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7 urodziny Zamku Cieszyn 7

Wolontariuszom WOŚP udało się w tym roku w Cieszynie uzbierać rekordową sumę - 
50.900 zł!

Gdy po Rynku fruwają 
anioły...

Występ dzieci z SP3 na Cieszyńskim Przeglądzie Jasełek

Zagraliśmy z pompą! 

8 stycznia 2012 r. po raz dziesiąty 
w Cieszynie, a dwudziesty w całej 
Polsce, rozbrzmiała Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Stało się 
tak za sprawą członków Hufca Ziemi 
Cieszyńskiej, studentów UŚ z Koła 
Animatorów Kultury, Zamkowi Cie-
szyn, Gminie Cieszyn oraz wielu, 
wielu innych. 

„Wystarczy odrobina nadziei, 
pozytywne myślenie wszystko 
odmieni...”

Słowa hymnu WOŚP towarzyszyły 
wszystkim w dniu finału. Pozytyw-
ne myśli nie opuszczały przez cały 
dzień nikogo i to właśnie sprawi-
ło, iż udało się uzyskać rekordową 
sumę – 50 900 zł. Nie było to łatwe, 
ponieważ pogoda nie sprzyjała ani 
zbiórce pieniędzy, ani punktom pro-
gramu, które w większości zaplano-
wane były w plenerze. Cieszyniacy 

jednak po raz kolejny nie zawied-
li i pokazali jak wielkie serce bije  
w naszym mieście. Mimo złej pogo-
dy zapełnili oni puszki dzielnych 
wolontariuszy po same brzegi. 

Działo się, działo!

Zaczęło się od szybujących po 
niebie balonów. Następnie zaprosi-
liśmy wszystkich do wośpowej gale-
rii, w której można było nabyć wiele 
ciekawych przedmiotów oraz zdjęć 
czy innych gadżetów przekazanych 
przes słynnych cieszyniaków. 

Oczywiście nie byłoby finału 
WOŚP bez plenerowego koncertu. 
Wszystkie zespoły zagrały bardzo 
energetycznie, tworząc niepowta-
rzalną atmosferę, za co serdecznie 
dziękujemy! 

O 20.00 zabłysło światełko do 
nieba. Rozpoczęło się ono pokazem 
fire show, którego finałem było wy-
puszczenie w niebo prawie stu lam-
pionów. 

Gdy w pierwszym tygodniu 
stycznia w okolicy rynku poja-
wiają się anioły, diabły, monar-
chowie i wiele innych dziwnych 
postaci, oznacza to, że odbywa się 
Cieszyński Przegląd Jasełek. Tak 
było i w tym roku 4 stycznia, pod-
czas 13. już wydania tej imprezy, 
realizowanej przez Wydział Kul-
tury Urzędu Miejskiego oraz COK 
Dom Narodowy. 

W przeglądzie wystąpiło 12 ze-
społów jasełkowych (ponad 360 
uczestników) z cieszyńskich szkół 
podstawowych i gimnazjów, pre-
zentując swoje widowiska w dwóch 
blokach. Przed południem obej-
rzeliśmy spektakle Gimnazjum nr 
1 (przygotowanie Joanna Kubiń-
ska, Dariusz Itner), Gimnazjum 
nr 2 (przyg. Marianna Makulska), 
Gimnazjum nr 3 (przyg. Anita 
Czerwińska), Katolickiej Szkoły 
Podstawowej (przyg. Ewelina Czer-
mak-Najbor) oraz Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-
cyjnych (przyg. Dorota Kluz, Urszu-

la Łabocka). Po południu widownię 
zapełniła najwdzięczniejsza pub-
liczność, byli to bowiem rodzice  
i dziadkowie młodych aktorów.  
I choć nie wszyscy wytrwali do koń-
ca, widać, że warto rodzicom stwa-
rzać okazje do podziwiania umiejęt-
ności artystycznych swoich dzieci.  
A w bloku tym, zdominowanym 
przez najmłodszych wykonawców, 
wystąpiły zespoły z następujących 
szkół: SP nr 1 (przyg. Marzena Zabój, 
Renata Cinal), SP nr 2 (przyg. Bar-
bara Rewig, Anna Szczerba, Roman 
Sudlitz), SP nr 3 (przyg. Martyna 
Dulęba), SP nr 4 (przyg. Agnieszka 
Biernat, Anna Bizoń), SP nr 6 (przyg. 
Izabela Pagacz, Ewa Krzywoń), SP 
nr 7 (przyg. Marzena Nikiel) oraz 
Alternatywej Szkoły Podstawowej 
(przyg. Wioletta Matuszek, Joanna 
Litwin-Widera). Obejrzeliśmy jaseł-
ka w formie tradycyjnej, jasełka z 
przymrużeniem oka, a także współ-
czesne, które na kanwie biblijnej 
opowieści podejmują problemy nur-
tujące współczesną młodzież. 

Rekord pobity!

200 złotych po raz pierwszy, 
200 złotych po raz drugi... 

1649,65 zł to kwota, którą udało 
się zebrać podczas wszystkich li-
cytacji. Pod przysłowiowy młotek  
poszła m.in. wycieczka po cieszyń-
skim Zakładzie Karnym oraz piłka 
i koszulka z podpisami członków 

klubu Lille OSC, przekazane przez 
Burmistrza Mieczysława Szczurka, 
obecnego na scenie. Jak na licytacje 
przystało ich uczestnikom towarzy-
szyły duże emocje. W przypadku 
koszulki Lille OSC emocje te dalej 
są obecne wśród fanów Ireneusza 
Jelenia.

Fot. Łukasz Kazimierowicz

Fot. Sztab WOŚP
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Ruszył projekt „Zaolzie teraz”

Poetka Aniela Kupiec - bohaterka pierwszego spotkania z cyklu „Zaolzie teraz”

Książnica Cieszyńska wystar-
towała ze swoim kolejnym dużym 
projektem. „Zaolzie teraz” jest 
przedsięwzięciem transgranicz-
nym – realizowanym wspólnie  
z Kongresem Polaków w Republi-
ce Czeskiej. W jego zakres wcho-
dzi wiele działań, ale mają one 
jedno wspólne zadanie – przy-
bliżyć po polskiej stronie Śląska 
Cieszyńskiego życie i dorobek 
rodaków zamieszkujących Zaol-
zie. Temat ten jest ważny, gdyż 
sprawy zaolziańskie systema-
tycznie znikają z pola widzenia 
cieszyniaków po prawej stronie 
granicznej rzeki. Zwłaszcza zaś 
młodszych generacji. 

Zasadniczą część projektu będzie 
stanowił cykl dziesięciu publicz-
nych spotkań z wybitnymi Polakami 
z Zaolzia. Będą to osoby najróżniej-
szych profesji, które jednakże łączy 
fakt, iż stanowią znaczące autory-
tety w swoich dziedzinach aktyw-
ności. Spotkania będą odbywać się  
w każdy trzeci piątek miesiąca. 
Pierwsze miało już miejsce 16 grud-
nia, a jego bohaterką była Aniela 
Kupiec, urodzona w Nydku pod 
Czantorią poetka, gawędziarka  
i działaczka społeczno-kulturalna. 
Rozmowę poprowadziła znana za-
olziańska dziennikarka i była wie-
loletnia kierownik Redakcji Polskiej 
Czeskiego Radia w Ostrawie – Otylia 

Toboła. Poetka długo opowiadała  
o swoim życiu – rozmowa trwała 
niemal dwie godziny. Goście mieli 
niepowtarzalną okazję cofnąć się do 
czasów jeszcze przed drugą wojną 
światową, by ujrzeć ówczesny Ny-
dek, Końską czy Trzyniec oczami 
współczesnej im osoby. 

Wiersze zaczęła Kupcowa two-
rzyć jeszcze w szkole wydziałowej. 
Jako osiemnastolatka usłyszała cie-
płe słowa od samego Pawła Kubisza, 
z którym pracowała w trzynieckiej 
hucie (a który to raz przyłapał ją 
na pisaniu). „Pisz dalej! Może z tego 
cosi beje!” – miał stwierdzić poeta. 
Jej talent został jednak odkryty do-
piero kilkadziesiąt lat później, kiedy 
to za namową koleżanki zaniosła 
swoje prace do profesora Daniela 
Kadłubca, mimo że – jak wspomnia-
ła – „kapeczkę mnie to mierziało, bo 
jo to miała gwarą pisane, że to się nie 
bedzie podobać, że to się nie bedzie 
godzić bardzo. Sie ich wstydziłach.” 
Profesor jednak odparł, że wierszy 
napisanych językiem literackim 
jest cała masa, w regionalnych dia-
lektach zaś – bardzo niewiele. „Pisz 
gwarą prawił! No i jo zaczyła gwarą 
pisać. Już mi tak zustało, nie śmiyjcie 
się zymie, ale już teraz tego nie bede 
zmieniać” – skończyła w swoim sty-
lu poetka, która dziś ma na koncie 
samodzielne wydawnictwa: „Mali-
nowy świat” (1988), „Połotane ży-
wobyci” (1997) oraz „Po naszymu: 
pieszo i na skrzidłach” (2005). 

Założona przez organizatorów kon-
wencja spotkania, czerpiąca z pro-

gramów typu talk-show, okazała się 
stuprocentowo trafiona – po kilku co 
bardziej humorystycznych wypowie-
dziach pani Anieli sala konferencyjna 
Książnicy rozbrzmiewała śmiechem  
i w chwilę po tym gromkimi oklaskami. 
Poetka potrafiła jednak urzec publicz-
ność nie tylko pogodą ducha i poczu-
ciem humoru. „Mogę mówić gwarą? 
Tak?” – nieśmiało zapytała początkiem 
spotkania, a później jeszcze kilka razy 
przeprosiła za używanie regionalne-
go dialektu, usprawiedliwiając się, że 
po prostu nie potrafi inaczej. Jakby nie 
dopuszczała do siebie myśli, że ta czter-
dziestka ludzi, którzy zjawili się na 
spotkaniu, jest sympatykami jej – pisa-
nej przecież piękną cieszyńską gwarą 
– twórczości. Goście nie mogli nie być 
pod wrażeniem takiej skromności.

Osoby, które z różnych względów 
nie mogły wziąć udziału w spot-
kaniu, wkrótce zyskają możliwość 
zapoznania się z jego przebiegiem. 
Rozmowa Anieli Kupiec z Otylią 
Tobołą została bowiem zarejestro-
wana w postaci nagrania video  
i niebawem stanie się dostępna w po-
wstającym właśnie serwisie interne-
towym projektu „Zaolzie teraz”.

Serdecznie zapraszamy do śle-
dzenia projektu oraz na spotkania 
z kolejnymi Zaolziakami! Już 20 
stycznia o godzinie 17:00 gościem 
Książnicy Cieszyńskiej będzie ks. 
Bogusław Kokotek, moderatorem 
zaś Krzysztof Marciniuk z „Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej”. 

                Wojciech Święs
                 Książnica Cieszyńska

Komputerowe ABC
Biblioteka Miejska w Cieszynie 

przystąpiła do realizacji projek-
tu „Information for the people” 
(„Informacja dla obywateli – cy-
bernawigatorzy w bibliotekach”), 
którego inicjatorem jest Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, realizująca Program 
Rozwoju Bibliotek. Środki finan-
sowe pozyskane na wdrożenie tej 
inicjatywy pochodzą z dotacji De-
partamentu Stanu USA. 

Projekt „Informacja dla obywateli” 
jest konsekwencją wizyty studyjnej 
do Stanów Zjednoczonych, zorgani-
zowanej przez FRSI oraz Ambasadę 
USA w grudniu 2010 roku. Wizyta, 
w której uczestniczyło dziesięciu bi-
bliotekarzy oraz specjalistów biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej, 
wśród nich Izabela Kula - dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, 
stała się okazją do poznania intere-
sujących i nowatorskich projektów 
bibliotek amerykańskich.

Podczas odwiedzin w Fundacji Bi-
blioteki Publicznej w Chicago zapre-
zentowano projekt „CyberNaviga-
tors”, polegający na organizowaniu 
w bibliotece spotkań, szkoleń i dyżu-
rów z udziałem tzw. „cybernawiga-
torów”. „Cybernawigatorzy” są oso-
bami pomagającymi użytkownikom 

(szczególnie bezrobotnym) w nauce 
obsługi komputera i Internetu oraz 
w wyszukiwaniu informacji (szcze-
gólnie dotyczących rynku pracy).

