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”
17-30.01 „ZNANE POSTACIE ŻYDÓW ŚLĄSKA 
CIESZYŃSKIEGO” (wernisaż 17.01 g. 17.30)

3 i 4.01 g. 16.00 Koncert „Dzieci śpiewają ko-
lędy”. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie
10.01 g. 18.00 Koncert Noworoczny 
duetów operetkowych
17-26.01 g. 16.00 Jasełka tradycyjne

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 28.02.15 wystawa „Karol Niedoba
do 9 kwietnia

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 g. 16.00 prelekcja „Prawo kościelne, 
architektura, alchemia i inne − najstarsze 
rękopisy w zbiorach Książnicy Cieszyń-
skiej” (A. Rusnok, K. Kleczek)
22.01 g. 16.00 prelekcja „Kim był św. Am-
broży, który święty jest patronem Interne-
tu i o czym najchętniej czytano w średnio-
wieczu? − najstarsze książki drukowane 
w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” (J. Sztu-
chlik, 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
9.01-15.02 Viva Basket! (wernisaż 9.01 
g. 17.00)
Do 15.02 Świet(l)ne historie

Spotkanie noworoczne Klubu Przedsiębiorcy 
21.01 g. 16.30 

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.

Do 31.01 wystawa fotograficzna „Słodkie 
inspiracje stela, czyli ule, orzeszki, całuski 
i inne łakocie”. Biblioteka Pedagogiczna, ul. 
Stalmacha 14
4.01 g. 18.00 koncert kolędowy w wykonaniu 
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
5-30.01 Wystawa Dariusza Orszulika „Cie-
szyn nocą”. Galeria zmienna Szpitala Ślą-
skiego (wejście od ul. Chrobrego)
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

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

Różne...



14
Poniedziałki i czwartki g. 11.00 i 17.00 
Seans filmu „Historia Cieszyna w 3D”. Re-
stauracja pod Brunatnym Jeleniem, Rynek 
20
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Har-
cerza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedza-
nie po kontakcie telefonicznym 33 852 43 
75

3, 10.01 g. 9.00 Parkrun Cieszyn. Alejki 
SportParku
3.01 g. 18.00 mecz koszykówki, II liga męż-
czyzn: KS MOSiR Cieszyn – KK Polonia By-
tom. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
9.01 g. 16.00 mecz koszykówki, do lat 13: 
KS MOSiR Cieszyn - UKS Kadet Oświęcim. 
Hala MOSIR, al. J. Łyska 21
10.01 g. 17.00 mecz II ligi siatkówki męż-
czyzn: Akademia Talentów Jastrzębski Wę-
giel II - Juve Wakmet Głuchołazy. Hala UŚ, 
ul. Paderewskiego 9

Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostra-
vská 67
4.01 g. 17.30 Tajemniczy ogród
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 Hla-
vní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
Do 4.01.15 kawiarnia nieczynna
8. 01. g. 9.00 POWITANIA DNIA Z POLICJA. 
Wstęp wolny.
9. 01. g. 17.00 Noworoczny salon muzyczny 
JAZZOWE AKUSTYCZNE LAM TRIO. (50KČ)
14. 01. g. 16.30 Salon podróżniczy ZYG-
MUNT RAKOWSKI, SPOTKANIE Z ZABYT-
KAMI KULTUR INDIAŃSKICH AMERYKI. 
Wstęp wolny.
22.01 g. 16.00 PRZEKAZYWANIE WYRÓŻ-
NIEŃ CZESKO-CIESZYŃSKIM WOLONTA-
RIUSZOM MIĘDZYNARODOWEJ ORGANI-
ZACJI HUMANITARNEJ „ADRA“
Do 29. 01 WYSTAWA FOTOGRAFII
HALINA SIKORA „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)
2 I –  
16 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
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 Cieszyn/Tesin 4 mobile
Informujemy, że zakończono realizację projektu INFO TESSIN II. Projekt ten był kon-

tynuacją realizowanej przez Urząd Miejski w Cieszynie i Urząd Miejski w Czeskim Cie-
szynie wspólnej promocji turystycznych walorów obu miast, tym razem przy pomocy 
nowoczesnego narzędzia – przewodnika turystycznego Cieszyn/Tesin 4 mobile, współ-
pracującego z systemem GPS, na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, 
IOS, Windows Mobile.

