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Rekordowy Finał
9 stycznia niczym by się nie 

różnił od każdego innego dnia 
w roku, gdyby nie to, że na 
ulice Cieszyna, podobnie jak  
i wielu innych polskich miast, 
miasteczek i wsi, wyszli wo-
lontariusze Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

„Dobre Anioły” kwestowały 
przez cały dzień. Swoją pozytyw-
ną energią oraz potrzebą niesie-
nia pomocy, zachęciły mieszkań-
ców Cieszyna do uczestnictwa    
w niezwykłym wydarzeniu, ja-
kim był Finał WOŚP. Wynikiem 
tego jest najwyższa w historii cie-
szyńskich finałów zebrana kwota 
w wysokości 48.204,64 zł, która 
w całości została przekazana 
na konto Fundacji. Z zebranych 
pieniędzy zostanie zakupiony 
specjalistyczny sprzęt dla dzieci 
z chorobami urologicznymi i ne-
frologicznymi. 

Finał WOŚP w Cieszynie po-
przedzony był trzema impre-
zami muzycznymi, jakie miały 
miejsce w Klubie Studenckim 
Panopticum oraz w Piwnicy 
Pod Targową. Jednak cała zaba-
wa rozpoczęła się 9 stycznia, na 
terenie Wzgórza Zamkowego. 
Dzień rozpoczęto szkoleniem dla 
wolontariuszy. O godzinie 13.00 
wystartowała Orkiestrowa Fa-
bryka Zabawy, koordynowana 
przez studentów Uniwersytetu 
Śląskiego. Najmłodsi uczestnicy 
finału mogli wziąć udział m. in. 
w zajęciach tanecznych, malo-
waniu twarzy, zabawach z chu-
stą animacyjną czy konstruowa-
niu własnego robota. Natomiast 
na nieco starszych uczestników 
czekały zajęcia z decoupage oraz 
pokaz makijażu Oriflame. Trady-
cyjnie podczas Finału wystarto-
wał Maraton WOŚP „Bieganie nas 

kręci”. Na Zamku zorganizowano 
również dwie wystawy: prac wy-
kładowców oraz studentów Insty-
tutu Sztuki UŚ w Cieszynie oraz 

wystawę zdjęć pt. „Piękno jest  
w nas”. Każdą pracę można było 
zakupić, zasilając w ten sposób 
konto cieszyńskiego finału.  

Dzieci o zwierzętach
Co łączy młodego wielbicie-

la gier komputerowych, mola 
książkowego, małą fankę se-
rialu Hannah Montana i pił-
karza z sekcji juniorów? Bez 
wątpienia wszystkie dzieciaki 
marzą o posiadaniu własnego 
zwierzątka! 

Jednak na czym polega właś-
ciwa opieka nad czworonożnym, 
skrzydlatym, a choćby i pełzają-
cym pupilem i  jakie niespodzian-
ki mogą czyhać na właściciela  
zwierzątka najlepiej wyjaśnić 

może nie kto inny, jak tylko we-
terynarz. 

Mając zatem na uwadze zain-
teresowania i potrzeby małych 
czytelników, na pierwsze w tym 
roku spotkanie z lekturą (w ra-
mach akcji społecznej „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”), które od-
było się 10 stycznia w Oddziale 
dla dzieci Biblioteki Miejskiej  
w Cieszynie, zaproszony został  
jeden z cieszyńskich weteryna-
rzy –  Jarosław Hajek.  

Podczas cieszyńskiego finału WOŚP udało się zgromadzić ponad 48 tysięcy złotych

Fot. Sztab WOŚP

Na spotkanie z lekturą został zaproszony lekarz weterynarii Jarosław Hajek

Fot. BM
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Zakończyliśmy drugą edycję 
konkursu na Najpiękniejszą 
Witrynę Świąteczną w Cieszy-
nie. Dziękujemy wszystkim 
Internautom za oddane głosy, 
a cieszyńskim przedsiębior-
com za udział w konkursie. 
Spośród 25 sklepów zgłoszo-
nych do konkursu Jury nagro-
dę główną przyznało witrynie 
sklepowej sklepu CANEA przy 
ul. Głębokiej 35.

Jury uzasadnia werdykt: świą-
teczna witryna Sklepu Canea udo-
wadnia, że wystawa może odda-
wać klimat Bożego Narodzenia 
bez banalnych akcentów świą-
tecznych. 

Wystawa została nagrodzona 
również za oryginalność i ogrom-
ny wkład pracy w realizację.

Nagrodą jest baner reklamowy 
umieszczony w portalu OX.PL, 
ufundowany przez firmę Optimal.

Jury zdecydowało także o przy-
znaniu wyróżnień sklepom: Even 

(ul. Głęboka 38), Modegal (ul.
Głęboka 37), Bibelot (ul. Bobre-
cka 19), PSS Społem (ul. Lima-
nowskiego 1).

Internauci głosujący na stro-
nie ox.pl zdecydowaną więk-
szością głosów wybrali witrynę 
Księgarni Piastowskiej przy ul. 
Głębokiej 6.

Nagrodą jest plecak ufundowa-
ny przez firmę Pajak oraz słodka 
niespodzianka od firmy Eurospar.

Rozlosowaliśmy również na-
grodę wśród Internautów. Week-
end w SPA ufundowany przez 
firmę Quiero Events z Zabrza wy-
grała Pani Emilia Winkowska.

Wręczenie nagród odbędzie 
się 4 lutego podczas 6. Urodzin 
Zamku.

Dziękujemy sponsorom, pa-
tronom medialnym oraz firmie 
fotoSprinter za wykonane na po-
trzeby konkursu zdjęcia.

Gratulujemy!

           Zamek Cieszyn

Najpiękniejsza witryna

Dokończenie z 1 strony...

O godzinie 16.30 rozpoczął się 
koncert finałowy. Ogromna dawka 
dobrego brzmienia w wykonaniu 
zespołów Gangway, Sleepwalkers, 
De Łindows oraz Tabu zachęcała 
wszystkich zebranych do zaba-
wy. W przerwach między wy-
stępami zespołów nie zabrakło  
licytacji gadżetów WOŚP, a także 
m. in. piłki AJ Auxerre z podpi-
sami graczy przekazanej przez 
Ireneusza Jelenia, czy karnetu 
do „Strefy Zdrowia”. Tradycyjnie 

Rekordowy Finał
o 20.00 odbyło się Światełko do 
Nieba, któremu towarzyszyła 
aranżacja muzyczna w wykona-
niu studentów UŚ.

Wszystkim wolontariuszom  
i członkom Sztabu – naszym Do-
brym Aniołom, mieszkańcom 
miasta oraz przyjaciołom cie-
szyńskiego Sztabu składamy 
serdeczne podziękowania. Jedno-
cześnie mamy nadzieję, że rów-
nież za rok uda nam się zagrać 
równie głośno!

         Joanna Brenicka
                Marzena Przybyła

Ondraszek i 1200-lecie
Wraz z końcem 2010 roku 

zakończyły się również cało-
roczne  obchody jubileuszu 
1200-lecia legendarnego za-
łożenia miasta Cieszyna. Mia-
sto przygotowało się do nich 
niezwykle starannie i można 
stwierdzić, że jubileuszowe 
logo oraz liczba 1200 poja-
wiała się nader często przy 
przeróżnych propozycjach re-
alizowanych pod auspicjami 
Urzędu Miejskiego.

Przygotowując harmonogram 
obchodów Burmistrz zwrócił się 
m. in. również do Turystycznego 

Klubu Kolarskiego „Ondraszek” 
z propozycją współuczestnictwa 
w organizacji tego niezwykłego, 
całorocznego święta. Identyfiku-
jąc się ze wskazanym celem oraz 
wychodząc naprzeciw zapro-
szeniu Klub zaproponował kilka  
imprez, które  zostały wplecione 
w obchody jubileuszu.  Były to: 
XII Rodzinny  Rajd Rowerowy „ 
Z Cieszyna do... Cieszyna”, Zlot 
Gwiaździsty im. Bolka, Leszka  
i Cieszka, Wycieczka z serii „Zie-
mia Cieszyńska znana i niezna-
na” pt. „Cieszyn - od prehistorii 
do współczesności”. 

Cieszyńscy wolontariusze

Fot. Sztab WOŚP

Fot. TKK Ondraszek

Kolarze aktywnie uczestniczyli w obchodach jubileuszu 1200-lecia legendarnego  
założenia miasta Cieszyna 

Zwycięska witryna - sklep Canea na ul. Głębokiej

Fot.fotoSprinter
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Mamy lidera
Od kilku lat czekaliśmy na 

sukcesy cieszyńskich koszy-
karzy w seniorskich rozgryw-
kach ligowych. Powód do rado-
ści jest tym większy, ponieważ  
w meczu rozegranym 8 stycz-
nia, lider III ligi koszykówki 
mężczyzn drużyna Zagłębia 
Sosnowiec musiała uznać wyż-
szość zespołu z Cieszyna.

To drugie z rzędu bardzo cen-
ne zwycięstwo i mimo panującej 
poświątecznej atmosfery, trener 
MOSiR Cieszyn Łukasz Kuboszek 
potrafił zmobilizować i przygoto-
wać zespół do najważniejszego, 
inauguracyjnego meczu rundy 
rewanżowej z liderem ligi MKKS 
Zagłębie Sosnowiec. Wznowienie 

Dokończenie z 1 strony...

Rad i porad gościa, a także od-
czytanych przez lekarza tekstów 

Dzieci o zwierzętach

rozgrywek od zwycięstwa z ry-
walem, który jest pretendentem 
do baraży o II ligę, jest bardzo 
mobilizujące. Warunki meczu od 
samego początku przebiegały 
pod dyktando koszykarzy z Cie-
szyna i już po pierwszej kwarcie 
prowadziliśmy 24:16. Sosnowi-
czanie nie mogli poradzić sobie ze 
skuteczną obroną i w kolejnych 
dwóch kwartach gospodarze po-
większali przewagę kontrolując 
mecz. Trudny moment nadszedł 
w czwartej kwarcie, kiedy to ze-
spół Zagłębia Sosnowiec zbliżył 
się na 6 punktów. Na szczęście 
czas dla drużyny zabrany przez 
trenera Łukasza Kuboszka, po-
układał szeregi cieszyńskiego 
zespołu, dzięki czemu drużyna 

MOSiR Cieszyn zwyciężyła 75:63, 
nabierając jednocześnie pewno-
ści siebie przed kolejnymi spot-
kaniami w lidze. 

Punkty dla Cieszyna zdobyli: 
Leszek Siwy – 20 punktów, Adam 
Hajduk – 17 (1x3), Michał Kaź-
mierczak – 16 (1x3), Wojciech 
Ficek – 11, Mateusz Tomica – 4, 
Piotr Szafarczyk – 2, Szymon Ka-
łuża – 4, Patryk Trojan – 1, Remi-
giusz Rygiel.