Biblioteka Miejska w Cieszynie 
realizując program „Informacja dla 
obywateli” przystąpiła do współ-
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Cieszynie. Zorganizowany cykl 
działań ma przybliżyć obsługę sprzę-
tu komputerowego i Internetu oso-
bom bezrobotnym i poszukującym 
pracy. Przeprowadzone zostaną:

- kurs „Komputer od podstaw” 
- siedem spotkań, podczas których 
uczestnicy poznają podstawy ob-
sługi komputera i Internetu,

- intensywne szkolenia dotyczące 
wyszukiwania informacji, obsługi 
edytora tekstu oraz umiejętności 
samodzielnego przygotowania CV 
czy listu motywacyjnego,

- konsultacje i dyżury dotyczące 
obsługi sprzętu elektronicznego.

Uczestnicząc w projekcie „Infor-
macja dla obywateli” Biblioteka 

Miejska w Cieszynie ma szansę na 
wypromowanie nowej usługi, odpo-
wiadającej aktualnym potrzebom. 
Jest to równocześnie rozszerzenie 
informacyjnej funkcji biblioteki,  
a wyspecjalizowanie i powiązanie 
działalności z aktualnymi prob-
lemami gospodarczymi i społecz-
nymi, umacnia pozycję Biblioteki  
w środowisku lokalnym.

Projekt w całości sfinansowany 
jest za środków pochodzących z da-
rowizny Departamentu Stanu USA.

WOLONTARIAT W BIBLIOTECE 

Projekt „Information for the pe-
ople” („Informacja dla obywateli 
– cybernawigatorzy w bibliotekach”), 
który realizuje Biblioteka Miejska  
w Cieszynie przy współpracy z Fun-

duszem Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego, oparty jest w znacznej 
mierze na wykorzystaniu zasobów 
własnych biblioteki oraz współpracy 
z wolontariuszami. Projekt promuje 
wolontariat, jako dobrą praktykę sto-
sowaną w USA, a mało rozpowszech-
nioną w polskich bibliotekach. 

Proponujemy - na podstawie ame-
rykańskich doświadczeń - zaan-
gażowanie do profesjonalnej dzia-
łalności biblioteki - wolontariuszy. 
Zapraszamy wszystkich chętnych!

Zainteresowani wolontariatem w 
Bibliotece Miejskiej mogą zgłaszać 
się do dnia 27 stycznia 2012 roku,  
w czytelni Biblioteki Miejskiej (ul. 
Głęboka 15, I piętro).

      BM

Dokończenie z 1 strony...

Ze swojej strony zapewniamy, że 
już teraz myślimy nad tym co zrobić, 
aby wszyscy czuli się usatysfakcjo-
nowani wynikiem następnych licy-
tacji. Jesteśmy też otwarci na pomoc 
wszystkich tych, którzy czują się 
niezadowoleni. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim za przekazane przed-

mioty. To również dzięki nim udało 
się uzyskać tą zawrotną sumę! 

Dziękujemy również wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek inny spo-
sób wsparli cieszyński Finał. Bez wa-
szego ogromnego serca nie udałoby 
się osiągnąć tak wiele. Dziękujemy 
również wszystkim wolontariuszom 
oraz Cieszyniakom, którzy wyszli 
tego dnia z domów i aktywnie włą-
czyli się w orkiestrowe granie.

              Joanna Brenicka

Rekord pobity!

Fot. Krzysztof Kleczek
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Wesoło kolędowali

NAJEM LOKALI

6 stycznia, w Święto Trzech Króli tradycyjnie już w Cieszyńskim 
Ośrodku Kultury „Domu Narodowym” odbył się noworoczny koncert 
„Wesołe kolędowanie”. 

Wystąpił rewelacyjny Zespół Grzybowski Band. Kilkunastu muzyków  
i 4 solistów wykonało najpiękniejsze kolędy i pastorałki, m.in. „Śliczna Pa-
nienka jak Jutrzenka”, „Bóg się rodzi”, „Mizerna, cicha”. Nie zabrakło pasto-
rałek w góralskich, dynamicznych klimatach – i te szczególnie podobały się 
licznie zgromadzonej w Domu Narodowym publiczności, która nie pozwoli-
ła zejść artystom ze sceny bez bisów.

              COK

Dokończenie z 1 strony...

Po raz pierwszy, ale mamy nadzie-
ję, że nie ostatni, Cieszyński Przegląd 
Jasełek zagrał na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. A stało 
się to za sprawą harcerzy Hufca Ziemi 
Cieszyńskiej, którzy wraz ze swoją ko-
mendantką Joanną Brenicką, włączyli 
się aktywnie w organizację imprezy 
i przeprowadzili kwestę. Jasełkowa 
publiczność pozostawiła w skarbon-
kach 449,02 zł, która to kwota zasili 

Gdy po Rynku fruwają anioły...

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI  
WOJSKOWEJ W 2012 ROKU

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie informuje, że  
w okresie od dnia 06 lutego 2012 r. do dnia 2 kwietnia 2012 r. przeprowadzona zosta-
nie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1993 r.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona dla osób wymienionych niżej  
w pkt 1 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie:

- miast: Cieszyna, Ustronia, Wisły, Skoczowa i Strumienia 
- gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna i Zebrzydowice  

w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (III piętro, 
pok. 202) w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30–15.00. 

 1. Do kwalifikacji wzywa się mężczyzn: 
a) urodzonych w 1993 roku, 
b) urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdol-

ności do czynnej służby wojskowej, 

2. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 
1991-1992, które: 

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

c) ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety: 
a) urodzone w latach 1986-1992, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej  

służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifika-
cji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach  
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące  
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

4. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający 

na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie  
określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

b) komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną , w tym wyniki badań  
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem  
stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez 
nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobiera-
nia nauki. 

5. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnio-
nej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży na nią grzywnę w celu 
przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifika-
cji wojskowej zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
241, poz. 2416 z późn. zm.)

 6. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta przed komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupeł-
nień w określonym terminie i miejscu, niestawienie się do wojskowej pracowni psy-
chologicznej albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało 
nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej 
wyżej ustawy).

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich

mgr Grzegorz Soboszek

Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o.o. informuje, że prze-
znacza do najmu, w drodze dwuetapo-
wego przetargu ustnego, ograniczonego 
na prowadzenie działalności handlo-
wej lub biurowej, lokal użytkowy po-
łożony na parterze budynku nr 24 przy 
ul. Głębokiej w Cieszynie o łącznej po-
wierzchni użytkowej 20.60 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o. / ul. Liburnia 2a, parter / oraz 
umieszczone na stronie internetowej 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszy-
nie Spółka z o.o.: zbm.cieszyn.bip-gov.
info.pl.

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

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. informuje, że przezna-
cza do najmu, w drodze dwuetapowego przetargu ustnego, nieograniczonego, lokal 
użytkowy położony na parterze budynku nr 16 przy Rynku w Cieszynie o łącznej 
powierzchni użytkowej 58.35 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zobowiązanie się przyszłego najemcy 
do wymiany witryny sklepowej oraz do remontu elewacji frontowej budynku wokół 
witryny.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budyn-
ków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. / ul. Liburnia 2a, parter / oraz umieszczone 
na stronie internetowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. zbm.
cieszyn.bip-gov.info.pl.

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

Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o. o. informuje, że prze-
znacza do najmu, w drodze dwuetapo-
wego przetargu ustnego ograniczonego 
do działalności handlowej bądź usłu-
gowej, lokal użytkowy położony na par-
terze budynku nr 30 przy ul. Głębokiej  
w Cieszynie o łącznej powierzchni użyt-
kowej 40.00 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o. o. / ul. Liburnia 2a, parter / oraz 
umieszczone na stronie internetowej 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszy-
nie Spółka z o. o. zbm.cieszyn.bip-gov. 
info.pl.

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

Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o. o. informuje, że prze-
znacza do najmu, w drodze pisemnego 
przetargu ograniczonego do działalno-
ści handlowej, usługowej bądź biuro-
wej, lokal użytkowy położony na parte-
rze budynku nr 2 przy ul. Stary Targ 
(wejście do lokalu od strony ul. Fredry) 
w Cieszynie o powierzchni użytkowej 
27.08 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o. o. / ul. Liburnia 2a, parter / oraz 
umieszczone na stronie internetowej 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszy-
nie Spółka z o. o. zbm.cieszyn.bip-gov.
info.pl.

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

Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o. o. informuje, że 
przeznacza do najmu, w drodze pisem-
nego przetargu ograniczonego do dzia-
łalności handlowej bądź usługowej, 
lokal użytkowy położony na parterze 
budynku nr 19 przy ul. Bobreckiej 
w Cieszynie o powierzchni użytkowej 
45.50 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o. o. / ul. Liburnia 2a, parter / oraz 
umieszczone na stronie internetowej 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszy-
nie Spółka z o. o.: zbm.cieszyn.bip-gov.
info.pl.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Zakładzie Budynków Miejskich 
w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia 
nr 2, I piętro, pokój nr 18, tel. 0 33 852 
37 52.

W nowym 2012 roku Prezydium Zarządu Rejonu Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cieszynie (ul. Stary Targ 9, tel. 
33 852 54 35) życzy swoim obecnym oraz przyszłym członkom dużo 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do siedziby Związku w po-
niedziałki, środy, czwartki w godz. od 8.00 do 11.30.

PZERiI

budżet fundacji Jerzego Owsiaka. Ko-
rzyść wydaje się być obopólna - funda-
cja zyskała jakże potrzebne pieniądze, 
a młodzi wykonawcy dodatkową po-
zytywną motywację do uczestnictwa  
w takim przedsięwzięciu. 

W przyszłym roku w pierwszym 
tygodniu stycznia w okolicy rynku 
z niecierpliwością będziemy wypa-
trywać pierzastych aniołów – oby 
nadleciały. 

   Piotr Gruchel
              Wydział Kultury
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Lokal mieszkalny w budynku pod adresem 
Rynek 4 przeznaczony do sprzedaży.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, 
że 15.02.2012 r. o godz. 10.00 odbędzie 
się I publiczny ustny przetarg nieogra-
niczony na zbycie lokalu mieszkalne-
go nr 1 o pow. 115,12 m² położonego w 
budynku przy ul. Rynek 4 w Cieszynie. 

Cena wywoławcza wynosi 280.000,00 
zł.

Budynek jest wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-248/77, w związ-
ku z tym cena ustalona w przetargu 
będzie obniżona o 50%. 

Szczegółowe ogłoszenie znajdu-
je się na stronie internetowej www.
um.cieszyn.pl oraz miastocieszyn.
geoportal2.pl i na tablicy ogłoszeń UM  
w Cieszynie. 

Bliższych informacji w tej sprawie 
można zasięgnąć pod nr tel. 33/4794230 
lub 4794232.  

Burmistrz Miasta Cieszyna infor-
muje, że przeznaczono do zbycia, w try-
bie bezprzetargowym na rzecz aktual-
nego najemcy lokal mieszkalny nr 5 
położony w budynku przy ul. Puńcow-
skiej 38 w Cieszynie wraz z udziałem do 
nieruchomości gruntowej i części wspól-
nych budynku w 4020/94480 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do zbycia został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie / Rynek 1, I piętro / na okres 
21 dni, tj. od dnia 5 stycznia 2012 r. do 
dnia 25 stycznia 2012 r.

PUNKTY KONSULTACYJNE DS. 
PRZEMOCY W RODZINIE:

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Cieszynie 

ul. Skrajna 5, pok. nr 5
tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19
godz. 8.00 – 15.30

Centrum Profilaktyki Edukacji 
i Terapii „Kontakt”, Stowarzy-

szenie Pomocy Wzajemnej „Być 
Razem”

ul. Ks. Janusza 3
tel. 33 479 54 54
od poniedziałku do czwartku  

w godz. 8.00 – 17.00
piątki w godz. 8.00 – 13.00

Hostel „Przeciw Przemocy 
– Wyrównać szanse”, Stowarzy-
szenie Pomocy Wzajemnej „Być 

Razem”
ul. Mała Łąka 17a
tel. 33 851 29 29
poniedziałki, środy i piątki  

w godz. 7.00 – 19.00
wtorki i czwartki w godz. 7.00 

– 15.00 
codziennie w godz. 19.00 – 7.00 

– informacja telefoniczna 

KOMUNIKAT
PODATKI GMINNE W ROKU 2012

Szanowny mieszkańcu miasta Cieszyna – podatniku podatku od nieruchomo-
ści, rolnego, od środków transportowych:

Uprzejmie informujemy, że dla usprawnienia przetwarzania danych podatkowych 
wprowadzono na terenie miasta Cieszyna system płatności masowych. W związku  
z powyższym każdy z Państwa płacących wskazane wyżej podatki otrzymał indywi-
dualny numer konta bankowego w ING Bank, na który należy dokonywać płatności. 