Przewodnik zawiera informacje o atrakcjach turystycznych oraz obiektach 6 tras 
spacerowych obu miast w pięciu wersjach językowych. O wybranych obiektach, poprzez 
kody QR udostępniane są informacje w rozszerzonym wymiarze. Dla posiadaczy syste-
mu Android możliwe jest odsłuchiwanie informacji. W aplikacji znajduje się kalenda-
rium wydarzeń oraz podstawowa baza adresowa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. 

W ramach projektu nakręcono film promocyjny ukazujący atrakcyjność obu miast – 
od zabytków kultury i innych atrakcji po imprezy kulturalne. Wydrukowano też tra-
dycyjne przewodniki, w polskiej, czeskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji 
językowej, w łącznym nakładzie 7000 egzemplarzy. Wykonano gadżety promujące pro-
jekt. Projekt realizowany był do końca 2014 r. 

19 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt i prezentująca jego re-
zultaty. Koordynator projektu przedstawiła cele i informacje o projekcie, potem 
informatyk Marek Kądziela omówił zasady działania aplikacji oraz krótko przed-
stawił stronę internetową www.visitCieszyn.com, która związana jest z aplikacją 
Cieszyn/Tesin 4 mobile.

Aplikacja w sklepie Google Play jest do pobrania za darmo pod adresem 
www.play.google.com/store/apps/details?id=pl.ksi.cityguide.cieszyn bądź po wpisa-
niu „Cieszyn/Tesin 4 mobile” na głównej stronie Google Play. Film promocyjny dostępny 
jest na stronie www.visitCieszyn.com.

Całkowite wydatki projektu: 28440,43 euro, przyznana kwota dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej wynosi 24174,35 euro, a z budżetu państwa 1497,89 euro. 
Wkład własny miasta Cieszyna wynosi 748,95 euro, miasta Czeski Cieszyn 2019,24 euro.

Renata Karpińska
Koordynator projektu

Wydział KT

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

Strona powitalna przewodnika turystycznego.

Film promocyjny obu miast można zobaczyć 
na stronie www.visitCieszyn.com.

Konferencja kończąca projekt Info Tessin II.

R
K

20 grudnia odbył się kolejny bieg w ramach cyklu parkrun, ale 
po raz pierwszy fascynaci biegu pokonywali trasę, na której na sta-
łe zostały ustawione oznaczenia trasy, opisujące kierunek w któ-
rym należy się poruszać.

Przedsięwzięcie parkrun Cieszyn to idea cyklicznego, bezpłat-
nego biegania po parkach z pomiarem czasu. Biegi organizowane 
są na dystansie 5 km i przebiegają nadolziańskimi ścieżkami po obu 
stronach rzeki. Start w każdą sobotę o godzinie 9.00 przez cały rok 
z alejki znajdującej się przy wejściu głównym stadionu miejskiego 
przy al. Jana Łyska 21. Do udziału w parkrun Cieszyn wymagana 
jest jedynie jednorazowa rejestracja pod adresem www.parkrun.
pl/rejestracja oraz wydrukowanie i przyniesienie na start indywi-
dualnego kodu uczestnika. 

Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w biegach, 
jak i również zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wes-
przeć organizację parkrun Cieszyn jako wolontariusze. Więcej in-
formacji na stronie internetowej www.parkrun.pl/cieszyn.

MOSiR Cieszyn
Trasę parkrun będą teraz wskazywać nowe, kolorowe tabliczki.