Mieszkańców miasta zaprasza-
my na kolejny mecz cieszynian  

w Sali Sportowej MOSiR 29 
stycznia o godzinie 14.00. Nasza 
drużyna podejmie na własnym 
parkiecie zespół AZS Katowice, 
wstęp wolny.         

                    MOSiR

Noworoczny konkurs przyrodniczy
W dniu 12 stycznia Komisja 

Ochrony Przyrody Polskie-
go Towarzystwa Turystycz-
no - Krajoznawczego „Beskid 
Śląski” w Cieszynie, po raz 
drugi zorganizowała w Zespo-
łe Szkół Ekonomiczno - Ga-
stronomicznych w Cieszynie 
noworoczny konkurs wiedzy  
przyrodniczej.  

Do konkursu przystąpiła gru-
pa czternastu uczniów z klas 1ea 
i 1eb, przygotowanych przez na-
uczycieli  mgr Annę Wisełkę oraz 
mgr Bożenę Mucek.

Pytania dotyczyły wiedzy o  pol-
skich parkach narodowych. Ucz-
niowie w ciągu godziny lek-
cyjnej rozwiązywali zestawy  
testowe zawierające 30 pytań.  
O zwycięstwie musiała zadecy-
dować dogrywka w postaci do-
datkowych pytań ustnych, po-
nieważ dwie najlepsze uczennice 
uzyskały równą ilość punktów.

Ostateczne wyniki  konkursu: 
pierwsze miejsce zajęła Agniesz-
ka Kot, drugie - Paulina Madzia, 

literackich miała okazję wysłu-
chać klasa 2b ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Cieszynie.

Przygotowane przez gościa 

trzecie - Anna Tyrna, czwarte 
Robert Szczuka, piąte - Adrian 
Niemiec.

Wymienionych uczniów wy-
różniono dyplomami oraz wy-
dawnictwami przyrodniczymi, 

które ufundowało Nadleśnictwo 
Ustroń, za które Komisja składa  
serdeczne podziękowania Nad-
leśniczemu Leonowi Mijalowi.

Ponadto wszyscy uczestnicy  
konkursu otrzymali materiały  

promocyjne z naszego regionu.
Całość konkursu prowadził  

i nadzorował przewodniczący  
KOP  PTTK.

                 Jan  Machała

teksty wierszy Jana Brzechwy, 
rzecz jasna traktujące o zwierzę-
tach, okazały się  doskonałą lek-
turą zarówno do głośnego czyta-
nia, jak i do wspólnej recytacji. 
Po takim zaś wstępie nietrudno 
było namówić dzieci do rozmo-
wy o własnych doświadczeniach 
ze zwierzętami domowymi, któ-
re to opowieści Jarosław Hajek 

przeplatał uwagami i wskazów-
kami nt. wychowania czworo-
nożnych pupilów, ich właściwe-
go traktowania i bezpiecznego  
z nimi postępowania. 

Po spotkaniu każdy drugo-
klasista wiedział, że zwierzę to 
przyjaciel wymagający, ale i wy-
jątkowy. Taki, jakiego mieć bez 
wątpienia trzeba.                BM

W konkursie brała udział młodzież z klas 1ea i 1eb Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

Fot. z archiwum KOP
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Dokończenie z 2 strony...

Propozycje zostały przyjęte do 
harmonogramu obchodów oraz 
zrealizowane.

Kilka słów o zrealizowanych 
imprezach:

1. Rajd Rowerowy stanowi już 
tradycyjną propozycję klubu kie-
rowaną dla rowerowych rodzin. 
Tym razem trasa rajdu, który odbył 
się 13 czerwca, została jednak  tak 
ustalona, aby poznać walory tury-
styczne i krajoznawcze Cieszyna 
przy wykorzystaniu jednośladu.  
Nie ma w naszym mieście co praw-
da zbyt wielu ścieżek przezna-
czonych wyłącznie dla rowerów, 
jednak przy wykorzystaniu lo-
kalnych, mało uczęszczanych ulic, 
liczny rowerowy peleton wyjechał  
z rynku, aby swą podróż obrze-
żami miasta zakończyć na terenie 
ośrodka „Strzelnica” w Boguszo-
wicach należącego do miejscowej 
OSP. Tam też przeprowadzono 
liczne konkursy i przekazano 
uczestnikom pamiątki związane  
z jubileuszem.

2. Zlot im. Bolka, Leszka  
i Cieszka zorganizowany w dniu 
18 września nawiązywał do le-
gendy o spotkaniu trzech braci. 
Uczestników oczekiwaliśmy na 
mecie, która była zlokalizowana 
obok studni brackiej. Uczestnicy 
reprezentujący m.in. Polskie To-
warzystwo Turystyczno Sporto-
we „Beskid Śląski” w Republice 
Czeskiej, kluby rowerowe z Ja-
strzębia i Zebrzydowic po zapo-
znaniu się z legendą związaną  
z tym miejscem, wzięli udział  
w rozegranych na mecie konku-

rencjach, z których do jubileuszu 
miasta nawiązywał quiz tury-
styczny wiedzy o Cieszynie oraz  
odkrywali „Skarby z cieszyńskiej 
trówły”. Termin zlotu celowo był 
bowiem zgrany z tym kultural-
nym wydarzeniem. Dodatko-
wo odwiedziliśmy multimedialną 
wystawę stroju Cieszyńskiego  
w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Ondraszek i 1200-lecie

3. Wycieczki z serii „Ziemia 
Cieszyńska znana i nieznana”  
są realizowane od kilku lat. Ta  
z 2 października była poświęco-
na ciekawostkom z różnych epok, 
które można w Cieszynie odkryć  
i zobaczyć. Tytuł wyprawy w peł-
ni oddaje jej trasę, która rozpoczę-
ła się w historycznym skansenie  
w Podoborze, a zakończyła przy 

najnowszych budynkach miesz-
kalno-usługowych przy ul. Lima-
nowskiego. A zatem była to praw-
dziwa rowerowa podróż w czasie 
i przestrzeni.

Pozostałe informacje i wspo-
mnienia można odnaleźć na stro-
nie internetowej www.ondraszek.
prv.pl w dziale kronika 2010.

         Zbigniew Pawlik

• Dla udzielania zamówień pub-
licznych przeprowadzanych w 
2011 roku przez Wydział Orga-
nizacyjny, powołać komisję prze-
targową i zobowiązać ją do dzia-
łania zgodnie z „Regulaminem 
Komisji przetargowych”
• Dla udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości nie prze-
kraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości 193.000 euro na 
zakup i dostawę w roku 2011 
materiałów eksploatacyjnych i dru-
karek zatwierdzić przeprowa-
dzenie postępowania w trybie 
zapytania o cenę oraz Specyfika-
cję Istotnych Warunków Zamó-
wienia.
• Ogłosić otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania publiczne-
go Gminy Cieszyn w roku 2011  
z zakresu profilaktyki, rozwią-
zywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narko-
manii. Ogłoszenie o konkursie 
zamieścić w Biuletynie Informa-
cji Publicznej, na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego oraz na 
stronie www.um.cieszyn.pl.
• Sprzedać w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomość położoną 
przy ul. Morcinka osobom fizycz-
nym, celem poprawy warunków 
zagospodarowania działki przy-
ległej.
• Udzielić zgody firmie Odna-
wialne Źródła Energii DIM Sp. 
z o. o. z Bielska-Białej na nieod-

płatne wejście na grunt będą-
cy własnością Gminy Cieszyn  
w celu prowadzenia robót zwią-
zanych z budową „Małej Elektro-
wni Wodnej”.
• Zatwierdzić i podać do publicz-
nej wiadomości poprzez wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia. In-
formację o wywieszeniu wykazu 
umieścić we „Wiadomościach 
Ratuszowych” i na tablicy ogło-
szeń Rynek 1. Po upływie okre-
su wywieszenia wykazu wy-
dzierżawić na czas nieokreślony  
z przeznaczeniem na podwórko 
budynku wielorodzinnego na 
rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku położonego przy ul. 
Sejmowej. Uchylić zarządzenie 
nr 481/I/2006 z dnia 2006 r.  
w sprawie ustalenia wysokości 
stawki czynszu dzierżawnego.
• Udzielić zgody Lidl Polska Sp.  
z o. o. z siedzibą w Jankowicach 
na nieodpłatne wejście na grunt 

będący własnością Gminy Cie-
szyn w celu odprowadzenia wód 
odpadowych do rzeki Bobrówki.
• Rozwiązać z dniem 30 kwiet-
nia 2011 r. za porozumieniem 
stron umowę dzierżawy zawartą  
w dniu 1 marca 2006 r. z osobą 
fizyczną, na część działki poło-
żonej przy ul. T. Kościuszki.
• Wypowiedzieć osobie fizycz-
nej umowę dzierżawy zawartą  
w dniu 10 grudnia 1990 r. na dział-
kę położoną przy ul. Gminnej.
• W celu przeprowadzenia na-
boru na wolne kierownicze sta-
nowisko urzędnicze – Dyrekto-
ra Zespołu Obsługi Jednostek 
Oświatowych w Cieszynie, po-
wołać Komisję Rekrutacyjną.
• Zatwierdzić wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do wydzier-
żawienia na czas nieokreślony  
w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego, obejmujący 
część działki położonej przy ul.  
J. Kiedronia, z przeznaczeniem na 
miejsce parkingowe przyjmując 
wyjściową stawkę miesięcznego 