PODATNIKU!

Dokonując zapłaty podatku zawsze posługuj się decyzją określającą jego wyso-
kość lub innym dokumentem stanowiącym podstawę zapłaty, bo na nim wskaza-
no numer twojego indywidualnego konta. Tylko w ten sposób unikniesz pomyłek i nie 
zapłacisz podatku innej osobie!

Wydział FN

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Zmiana terminów składania 
wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego 

W związku ze zmianą terminów 
składania przez producentów rolnych 
wniosków o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 
1707) informujemy, iż:

  
Każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej na-
pędowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT: 

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 
29 lutego 2012 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września 
2011 r. do 31 stycznia 2012 r., 

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. 
do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.  
w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2012 r. 

Pieniądze wypłacane będą w termi-
nach: 

- 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przy-
padku złożenia wniosku w pierwszym 
terminie

- 1 - 31 października 2012 r.  
w przypadku złożenia wniosku w dru-
gim terminie gotówką w kasie urzędu 
gminy lub miasta, albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we wnio-
sku.

Wydział Finansowy

UWAGA!
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW  

ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA CIESZYNA

W związku z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  
z późn. zm.) przypomina się przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z w/w zezwo-
leń w roku 2012 w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.

Wysokość opłaty wnoszonej do kasy Urzędu Miejskiego w Cieszynie należy uzgod-
nić w Referacie Działalności Gospodarczej (pok. 12), po uprzednim złożeniu oświad-
czenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, tj. w 2011 
(formularze oświadczeń dostępne w Referacie).

Jednocześnie informuje się, iż niedokonanie stosownej opłaty za 2012 rok w w/w 
terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Bliższych informacji na temat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych udziela Referat Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie (tel. 033 4794 255).

Kierownik Referatu  
Działalności Gospodarczej

Zofia Gruszczyk

PUNKTY KONSULTACYJNE  
DS. UZALEŻNIEŃ:

Punkt konsultacyjno – informa-
cyjny dla osób nadużywających 
środków psychoaktywnych oraz 
ich rodzin – Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych 

ul. Skrajna 5, pok. nr 11
tel. 33 479 49 31, gkrpa@mops.

cieszyn.pl
godz. 7.00 – 15.00

Punkt konsultacyjny ds. narko-
manii – „Teen Challenge” Chrześ-
cijańska Misja Społeczna 

ul. Mickiewicza 12
tel. 0501314820
czwartki w godz. 14.00 – 20.00.

Wszystkich czytelników Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie korzystających 
z księgozbioru Oddziału dla dzieci in-
formujemy, iż w dniach 8.02. - 9.03. br. 
z uwagi na przeprowadzany remont - 
dział dziecięcy będzie nieczynny.

W związku z powyższym zachęcamy 
wszystkich czytelników O/dz do zaopa-
trzenia się w książki przed okresem za-
mknięcia Biblioteki. Warto, aby rodzice 
zainteresowali się, jakie lektury szkol-
ne niezbędne będą dzieciom w ciagu 
najbliższych tygodni i skłonili pociechy 
do wypożyczenia potrzebnych tytułów. 
Jednocześnie informujemy, iż rekom-
pensując czytelnikom ewentualne trud-
ności wynikające z czasowego braku 
dostępu do księgozbioru, proponujemy 
użytkownikom działu dziecięcego moż-
liwość wypożyczenia na czas remontu 
aż 10 woluminów (14 - posiadaczom Zło-
tych Kart Bibliotecznych).

Nadto zapewniamy, iż za książki 
przetrzymane, których termin zwro-
tu będzie przypadał na czas zamknię-
cia działu, nie będą pobierane kary 
regulaminowe!

A co z feriami?

Z przyjemnością informujemy czy-
telników Oddziału dla dzieci, iż mimo 
zbliżającego się remontu w pełnym za-
kresie zostanie zrealizowany program 
zajęć w dziale dziecięcym w okresie ferii 
zimowych trwajacych od 30.01. – 10.02. 
br. Zaznaczamy, że mimo zamknięcia bi-
blioteki dla czytelników także w dniach 
8.02. oraz 10.02. br. zajęcia odbędą się 
zgodnie z planem!

Grupy zorganizowane zapraszamy na 
lekcje skierowane do przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych: tema-
tyczne „W stumilowym lesie”, „Niech 
żyją zabawki”, regionalną „Przepis na 
zimę” oraz ekologiczną „Rekordy zwie-
rząt”. Zapisy na lekcje prowadzone są 
obecnie w Oddziale dla dzieci BM.

W ramach zimowych spotkań w Bi-
bliotece najmłodszym czytelnikom 
proponujemy wyruszenie w niezwy-
kłą podróż po Szwecji, którą stanowić 
będzie cykl zajęć organizowanych pod 
hasłem „Przez Szwecję ze stadem gęsi”. 
Punktem wyjścia i kanwą działań stanie 
się powieść Selmy Lagerlöf „Cudowna 
podroż”, zaś każde ze spotkań będzie 
fascynującym odkryciem szwedzkiej 
kultury, zwyczajów, ciekawych dni  
i świąt (np. Dnia Świętej Łucji) i języka 
tegoż kraju. Zajęcia przybiorą formę 
warsztatów plastycznych (zakończo-
nych konkursem), pogadanek, prelekcji 
filmowych, slajdowisk, gier i zabaw ani-
macyjnych oraz językowych. 

Popołudniowe zajęcia biblioteczne w 
czasie ferii prowadzone będą przez stu-
dentki cieszyńskich wydziałów Uniwery-
tetu Śląskiego w Katowicach. W związku 
z ograniczoną ilością miejsc obowią-
zują wcześniejsze zapisy.

Szczegółowy plan opisanych wyżej 
form dostępny jest na stronie www.bi-
blioteka.cieszyn.pl oraz w Oddziale dla 
dzieci BM. 

Serdecznie zapraszamy do skorzysta-
nia z bibliotecznej oferty w czasie ferii!

BM

REMONT W ODDZIALE DLA DZIECI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ  
W CIESZYNIE

Fot. z archiwum Wydziału GN
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Burmistrz Miasta w dniach 2-14 stycznia 2012 podjął 22 zarządzenia, 
(wszystkie zarządzenia umieszczone są na stronach BIP Urzędu Miejskiego 
www.um.cieszyn.bip-gov.info.pl), między innymi:

• Wykonać uchwałę Rady Miejskiej w Cieszynie z dn. 29 grudnia 2012 r. w 
sprawie:

- ustalenia stref płatnego parkowania, 
- wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicz-

nych,
- wysokości opłaty dodatkowej,
- sposobu poboru opłat,
- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

• Ogłosić I przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego przy 
ul. Rynek 4 o powierzchni 75,22 m2 i piwnicy o pow 39,90 m2. Przyjąć cenę 
wywoławczą w wysokości 280 000 zł.

29 grudnia 2011 r. odbyły się 
obrady XV sesji Rady Miejskiej Cie-
szyna VI kadencji, którą otworzył 
i prowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej Bolesław Zemła.

W sesji uczestniczyło 18 radnych, 
co stanowiło kworum do podejmo-
wania prawomocnych uchwał.

Do przedstawionego porządku 
obrad Burmistrz Miasta zgłosił 
wnioski o wycofanie z programu 
sesji projektów uchwał w sprawie 
uchwalenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o rea-
lizację zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej, uchwale-
nia programu lokalnych inicjatyw 
infrastrukturalnych i programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Cieszyn oraz  
o wprowadzenie do porządku obrad 
projektów uchwał w sprawie zmiany 
uchwały nr VI/38/11 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 10 marca 2011 r. w 
sprawie warunków udzielania boni-
fikat i wysokości stawek procento-
wych przy sprzedaży lokali miesz-
kalnych i w sprawie wystąpienia 
Gminy Cieszyn ze stowarzyszenia 
gmin i powiatów pod nazwą „Ogól-
nopolska Federacja Młodzieżowych 
Samorządów Lokalnych”. 

Wniosek dotyczący wprowadze-
nia pod obrady projektu uchwały 
w sprawie warunków udzielania 
bonifikat nie został przyjęty w gło-
sowaniu i po wprowadzeniu zmian 
Rada obradowała wg następującego 
porządku: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie 
jej prawomocności. 

 2. Przedstawienie porządku ob-
rad. 

 3. Przyjęcie protokołu z poprzed-
niej sesji. 

 4. Wystąpienia zaproszonych go-
ści. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. ustanowienia pomnika przy-

rody na terenie Gminy Cieszyn,
5.2. uchwalenia stref płatnego 

parkowania, wysokości stawek 
opłat za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych na drogach publicz-
nych w tych strefach, wysokości 
opłaty dodatkowej i sposobu pobo-
ru tych opłat,

5.3. wystąpienia Gminy Cieszyn 
ze stowarzyszenia gmin i powiatów 
od nazwą „Ogólnopolska Federacja 
Młodzieżowych Samorządów Lo-
kalnych”,

5.4. zasad i trybu przyznawania 
i pozbawiania stypendiów sporto-
wych dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w mię-
dzynarodowym i krajowym współ-
zawodnictwie sportowym,

5.5. zatwierdzenia taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę,

5.6. zmiany uchwały Nr 
XLIV/455/10 Rady Miejskiej Cie-
szyna z dnia 25 lutego 2010 roku  
w spr. zaciągnięcia w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
długoterminowej pożyczki na wa-
runkach preferencyjnych z przezna-
czeniem na dofinansowanie zadania 
„Uporządkowanie gospodarki ście-
kowej w aglomeracji cieszyńskiej 

– budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Cieszynie – Mnisztwie w rejo-
nie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera  
i Jastrzębiej oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w Cieszynie – Krasnej”,

5.7. zmiany budżetu Miasta na 
2011 rok,

5.8. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Cieszyna na lata 
2011 – 2025,

5.9. ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem 2011 
roku i ich planu finansowego,

5.10. uchwalenia budżetu Miasta 
Cieszyna na 2012 rok,

5.11. uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Cieszyna 
na lata 2012 – 2025,

5.12. uchwalenia planu pracy Rady 
Miejskiej na I półrocze 2012 roku,

5.13. uchwalenia planu pracy Ko-
misji Rewizyjnej na I półrocze 2012 
roku.

 6. Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta w okresie mię-
dzy sesjami.

 7. Interpelacje, wnioski i zapyta-
nia oraz odpowiedzi na interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.

8. Wnioski Komisji Rady oraz Klu-
bów Radnych. 

9. Oświadczenia i sprawy różne. 
10. Zamknięcie sesji. 

Do protokołu z obrad czternastej 
sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono 
uwag, tym samym dokument ten zo-
stał przyjęty. 

Następnie głos zabrał Komen-
dant Zarządu Oddziału Miejskiego 
Związku OSP w Cieszynie Czesław 
Dropczyński, który skierował sło-
wa podziękowania do Burmistrza 
Miasta Mieczysława Szczurka oraz 
radnych Rady Miejskiej Cieszyna 
za całoroczną współpracę i pomoc 
strażom pożarnym Miasta Cie-
szyna oraz złożył życzenia nowo-
roczne. Kolejno Henryk Korzec Ko-
mendant OSP Cieszyn - Mnisztwo,  
w imieniu Zarządu OSP Mnisztwo 
złożył serdeczne podziękowania 

Po przeanalizowaniu funkcjonującej w mieście Cieszynie tzw. strefy płat-
nego parkowania stwierdzono konieczność wprowadzenia korekt w zakre-
sie obszaru jej funkcjonowania, wysokości obowiązujących stawek oraz 
sposobu poboru opłaty.

Obecny obszar obowiązującej strefy powiększono o nowo powstałe par-
kingi przy ul. Zamkowej, ul. Schodowej.