Nowe tabliczki na trasie parkrun



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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Flet i obój – instrumenty z duszą

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Cieszynie 
zaprasza do lektury cyklu artykułów, których głównymi bo-
haterami są... instrumenty. Szkoła kształci uczniów w za-
kresie gry na skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, fortepianie, 
akordeonie, organach, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, 
trąbce, puzonie i waltorni. Nauczyciele Szkoły Muzycznej 
zdradzą nieco ciekawostek o każdym z nich.

FLET: Świat muzyki jest kalejdoskopem dźwięków. Instrumenty 
muzyczne wydają bardzo różnorodne dźwięki. Nie trzeba wcale pa-
trzeć na nie, aby je rozróżniać, rozpoznaje się je po brzmieniu. Pod-
czas gry na instrumencie jego części drgają. Z tych drgań powstają 
fale dźwiękowe, które dochodzą do naszych uszu. 

Najstarszym instrumentem na świecie, który towarzyszy czło-
wiekowi od zarania kultury ludzkiej jest flet. Historia fletu ukazuje 
długą drogę rozwojową od prymitywnej świstawki człowieka pier-
wotnego do współczesnego poprzecznego fletu koncertowego. 

Flet obecnie należy do instrumentów dętych drewnianych, jednak po-
czątkowo był wykonywany z trzciny, kości słoniowej, porcelany i krysz-
tału. Posiadał on postać prymitywnej rury z otworem ustnikowym, 
później składał się z szeregu rur o różnych długościach powiązanych 
w całość (tzw. fletnia Pana – bożka ze świata mitologii greckiej). Pierw-
sze flety podłużne drewniane z dzióbkowym ustnikiem, zbudowane 
na wzór fujarek, oraz poprzeczne bez ustnika miały siedem otworów, 
potem przybyła im jedna klapka, a z czasem trzy, cztery i w końcu sie-
dem. W XVIII w. stale zwiększa się ilość otworów bocznych i zamykają-
cych je klap, udoskonala się ich budowa. W roku 1830 Theobald Bohem, 
niemiecki flecista, wprowadza zasadniczą zmianę konstrukcji fletu. Wy-
myślił i skonstruował nowatorski i pomysłowy system klap umożliwia-
jący granie z doskonałą intonacją. Dzięki takiemu rozwiązaniu pozycja 
rąk i palców stała się o wiele wygodniejsza. Ten wynalazek zmienił tech-
nikę gry, ale też wpłynął na materiał, z którego wykonywało się flety. 
Od tego czasu robiono je z metalu. Wykorzystywano srebro, argentan, 
złoto i platynę. Współczesny flet składa się z ustnika, części środkowej 
oraz stopy. Dmuchając w zewnętrzną krawędź otworu ustnika, powie-

OBÓJ: Któż nie próbował w dzieciń-
stwie grać na mleczu? Odrywało się łodygę 
od kwiatu, spłaszczało ją palcami i dmuchało 
w powstałą w ten sposób „dutkę”, a ta wyda-
wała beczący dźwięk. Na podobnej zasadzie 
działają podwójne stroiki w instrumentach 
dętych drewnianych.

trze we wnętrzu rury, zwane słupem powietrza, zaczyna drgać i w ten 
sposób powstaje przyjemny, aksamitny dźwięk. Nowy instrument dzię-
ki swej dogodnej konstrukcji zyskał zwolenników na całym świecie.

Tak powstała wersja współczesnego fletu, pięknego i tajemniczego. 
Delikatny powiew dźwięku takiego fletu ma magiczną siłę. Może wła-
śnie dlatego łączy się go od dawna z magią, jak w operze W. A. Mozar-
ta „Czarodziejski flet” i podaniu o Szczurołapie z Hameln, którego gra 
oczarowała dzieci tego miasteczka. Instrument błyskotliwy i bardzo 
rozbiegany w utworach wirtuozowskich, ale też rozśpiewany i czaru-
jący w melodiach kantylenowych. Pięknie brzmi w muzyce klasycznej, 
jak i w jazzie. Wykorzystywany jest solo oraz w kapelach i orkiestrach.