Spotkanie rowerzystów przy Studni Trzech Braci
Fot. TKK Ondraszek
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Uczestnicy spaceru,  fot. Agnieszka Muras

czynszu dzierżawnego w wysoko-
ści 275,00 zł + obowiązująca staw-
ka podatku VAT. Wykaz podać do 
publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego na okres 21 dni 
oraz zamieścić informację o wy-
wieszeniu wykazu w „Wiadomoś-
ciach Ratuszowych” i na tablicy 
ogłoszeń Rynek 1.
• Zatwierdzić i podać do pub-
licznej wiadomości poprzez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego na okres 21 
dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do wydzierżawie-
nia, obejmujący część działki  
o pow. 400 m2 położonej w rejo-
nie ul. Przybosia oraz podać in-
formację o wywieszeniu wykazu  
w „Wiadomościach Ratuszowych”, 
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu oraz na tabli-
cy ogłoszeń Rynek 1. Po upływie 
okresu wywieszenia wykazu wy-
dzierżawić osobie fizycznej część 
działki na czas określony, tj 3 lata 
od dnia zawarcia umowy .dzier-
żawy na cele rekreacyjne.
• Odmówić Spółce Jawnej Auto 
Gaz Czech – Marek Czech wyda-
nia pozwolenia na wysypywa-

nie ziemi na nieruchomościach 
gruntowych stanowiących włas-
ność Gminy Cieszyn, położonych 
przy ul. Katowickiej.
• Dla udzielenia zamówienia pub-
licznego o wartości nie przekra-
czającej wyrażonej w złotych rów-
nowartości kwoty 4.845.000,00 
euro na wykonanie robót budow-
lanych – Modernizacja Kempingu 
Olza w ramach projektu pn. Sport-
Park – Park Sportowy odrzucić 
ofertę złożoną przez Krzysztofa 
Przeradzkiego prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we Adamex. Wybrać ofertę zło-
żoną przez KATIMEX Sp. z o. o.  
z Bielska-Białej z najkorzystniej-
szą ceną brutto i zawrzeć umowę 
z wybranym Wykonawcą.
• Zawrzeć z:  Zakładem Gospo-
darki Komunalnej w Cieszynie 
Sp. z o. o. oraz Zakładem Budyn-
ków Miejskich Sp. z o. o.  na czas 
określony do 30.11.2016 roku 
umowę użyczenia majątku wy-
tworzonego w ramach projektu 
„System Informacji Przestrzen-
nej w Cieszynie”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go 2007-2013, zlokalizowanych 
w budynku siedziby Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Cie-
szynie Sp. z o. o. przy ul. Słowi-
czej, budynku administracyj-
nym cmentarza komunalnego 
przy ul. Katowickiej, budynku 
administracyjnym oczyszczal-
ni ścieków w Cieszynie przy ul. 
Motokrosowej, budynku siedzi-
by Zakładu Budynków Miejskich 
w Cieszynie Sp. z o. o. przy ul. 
Liburnia. Zobowiązać Spółki 
do wykorzystywania majątku 
zgodnie z celami projektu „Sy-
stem Informacji Przestrzennej  
w Cieszynie”.
• Powierzyć miejskim jednost-
kom organizacyjnym: Miejskie-
mu Zarządowi Dróg, Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, Straży Miejskiej oraz 
Zespołowi Obsługi Jednostek 
Oświatowych na czas określo-
ny do 30.11.2016 roku majątek 
wytworzony w ramach projektu 
„System Informacji Przestrzen-
nej w Cieszynie”, współfinanso-

wanego przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go 2007-2013 zlokalizowany w: 
budynku siedziby Miejskiego 
Zarządu Dróg przy ul. Liburnia, 
budynku siedziby Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
al. Łyska, budynku siedziby Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przy ul. Skrajnej, budynku 
siedziby Straży Miejskiej przy 
ul. Limanowskiego, budynku sie-
dziby Zespołu Obsługi Jednostek 
Oświatowych przy ul. Ratuszo-
wej 1. Zobowiązać te jednostki 
do wykorzystywania majątku 
zgodnie z celami projektu „Sy-
stem Informacji Przestrzennej  
w Cieszynie”.
• Ustalić na okres ferii zimowych 
w 2011 roku formy wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży szkół pod-
stawowych i gimnazjów Cieszyna. 
Dofinansować formy wypoczynku: 
zimowisko stacjonarne, warsztaty 
zainteresowań, zajęcia świetlicowe, 
zajęcia rekreacyjne stacjonarne, za-
jęcia rekreacyjne wyjazdowe.
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21 grudnia 2010 r. odbyła się 
trzecia nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej Cieszyna VI kadencji.

Sesję otworzył i prowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bolesław Zemła.

W sesji uczestniczyło 18 rad-
nych, co stanowiło kworum do 
podejmowania prawomocnych 
decyzji.

Z wnioskiem o zwołanie ob-
rad sesji nadzwyczajnej zwrócił 
się Burmistrz Miasta Cieszyna. 
Wniosek został uzasadniony ko-
niecznością przestrzegania har-
monogramu prac nad projektem 
uchwały budżetowej na 2011 r. 
i przeprowadzenia pierwszego 
czytania projektu budżetu w 
dniu 21 grudnia 2010 r., podję-
cia uchwały w terminie do 24 
grudnia 2010 r. w sprawie za-
twierdzenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę na terenie 
Gminy Cieszyn oraz przyjęcia 
uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu.

Przedstawiony porządek ob-
rad został uzupełniony o projekt 
uchwały dotyczący wygaśnięcia 
mandatu radnego Pana Adama 
Swakonia, w związku z jego pi-
semnym zrzeczeniem się mandatu 
radnego Rady Miejskiej Cieszyna. 

Wniosek o uzupełnienie po-

29 grudnia 2010 r. odbyła się 
czwarta sesja Rady Miejskiej 
Cieszyna VI kadencji.

Sesję otworzył i prowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bolesław Zemła.

W sesji uczestniczyło 17 rad-
nych, co stanowiło kworum do 
podejmowania prawomocnych 
decyzji.

Do przedstawionego porządku 
obrad nie zgłoszono wniosków  
o jego uzupełnienie lub zmianę  
i Rada obradowała wg następu-
jącego  porządku:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie 
jej prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z po-
przedniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Miasta na 2010 
rok,
- ustalenia wykazu wydatków, któ-
re nie wygasają z upływem 2010 
roku i ich planu finansowego,
- uchwalenia budżetu Miasta 
Cieszyna na rok 2011,
- uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Cie-
szyna na lata 2011 – 2025,
- uchwalenia planu kontroli Ko-
misji Rewizyjnej na I półrocze 
2011 roku,
- uchwalenia planu pracy Rady 
Miejskiej na I półrocze 2011 roku.
6. Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta w okresie 

rządku obrad został przyjęty 
jednogłośnie i Rada obradowała 
wg następującego  porządku:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie 
jej prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego 
Pana Adama Swakonia.
4. Pierwsze czytanie projektu 
budżetu miasta Cieszyna na rok 
2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę.
6. Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu fi-
nansowania zadania własnego 
Gminy Cieszyn w zakresie two-
rzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu.
7. Zamknięcie sesji.

Wszystkie uchwały zostały 
podjęte.

Ponieważ sesja została zwo-
łana na wniosek Burmistrza 
Miasta jako sesja nadzwyczajna, 
porządek obrad nie zawierał sta-
łych punktów posiedzenia Rady, 
tj. sprawozdania z działalności 
Burmistrza Miasta w okresie 
między sesjami, interpelacji, 
wniosków i zapytań radnych 
wraz z odpowiedziami, wnio-
sków Komisji Rady oraz oświad-
czeń i spraw różnych.

między sesjami Rady.
7. Interpelacje, wnioski i zapyta-
nia oraz odpowiedzi na interpela-
cje, wnioski i zapytania radnych.
8. Wnioski Komisji Rady.
9. Oświadczenia i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Do protokołów z I i II sesji nie 
zgłoszono uwag, tym samym zo-
stały przyjęte. W sesji nie prze-
widziano wystąpień gości.

Po wysłuchaniu opinii komisji 
radni przystąpili do debatowa-
nia i głosowania nad projektami 
uchwał. Do projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia planu pra-
cy Rady Miejskiej na I półrocze 
2011 r. zgłoszone zmiany zostały 
przegłosowane. 

Wszystkie uchwały zostały 
podjęte.

Następnie Rada przyjęła spra-
wozdanie z działalności Burmi-
strza Miasta w okresie między 
sesjami oraz została zapoznana 
z interpelacjami, wnioskami i za-
pytaniami radnych oraz udzielo-
nymi odpowiedziami. Informację 
na ten temat przedstawiła Pani 
Marta Kawulok – Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. 
Ponieważ do Rady nie wpłynę-
ły żadne wnioski Komisji Rady, 
punkt ten nie był realizowany.

Na zakończenie obrad Rada zo-
stała zapoznana z koresponden-
cją kierowaną do Rady Miejskiej 
Cieszyna.  

Z treścią podjętych uchwał 
można się zapoznać w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Cieszyna

Bolesław Zemła

Z treścią podjętych uchwał 
można się zapoznać w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie.
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Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, 
że 15.02.2011r. o godz. 10.00 odbędzie 
się II publiczny ustny przetarg nieograni-
czony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, 
o pow. 34,23 m² położonego w budynku 
przy ul. Frysztackiej 34 w Cieszynie. 

Cena wywoławcza nieruchomości  
wynosi  70.000,00 zł. 

Szczegółowe ogłoszenie znajdu-
je się na stronie internetowej  www.
um.cieszyn.pl oraz 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 zatwierdził do wydzierżawie-
nia na cel rekreacyjny część działki nr 
19/12 obr. 39 o powierzchni dzierżawy 
400 m2, położonej w rejonie ul. Przybo-
sia  w Cieszynie. 

Wykaz o przeznaczeniu w/w gruntu do 
wydzierżawienia został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie /Rynek 1, I piętro/ na okres od dnia 
11 stycznia 2011 r.  do dnia 1 lutego 2011 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna infor-
muje, że zatwierdził do wydzierża-
wienia na czas nieokreślony w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego  
z przeznaczeniem na miejsce parkin-
gowe nieruchomość gruntową – część 
działki nr 20/3 obr. 42 o powierzchni 
12 m2, położoną w rejonie ul. Kiedronia  
w Cieszynie. 

Wykaz o przeznaczeniu w/w gruntu 
do wydzierżawienia został wywieszony 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie /Rynek 1, I piętro/ na okres 
od dnia 11 stycznia 2011 r.  do dnia 1 lu-
tego 2011 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna informu-
je, że zatwierdził do wydzierżawienia na 
czas nieokreślony w drodze bezprzetar-
gowej z przeznaczeniem na podwórko 
budynku wielorodzinnego nierucho-
mość gruntową – działkę nr 60/11 obr. 
43 o powierzchni 151 m2 położoną  
w rejonie ul. Sejmowej w Cieszynie. 

Wykaz o przeznaczeniu w/w gruntu do 
wydzierżawienia został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie /Rynek 1, I piętro/ na okres od dnia 
12 stycznia 2011 r. do dnia 2 lutego 2011 r.  

Zawiadomienie o naborze na 
członków komisji konkursowych

Burmistrz Miasta Cieszyna zapra-
sza przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
do udziału w pracach komisji konkur-
sowej do opiniowania ofert w otwartym 
konkursie ofert w zakresie profilaktyki, 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii  
w roku 2011.

Koordynatorem konkursu ofert jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Cieszynie.

Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać 
organizacje oraz podmioty działające  
w zakresie pożytku publicznego nie bio-
rące udziału w konkursie ofert, którego 
dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Spośród zgłoszonych kandydatur 
Burmistrz Miasta Cieszyna dokona wy-
boru 2 osób, które wezmą udział w pra-
cach komisji.

Termin zgłoszeń upływa dnia 28 
stycznia 2011 roku o godz. 14.30, zgło-
szenia można przesłać na adres: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 
5, 43-400 Cieszyn lub na adres e-mail: 
poczta@mops.cieszyn.pl

KOMUNIKAT
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna pełni dyżur w ramach przyjmowania 

skarg i wniosków obywateli w każdą środę miesiąca, w godzinach od 14.30 do 15.30.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełnią dyżury w ramach przyjmowania skarg 

i wniosków obywateli w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca, w godzinach 
od 14.00 do 15.00 oraz w każdy drugi  i ostatni wtorek miesiąca, w godzinach od 
14.00 do 15.00.