Wysokość obecnych opłat utrzymuje się na niezmiennym poziomie od 
2003 roku, co spowodowało, że zaniknął podstawowy cel funkcjonowania 
strefy, czyli wymuszenie rotacji parkujących pojazdów.

Rada Miejska zdecydowała o:
• zmianie abonamentu rocznego z 36,60 zł na 100,00 zł
• zmianie abonamentu miesięcznego z 36,60 zł na 75,00 zł
• likwidacji opłaty zryczałtowanej w strefie B w wysokości 7,00 zł/dzień
• zmianie opłaty za zajęcie stanowiska na prawach wyłączności z 340,00 

zł na 400,00 zł
• wprowadzeniu rocznego identyfikatora „Zaopatrzenie” w cenie 300,00 

zł
• wprowadzeniu zezwolenia na wjazd na ulice w SPP objęte zakazem ru-

chu, w cenie 10,00 zł/dzień
• zmianie wysokości opłaty dodatkowej z 40,00 zł na 50,00 zł.

W celu poprawy funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Cieszynie 
planowane  jest wprowadzenie większej ilości parkingów bezpłatnych na jej 
obrzeżach.

Edyta Subocz

władzom miasta za pomoc i przy-
znanie środków finansowych na 
zakup samochodu pożarniczego, 
którego uroczyste przekazanie 
odbyło się podczas jubileuszu 100-
lecia Jednostki. Następnie wręczył 
Burmistrzowi Miasta Mieczysła-
wowi Szczurkowi oraz Przewodni-
czącemu Rady Bolesławowi Zemle 
medale okolicznościowe z okazji 
100-lecia Jednostki OSP Cieszyn-
Mnisztwo.

W kolejnym punkcie obrad Rada 
przystąpiła do podejmowania 
uchwał. 

Projekt uchwały dotyczący zasad 
i trybu przyznawania i pozbawiania 
stypendiów sportowych po przepro-
wadzeniu debaty został wycofany  
z porządku obrad, ponieważ zda-
niem radnych nie jest zgodny z ich 
oczekiwaniami i wymaga dopraco-
wania.

Do pozostałych projektów uchwał 
wysłuchano stanowisk komisji i po 
przeprowadzeniu debaty radni gło-
sowali za ich podjęciem. 

Następnie Rada zapoznała się ze 
sprawozdaniem Burmistrza Miasta 
z działalności w okresie między se-
sjami. 

Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Kazimierz Kawulok przedsta-
wił informację dotyczącą interpe-
lacji, wniosków i zapytań radnych 
oraz udzielonych odpowiedzi, jak 
również wnioski Komisji Rady oraz 
wnioski Klubów Radnych.

Z treścią podjętych uchwał oraz 
rejestrem interpelacji, wniosków 
i zapytań radnych można się za-
poznać w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Cieszyna

Bolesław Zemła
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Od lipca 1997 r. obowiązuje w Polsce 
całkowity zakaz produkcji wyrobów 
zawierających azbest. Jednocześnie od 
maja 2002 r. realizowany jest Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest, w myśl którego do końca 
2032 r. należy ostatecznie oczyścić kraj 
z wyrobów azbestowych, które win-
ny zostać poddane unieszkodliwieniu. 
Szacuje się, że na terenie naszego kra-
ju znajduje się ok. 16 mln ton azbestu,  
z czego do chwili obecnej udało się unie-
szkodliwić ok. 10%. Do niedawna jedy-
ną metodą unieszkodliwiania azbestu 
było jego składowanie na przystosowa-
nych do tego celu składowiskach odpa-
dów niebezpiecznych. Znowelizowana 
ustawa o odpadach dopuszcza również 
unieszkodliwianie azbestu w mobilnych 
urządzeniach przewoźnych, umożliwia-
jących takie przekształcenie włókien 
azbestowych, aby nie stwarzały one za-
grożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz 
dla środowiska.

Z przeprowadzonej w latach 2007-
2008 na zlecenie Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie inwentaryzacji budynków 
jednorodzinnych zawierających azbest, 
jak również z otrzymywanych na bieżą-
co od mieszkańców miasta informacji na 
temat występowania wyrobów zawiera-
jących azbest oraz informacji o usunięciu 
tego rodzaju wyrobów wynika, że aktu-
alnie na terenie Cieszyna znajduje się ok. 
200 budynków, posiadających elementy 
pokryć dachowych oraz izolacji ścian 
zewnętrznych wykonanych z wyrobów 
azbestowych. Najczęściej są to prasowa-
ne, płaskie płyty azbestowo-cementowe 
(tzw. „karo”), stanowiące zewnętrzną 
warstwę izolacyjną ścian oraz azbesto-
wo-cementowe płyty faliste (popular-
ne płyty eternitowe), wykorzystywane 
jako pokrycia dachowe. Jednocześnie  
z pozyskanych informacji wynika, że  
w ciągu ostatnich 7 lat z terenu naszego 
miasta usunięto i poddano unieszkod-
liwieniu 77 ton azbestu, pochodzącego  
z blisko 30 budynków. 

W celu zintensyfikowania działań ma-
jących na celu całkowite usunięcie wyro-
bów azbestowych z terenu naszej gminy, 
uruchomiony został program finansowe-
go wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć. 
Na bazie znowelizowanych przepisów 
ustawy Prawo ochrony środowiska, 
w dniu 10 marca 2011 r. Rada Miejska 
Cieszyna podjęła uchwałę nr VI/42/11, 
określającą zasady udzielania dotacji na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z za-
kresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych na terenie Gminy 
Cieszyn. W myśl ww. uchwały dofinan-
sowaniem objęte są m.in. inwestycje 
polegające na usuwaniu i unieszkod-
liwianiu odpadów niebezpiecznych,  
w celu eliminowania i ograniczania za-
grożeń związanych z emisją włókien 
azbestu z wyrobów i materiałów uży-
tych w budownictwie. Warunkiem nie-
zbędnym dla uzyskania dotacji jest m.in. 
jednorazowe i kompleksowe usunięcie 
wyrobów zawierających azbest z danego 
budynku, jak również wykonanie prac 
związanych z usuwaniem i unieszkod-
liwianiem azbestu przez uprawnionych 
przedsiębiorców. W celu uzyskania dota-
cji właściciele nieruchomości składają pi-
semne wnioski w terminie naboru, ogła-
szanym każdorazowo przez Burmistrza 
Miasta Cieszyna (informacja o naborze 
umieszczana jest na łamach „Wiadomości 
Ratuszowych”, na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego oraz na stronie interneto-
wej Cieszyna – www.cieszyn.pl). 

W naszym klimacie okresowa konser-
wacja powierzchni elementów azbesto-
wych wykorzystywanych w budowni-
ctwie pozwala utrzymać należyty stan 
tych wyrobów i ich bezpieczne użytko-
wanie przez okres ok. 30 lat. O ile właś-
ciwie zabezpieczony azbest nie stano-
wi niebezpieczeństwa dla zdrowia, to 
uszkodzony, uwalniający do powietrza 
znaczne ilości włókien azbestowych, 
może stać się przyczyną śmiertelnych 
chorób: pylicy azbestowej (azbestozy), 
raka płuc, międzybłoniaka opłucnej  

Azbest – zinwentaryzuj i usuń z dofinansowaniem!
i otrzewnej oraz innych zmian w płu-
cach. Dlatego w celu skutecznego i trwa-
łego wykluczenia niebezpieczeństwa 
związanego z azbestem niezbędne jest 
jego stopniowe usuwanie z naszego oto-
czenia. Co bardzo ważne – usuwanie to 
winno następować z zachowaniem za-
sad bezpieczeństwa pracy oraz ochro-
ny środowiska. W praktyce oznacza to 
skorzystanie z usług firmy posiadającej 
uprawnienia do demontażu i transpor-
tu wyrobów azbestowych, której pra-
cownicy są odpowiednio przeszkoleni 
w zakresie postępowania z wyrobami 
azbestowymi oraz posiadają niezbędne 
środki ochrony osobistej. 

Na właścicielach, użytkownikach 
wieczystych lub zarządcach nieru-
chomości, na terenie których znaj-
dują się wyroby zawierające azbest, 
spoczywa obowiązek okresowych 
kontroli stanu tych wyrobów, z której 
sporządza się ocenę stanu i możliwo-
ści bezpiecznego użytkowania wyro-
bów zawierających azbest. Wyroby 
zawierające azbest, zakwalifikowane 
zgodnie z oceną do wymiany na sku-
tek nadmiernego zużycia lub uszko-
dzenia, powinny być usunięte przez 
właściciela, użytkownika wieczyste-
go lub zarządcę nieruchomości. Prace 
polegające na usunięciu bądź zabezpie-
czeniu wyrobów zawierających azbest 
właściciel lub zarządca nieruchomości 
winien zgłosić do właściwego organu 
administracji architektoniczno-budow-
lanej, którym w przypadku Cieszyna jest 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie 
przy ul. Szerokiej 13. Odrębne obowiąz-
ki dotyczą wykonawców prac polegają-
cych na usunięciu bądź zabezpieczeniu 
wyrobów zawierających azbest, którzy 
zamiar przeprowadzenia robót zgłasza-
ją właściwemu organowi nadzoru bu-
dowlanego, okręgowemu inspektorowi 
pracy oraz państwowemu inspektorato-
wi sanitarnemu, w terminie co najmniej 
7 dni przed rozpoczęciem prac.

Właściciel, zarządca lub użytkow-
nik miejsc, w których są wykorzysty-
wane wyroby zawierające azbest, jest 
zobowiązany do dokonania corocznej 
inwentaryzacji znajdujących się na jego 
nieruchomości wyrobów zawierających 
azbest, poprzez sporządzenie spisu  
z natury, na formularzu zawartym  
w rozporządzeniu Ministra Gospodar-
ki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wy-
korzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są wy-
korzystywane wyroby zawierające az-
best (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Wzór 
tego formularza zamieszczony został na 
stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
(www.um.cieszyn.pl), w zakładce Jak 
załatwić sprawę/Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa. Osoby fizyczne 
z terenu Cieszyna mają obowiązek 
przedkładania informacji o wyrobach 
zawierających azbest znajdujących 
się na terenie ich posesji Burmistrzo-
wi Miasta Cieszyna. Z kolei posiada-
jący osobowość prawną właściciele, 
zarządcy lub użytkownicy nierucho-
mości, w obrębie których znajdują się 
wyroby zawierające azbest, zobowią-
zani są do przedkładania pisemnej 
informacji o rodzaju, ilości i miejscu 
występowania azbestu Marszałkowi 
Województwa Śląskiego. Zarówno 
informacje kierowane do Marszałka 
Województwa, jak i Burmistrza Mia-
sta podlegają corocznej aktualizacji, 
w terminie do dnia 31 stycznia każ-
dego roku. 

Bliższe informacje dotyczące zasad 
udzielania dofinansowań oraz obo-
wiązków jakie spoczywają na właści-
cielach lub użytkownikach obiektów 
budowlanych zawierających elementy 
azbestowe, jak również wzory stosow-
nych formularzy i wykaz podmiotów 
uprawnionych do usuwania i transpor-
tu wyrobów azbestowych w powiecie 
cieszyńskim dostępne są w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 
17, tel. 33 4794 271.

Wydział OŚR

NABÓR DO SP 2

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi w Cie-
szynie ogłasza zapisy uczniów do klas 
I – rocznik 2005, zapraszamy również 
dzieci z rocznika 2006.

Zapisy odbywają się w sekretaria-
cie szkoły do dnia 27 stycznia 2012 r.  
w godz. 7.30-15.30 oraz od dnia 30 
stycznia 2012 r. do 10 lutego 2012 r. w 
godz. 7.00 – 15.00.

Szkoła oferuje:
- oddziały integracyjne – prowadzi 
dwóch specjalistów 
- klasy sportowe od kl. IV
- naukę języka angielskiego w klasach od 
I do VI (z podziałem na grupy od kl. II)
- zajęcia dodatkowe z języka francuskiego 
- pracownię komputerową ze stałym do-
stępem do Internetu
- mobilną pracownię komputerową 
– netbooki dla uczniów klas I - III 
- Biblioteczne Centrum Informacji Mul-
timedialnej
- salę językową z tablicą interaktywną
- salkę do gimnastyki korekcyjnej 
- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
- świetlicę czynną w godz. 7.00 – 16.00
- możliwość skorzystania ze stołówki 
- ogólnodostępne, wielofunkcyjne boi-
sko sportowe
- opiekę specjalistów: pedagoga, psycho-
loga, logopedy

Zapraszamy na stronę szkoły: www.
sp2cieszyn.republika.pl.            SP2

Duża dawka praktycznej wiedzy 
Zamek Cieszyn zaprasza na 

„ABC Przedsiębiorczości”. To cykl 
szkoleń dla osób zainteresowa-
nych rozpoczęciem działalności 
gospodarczej. To szansa zdobycia 
wielu praktycznych informacji  
i uzyskania indywidualnych po-
rad przydatnych do założenia 
własnej firmy. 