Naukę na tym wspaniałym instrumencie można rozpocząć już 
od najmłodszych lat w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie. 
Obecnie kształci się 32 flecistów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu 
szkoły, biorąc udział w różnego rodzaju koncertach szkolnych, środo-
wiskowych. Reprezentują szkołę na konkursach ogólnopolskich, jak 
i międzynarodowych. Oprócz kształcenia solistycznego, uczniowie 
grają w różnego rodzaju zespołach kameralnych, szkolnych orkie-
strach dętych oraz zasilają orkiestry miejskie, kapele ludowe i zespoły 
muzyczne w szkołach ogólnokształcących. 

Teresa Zięba-Janasik

Obój to instrument z grupy aerofonów stro-
ikowych z podwójnym stroikiem, co oznacza, 
że źródłem dźwięku są dwie drgające, połączo-
ne ze sobą płytki stroika. Do tej samej rodziny 
instrumentów należą: rożek angielski, fagot 
i kontrafagot. Instrumenty pojedynczo- i po-
dwójnostroikowe znane były już w starożytno-
ści. Obój wykształcił się w połowie XVII w. z sza-
łamai i rozpowszechnił w całej Europie. Pod 
koniec XVI w. dodano mu pierwsze klapy, a od 
XVII w. ich liczba stopniowo rosła. Ostatecznie 
Theobald Boehm, bawarski flecista i konstruk-
tor instrumentów, ustalił system klapowy, 
ale konstruktorzy wiedeńscy i neapolitańscy 
uzupełnili go nowymi elementami. W muzy-
ce barokowej i klasycznej obój odegrał ważną 
rolę. Jego brzmienie odpowiadało ideałom es-
tetycznym baroku, a możliwości techniczne 
stawiały go na czele grupy instrumentów 
dętych drewnianych. W XIX w. stracił jednak 
popularność jako instrument solowy, pozostał 
natomiast w składzie orkiestry symfonicznej – 
jako najwyższy lub środkowy głos w grupie in-
strumentów dętych drewnianych. Do odmian 
oboju należą: strojony o tercję niżej, zbudowa-
ny na początku XVIII w. obój miłosny (d’amo-
re) o gruszkowatej czarze głosowej, nadającej 
mu nieco łagodniejsze brzmienie, półkolisto 
wygięty obój myśliwski oraz rożek angielski.

Aby wydobyć dźwięk na oboju, dmie się 
w stroik (tj. dwa listki trzcinowe złożone 
ze sobą) nawinięty na metalową rurkę. Obój 
jest zbudowany z podłużnej, lekko stożkowej 
rury, rozszerzającej się ku dołowi. Otwory 
nawiercone na całej długości instrumentu 
są otwierane za pomocą klap. Korpus tra-
dycyjnie wykonywany jest z drewna, naj-
częściej czarnego afrykańskiego. Istnieją 
jednak egzemplarze z drewna różanego lub 
fiołkowego i bukszpanu. Współczesne, po-
pularne wersje często są wykonywane z ebo-
nitu lub pleksi. Standardowa długość wynosi 
1 stopę i 11,5 cala (41,20 cm). Obój charakte-
ryzuje się melancholijnym, śpiewnym i dość 
przenikliwym brzmieniem, co predestynuje 
go do roli instrumentu solowego. Jego skala 
sięga od B w oktawie małej do A3.

Współcześnie obój jest instrumentem, któ-
ry wykorzystywany jest w muzyce klasycz-
nej, jak i filmowej. Z pewnością każdy z nas 
codziennie słyszy ten instrument w różnych 
filmach i serialach, lecz nie ma pojęcia, że te 
piękne liryczne melodie gra właśnie obój. 

Obecnie na oboju można rozpocząć naukę 
gry już w wieku 7-8 lat (jest to możliwe dzię-
ki małym obojom, produkowanym specjalnie 
z myślą o najmłodszych). 

Marek Ludwik

Emilia Juroszek – młoda, utalentowana flecistka.

Z grą na oboju wspaniale radzi sobie Joanna Brudny.