Burmistrz Miasta Cieszyna in-
formuje o możliwości składania 
wniosków o udzielenie nieopro-
centowanych pożyczek na remont 
obiektów zabytkowych z termi-
nem spłaty do dwóch lat od dnia 
podpisania umowy pożyczki.

Uprzejmie informuję, że zgodnie regu-
laminem udzielania pożyczek na remon-
ty obiektów zabytkowych, ustalonym  
w dniu 3 listopada 2006 r. zarządze-
niem Nr 932/I/2006, zainteresowani 
mogą składać wnioski o udzielenie ta-
kiej pożyczki. O środki te mogą starać 
się właściciele i zarządcy nieruchomości 
zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków lub znajdujących się w wykazach 
zabytków ewidencyjnych.

Wnioski o udzielenie pożyczek na re-
monty obiektów zabytkowych można 
składać do dnia 31 stycznia 2011 r. 
Do wniosku należy dołączyć kserokopię 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych, na które Staro-
sta Cieszyński nie wniósł sprzeciwu. 
Pożyczek udziela się w ramach kwoty 
przeznaczonej na ten cel w budżecie 
Miasta. Pożyczki są nieoprocentowane. 
Burmistrz Miasta w terminie do koń-
ca lutego 2011 roku podejmuje decyzję  
o udzieleniu pożyczki i jej wysokości, 
powiadamiając wnioskodawców o przy-
znaniu pożyczek. W pierwszej kolejności 
pożyczki są udzielane na remonty obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków. 
Po przyznaniu pożyczki z Pożyczko-
biorcą spisywana jest stosowna umowa.  
W przypadku gdy osoby lub podmioty, 
którym udzielono pożyczek, nie przystą-
pią do zawarcia umów do końca czerwca 
danego roku, środki przeznaczone na 
te pożyczki mogą być przeznaczone na 
zwiększenie kwoty przyznanych poży-
czek, na które zostały zawarte umowy. 
Wypłata pożyczki następuje po przed-
stawieniu przez pożyczkobiorcę faktur 
za zakupione materiały lub wykonane 
roboty związane z remontem. 

Druki wniosków oraz regulamin 
udzielania pożyczek można uzyskać  
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Ry-
nek 1, w Biurze Obsługi Klienta lub  
w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta 
pok. 23.

Odpady wielkogabarytowe

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Cieszynie Sp. z o. o. informuje, że 
zmieniają się opłaty za przekazywanie 
odpadów wielkogabarytowych. Informa-
cje na ten temat można znaleźć na stro-
nie: www.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl. 

W związku z wieloma pytaniami 
mieszkańców miasta dot. odpadów wiel-
kogabarytowych informujemy, że odpa-
dy wielkogabarytowe np. stare meble 
(półki, stoły, szafy, tapczany, fotele, 
itp.), płyty z drewna i drewnopodobne, 
deski, drewniane ramy okienne, wanny 
(za wyjątkiem w/w odpadów z tworzyw 
sztucznych) będą przyjmowane odpłat-
nie: odpady wielkogabarytowe (zde-
montowane) 64,80 zł/m3, 399,60 zł/Mg; 
Odpady wielkogabarytowe w całości 
10,80 zł/szt. 399,60 zł/Mg.

Odpady zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego przyjmowane 
są bezpłatnie. Przyjmowanie odpadów  
w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 
8.00-13.00 i w każdą środę w godzinach 
8.00-15.30 w wiacie przy ul. Łukowej  
w Cieszynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 33 4794122, 33 4794133.

Dokarmianie ptaków
Zima to ciężki okres dla więk-

szości dzikich zwierząt. Nie-
łatwo przeżyć również zwie-
rzętom synantropijnym, które 
często szukają schronienia na 
terenach miejskich. Porusze-
ni ich losem, próbujemy po-
móc im przetrwać ten trudny 
okres, chociażby poprzez do-
karmianie. Dla przypomnienia 
podajemy kilka podstawowych 
zasad dokarmiania ptaków, 
których przestrzeganie zwięk-
szy ich szansę przetrwania zimy 
w zdrowiu i dobrej kondycji.

• Łabędzie, kaczki i gęsi to ptaki 
roślinożerne i należy umożliwić 
im samodzielne zdobywanie po-
karmu. Jedynie w wyjątkowych 
sytuacjach można dokarmiać je 
drobno pokrojonymi surowymi 
lub gotowanymi (bez soli) warzy-
wami, otrębami, ziarnami kuku-
rydzy, natomiast chleb powinien 
stanowić wyłącznie uzupełnienie 
pokarmu (zawiera sól i substancje 
ulepszające). 

• Dokarmianie ptaków wodnych 
należy prowadzić jedynie zimą  
w okresie dużych mrozów, gdy 
zamarznięta jest większość zbior-
ników wodnych i gdy zalega gruba 
pokrywa śnieżna (nie należy do-
karmiać w okresie od wiosny do je-
sieni oraz zimą, gdy nie ma dużych 
mrozów). 

• Wybierając miejsca dokarmia-
nia należy pamiętać, aby były one 
położone poza terenami narażony-
mi na niebezpieczeństwo spotka-
nia z psami albo kotami oraz z dala 
od dróg i chodników.

• Pokarm należy podawać w taki 
sposób, aby nie miał on kontaktu  
z wodą (np. na brzegu stawu). Mo-
kry pokarm może ulec zamarznię-
ciu, spleśnieniu i zakwaszeniu. 

• Należy wrzucać małe ilości po-
karmu, które zostaną na bieżąco 

zjedzone przez ptaki.
• Pokarm musi być zawsze świe-

ży, nie może być zepsuty, spleśnia-
ły ani też solony (sól jest bardzo 
szkodliwa dla ptaków).

• Najlepszą karmą dla ptaków 
najczęściej odwiedzających kar-
mniki są nasiona (słonecznika, 
zbóż, owsa, prosa, konopi, rzepiku, 
rzepaku, lnu, maku, pestki owo-
ców, dyni, kukurydzy, drzew igla-
stych), suche lub namoczone płatki 
ryżowe i owsiane, pokrojone jabłka 
i gruszki, jarzębina, ogryzki, jarzy-
ny gotowane bez soli, małe kawał-
ki mięsa, mieszanka tłuszczowa  
z nasionami oleistymi (np. rzepiku, 
rzepaku, słonecznika, lnu), niesolo-
ny smalec, surowa słonina lub łój 
(nie margaryna czy tłuszcze tech-
niczne!). 

Jednocześnie pragniemy przy-
pomnieć, że od kilku lat w par-
kach i na skwerach, w okresie zi-
mowym ustawiane są karmniki 
dla drobnych ptaków pospolicie 
żyjących w środowisku miejskim. 
Uczniowie wybranych szkół oraz 
służby miejskie systematycznie 
uzupełniają je odpowiednią kar-
mą. Karmniki są ustawione w na-
stępujących miejscach:
- w parku przy kościele Św. Trójcy,
- na skwerze przy Placu Wolności,
- na skwerze w rejonie ul. Raszki 
(w pobliżu Domu Dziecka),
- w parku Kasztanowym,
- w parku Pod Wałką,
- w parku Liburnia,
- na Cieślarówce.

Ponieważ karmniki ustawione 
zostały w miejscach ogólnodo-
stępnych, każdy mieszkaniec może 
uczestniczyć w dokarmianiu na-
szych skrzydlatych sąsiadów. Pro-
simy jednak o przestrzeganie pod-
stawowych zasad stosowanych  
w dokarmianiu ptaków zimą. 

     Wydz. OŚR

Fot. M. Fiedor
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PRZETERMINOWANE LEKI 
DO APTEKI

W każdym gospodarstwie do-
mowym znajduje się apteczka, a 
w niej zawsze można znaleźć nie-
potrzebne lub przeterminowane 
lekarstwa. Pomimo upływu cza-
su zachowują one dużą aktyw-
ność biologiczną i nawet przeter-
minowane stanowią potencjalne 
zagrożenia dla zdrowia, a nawet 
życia ludzi, szczególnie dzieci. 
Wiele z nich uznaje się za odpa-
dy niebezpieczne, które – jeżeli 
nie zostaną odpowiednio unie-
szkodliwione – mogą stanowić 
zagrożenie dla środowiska przy-
rodniczego.

Dlatego nie wyrzucajmy niewy-
korzystanych i przeterminowanych 
lekarstw do kubłów na śmieci lub 
do kanalizacji, ale uporządkujmy 
nasze domowe apteczki i niepo-
trzebne leki zanieśmy do… apteki. 
We wszystkich cieszyńskich apte-
kach zostały ustawione specjalne 
pojemniki, do których można wrzu-
cać lekarstwa (wraz z opakowa-
niami) w każdej postaci: tabletki, 
drażetki, ampułki, maści, proszki, 
syropy, krople. Zebrane w ten spo-
sób przeterminowane lekarstwa 
zostaną unieszkodliwione w spo-
sób bezpieczny dla środowiska. 

                          Wydział OŚR

Burmistrz  przypomina właś-
cicielom nieruchomości o obo-
wiązku przedłożenia informacji 
dotyczącej użytkowanych wy-
robów zawierających azbest.

Od lipca 1997 r. obowiązuje  
w Polsce całkowity zakaz produk-
cji wyrobów zawierających az-
best. Jednocześnie od maja 2002 
r. realizowany jest w naszym 
kraju Program usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest, 
w myśl którego do 2032 r. należy 
ostatecznie oczyścić kraj z wy-
robów azbestowych, które win-
ny zostać poddane unieszkodli-
wieniu. Szacuje się, że na terenie 
naszego kraju znajduje się ok. 
16 mln ton azbestu, z czego do 
2010 r. udało się unieszkodliwić 
ok. 1,5 mln ton. Do niedawna je-
dyną metodą unieszkodliwiania 
azbestu było jego składowanie 
na przystosowanych do tego celu 
składowiskach odpadów niebez-
piecznych. Nowelizacja ustawy 
o odpadach z 2010 r. dopuszcza 
również unieszkodliwianie az-
bestu w mobilnych urządzeniach 
przewoźnych, umożliwiających 
takie przekształcenie włókien 
azbestowych, aby nie stwarzały 
one zagrożenia dla  zdrowia i ży-
cia ludzi oraz dla środowiska.