Pierwszy w tym roku cykl odbę-
dzie się 10 i 11 lutego w Zamku Cie-
szyn. Małgorzata Szobik, inspektor 
działu Instrumentów Rynku Powia-
towego Urzędu Pracy w Cieszynie, 
opowie o dotacjach PUP na założe-
nie firmy. Praktycznym aspektom 
zakładania działalności gospodar-

czej będzie poświęcone wystąpienie 
Anny Kańskiej-Górniak, głównego 
specjalisty ds. przedsiębiorczości 
w Zamku Cieszyn. O formach opo-
datkowania będzie mówił Piotr Vol-
kmer, starszy komisarz skarbowy.  
Zofia Gruszczyk, kierownik refera-
tu Działalności Gospodarczej UM w 
Cieszynie, powie jak zarejestrować 
firmę, a Ewa Gołębiowska, dyrektor 
Zamku Cieszyn, zwróci uwagę na to 
jak ważną rolę pełni komunikacja 
wizualna. Swoim doświadczeniem 
podzielą się także właściciele firm. 
Piątkowe zajęcia trwają od 16.00 do 
19.00, a sobotnie od 10.00 do 15.30. 
Mieszkańcy Cieszyna biorą udział 
w spotkaniu bezpłatnie, pozo-

stałe osoby zapłacą 75 zł. Rejestra-
cja uczestników trwa do 7 lutego  
w Dziale Przedsiębiorczości - parter 
w budynku Oranżerii, ul. Zamkowa 
3 abc, tel. 33 851 0821 w. 21 lub biu-
roklub@zamekcieszyn.pl. Formu-
larz zgłoszeniowy można pobrać ze 
strony www.zamekcieszyn.pl. Ko-
lejne cykle szkoleń są planowane na 
kwiecień i wrzesień. 

                 Zamek Cieszyn 

26 stycznia o godz. 17.00 zapraszamy do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Domu Narodowego” na prelekcję 
pt. „NA NOWY ROK - FENG SHUI, CZYLI HARMONIJNIE, ZDROWO I SZCZĘŚLIWIE...”. 

Poprowadzi ją Stanisław Dźwigał - z zawodu inżynier energetyki, absolwent wrocławskiej Akademii Feng Shui, 
znawca medycyny chińskiej. Wstęp wolny!

                        COK

Na Nowy Rok - feng shui
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Zapraszamy na lodowisko na 
Hali widowiskowo - sportowej 
(ul. Sportowa 1, tel. 338510009, 
www.mosir-cieszyn.pl). Podaje-
my godziny otwarcia w regularne 
dni, natomiast w ramce na dole  
w czasie ferii zimowych: 

Poniedziałek:
8:00 - 9:45, 10:00 - 11:45, 12:00 - 

13:00, 13:15 - 15:00, 15:30 - 16:30 h, 
16:45 - 20:00 f

Wtorek:
8:00 - 9:45, 10:00 - 11:45, 10:00 - 

11:45, 13:15 - 14:15, 14:30 - 17:15 f, 
17:30 - 18:30, 19:00 - 20:00

Środa:
8:00 - 9:45, 10:00 - 11:45, 12:00 - 

13:00, 13:15 - 14:15, 14:30 - 17:00 f, 
17:30 - 18:30, 19:00 - 20:00

Czwartek:
8:00 - 9:45, 10:00 - 11:45, 12:00 - 

13:00, 13:15 - 14:15, 14:30 - 17:15 f, 
17:30 - 18:30, 19:00 - 20:00

Piątek:
8:00 - 9:45, 10:00 - 11:45, 12:00 - 

13:00, 13:15 -14:15, 14:30 - 17:00 f, 
17:30 - 18:30, 19:00 - 20:00

Sobota:
8:30 - 10:30 f, 11:15 - 12:15 h, 

12:30 - 14:00, 14:30 - 15:30, 16:00 - 
17:00, 17:30 - 18:30, 19:00 - 20:00

Niedziela:
10:00 - 11:00, 11:30 - 12:30, 13:00 

- 14:00, 14:30 - 15:30, 16:00 - 17:00, 
17:30 - 18:30, 19:00 - 20:00.

Uwaga!
f - zajęcia z łyżwiarstwa figuro-

wego
h - zajęcia z hokeja na lodzie

(w tych godzinach lodowisko tyl-
ko dla uczestników zajęć).
                MOSiR

Przyjdź na łyżwy!

MOSiR Cieszyn (tel. 33 851 00 
07, 33 852 20 44, promocja.mosir-
cieszyn@o2.pl) zaprasza dzieci  
w wieku 4-6 lat do zapisania się 
do szkółki łyżwiarskiej na lodo-
wisku w Hali widowiskowo-spor-
towej (ul. Sportowa 1). Zapisać 
można się przed zajęciami w ka-
sie lodowiska.

GRUPA I: poniedziałek 16:45 - 
17:30, sobota 8:30 - 9:15

GRUPA II: poniedziałek 17:30 - 
18:15, sobota 9:15 - 10:00.

Koszt zajęć to 35 zł za miesiąc, bi-
let wstępu na lodowisko to 3 zł.

                 MOSiR

Szkółka łyżwiarska

/budynek Oranżerii/
16.00 Wernisaż wystawy: Najlep-

sze Dyplomy Projektowe 
16.20 Wernisaż wystawy: PE-P
16.40 Wernisaż wystawy: Zapro-

jektowane dla Prezydencji

/budynek Zamku/
17.00 Powitanie i podsumowanie 

7. roku działalności Zamku, Ewa Go-
łębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn

17.30 Wręczenie odznak Przyja-
ciela Zamku Cieszyn

18.00 Urodzinowy tort 

/budynek Oranżerii – Presso/
18.30 1. Urodziny Design Alive
Wernisaż wystawy lamp z Coria-

nu®

/budynek Browaru Cieszyn/
20.30 Party: Witajcie w naszej 

bajce (za zaproszeniami) 

WYSTAWY
• Najlepsze Dyplomy Projektowe 

(sala wystawowa, budynek Oranże-
rii)

• PE-P (cały Zamek)
• Design Faction (Antresola, bu-

dynek Zamku)
• Zaprojektowane dla Prezyden-

cji (mała sala wystawowa, budynek 
Oranżerii)

• Archeologia Fabryki (Basteja, 
budynek Zamku)

• Izba Cieszyńskich Mistrzów (ul. 
Stary Targ 2)

• TYPO PLAKAT (Muzeum Dru-
karstwa)

PIĄTEK 3 LUTEGO
MŁODY DIZAJN – POZYTYWNE 

DOŚWIADCZENIA
/budynek Zamku/
11.00 Powitanie gości, Ewa Gołę-

biowska, dyrektor Zamku Cieszyn
11.15 Design Space – reaktywa-

cja, Dorota Stępniak, Design Cen-
trum Kielce 

11.20 Najlepsze Projekty Dyplo-
mowe, Czesława Frejlich, redaktor 
naczelna 2+3D 

11.40 PROCES - PROJEKT - PRO-
DUKT. Nauka a rzeczywistość - do-
świadczenia po PE-P, prof. Katarzy-
na Laskowska i Kuba Blimel (studio 
blik*) w Poznaniu.

12.00 W dobrym towarzystwie 
powstają dobre projekty, Zdzisław 
Sobierajski i Dawid Żebrowski, Pau-
lina Kordos i Natasza Sałańska

12.20 Roca Jump the Gap, Klaudia 
Bączek, Roca Polska Sp. z o.o. i Mi-
chał Warykiewicz 

12.40 Well Done. Młody projek-
tant zaangażowany społecznie, 
prof. Michał Stefanowski i Agniesz-
ka Wiczuk 

13.00 Dyskusja: Młodość i do-
świadczenie w świecie designu. 

13.40 Lunch
14.20 Plastic Gold: a jewellery 

project with the Saharawi refugees, 
Florie Salnot, doświadczenia z Roy-
al College of Art, Londyn (ang.)

15.20 Design Faction, Katarzyna 
Jeżowska, kuratorka wystaw i Ma-
rek Kultys – projektant 

15.40 Dyskusja: Projektant w re-
alnym świecie? 

• Lampy z Corianu® (Presso, bu-
dynek Oranżerii)

• Pokój (budynek Oranżerii)

Część wystąpień oraz wyna-
grodzeń osób przemawiających  
w panelu są współfinansowane w 
ramach projektu Przedsiębiorczość 
Akademicka na Start realizowane-
go z funduszy Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

SOBOTA 4 LUTEGO
/ul. Stary Targ 2/
12.00 Otwarcie Izby Cieszyńskich 

Mistrzów 

/budynek Oranżerii/
DESIGN SILESIA ZAPRASZA – 

PRAWDZIWA GODKA O DIZAJNIE
Jamie Brassett/ Weronika Ro-

chacka / Pete Kercher/ Maja Gan-
szyniec / szołot / wodzionka i inne 
maszkety

13.00 Design-Driven Social In-
novation. Some examples from MA 
Innovation Management at Central 
Saint Martins College of Art & De-
sign, dr. Jamie Brassett (ang.)

13.40 Pecha Kucha 
• Dobry model: Design Silesia 

– Projket Design…do usług! Lider 
projektu – Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego

• Co robi dizajner w małym mie-
ście? Design w Terenie, ASP Katowi-
ce

• Design Office, ASP Katowice 
• Mobilna Galeria Designu - De-

sign na kółkach, Ars Cameralis
• Ławka Lightbench, Ars Camera-

lis 
- Doktoranci Design Silesia, Poli-

technika Śląska
• Akademia Designu, Politechnika 

Śląska 
• Projektujemy możliwości – Wzo-

rowe Śląskie, Zamek Cieszyn 
15.30 Dyskusja: Czy design od-

mieni polskie regiony? 

 /basteja, budynek Zamku/ 
16.30 Wernisaż wystawy Archeo-

logia Fabryki

/gdzieś w Republice Czeskiej…/
19.00 Czeski wieczór 
Część wystąpień osób przema-

wiających w panelu są współfinan-
sowane w ramach projektu Design 
Silesia II realizowanego z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

NIEDZIELA 5 LUTEGO
12.15 wyjazd do Wisły
13.15 zwiedzanie Rezydencji Pre-

zydenta RP w Wiśle, prof. Irmina 
Kozina (tylko za wcześniejszą re-
zerwacją)

Zgłoszenia na konferencję: info@
zamekcieszyn.pl.

Zgłoszenia na wycieczkę do rezy-
dencji Prezydenta w Wiśle: info@
zamekcieszyn.pl, przyjmowane do 
26 stycznia (ilość miejsc ograniczo-
na).

                 Zamek Cieszyn

7 urodziny Zamku Cieszyn
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Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej ser-
decznie zaprasza na X BAL KARNAWAŁOWY.

Bal odbędzie się 28 stycznia o godz. 19.00 w OSP Cieszyn – Krasna. Cena 
za wstęp wynosi 95 zł/os.

Zapewniamy poczęstunek miodonką i szampanem, występ estrady  
ZPiTZC, bogate menu, atrakcyjną i bardzo wartościową loterię fantową, za-
bawę do białego rana i dodatkową niespodziankę!

Informacje oraz rezerwacja biletów pod nr tel: 606 636 815.
Zapraszamy!        ZPiTZC

Zapraszamy na bal karnawałowy!

Rada Rodziców oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych w Cieszynie zapraszają na XVII BAL EKONOMA, który odbę-
dzie się 28 stycznia o godz. 19.00 w OŚRODKU „FUNDACJA” w Cieszynie, 
ul. Moniuszki 4.

Organizatorzy zapewniają szampańską zabawę, świetną muzykę, swojskie 
jadło, liczne atrakcje. Cena biletu (180 zł od pary) zawiera także upominek-
niespodziankę! Atrakcją imprezy jest nagroda - ROWER GÓRSKI! Informacje 
można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 33 8581870.