Z przeprowadzonej w latach 
2007-2008 na zlecenie Urzędu 

Miejskiego w Cieszynie inwen-
taryzacji budynków jednoro-
dzinnych zawierających azbest 
wynika, jak również z otrzymy-
wanych na bieżąco od mieszkań-
ców miasta informacji na temat 
występowania wyrobów zawie-
rających azbest oraz informacji  
o usunięciu tego rodzaju wyro-
bów wynika, że aktualnie na te-
renie Cieszyna znajduje się ok. 
200 budynków, posiadających 
elementy pokryć dachowych oraz 
izolacji ścian zewnętrznych wy-
konane z wyrobów azbestowych. 
Najczęściej są to prasowane, 
płaskie płyty azbestowo-cemen-
towe (tzw. „karo”), stanowiące 
zewnętrzną warstwę izolacyjną 
ścian oraz azbestowo-cemento-
we płyty faliste (popularne pły-
ty eternitowe), wykorzystywane 
jako pokrycia dachowe. Jedno-
cześnie z pozyskanych informacji 
wynika, że w ciągu ostatnich 6 lat 
z terenu naszego miasta usunięto 
i poddano unieszkodliwieniu 69 
ton azbestu, pochodzącego z ok. 
20 budynków. 

W naszym klimacie okreso-
wa konserwacja powierzchni 
elementów azbestowych wyko-
rzystywanych w budownictwie 
pozwala utrzymać należyty stan 
tych wyrobów i ich bezpieczne 
użytkowanie przez okres ok. 30 
lat. O ile właściwie zabezpieczo-
ny azbest nie stanowi niebezpie-
czeństwa dla zdrowia, to uszko-
dzony, uwalniający do powietrza 
znaczne ilości włókien azbesto-
wych, może stać się przyczy-
ną śmiertelnych chorób: pylicy 
azbestowej (azbestozy), raka 
płuc, międzybłoniaka opłucnej 
i otrzewnej oraz innych zmian 
w płucach. Dlatego w celu sku-
tecznego i trwałego wykluczenia 
niebezpieczeństwa związanego 
z azbestem niezbędne jest jego 
stopniowe usuwanie z nasze-
go otoczenia. Co bardzo ważne 

– usuwanie to winno następo-
wać z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa pracy oraz ochrony 
środowiska. W praktyce oznacza 
to skorzystanie z usług firmy po-
siadającej uprawnienia do de-
montażu i transportu wyrobów 
azbestowych, której pracownicy 
są odpowiednio przeszkoleni  
w zakresie postępowania z wy-
robami azbestowymi oraz posia-
dają niezbędne środki ochrony 
osobistej. 

Na właścicielach, użytkowni-
kach wieczystych lub zarządcach 
nieruchomości, na terenie któ-
rych znajdują się wyroby zawie-
rające azbest, spoczywa obowią-
zek okresowych kontroli stanu 
tych wyrobów, z której sporzą-
dza się ocenę stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wy-
robów zawierających azbest. Wy-
roby zawierające azbest zakwa-
lifikowane zgodnie z oceną do 
wymiany na skutek nadmiernego 
zużycia lub uszkodzenia powin-
ny być usunięte przez właścicie-
la, użytkownika wieczystego lub 
zarządcę nieruchomości. Prace 
polegające na usunięciu bądź za-
bezpieczeniu wyrobów zawie-
rających azbest właściciel bądź 
zarządca nieruchomości winien 
zgłosić do właściwego organu 
administracji architektoniczno-
budowlanej, którym w przypad-
ku Gminy Cieszyn jest Wydział 
Architektury i Budownictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Cieszynie 
przy ul. Szerokiej 13. Odrębne 
obowiązki dotyczą wykonawców 
prac polegających na usunięciu 
bądź zabezpieczeniu wyrobów 
zawierających azbest, którzy za-
miar przeprowadzenia tych prac 
zgłaszają właściwemu organowi 
nadzoru budowlanego, okręgo-
wemu inspektorowi pracy oraz 
państwowemu inspektoratowi sa-
nitarnemu, w terminie co najmniej 
7 dni  przed rozpoczęciem prac.

Właściciel, zarządca lub użyt-
kownik miejsc, w których są 
wykorzystywane wyroby za-
wierające azbest, jest zobowią-
zany do dokonania corocznej 
inwentaryzacji znajdujących się 

na jego nieruchomości wyrobów 
zawierających azbest, poprzez 
sporządzenie spisu z natury. 
Wynik inwentaryzacji ujmuje 
się w zwięzłej formie, według 
formularza zawartego Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodar-
ki Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 23 października 2003 r. 
w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemiesz-
czania azbestu oraz wykorzy-
stywania i oczyszczania insta-
lacji lub urządzeń, w których był 
lub jest wykorzystywany azbest. 
Wzór tego formularza zamiesz-
czony został na stronie Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (www.
um.cieszyn.pl), w zakładce Wir-
tualne biuro/Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Osoby 
fizyczne z terenu Gminy Cieszyn 
mają obowiązek przedkładania 
informacji o wyrobach zawiera-
jących azbest znajdujących się na 
terenie ich posesji Burmistrzowi 
Miasta Cieszyna. Z kolei posiada-
jący osobowość prawną właści-
ciele, zarządcy lub użytkownicy 
nieruchomości, w obrębie któ-
rych znajdują się wyroby zawie-
rające azbest, zobowiązani są do 
przedkładania pisemnej infor-
macji o rodzaju, ilości i miejscu 
występowania azbestu Marszał-
kowi Województwa Śląskiego. 
Zarówno informacje kierowane 
do Marszałka Województwa jak 
i Burmistrza Miasta podlegają 
corocznej aktualizacji, w termi-
nie do dnia 31 stycznia każdego 
roku. 

Wszelkie niezbędne informa-
cje dotyczące obowiązków jakie 
spoczywają na właścicielach  
lub użytkownikach obiektów 
budowlanych zawierających ele-
menty azbestowe, jak również 
wzory stosownych formularzy 
oraz wykaz podmiotów upraw-
nionych do usuwania i transpor-
tu wyrobów azbestowych w po-
wiecie cieszyńskim dostępne są 
również w Urzędzie Miejskim w 
Cieszynie, w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, Rynek 
1, pok. nr 17.

                            Wydział OŚR

Usuwanie azbestu

Fot. M. Fiedor
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Akcja  Zimowa 
Informacja dotycząca prowa-

dzenia Akcji Zimowej 2010/2011 
na terenie miasta Cieszyna.

I. Oczyszczanie i zabezpiecza-
nie jezdni:

Wykonawca: 
1. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach Rejon w Pszczy-
nie Baza GDDKiA Skoczów – Po-
górze (odpowiedzialny: Kierow-
nik Bazy Bogusław Bielecki tel. 
8538919) prowadzi akcję zimo-
wą na ulicy: Granicznej /wraz  
z węzłem „Krasna” oraz węzłem 
„Pastwiska”/ 

Droga utrzymywana jest  
w okresie zimowym w drugim 
standardzie zgodnie z Zarzą-
dzeniem Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad 

2. Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych w Cieszynie 43-400 
Cieszyn, ul. Bobrecka 29, MIRO-
TRANS Spółka z o.o. Mirosław Ga-
zurek 43-470 Istebna, Jaworzyn-
ka 727 prowadzi akcję zimową 
na ulicy: Katowickiej /od węzła 
Pastwiska do granicy miasta/

Droga utrzymywana jest  
w okresie zimowym w drugim 
standardzie zgodnie z Uchwałą 
Nr 2078/294/II/2005 Zarządu 
Województwa Śląskiego z dnia 
13.09.2005r.

3. Zakłady pracy prowadzą ak-
cję zimową na drogach wewnętrz-
nych znajdujących się na terenach 
dla których są administratorem.

4. Zakład Budynków Miejskich 
w Cieszynie Sp z o.o. prowadzi ak-
cję zimową na drogach wewnętrz-
nych znajdujących się na terenach, 
dla których jest administratorem.

5. Spółdzielnie Mieszkaniowe, 
Przedsiębiorstwo Zarządzania  
i Obrotu Nieruchomościami “ZA-
PON”, Wspólnoty Mieszkaniowe 
prowadzą akcję zimową na dro-
gach osiedlowych.

6. Miejski Zarząd Dróg prowadzi 
akcję zimową na drogach publicz-
nych gminnych i powiatowych oraz 
niepublicznych dla których Gmina 
Cieszyn jest zarządcą terenu.

II. Oczyszczanie i zabezpiecza-
nie chodników publicznych:

Wykonawca: 
1. Miejski Zarząd Dróg oczysz-

cza chodniki wzdłuż zarzą-
dzanych odcinków ulic nie 
przyporządkowanych innym 
nieruchomościom.

2. Przedsiębiorstwo Zarządza-
nia i Obrotu Nieruchomościami 
”ZAPON„ prowadzi akcję zimo-
wą na chodnikach w terenie dla 
którego jest administratorem, 
utrzymuje chodniki przyległe 
do budynków Wspólnot Miesz-
kaniowych administrowanych 
przez tego wykonawcę.

3. Zakład Budynków Miejskich 
w Cieszynie Sp. z o.o. prowadzi 
akcję zimową na chodnikach bę-

dących w ich administracji oraz 
przylegających do nieruchomości, 
których jest administratorem.

4. Spółdzielnie Mieszkaniowe 
prowadzą akcję zimową na chodni-
kach będących w ich administracji 
oraz przylegających do nierucho-
mości, których są właścicielami.

5. Wspólnoty Mieszkaniowe 
prowadzą akcję zimową na 
chodnikach w terenie dla którego 
są administratorem, utrzymują 
chodniki przyległe do budynków 
Wspólnot Mieszkaniowych 

6. Stowarzyszenie Prywat-
nych Właścicieli Nieruchomości 
utrzymuje chodniki przyległe do 
nieruchomości będących w ad-
ministracji Stowarzyszenia.

7. Zakłady Pracy i Instytu-
cje prowadzą akcję zimową na 
chodnikach będących w ich ad-
ministracji, utrzymują chodniki 
wzdłuż nieruchomości, których 
są właścicielami lub zarządcami.

UWAGA: Zgodnie z Usta-
wą z dnia 13 września 1996 r.  
„O utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach” /DZ.U.Nr 236 
z 2005r. poz 2008 z późniejszymi 
zmianami /art. 5.ust.1. pkt 4/:

Właściciele nieruchomości /
współwłaściciel, użytkownicy 
wieczyści oraz jednostki organi-
zacyjne i osoby posiadające nie-
ruchomości w zarządzie lub użyt-
kowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomościami/ 
zapewniają utrzymanie czysto-
ści i porządku przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicz-
nej służącej dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy gra-
nicy nieruchomości, właściciel 
nieruchomości nie jest zobowią-
zany do uprzątnięcia chodnika, 
na którym jest dopuszczony płat-
ny postój lub parkowanie pojaz-
dów samochodowych.

Uchwała NR XLVI/474/06 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
26 stycznia 2006 roku z późn. 
zm. rozdział II art. 3 i 4 mówi:

Właściciele nieruchomości są 
zobowiązani do utrzymania czy-
stości i porzadku poprzez : 

- usuwanie sopli lodowych  
i nawisów śniegu z dachów, bal-
konów i gzymsów budynków nie-
zwłocznie po ich pojawieniu się,

- usprzątnięcie z powierzchni 
nieruchomości, w tym z podwó-
rzy, przejść, bram itp. oraz chod-
nika położonego wzdłuż nie-
ruchomości błota, śniegu, lodu  
i innych zanieczyszczeń. 