            ZSEG

Bal Ekonoma

Trochę zapomniane, czasem 
niechciane, jeszcze do niedawna 
niemodne - rzemiosło.

Na szczęście coraz więcej osób 
wraca do dawnych technik, chce się 
ich uczyć i poznawać tradycje swo-
jego miasta, regionu, kraju. Świat 
zaczyna odkrywać i doceniać rze-
miosło. W Zamku Cieszyn jesteśmy 
przekonani, że to wielki kapitał,  
a tradycja nie musi kojarzyć się 
z nudą i muzealnymi gablota-
mi. Dlatego zapraszamy na nie-
dzielne spotkania z rzemiosłem 
i ludźmi, którzy zarażają pasją 
tworzenia: Tradycja na niedzielę. 
Rodzinne warsztaty rzemiosła. Roz-
poczęliśmy od malowania na szkle.  
W niedzielę 22 stycznia (godz. 14-
17) Łucja Dusek-Francuz - góralka 
z Istebnej, etnolożka, która śpiewa 

Świat odkrywa rzemiosło

Szpital Śląski w Cieszynie od 
2010 roku, prowadzi wykłady 
prozdrowotne dla pacjentów 
oraz mieszkańców regionu. Przez 
ten okres do końca 2011 roku, 
zostało przedstawionych 56 wy-
kładów, odbyło się  6 konferencji 
naukowych. 

W roku 2012 zapraszamy rów-
nież na bezpłatne spotkania proz-
drowotne, które odbywać się będą  
w sali konferencyjnej Pawilonu 
Diagnostyczno-Zabiegowego Szpi-
tala Śląskiego w Cieszynie. 

31.01. g. 15.30 Potrawy świątecz-
ne, czyli zdrowy wstęp do odchu-
dzania – inż. Anna Gałuszka 

            ZZOZ w Cieszynie

Pro Salute

ALT-MED Centrum Rehabilitacji 
i Promocji Zdrowia (ul. Katowicka 
49, tel. 33 444 68 68, www.alt-med.
pl) zaprasza na bezpłatny wykład 
z cyklu: Profilaktyka - najlepszy 
przyjaciel Twojego zdrowia. Odbę-
dzie się on 26 stycznia o g. 17.00. 
Spotkanie pn. „Szczęśliwym być” 
prowadzi: Bogusław J. Waśkie-
wicz  autor metody dla wszystkich, 
którzy pragną bycia prawdziwym, 
zdrowym, wolnym oraz dla tych, 
którzy czuja, że są gotowi na lepszą 
jakość swojego życia.

Po wykładzie możliwa jest bez-
płatna indywidualna porada zwią-
zana  z tematem spotkania.

           ALT-MED

Szczęśliwym 
być

Już 4 lutego zostanie otwarta 
Izba Cieszyńskich Mistrzów, któ-
rej opiekunem jest Jerzy Wałga. 

Izba Cieszyńskich Mistrzów to 
ekspozycja tradycyjnych, ginących 
rzemiosł Śląska Cieszyńskiego oraz 
sylwetek i mistrzostwa lokalnych 
rzemieślników. 

Śląsk Cieszyński był historycznie 
(i jest nadal) ośrodkiem, w którym 
rozwijały się liczne techniki rze-
mieślnicze, m.in. rusznikarstwo, 
piernikarstwo, grawerstwo, ry-
marstwo, hafciarstwo, czy wyrób 
filigranowej biżuterii. Izba powsta-
je przy funkcjonującym warsztacie 

Mistrzowie rzemiosła  
w nowym miejscu

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie serdecznie za-
prasza na tradycyjną zabawę karnawałową „Czwórki”, która odbędzie 
się w sobotę 18 lutego 2012 r. o godz. 19.00 w hotelu „Liburnia” (ul. Li-
burnia 10).

Propozycje na ten szalony wieczór - zabawa z zespołem „Image”, wyśmie-
nite menu oraz liczne atrakcje - powinny zadowolić nawet najbardziej wy-
magających gości! 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 338520733, zaś bile-
ty w cenie 105 zł od osoby są do nabycia w sekretariacie szkoły (pl. Wolności 
7a) w godzinach od 8.00 do 15.00. Zapraszamy!

               SP4

Zabawa karnawałowa z „Czwórką”
Nie masz pomysłu na ferie? 

Przyjdź do Biblioteki, obejrzyj 
film i wygraj konkurs!

W czasie ferii zimowych Biblio-
teka Miejska w Cieszynie zaprasza 
wszystkich chętnych na bezpłatne 
projekcje filmów. W miłej atmo-
sferze, przy kawie i ciastku, mo-
żesz obejrzeć film i wziąć udział 
w konkursie. Każda z trzech pro-
jekcji połączona będzie z kon-
kursem, związanym tematycznie  
z wyświetlanym filmem. Wystar-
czy obejrzeć uważnie produkcję, 
wypełnić kartę pytań i - atrakcyj-
na nagroda może być twoja.

Pomysł na ferie!

Podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Cieszynie serdecznie zapraszają na prezentację swoich prac pt.: „Zacza-
rowany ołówek”.  Wystawę można odwiedzać do dnia 30 stycznia w Cafe 
Muzeum (Cieszyn, ul. Regera 6).

         PSOUU

Zaczarowany ołówek

Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy” zaprasza 20 
stycznia o godz. 18.00 na koncert 
Orkiestry Gitarowej Bevin pt. 
„KOLĘDY I PASTORAŁKI NA CAŁY 
ROK”.

Kolędy i pastorałki na cały rok

Harmonogram projekcji:
6.02. g. 11.00 „Recepta na klę-

skę”, reż. John Webster
7.02. g. 11.00 „Wiek głupoty”, 

reż. Franny Armstrong
8.02. g. 11.00 „Krokodyle z 

przedmieścia”, reż. Christian Ditter.

Filmy wyświetlane są w ramach 
projektu „Ferie z filmem w biblio-
tece”, realizowanego jako element 
programu „Kulturalnie i obywatel-
sko w bibliotece”, prowadzonego 
z inicjatywy  Fundacji Centrum 
Edukacji Obywatelskiej oraz Sto-
warzyszenia Nowe Horyzonty.

BM

znanego cieszyńskiego rusznikarza 
Jerzego Wałgi, a zaprojektowały ją 
studentki krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych: Sabina Knapczyk, 
Monika Majchrzak, Aleksandra Sat-
ława, Katarzyna Małysiak i Magda-
lena Pawlas pod opieką Janusza Ko-
naszewskiego. 

Zapraszamy gorąco mieszkańców 
Cieszyna 4 lutego na ulicę Stary 
Targ 2 o 12.00. Wierzymy, że Izba 
stanie się ważnym miejscem na ma-
pie Cieszyna, chętnie odwiedzanym 
przez turystów, ale i mieszkańców 
regionu. 

                 Zamek Cieszyn 

i tańczy w zespołach regionalnych, 
będzie uczyć haftu krzyżykowego. 
To coraz modniejszy sposób zdobie-
nia m.in. toreb, breloczków, zakła-
dek do książek i różnych elementów 
wyposażenia wnętrz. Gręplowanie, 
przędzenie na kołowrotku, robienie 
skarpet wełnianych „kopyc” to plan 
na spotkanie, które zaplanowano 
na 29.01. (godz. 15–18). Spotkanie 
poświecone obróbce wełny popro-
wadzą Marcela Sikorowa i Leszek 
Richter, prawdziwi pasjonaci rze-
miosła, którzy każdą wolną chwilę 
poświęcają rękodziełu. Osoby doro-
słe za udział w spotkaniu zapłacą 10 
zł, dzieci do lat 7 mają wstęp wolny. 
Zgłoszenia przyjmuje: Tomasz Majo-
rek, tel. 504 565 335 lub tmajorek@
zamekcieszyn.pl. Więcej informacji 
na www.zamekcieszyn.pl.

                 Zamek Cieszyn 

Wystąpi 20 młodych gitarzystów 
z różnych miejscowości powiatu cie-
szyńskiego pod kierunkiem Mariusza 
Śniegulskiego, wokalisty, kompozy-
tora i pedagoga. Wstęp wolny. 
                                       COK
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Wszystkich Organizatorów imprez odbywających się w naszym mieście 
zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej promocji polegającej na 
zgłoszeniu imprez do Kalendarium na stronie internetowej miasta. Po wej-
ściu na www.cieszyn.pl prosimy o kliknięcie przycisku „Wypromuj swoją 
imprezę” i wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego.

                      BZ

Zgłoś imprezę na www.cieszyn.pl 

14 lutego o godz. 18.00 w Domu 
Narodowym odbędzie się koncert 
walentynkowy pt. „I STILL LOVE 
YOU...” w wykonaniu zespołu RIF-
FERTONE.

 
Riffertone tworzą: Jarek Krużo-

łek (wokal) i Albert Kokoszewski 
(gitara, wokal). Występują także  
w składzie zespołu De Nuevo (pófi-
naliści „Must Be The Music 2”). Rif-
fertone, według W. Olszaka, jurora 
konkursu „Zrób głośniej” firmowa-
nego przez T-Mobile Music, to: „jeden 
z najbardziej obiecujących zespołów 
w Polsce, a Jarek Krużołek to jeden  
z najciekawszych i najlepszych gło-
sów w naszym kraju.” 

„To prawdziwa perełka”. „Dawno 
nikt z Polski nie zrobił na mnie takie-

W walentynkowym nastroju 

Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy” zaprasza do 
udziału w II Cieszyńskim Kon-
kursie Tańca w zakresie tańca no-
woczesnego. Konkurs ma zasięg 
powiatowy, przeznaczony jest dla 
amatorów, zespołów i solistów. 
Konkurs odbędzie się 16 maja 
2012, zgłoszenia przyjmujemy do 
7 maja 2012. Regulamin i bliższe 
informacje można uzyskać w COK, 
tel. 33 851 25 20, www.domnarodo-
wy.pl.

    COK

21 stycznia o godzinie 17.00 w Strefie Wolności (ul. Stawowa 6) od-
będzie się kolejne spotkanie z cyklu „Góry - wolność i przygoda.” Tym 
razem zaprosiliśmy ks. Krzysztofa Gardynę, który opowie o wyprawie 
na Noszak - drugi co do wysokości szczyt w górach Hindukusz. Noszak 
leży na granicy między Afganistanem a Pakistanem. Jest to najwyższy 
szczyt Afganistanu. 

Ks. Krzysztof Gardyna (ur. 28.11.1958 we Wrocławiu) – polski duchow-
ny i himalaista. Początkowo był studentem medycyny, później wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Krakowie. Przygodę ze wspinaczką rozpoczął 
w 1984 roku. Na swoim koncie ma ponad 250 udanych wypraw wspinacz-
kowych m.in w Tatry, Alpy, Himalaje. Jest autorem 25 dróg wspinaczkowych  
w Tatrach polskich i słowackich. Od 1992 roku wspina się w górach wyso-
kich. Jest autorem książki „Moja ewangelia, moje góry”, zdjęcia z wypraw zo-
stały opublikowane w Mistyce Gór II.

Jest chyba jedynym księdzem, który odprawiał mszę na szczycie ośmio-
tysięcznika. 

Spotkanie jest bezpłatne!
        Janusz Mendera

Wyprawa na szczyt 
Afganistanu

Galeria Szara (ul. Srebrna 1) zaprasza na wystawę: Lidia Krawczyk / 
Wojtek Kubiak - ZABURZENIA. Wystawę można oglądać do 22 lutego.

Na wystawie w Galerii Szara pokazane zostaną obrazy z kilku cykli ma-
larskich. Połączone w całość stają się nową narracją, budują historię prze-
chodzenia z pokolenia na pokolenie nierozwiązanych rodzinnych niedopo-
wiedzeń, żalów, poczucia krzywdy i niesprawiedliwości. Dotyczą zmiany  
i odmiennego sposobu postrzegania obrazu – nie jako towaru, lecz raczej 
jako płaszczyzny znaczeniowej, która niesie ze sobą konkretny potencjał 
dekonstrukcyjny.