Obowiązek oczyszczania chod-
ników ze śniegu i lodu winien 
być realizowany przez ich odgar-
nięcie w miejsce nie powodujące 
zakłóceń w ruchu pieszych lub 

pojazdów oraz podjęcie dzia-
łań usuwających lub co najmniej 
ograniczających śliskość chodni-
ka, przy czym usuwanie śniegu i 
lodu nie może powodować uszka-
dzania nawierzchni chodnika.

Do ograniczenia śliskości chod-
nika mogą być używane wyłącz-
nie takie materiały, jak piasek 
bądź kruszywo naturalne lub 
sztuczne, które należy niezwłocz-
nie usunąć z chodnika po ustaniu 
przyczyn ich zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowa-
nie do ograniczenia śliskości chod-
nika popiołu i żużlu oraz środków 
chemicznych w postaci stałej lub 
zwilżonej w tym soli takich, jak 
np. chlorek sodu, chlorek magne-
zu, chlorek wapnia lub innych.

Obowiązki wyżej określone do-
tyczą właścicieli nieruchomości, 
zarządców dróg bądź innych pod-
miotów obciążonych obowiąz-
kiem oczyszczania chodników.

III. Oczyszczanie i zabezpie-
czanie parkingów:

Wykonawca:
1. Miejski Zarząd Dróg – par-

kingi przy drogach publicznych
2. Miejski Ośrodek Sportu i Re-

kreacji – parkingi poza drogami 
publicznymi.

IV. Oczyszczanie i zabezpiecza-
nie mostów, wiaduktów, kładek 
dla pieszych:

Wykonawca: 
1.     Miejski Zarząd Dróg
2. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach Rejon w Pszczynie 
Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze 
(obiekty inżynierskie nad drogą 
krajową S 1)

V. Wykaz telefonów jednostek 
biorących udział w Akcji Zimowej:
- Miejski Zarząd Dróg, od godz. 
7.00 – 15.00 tel. 4795261
- GDDKiA Oddział w Katowicach, 
Rejon w Pszczynie, Baza GDDKiA 
Skoczów – Pogórze tel. 8538919
- Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych w Cieszynie, tel. 
8525874, 8515067
- Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Cieszynianka” tel. 8520218
- Górnicza Spółdzielnia Mieszka-
niowa tel. 4794000
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Li-
burnia” tel. 8510709
- Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Piastowskie” tel. 8520980
- ADM I ul. Śrutarska tel. 8520843, 
8513370
- ADM II osiedle ZOR, ul. Tysiąc-
lecia tel. 8520223, 8513368
- Przedsiębiorstwo Zarządzania 
i Obrotu Nieruchomościami „ZA-
PON” tel. 8579079
Straż Miejska tel. 8579400, 986
-  MIROTRANS Spółka z.o.o Mi-
rosław Gazurek tel. 8555014, 
602504528
- Stowarzyszenie Prywatnych 
Właścicieli Nieruchomości tel. 
8521383
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji tel. 8522044. 
  Miejski Zarząd Dróg
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Przedszkole miejscem zabaw  
i wszechstronnego rozwoju

Pod taką nazwą przez okres 
najbliższych 2 lat będzie realizo-
wany w jedenastu cieszyńskich 
przedszkolach publicznych pro-
jekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Głównym celem 
projektu jest zmniejszenie nie-
równości w obszarze edukacji 
przedszkolnej na terenie mia-
sta Cieszyna poprzez zwiększe-
nie uczestnictwa w nim dzieci  
i uatrakcyjnienie edukacji 
przedszkolnej w wyniku za-
oferowania 670 dziewczętom  
i chłopcom udziału w dodatko-
wych zajęciach w okresie od  lu-
tego 2011 do 31 stycznia 2013 
roku. Urozmaicenie oferty edu-
kacyjnej jest odpowiedzią na po-
trzeby edukacyjne i rozwojowe 
dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wniosek o dofinansowanie pro-
jektu ze środków unijnych został 
przygotowany przez Wydział Edu-
kacji i Kultury Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie i złożony w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego w marcu 2010 roku. Prze-
szedł on pozytywnie zarówno 
ocenę formalną jak i merytorycz-
ną i otrzymał dofinansowanie. 
Całkowity koszt realizacji pro-
jektu w okresie od 1 lutego 2011 
r. do 31stycznia 2013 r. wyniesie  
1 031 872,00 zł, z czego  
1 016 393,92 zł to kwota dofinan-
sowania. Wkład własny wniosko-
dawcy 15 478,08 zł, to środki jakie 
na realizację projektu przekaże 

Gmina Cieszyn. Projekt zakłada 
przede wszystkim organizację 
dodatkowych zajęć dla dzieci, 
prowadzonych przez nauczycie-
li i  specjalistów z dziedzin, które 
obejmuje zakres tematyczny pro-
jektu. Zajęcia podzielone zostały w 
2 grupy tematyczne. Pierwszą sta-
nowią zajęcia ogólnorozwojowe, 
których głównym założeniem jest 
kształtowanie i rozwijanie umie-
jętności manualnych, sprawności 
ruchowej i wrażliwości muzycznej 
przedszkolaków, a także rozwija-
nie umiejętności kompetencyjnych. 
Znajdą się wśród nich zajęcia pla-
styczne, umuzykalniające i zajęcia 
z języka angielskiego. Druga grupa 
to zajęcia korygujące wady rozwo-
jowe  tj.  wady postawy i wymowy.  
Wśród uczestników projektu znaj-
dzie się również  grupa 16 dzieci 
niepełnosprawnych, dla których 
dodatkowe zajęcia będą bodźcem 
do integracji z rówieśnikami i ak-
tywnego rozwoju. Wymienione za-
jęcia prowadzone będą we wszyst-
kich przedszkolach publicznych 
gminy Cieszyn, w ilości proporcjo-
nalnej do wielkości przedszkola.

Zadaniem mającym na celu pro-
mowanie edukacji przedszkolnej, 
jak również same przedszkola  
jest organizacja w ramach projektu 
„Spotkań w teatrze” zaplanowa-
nych na maj roku 2011 i 2012. Jest 
ono kierowane zarówno do dzieci 
jak i do rodziców. W ramach tego 
zadania dzieci z cieszyńskich przed-
szkoli, pod kierunkiem nauczycieli, 
przygotują spektakl, który wysta-

wiony zostanie w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza w Cieszynie. 

Wszystkie działania podejmo-
wane w ramach projektu zmie-
rzać mają do przygotowania 
dzieci do płynnego i bezstreso-
wego przejścia ze szczebla edu-
kacji przedszkolnej do szkoły,  
a rodzicom uzmysłowić jak waż-
nym etapem dla prawidłowego 
rozwoju ich dzieci jest edukacja 
przedszkolna. 

Przedszkola publiczne w Cie-
szynie, realizując projekt „Przed-
szkole miejscem zabaw i wszech-
stronnego rozwoju”, finansowany 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego rozpoczną od 1 lute-
go 2011r. rekrutację dziewczynek  
i chłopców w wieku od 3 do 5 lat i 6 
latków, którzy nie rozpoczęli edu-
kacji w szkole, do uczestnictwa w 
zajęciach dodatkowych z zakresu:
- plastyki, 
- zajęć umuzykalniających,  
- z języka angielskiego,
- gimnastyki korekcyjnej,
- zajęć z logopedą,
- zajęć przygotowujących do wy-
stępu w teatrze.

Zapraszamy zarówno dzieci 
uczęszczające do przedszkoli, 
jak również dzieci nieobjęte wy-
chowaniem przedszkolnym.

Zainteresowanych rodziców 
prosimy o zgłaszanie się w okresie 
od 1 lutego do 28 lutego 2011 r. do 
Dyrektorów Przedszkoli publicz-
nych w Cieszynie.

Warunkiem uczestnictwa dzieci 

w Projekcie jest wiek dziecka 3-5 lat 
i 6 latki realizujące w przedszkolu 
program rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz wypełnienie 
dokumentacji rekrutacyjnej tj.: de-
klaracji udziału w zajęciach,  oświad-
czenie jednego z rodziców/opieku-
nów beneficjenta ostatecznego o 
wyrażenie zgody na przystąpienie 
do Projektu i oświadczenie jednego  
z rodziców/opiekunów beneficjen-
ta ostatecznego o wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobo-
wych. Dokumentacja rekrutacyjna 
i regulamin rekrutacji do projek-
tu „Przedszkole miejscem zabaw  
i wszechstronnego rozwoju” będą 
dostępne w przedszkolach publicz-
nych:

1. Przedszkole nr 1 w Cieszynie 
ul. Michejdy 10, tel. (33) 852-11-67,

2. Przedszkole nr 2 - Integracyj-
ne w Cieszynie ul. Ks. Trzanow-
skiego 4, tel. (33) 852-06-09,

3. Przedszkole nr 4 w Cieszy-
nie im. Marii Konopnickiej ul.  
K. Miarki 15, tel. (33) 852-19-75,

4. Przedszkole nr 7 w Cieszy-
nie ul. Gen. Hallera 163, tel. (33) 
852-23-26,

5. Przedszkole nr 8 w Cieszynie 
ul. Chrobrego 1, tel. (33) 852-04-30,

6. Przedszkole nr 9 w Cieszy-
nie ul. Bucewicza 25, tel. (33) 
852-04-19,

7. Przedszkole nr 16 w Cieszy-
nie ul. Bielska 75, tel. (33) 852-
10-07,

8. Przedszkole nr 17 w Cieszy-
nie ul. Frysztacka 161, tel. (33) 
851-52-32,

9. Przedszkole nr 18 w Cieszy-
nie ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6 
tel. (33) 852-07-70,

10. Przedszkole nr 19 w Cie-
szynie ul. Skrajna 5, (33) 852-
40-05,

11. Przedszkole nr 20 w Cie-
szynie ul. Św. Jerzego 4, (33) 
852-44-24.

                 ZOJO

Od 1 września 2010 roku 
Zamek Cieszyn wspólnie z cze-
skim partnerem oddziałem 
Polskiego Związku Kulturalno 
Oświatowego  w Jabłonkowie 
realizuje projekt „Akademia 
tradycyjnego rzemiosła. Roz-
wój oferty turystycznej Euro-
regionu Śląsk Cieszyński”. 

Projekt jest kontynuacją „Pol-
sko-Czeskiej Akademii Ginących 
Zawodów” z 2006 r. Ma na celu 

promocję tradycyjnych technik 
rzemieślniczych, ludzi, którzy 
się nimi zajmują - w ten sposób 
rozwija bogactwo kultury mate-
rialnej Śląska Cieszyńskiego.

W ramach projektu planuje się:
- aktualizację  strony interneto-
wej www.tradycyjniepiekne.pl, 
zwłaszcza bazy danych rzemieśl-
ników na Śląsku Cieszyńskim, 
- poprawę oznaczenia Szlaku 
Tradycyjnego Rzemiosła,

Akademia tradycyjnego rzemiosła
-  cykl bezpłatnych  warsztatów 
poświęconych tradycyjnym tech-
nikom, w tym m. in.: haft, kuchnia 
regionalna, bednarstwo i kołodziej-
stwo oraz  kowalstwo artystyczne,
- wystawa fotograficzna prezen-
tująca rzemieślników i ich war-
sztaty pracy. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w projekcie!

Więcej informacji  znajduje się 
pod adresem www.tradycyjnie-

piekne.pl. 
Kontakt tel. w sprawie projektu: 

33 851 0821 w. 24,  504565335, 
tmajorek@zamekcieszyn.pl.

Projekt zakończy się 30 czerw-
ca 2011 r.        Zamek  Cieszyn

Projekt jest dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Funduszu Mikroprojektów 
Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Republi-
ka Czeska – Rzeczpospolita Pol-
ska 2007-2013.
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Zima w mieście na sportowo
Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji zaprasza dzieci  
i młodzież do wzięcia udziału 
w zajęciach sportowychg zor-
ganizowanych w ramach akcji 
„Zima w mieście na sportowo”.

Przedstawiamy szczegółowy 
program:

Zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne dla uczniów szkół Gimna-
zjalnych i Podstawowych

1. Gimnazjum nr 1
Termin zajęć:  Do 29 stycznia 
Miejsce zajęć: Sala Sportowa 
Gimnazjum nr 1 
Godziny zajęć: 9:00–13:00 
Prowadzący:  Stanisław Żyła, 
Marek Domajer, Lesław Tomczyk

2. Gimnazjum nr 2
Okres zajęć: 21 stycznia 
Godziny zajęć: 9:00–13:00 
Prowadzący: Ł. Kuboszek,  
J. Bortliczek, J. Nowakowski,  
L. Bednarski 
Miejsce zajęć: Sala Sportowa 
Gimnazjum nr 2

3. Szkoła Podstawowa nr 2
Termin zajęć:  21 stycznia 
Godziny zajęć:  9:00–13:00 

Prowadzący: 1 osoba / Walde-
mar Kubić 
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

4. Zajęcia sportowe z pływa-
nia: Kryta Pływalnia UŚ
Okres zajęć – Szkoły Podstawo-
we: 21,25,27 stycznia; Gimnazja: 
24, 26, 28 stycznia
Godziny zajęć: 9:00–12:00 

Zajęcia i warsztaty sportowe

1. Nauka jazdy na łyżwach 
– „To i owo figurowo”
Organizator: MOSiR Cieszyn
Miejsce: Hala Widowiskowo-
Sportowa 
Prowadzący: Instruktorzy łyż-
wiarstwa figurowego 
Termin zajęć: 21 stycznia
Godziny zajęć: 10:00–11:30 

2. Narciarskie Ferie
Organizator: CKN „Skręty” 
Miejsce: Stok „Cieślarówka”
Prowadzący: Piotr Głuchowski 
– CKN Skręty
Termin: 22, 23 stycznia
Godziny zajęć: 16:00–18:00 
Godziny zajęć: 10:00–13:00 

3. Zajęcia sportowe „Ferie z Te-

W 2010 roku miasto Cieszyn 
w ramach partnerskiej umowy 
z Czeskim Cieszynem przystą-
piło do opracowania studium 
ruchu drogowego i parkowa-
nia – w ramach projektu pod 
nazwą „Wspólne studium ru-
chu drogowego i parkowania 
w centrum Czeskiego Cieszyna  
i Cieszyna” zgodnie z wytycz-
nymi do Programu Opera-
cyjnego Współpraca Trans-
graniczna Republika Czeska 
– Rzeczpospolita Polska 2007 
– 2013. Celem projektu jest 
zapewnienie efektywnej pod-
stawy funkcjonowania komu-
nikacyjnego dla obu miast.

W ramach opracowywanego 
projektu  zostaną uwzględnione 
wyniki: wspólnej analizy Border 
– Crossing – analizy modelowej 
przekraczania granic z 2002 
roku, strategii rozwoju obszaru 
przygranicznego w Cieszynie 
opracowanej w ramach projek-
tu „Ciesz się Cieszynem - Ogród 
dwóch brzegów”  z 2007 roku, 
zasad wejścia do Strefy Schengen 
tj. swobodnego ruchu osób, to-
warów, usług i kapitału respek-
tujących przepisy obu krajów.

Opracowanie obejmować będzie 
obszar:  na lewym brzegu  Olzy: 
obszar centrum Czeskiego Cieszy-

Wspólne studium ruchu drogowego 
i parkowania w centrum Czeskiego 
Cieszyna i Cieszyna

na od rzeki Olzy do trasy kolejowej 
Bohumin – Żylina oraz na prawym 
brzegu Olzy: obszar centrum Cie-
szyna pomiędzy rzeką Olzą, linią 
kolejową i rzeką Bobrówka.

W ramach Studium zostanie  
przeanalizowana  problematyka 
wzajemnej dostępności komu-
nikacyjnej przez rzekę Olzę po 
mostach Przyjaźni i Wolności 
z nawiązaniem do kładek dla 
pieszych i rowerzystów.  Wszel-
kie rozwiązania dokumentowane 
będą rozwiązaniem modelowym 
(zakładane natężenie ruchu, kie-
runki jazdy, rozwiązania skrzy-
żowań kolizyjnych, itp.).

Projekt zakłada również opra-
cowanie studium rozwiązania 
problemu miejsc postojowych   w 
obu miastach w systemie parko-
wania ekologicznego przy rów-
noczesnej optymalizacji i dostęp-
ności parkowania.

W celu przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych w temacie 
proponowanych rozwiązań przy-
gotowywana jest anonimowa an-
kieta skierowana do mieszkańców 
zawierająca szereg pytań na temat 
ruchu drogowego, odnoszących się 
do obecnego układu i proponowa-
nych zmian w obu miastach.

              Miejski Zarząd Dróg

nisem Stołowym”
Organizator: MKS Cieszko
Miejsce: Sala Schroniska Mło-
dzieżowego
Prowadzący: Waldemar Szczupak 
Zajęcia: 21 stycznia; turniej 22 
stycznia 
Godziny zajęć: 10:00–13:00

Imprezy

1. Olimpijskie Zimowe Ferie
Prowadzący: MOSiR
Termin imprezy: Do 28 stycznia 
Miejsce zajęć: Hala Widowisko-
wo-Sportowa, Stok Cieślarówka 
Odbiorcy: dzieci i młodzież szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
Czas zajęć: 11:00–15:00
Program:

24 stycznia: Uroczyste otwar-
cie z zapaleniem znicza, Wyścigi 
na nartach dziecięcych z rzutem 
do celu (Biatlon), Biegi na nar-
tach dziecięcych
Miejsce: Parking za Halą Wido-
wiskowo – Sportowa

25 stycznia: Gry hokejowe, Za-
bawy rzutowe śnieżkami
Miejsce: Hala Widowiskowo-
Sportowa

26 stycznia: Mini Curling dla 
dzieci, Wyścigi łyżwiarskie

Miejsce: Hala Widowiskowo-
Sportowa

27 stycznia: Slalom na san-
kach, Zjazd na listkach 
Miejsce: Wzgórze przy Uniwersy-
tecie Śląskim (w przypadku nie-
pogodny gry i zabawy w hali spor-
towej Uniwersytetu Śląskiego)

28 stycznia: Turniej unihokeja, 
Zakończenie i rozdanie medali  
i pucharów
Miejsce: Hala sportowa Uniwer-
sytetu Śląskiego

2. „Czekoladowy Slalom” za-
wody narciarskie dla dzieci
Organizator: CKN „Skręty” 
Miejsce: Stok „Cieślarówka”
Prowadzący: Piotr Głuchowski 
– CKN Skręty
Termin: 30 stycznia 
Przygotowanie trasy: 8:00– 11:00 
Przeprowadzenie zawodów: 11:00–
15:00 

Zapraszamy!
              MOSiR
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Dizajn jest jak gwiezdny 
pył. Jest wszędzie, ale mało 
kto go dostrzega. Gwiezdny 
pył ma swoją różnorodność: 
jest międzygalaktyczny, mię-
dzygwiezdny okołoplanetarny, 
tworzy chmury pyłowe. Nie-
gdyś był utrapieniem astrono-
mów, gdyż przesłaniał obiek-
ty, jakie chcieli obserwować. 
Dziś wiemy, że cząstki pyłu 
kosmicznego są decydującym 
składnikiem astrofizycznych 
procesów… 10 lat temu dizajn 
w Cieszynie był pomysłem jak 
z kosmosu. Kilka zaledwie lat 
działalności cieszyńskiego Za-
mku pokazuje, jak w różnych 
i wciąż nowych dziedzinach 
warto współpracować z pro-
jektantami. 6. urodziny Za-
mku to najlepsza okazja, by 
zobaczyć, jak zmienia się pol-
ski dizajn i jego konstelacje.

Program Urodzin:
4 lutego 

BUDYNEK ZAMKU 
Dizajn (nie) z tej Ziemi 

11.00 Powitanie gości – Ewa Go-
łębiowska – Dyrektor Zamku, 
Moderator – Lubomira Trojan
11.10 Śląski Dizajn – podsumo-
wanie I części projektu Design 
Silesia - Justyna Lauer, Dziekan 
Wydziału Projektowego ASP w 
Katowicach
11.30 Innowacyjny konkurencyj-
ny dizajn – Alexander Grots – Gra-
vity Europe (wykład w j. ang.)
12.00 Przerwa kawowa
Droga Mleczna – Młody dizajn
12.30 „Polska ruletka” – Czesła-
wa Frejlich, redakcja 2+3D
12.50 Jak zostać kuratorem wy-
stawy w V&A Museum – Kata-
rzyna Jeżowska
13.10 Współpraca z MUJI – Mar-
ta Niemywska i Dawid Grynasz 
13.30 Dizajn „wagi ciężkiej” 
– projektowanie dla przemysłu 
– Wojciech Sokołowski.
Gwiazdy sezonu
13.50 „The Spirit of Poland” 
– relacja z prezentacji polskie-
go designu w Tokio – Monika 
Brauntsch, Kafti Design
Obserwatorium – wernisaże wy-
staw
14.10 Otwarcie wystawy „The 
Spirit of Poland”, Basteja
14.30 Podsumowanie warszta-
tów prowadzonych przez prof. 
Krzysztofa Lenka, sala Zamku
14.40 Przerwa na lunch
15.30 Otwarcie wystawy „Faces 
of Polish Design”, sala koncerto-
wa Zamku

BUDYNEK ORANŻERII
16.00 Otwarcie wystawy „Naj-
lepsze Projekty Dyplomowe 
09/10”, sala wystawowa w Oran-
żerii. 

BUDYNEK ZAMKU 
17.00 Czas na podsumowanie 
i nowe wyzwania – Ewa Gołę-
biowska
Wręczenie odznak Przyjaciela 
Zamku, film, tort i szampan! 