              Galeria Szara

Zaburzenia w Szarej

20 stycznia g. 17:30
Mecz Koszykówki Młodzików 

Młodszych MU 13: KS MOSiR Cie-
szyn – UKS SP 27 Katowice, Sala 
Sportowa MOSiR, Al. Jana Łyska 21 

21 stycznia g. 17:00
Mecz Koszykówki o wejście do 

2 Ligi: KS MOSiR Cieszyn – MKKS 
Zagłębie, Sala Sportowa MOSiR, Al. 
Jana Łyska 21 

22 stycznia g. 10:00
II Bezpłatny Cieszyński Maraton 

Zumby – Noworoczny, Sala Sporto-
wa MOSiR, Al. Jana Łyska 21 

27 stycznia g. 17:30
Mecz Koszykówki Młodzików 

Młodszych MU 13: KS MOSiR Cie-
szyn – MKKS Rybnik, Sala Sportowa 
MOSiR, Al. Jana Łyska 21 

27 - 29 stycznia 
Mistrzostwa Polski Juniorów  

i Puchar Polski Młodzików w Łyż-
wiarstwie Figurowym, Hala Wido-
wiskowo - Sportowa w Cieszynie, ul. 
Sportowa 1 

28 stycznia g. 18:00 
Mecz Piłki Siatkowej III Liga Ko-

biet: VC Victoria-MOSiR Cieszyn 
– MKS II Dąbrowa Górnicza, Sala 
Sportowa MOSiR, Al. J. Łyska 21

                 MOSiR

Sport w styczniu

Karnawał z folklorem
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej serdecz-

nie zaprasza na Koncert Charytatywny „Karnawał z FOLKLOREM”, który 
odbędzie się 10 lutego o godz. 18.00 oraz 11 lutego o godz. 17.00 w Teatrze 
im. A. Mickiewicza. Bilety w cenie: 15, 17 i 20 zł do nabycia w siedzibie 
ZPiTZC (ul. Ks. Trzanowskiego 2). Rezerwacja możliwa pod nr tel: 606 636 
815. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na leczenie ciężko chorej 
Laury Szczypki, tancerki jednej z grup dziecięcych naszego Zespołu.

ZPiTZC

Nagrodzą za... taniec!

go wrażenia. Jestem wbity w ziemię! 
Przepiękna barwa głosu, artykula-
cja, przekaz. Zaśpiewane ze smakiem  
i totalnym „czujem” - to mój zdecydo-
wany faworyt ze wszystkich propozy-
cji, które przesłuchałem do tej pory. 
To się nazywa prawdziwa sztuka 
niszowa.” Podczas warsztatów mu-
zycznych oczarowali nawet samego 
Kubę Badacha.

Podczas koncertu w Domu Na-
rodowym słuchacze udadzą się w 
niezwykłą muzyczną podróż „...po 
krainie łagodności, miłości i lekko 
bluesowego szaleństwa...”. Zapra-
szamy! Bilety w cenie 15 zł są do na-
bycia w COK.

    COK

Fot. Galeria Szara
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20–26.01. g. 14:00, 16:00, 18:00 
MUPPETY (komedia familijna, ani-
macja, dubbing) USA, b.o.
20–25.01. g. 20:00 WYJAZD INTEGRA-
CYJNY (komedia) Polska, od 15 lat 
DKF „Fafik”
26.01. g. 20:00 UPROWADZONA ALI-
CE CREED, Anglia, od 15 lat

20.01. g. 18.00 „KOLĘDY I PASTO-
RAŁKI NA CAŁY ROK” - koncert Or-
kiestry Gitarowej Bevin pod kier. 
Mariusza Śniegulskiego
25.01. g. 17.00 RYŻ I MAKARON, 
CZYLI SAJGON W WIETNAMIE (wię-
cej na str. 11)
26.01. g. 17.00 „NA NOWY ROK 
– FENG SHUI, CZYLI HARMONIJNIE, 
ZDROWO I SZCZĘŚLIWIE...” - prelek-
cja Stanisława Dźwigała

ZIMA W MIEŚCIE (Zapisy, ilość 
miejsc ograniczona, wstęp: 3 zł)

30.01. g. 16.00 SZKÓŁKA SZACHO-
WA DLA NAJMŁODSZYCH
1.02. g. 9.00-11.00 (dla młodzieży 
12-18 lat)  „ROZTAŃCZONE FERIE” 
- warsztaty breakdance – prowadze-
nie Centrum Tańca i Ruchu IMPULSO
1.02. g. 11.00-13.00 (dla młodzieży 
12-18 lat) „ROZTAŃCZONE FERIE” 
- warsztaty street dance, danceholl 
– prowadzenie Centrum Tańca i Ru-
chu IMPULSO
2.02. g. 10.00 „ZIMOWE PEJZAŻE” 
– warsztaty malowania na szkle
3.02. g. 10.00 „PAPIEROWE KRÓLE-
STWO” – teatr cieni
WYSTAWA
Galeria 
Do 27.01. BALET KRÓLEWNY NA 
DRZEWIE – malarstwo Marioli Ptak
2-27.02. wystawa plakatu Kaji Renkas
Galeria „Na Piętrze”
Do 30.01. „FOTOGRAFICZNE PRE-
ZENTACJE” - wystawa studentów 
Instytutu Sztuki UŚ
2-28.02. OBRAZY I SŁOWA - malar-
stwo Jerzego Pilcha

20.01. g. 17.00 „JASEŁKA TRADYCYJ-
NE” (Rezerwacja biletów na wszyst-
kie seanse „Jasełek” do 24.01. pod nr 
tel. 601-452-716)
21.01. g. 11.00 i 16.00 „JASEŁKA 
TRADYCYJNE”

22.01. g. 16.00 „JASEŁKA TRADY-
CYJNE” 
23, 24.01. g. 17.00 „JASEŁKA TRA-
DYCYJNE”

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; poniedziałek nieczynne.
Do 31.01. „3 dni na końcu świata”
Do 29.02. „Cieszyński Biedermeier”

Czynne: środa, piątek 9.00-13.00. 
Zwiedzanie i udział w warsztatach 
graficznych w każdym dniu tygo-
dnia po uzgodnieniu terminu: 695 
217 850, lub osobiście. 

Bezpłatne zwiedzanie muzeum, któ-
re mieści się  przy ul. Frysztackiej 2, 
możliwe jest po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym – 604 833 667, 
Krzysztof Neścior. 

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt.
w godz. 8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
Pod adresem www.zaolzie.karta.org.
pl ruszyła nowa strona internetowa 
poświęcona stosunkom polsko-cze-
skim na Zaolziu w XX wieku, na której 
znaleźć można m. in. relacje audio ze-
brane przez jej autora – dr-a Grzegorza 
Gąsiora. Serdecznie polecamy!
20.01. g. 17.00 spotkanie z Bogusła-
wem Kokotkiem pn. „Jak najdalej od 
polityki”
20.01. wystawa „Między Cieszynem, 
a Sopotem. Życie i działalność Józefa 
Golca”
3.02. g. 14.00 wernisaż wystawy „Wiek 
totalitaryzmów. Kiedy Bóg umiera...”

20.01. g. 10.30 Latający dywan – 
spotkanie z wychowankami OREW
20.01. g. 15.00 Nasz Teatrzyk – próba
23.01. g. 15.00 W Bałwankowie – za-
jęcia plastyczne
24.01. g. 15.00 Klub Książkofanów

25.01. g. 15.00 Jak poradzić sobie ze 
strachem – spotkanie z wychowan-
kami  ZPSWR
27.01. g. 10.30 Latający dywan 
– spotkanie z wychowankami DPS 
FENIKS
27.01. g. 15.00 Losowanie nagród 
wśród czytelników Czytelniczka

FERIE ZIMOWE
30.01. g. 15.00 Gry i zabawy integra-
cyjne
31.01. g. 15.00 Poznaj Nilsa – zajęcia 
literackie
1.02. g. 15.00 Przez Szwecję ze sta-
dem gęsi – zajęcia plastyczne
3.02. g. 15.00 Cudowna podróż – za-
jęcia literackie

WYSTAWY 
czynne codziennie 9:00 – 17:00
Do 26.01. „Dizajn w Przestrzeni Pub-
licznej. Partycypacja”. Oranżeria Za-
mku Cieszyn.
Do 5.02. „Tradycja z pasją. Rzemieśl-
nicy Śląska Cieszyńskiego”. Sala eks-
pozycyjna Zamku Sztuki.
WARSZTATY
22.01. g. 14:00–17:00 Haft krzyżyko-
wy – warsztaty prowadzone przez 
Łucję Dusek-Francuz z Trójwsi
29.01. g. 15:00–18:00 Obróbka wełny 
– warsztaty gręplowania, przędzenia 

na kołowrotku i robienia skarpet weł-
nianych „kopyc” prowadzone przez 
Marcelę Sikorową i Leszka Richtera.
SPOTKANIA
20.01. g. 14:15–21:00 „Skuteczne za-
rządzanie innowacyjnym przedsię-
biorstwem”. 
3-5.02. VII urodziny Zamku Cieszyn 
(więcej na str. 7)
4.02. g. 12:00 Otwarcie  Izby Cieszyń-
skich Mistrzów - ul. Stary Targ 2.

Informacja Turystyczna, sklep z pa-
miątkami  czynne codziennie od 9:00 
do 17:00. 
Wieża Piastowska i Rotunda św. Miko-
łaja czynne codziennie g. 9:00-16:00.

Harcerska Izba Tradycji - Dom 
Harcerza przy ul. Żwirki i Wigury 2, 
zwiedzanie po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym 33 852 43 75 
Komenda Hufca

24.12. g. 19.00 Świetlica KP „Na Gra-
nicy” (ul. Zamkowa 1): Projekcja fil-
mu dokumentalnego „Pieśni ulicy”

Po drugiej stronie Olzy...
Teatr Scena Polska

22.01. g. 17.30 Lalka
29.01. g. 17.30 Słodkie rodzynki, 
gorzkie migdały 
Do 22.01. wystawa WYMIARY WOL-
NOŚCI 

Zamek Cieszyn

20 I 
 21 I
 22 I
23 I
24 I

 25 I
26 I
27 I

 28 I
29 I
 30 I
 31 I
1 II  
2 II
3 II
4 II

„Na Trakcie” 
„U Miłosiernych” 
„Mediq”
„Na Starówce” 
„Na Banotówce”
„Medi - Tm” 
„Medea 2”
„Na Moniuszki” 
„Galen” 
„Farmarosa”  
„Medea”
„Centrum” 
„Pod Zamkiem”
„Dbam o zdrowie”
„Medyk”
„Pod Wzgórzem” 

ul. Szybińskiego 1
ul. Londzina 1 
ul. Rynek 6
ul. Mennicza 20 
ul. Hallera 45
ul. Frysztacka 20  
ul. Limanowskiego 9/1
ul. Moniuszki 13 
ul. Liburnia 22 
ul. Bobrecka 27 
ul. Bielska 8
ul. Filasiewicza 3A 
ul. Głęboka 62
ul. Bielska 37 
ul. Kolejowa 20
ul. Górna 20  

tel. 851-35-54 
tel. 852-02-67 
tel. 857-92-50
tel. 857-76-40 
tel. 852-25-36
tel. 479-70-80 
tel. 445-16-88 
tel. 479-56-66 
tel. 857-99-61
tel. 858-27-65 
tel. 852-13-45
tel. 852-51-02 
tel. 852-13-63
tel. 852-54-40 
tel. 858-23-15
tel. 857-88-16

www.militariacieszyn.pl
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Ryż i makaron, czyli Sajgon  
w Wietnamie

WIETNAM to jedno z czterech 
państw Azji, po których jeździ się 
łatwo i przyjemnie. Tak twierdzą 
wprawieni backpakerzy. A co my 
myślimy o tym kraju? Zapraszamy 
na subiektywną opowieść o Socja-
listycznej Republice Wietnamu.

- Wojna – to pierwsze skojarzenie 
większości Polaków. Jak wygląda 
współczesny Wietnam, jak żyją ludzie 
na terenach zniszczonych przez dzia-
łania wojenne? Będzie nieco historii.

- Kawa – z tym napojem Wietnam 
nie jest kojarzony prawie wcale.  
A powinien, bo zajmuje drugie miej-
sce w światowym rankingu produ-
centów kawy! Zbieranie, suszenie, 

mielenie i zaparzanie... Coś dla ka-
woszy i nie tylko.

- Makaron i ryż – to dwa podsta-
wowe posiłki w wietnamskiej kuch-
ni. Dodatkami są mniej lub bardziej 
smakowite kąski. Jakie? Zdradzać 
na razie nie będziemy.

- Buddyzm - jak się ma religia  
w komunistycznym państwie? I jak 
się ma komunizm w XXI wieku?

O swojej ostatniej podróży, do So-
cjalistycznej Republiki Wietnamu 
opowiedzą w Domu Narodowym 25 
stycznia Anna Czapek i Piotr Moj-
żyszek. Początek imprezy o godz. 
17.00. Wstęp: 5 zł. Zapraszamy!

    COK

I  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i podstawowych na terenie szkół:

1. Gimnazjum nr 1
Termin: 30.01.–3.02., g. 10:00– 13:00 
2. Gimnazjum nr 2
Termin: 30.01.–3.02., 6.02.–10.02., 

g. 10:00 – 13:00 
3. Szkoła Podstawowa nr 2
Termin: 30.01–3.02., 6.02–10.02., 

g. 10:00–13:00 

II   Zajęcia stałe:
1)  „BASEN za ZETA”
Termin: 30.01–3.02., g. 10.00–10.45 

Szkoły Podstawowe, 11.00–11.45 
Gimnazja, Miejsce: Basen Uniwersy-
tetu Śląskiego, ul. Paderewskiego 9, 
Codziennie zajęcia sportowo-rekre-
acyjne w wodzie, nauka pływania 
gry i zabawy w basenie

      
2) „LODOWISKO za ZETA”
Termin: 6.02–10.02., g. 10.00-

11.45, Miejsce: Sztuczne lodowisko 
w hali widowiskowo-sportowej, 
ul. Sportowa 1, Od poniedziałku do 
piątku zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne: nauka jazdy, zajęcia z curlingu 
gry i zabawy na lodowisku,

3) „Feryjna akademia sztuk 
Walki”

Termin: poniedziałki, środy i 
piątki od 30.01. do 10.02., g. 10.00– 

11.30, Miejsce: Sala treningowa KS 
„Shindo” ul. Śrutarska 39, Dyscy-
pliny: Karate Shotokan, Kung-Fu, 
Aikido  

        
4) „Feryjna szkoła tańca Impulso”
Termin: wtorki i czwartki od 

30.01 do 10.02., g: 11.00–12:30, 
Miejsce: Sala treningowa KS „Shin-
do” ul. Śrutarska 39, Szkoła Tańca 
„Impulso”

5) Feryjne warsztaty tenisa sto-
łowego   

Termin: od poniedziałku do piąt-
ku, od 30.01 do 10.02., g. 10.00- 
13.00, Miejsce: Sala Schroniska Mło-
dzieżowego ul. Błogocka 24

III Imprezy:
1. Impreza na rozpoczęcie ferii 

„REAGE ICE”    
Termin: 30.01., g. 19.00-21.00 

Miejsce: Hala Widowiskowo-Spor-
towa, ul. Sportowa 1

Informacje o dalszych imprezach 
w następnym numerze WR.

                 MOSiR

Ferie w mieście
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Wiadomości Ratuszowe: Wydział Promocji i Informacji UM w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl | tel. 33 479 42 41

Józef Golec - nauczyciel z Cieszyna

Prace podopiecznych Józefa Golca z cyklu „Mali kronikarze”. Fot. KC

Józef Golec jest w Cieszynie ce-
niony głównie jako zasłużony re-
gionalista, świetny historyk-ama-
tor, autor ponad 1800 życiorysów 
zasłużonych cieszyniaków (uję-
tych, w wydanych, wraz z siostrą 
Stefanią Bojdą, trzech tomach 
„Słownika Biograficznego Ziemi 
Cieszyńskiej”) i twórca jednego 
z pierwszych słowników gwary 
cieszyńskiej. Tymczasem, jak mo-
gły się przekonać osoby, które do-
tychczas zwiedziły prezentowaną 
w Książnicy Cieszyńskiej wysta-
wę, poświęconą jego życiu i dzia-
łalności, jest to ledwie niewielka 
część dorobku tego niezwykłego 
człowieka.

Ukończył on cieszyńskie Liceum 
Pedagogiczne w 1950 r., jednak jego 
świeżo rozpoczętą karierę nauczy-
cielską przerwało powołanie do 
wojska. Józef Golec przeszkolony na 
sanitariusza, na okres dwóch lat za-
mienił sale lekcyjne na operacyjne, 
nie dość jednak na tym. Ze szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku-
Oliwie, gdzie pracował, trafił na 
pokład okrętu płynącego z misją 
badawczą na skuty lodem Spitsber-
gen (!). Powróciwszy szczęśliwie 
do Polski, nie osiadł na rodzinnym 
Śląsku, lecz w nadmorskim Sopocie, 
tam rozpoczynając pracę pedago-
giczną jako nauczyciel wychowania 
fizycznego. 

Szybko okazało się jednak, że to 
nie sukcesy sportowe przyniosą 
młodemu cieszynianinowi sławę 
i uznanie, lecz, prowadzone przez 
niego, z wielkim sercem, zajęcia kół-
ka plastycznego. W 1960 r., ledwo 
trzy lata po rozpoczęciu pracy w So-
pocie, jego uczniowie zdobyli ponad 
połowę (!) spośród 80 przyznanych 
nagród w wojewódzkim konkursie 
plastycznym, pt. „Lecimy na Księ-
życ” (jedną z nich zdobył, uzysku-
jąc drugie miejsce, późniejszy le-
gendarny działacz „Solidarności”, 
obecny marszałek Senatu – Bogdan 
Borusewicz). 

Kariera Józefa Golca gwałtownie 
przyspieszyła, gdy otrzymał pełny 
etat nauczyciela rysunku. Wówczas 
sopoccy uczniowie odnosili sukces 
za sukcesem, tak, iż zupełnie zdo-
minowali ogólnopolskie konkursy 
dziecięcej sztuki, zdobywając rów-
nież medale na arenie międzynaro-
dowej. Ich prace pokazywane były 
m. in. w BWA w Sopocie i Dworze 
Artusa w Gdańsku. 

W 1965 r. Józef Golec uzyskał 
awans, został mianowany kierow-
nikiem Szkoły Podstawowej nr 8 
w Sopocie. Niebawem stanął przed 
trudnym zadaniem pogodzenia pra-
cy pedagogicznej z ogromem zadań 
administracyjnych, związanych z peł-
nieniem funkcji dyrektora placówki, 
nadzorującego dodatkowo budo-
wę nowego gmachu szkoły. Ten, po 
ukończeniu prac, prezentował się 
niezwykle okazale, m.in. dzięki ar-
tystycznym, bajecznie kolorowym 
freskom, pokrywającym ściany jego 
korytarzy. Szkoła ta dzięki Golco-
wi zyskała ponadto ozdobną igli-
cę, hymn, patrona (Jana Matejkę) 
oraz tytuł Szkoły Stowarzyszonej 
UNESCO (jako druga szkoła podsta-
wowa w Polsce!).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
8 w Sopocie postawił sobie za cel, by 
była ona otwarta na świat oraz, by 
kształtowała dzieci przez sztukę. 
Kierowana przez niego placówka 
była pierwszą szkołą podstawową 
w Polsce, w której język esperanto 
był przedmiotem nauczania. Ponad-
to istniało w niej jedyne w Polsce 
Muzeum Esperanta, teatrzyk espe-
rancki i esperancka drużyna har-
cerska. Niezwykle rozwinięte było 
w szkole harcerstwo, na czele które-
go stał sam dyrektor, organizując co 
roku dla uczniów wymagające, ale  
i ciekawe obozy wędrowne, np.: z 
Rumunii do Zakopanego (na tra-
sie 405 km!). W SP nr 8 uczniowie 
mieli ponadto do wyboru udział w 
zajęciach szachowych bądź łuczni-
czych, które były kluczem do ogól-

nopolskich i międzynarodowych 
turniejów.

 
Szkoła Józefa Golca słynęła z suk-

cesów w konkursach plastycznych, 
wśród których triumfem najwięk-
szym było zwycięstwo w 1976 r.,  
w konkursie organizowanym przez 
MKOL, z okazji Olimpiady w Mek-
syku. Na dziesięć nagrodzonych 
przez jury prac nadesłanych z Pol-
ski, wszystkie dziesięć należało do 
uczniów sopockiego pedagoga (!). 
Jednak ogólnopolskie i światowe 
uznanie przyniosły, urodzonemu  
w Cieszynie nauczycielowi i jego 
podopiecznym, prace niebiorące 
udziału w żadnym konkursie. 

 
Pod koniec lat 70. Pełen inicjatywy 

dyrektor i nauczyciel rysunku SP nr 

8 w Sopocie, inspirował swoich ucz-
niów do portretowania rzeczywi-
stości otaczającego ich świata, dając 
im jednocześnie w tym względzie 
dużo swobody.  W ten sposób po-
wstały cykle prac, poświęcone kry-
zysowi gospodarczemu, papieskiej 
wizycie w Polsce, strajkom, „Soli-
darności”. Dziecięca wrażliwość,  
w połączeniu z nośnymi wówczas te-
matami, dały wyjątkowy efekt, któ-
ry wzbudził podziw na I Krajowym 
Zjeździe „Solidarności” w Gdań-
sku, we wrześniu 1981 r. i Kongre-
sie Kultury Polskiej w Warszawie,  
w grudniu 1981 r. Prezentowane 
tam obrazki sopockich dzieci wy-
warły duże wrażenie na działaczach 
„Solidarności” i przedstawicielach 
polskiej elity kulturalnej. Ks. prof. 
Józef Tischner napisał: „Pomyślałem 

sobie, rośnie nowe pokolenie Polaków, 
ich dusze będą jeszcze większe niż du-
sze obecnego pokolenia”. 

Kiedy 13 XII 1981 r. wprowadzo-
no stan wojenny, który miał stłumić 
wolnościowe zapędy społeczeństwa 
i Kongres Kultury Polskiej został 
przerwany, Golec cudem uchronił od 
zniszczenia prace swych uczniów, 
wywożąc je z Warszawy do Sopotu. 
Chociaż kolekcja została ocalona, 
nic nie mogło uratować stanowiska 
zaangażowanego w ruch „Solidar-
ności” dyrektora. Odeszły w niepa-
mięć lata jego nauczycielskiej pracy 
w „Ósemce”, wszelkie zasługi i suk-
cesy. Z dnia na dzień został zwolnio-
ny ze sprawowanych funkcji.

 
Jednak nie był to koniec kariery 

prac uczniów jego uczniów. W 1985 
r. dzięki pracownikom francuskiej 
ambasady udało się wywieźć je na 
zachód. Były pokazywane we Francji 
(m.in. w Paryżu, gdzie dzięki osobi-
stej interwencji ówczesnego mera, 
Jacquesa Chiraca wystawiane były  
w galerii Pierre’a Cardina) i Niem-
czech. Wszędzie wzbudzały podziw, 
jako wzruszające świadectwa wyda-
rzeń i realiów życia mieszkańców po 
drugiej stronie „żelaznej kurtyny”.

Józefowi Golcowi dane było wrócić 
do zawodu nauczyciela rysunku do-
piero w 1987 r. W ciągu trzech ostat-
nich lat pracy pedagogicznej zdobył 
on ze swoimi podopiecznymi 63 
medale na prestiżowym konkursie  
w Tokio, odnosząc tym samym 
spektakularny sukces. Na emery-
turę Józef Golec przeszedł w roku 
1989. Kierując swoją energię ku no-
wym pasjom i zainteresowaniom, 
otworzył nowy rozdział swojej 
biografii, nigdy jednak nie porzucił 
pracy z najmłodszymi, która mia-
ła mu jeszcze przynieść niejeden 
sukces. Do dzisiejszego dnia do-
czekał się on 324 medalistów mię-
dzynarodowych konkursów sztuki 
dziecka, wśród nich również wielu  
z naszego regionu. 

W piątek 13 stycznia w Książnicy 
Cieszyńskiej odbył się finisaż wysta-
wy poświęconej życiu i działalności 
Józefa Golca, na którym gościł jej bo-
hater oraz prelegenci: prof. U. Szuś-
cik, prof. D. Kadłubiec, a wśród licz-
nie zgromadzonej publiczności m.in. 
starosta cieszyński – J. Nogowczyk.

       Wojciech Grajewski
    Książnica Cieszyńska