WIEŻA PIASTOWSKA
18.00–20.00 Lunety nie z tej pla-
nety! Obserwacja cieszyńskiego 
nieba

BUDYNEK STRAŻNICY
Kosmiczna rozrywka
20.00 Urodzinowe Astroparty. 
Wstęp z zaproszeniami. 
Gra Ronnie & Scarhand
Dla przebranych niespodzianka!

5 lutego
12.00 Nieznane spotkanie pol-
skiej Awangardy: Przyboś 
– Strzemiński – Kobro w Cieszy-
nie. Otwarcie wystawy i wykład 
Ewy Sataleckiej, Książnica Cie-
szyńska
13.00–15.00 spacer „Ale Kos-
mos”. Klub Krytyki Politycznej 
Cieszyn.
15.00 Rozmowy o dizajnie, bu-
dynek Zamku Cieszyn
W panelu wezmą udział m.in.: 
Lubomira Trojan – moderator, 
Tomasz Rudkiewicz - o polsko-
czeskim dizajnie, Anna Pietrzyk-
Simone – Fundacja Creative, Ewa 
Trzcionka/Wojciech Trzcionka 
– DesignAlive – pierwszy dzien-
nik o dizajnie, Dawid Korzekwa 
– prezes STGU, Wojciech Ma-
łolepszy – prezes SPFP, Elżbie-
ta Skrzypek –  Fundacja Pub-
licDSGN, Weronika Rochacka
18.00 Droga mleczna, czyli białe 
szaleństwo podczas kuligu.
Dodatkowe atrakcje:
- Strefa ALIENacji 
- Gwiezdny pył
- Lunety nie z tej planety! 
- Astroparty
- Droga mleczna

Zapraszamy do obejrzenia wy-
staw: 

NAJLEPSZE PROJEKTY DY-
PLOMOWE (od 4 lutego do 31 
marca)

Dziewięć lat temu redakcja 
kwartalnika 2+3D po raz pierw-
szy poprosiła absolwentów pol-
skich wyższych szkół kształcą-
cych projektantów o nadsyłanie 
na przegląd swych prac dyplo-
mowych. Celem było pokazanie 
najciekawszych projektów ludzi, 
którzy dopiero rozpoczynają swą 
pracę w zawodzie. W trakcie ko-
lejnych edycji przeglądu zaintere-
sowanie nim rosło, zwiększała się 
liczba zgłaszanych prac. W 2005 
roku do idei przeglądu przyłączył 
się Śląski Zamek Sztuki i Przedsię-
biorczości w Cieszynie. Publikacji 

najlepszych prac w kwartalniku 
2+3D zaczęła towarzyszyć wy-
stawa, której kolejne edycje po-
kazywane były w największych 
miastach Polski. Przy tej edycji do 
współpracy zaprosiliśmy zaprzy-
jaźnione redakcje magazynów 
czeskiego „Typo” i słowackiego 
„Designum”. Postanowiliśmy roz-
szerzyć przegląd o studentów 
naszych południowych sąsiadów. 
Wierzymy, że taka konfrontacja 
będzie pożyteczna. 

Podczas tej edycji do przeglą-
du nadesłano 224 zgłoszenia.  
Z Polski pochodziło 180, z Czech 
30, 14 ze Słowacji. Otrzymaliśmy 
139 prac z grafiki użytkowej i 85 
ze wzornictwa. Oceniając prace, 
staraliśmy się dostrzegać ich in-
nowacyjność, świeżość, szukali-
śmy w nich rozwiązań konkret-
nych problemów projektowych. 

Wystawa GRADUATION PROJE-
CTS 09/10 prezentuje 36 projek-
tów, 6 ze Słowacji, 8 z Czech i 22 
z Polski. Prezentujemy zarówno 
projekty publikacji, książek, iden-
tyfikacji wizualnych instytucji  
i firm, jak i koncepcje zwyczajnych 
mebli, mebli mniej zwyczajnych, 
sprzętu medycznego, środków 
transportu. Autorzy prezento-
wanych przez nas projektów za-
jęli się między innymi: ograni-
czeniami motorycznymi osób 
niepełnosprawnych, problemem 
związanym z pisownią znaków 
diakrytycznych różnych języków, 
kwestią współistnienia typogra-
fii z przestrzenią, w której się ona 
znajduje, samodzielnością osób 
niepełnosprawnych, czy nowymi 
technologiami produkcji.

Wybierając te 36 prac, nie 
traktowaliśmy przeglądu jako 
rywalizacji państw, pracowni, 
czy samych studentów. Nie przy-
znaliśmy miejsc i nagród. Mamy 
świadomość, że nasza selekcja 
jest całkowicie subiektywna. 
Wierzymy jednak, że dobrze 
odzwierciedla charakter i moż-
liwości poszczególnych uczelni  
i samych młodych środkowo-
europejskich projektantów.

Zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy w Zamku Cieszyn (Sala 
ekspozycyjna w Oranżerii) oraz 
do lektury relacji z przeglądu  
w kwartalniku 2+3D i magazy-
nach „Typo” i „Designum”.

GWIEZDNY PYŁ (od 4 lutego 
do 6 marca)

Wystawa, która pokazuje, że 
design bywa niewidoczny ni-
czym gwiezdny pył.  Właśnie tak 
jak pył rozprzestrzenia się po ca-
łym Zamku! 

Główną ideą wystawy jest po-
kazanie przedmiotów codzien-
nego użytku, których dizajn dla 
przeciętnego użytkownika może 

być nieoczywisty.  
Zaprezentowana zostanie uda-

na fuzja funkcji, technologii i 
estetyki, ale także pokażemy 
niedostrzegalne elementy pro-
duktów, takie jak ergonomia, 
ekologia czy energooszczędność. 
Udowodnimy, że dizajn jest do-
stępny na co dzień i jest nieod-
zownym elementem dobrego 
produktu. Użytkownicy będą 
mogli docenić i odkryć na nowo 
produkty, którymi posługują się 
na co dzień. Ekspozycja niczym 
„gwiezdny pył” rozpierzchnie 
się w zamkowych komnatach, 
a będzie można ją oglądać  do 6 
marca.

THE SPIRIT OF POLAND (od 
4 lutego do 6 marca)

Pod takim hasłem nasz rodzi-
my design pokazał się na TOKYO 
DESIGNERS WEEK 2010. Po raz 
pierwszy w Polsce będzie moż-
na obejrzeć to wspólne przed-
sięwzięcie polskich marek pro-
jektowych AZE DESIGN, KAFTI 
DESIGN, STUDIA BETON i PUFF 
BUFF razem z Ambasadą RP  
w Japonii oraz Śląskim Zamkiem 
Sztuki i Przedsiębiorczości w 
Cieszynie.

The Spirit of Poland sięga głę-
boko i odkrywa na nowo to, co 
w naszej polskiej duszy gra, jak 
wyrażają to polscy designerzy 
w przedmiotach codziennego 
użytku. Tytuł wystawy związa-
ny jest z tradycyjnym postrze-
ganiem przez Japończyków 
Polski jako kraju wyższych war-
tości, kultury i sztuki, ojczyzny 
tak uwielbianego przez nich 
Chopina.

Tradycyjne wartości przypi-
sywane Polakom to romantyzm  
i upodobanie do wyższych uczuć. 
Jednak organizatorzy chcą, poka-
zać je od nowej strony i pozwolić 
japońskim odbiorcom zrozumieć 
je w sposób nowoczesny: jako 
ważną część europejskiej spuści-
zny duchowej, wartość kreującą 
obraz Polski w XXI wieku, epoce 
technik cyfrowych i społeczeń-
stwa informacyjnego. Obecni 
na wystawie projektanci oddają 
polską doskonałość formy, twór-
cze podejście do nowoczesnych 
technologii, przewrotną, nace-
chowaną poczuciem humoru, 
definicję przedmiotów, rozwią-
zania pełne dziecięcej energii. 
Wiodący kolor wystawy - biel 
- ma znaczenie symboliczne.  
W Japonii biały (shiro) jest ko-
lorem młodości, ale również 
harmonii, elegancji i wyrafino-
wania. Taki motyw przewodni 
ma stanowić bazę do prezentacji 
nowego oblicza Polski - nowo-
czesnego lecz wypływającego z 
naszej kultury i polskiego ducha.
www.spiritofpoland.com, Miej-
sce: Basteja Zamku.

Dokończenie na stronie 13...

Kosmiczne urodziny Zamku
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Rada Rodziców oraz Dyrek-
cja Szkoły Podstawowej nr 4  
w Cieszynie zaprasza na trady-
cyjną ZABAWĘ KARNAWAŁO-
WĄ, która odbędzie się w dniu 
12 lutego o godz. 19.00 w Hote-
lu LIBURNIA w Cieszynie.

Zapewniamy doskonałą zaba-

Karnawał w SP4

Wszystkich sympatyków Klu-
bu Mieszko Piast Cieszyn infor-
mujemy, iż od dnia 17 stycznia 
w Cieszyńskim Centrum Infor-
macji (Rynek 1) można zaopa-
trzyć się w gadżety Klubu.

Obecnie dostępne są już ka-
lendarze na 2011 rok, długopisy 
z grawerem, magnesy, odznaki 
klubowe, vlepy i kubki szronio-
ne. Wkrótce pojawią się także 
kolejne upominki.

Całkowity dochód ze sprzeda-
ży gadżetów zostanie przekaza-
ny na cele statutowe Klubu.

               Mieszko Piast

Gadżety 
Piasta

Teatr CST zaprasza na spek-
takle swoich gości, które od-
będą się w lutym w siedzibie 
Teatru na ul. Wyspiańskiego 2 
(wejście od ul. Chrobrego).

 18 lutego o godz. 19.00 będzie 
można zobaczyć „ZEMSTĘ CZER-
WONYCH BUCIKÓW” wg Philipa 
Dimitri Galasa w wykonaniu Ja-
nusza Stolarskiego.

Sztuka opowiada historię cu-
downego dziecka – Dimitriątka, 
które zrobiwszy karierę estrado-
wą w młodym wieku zmaga się 
później z losem artysty kabareto-
wego i vaudeville’owego. 

Autorem „Zemsty...” jest zmar-
ły w 1986 roku (w wieku 32 lat) 
amerykański aktor, dramaturg, 
artysta cyrkowy i plastyk, który 
stworzył nową formę scenicz-
ną nazwaną przez niego „avant-
vaudeville”. Wyrosła ona z jego 
doświadczeń zdobytych podczas 
występów w amerykańskich  
i europejskich teatrach, cyrkach 
i kabaretach. Sztuka to swoisty 
„dramat muzyczny”, w jakim mu-

zyczność przejawia się poprzez 
instrumentalne potraktowanie 
aktora – wypowiadany przez 
niego tekst i akcję gestyczno-ru-
chową. Opowiada historię aktora 
pracującego w amerykańskim 
show biznesie, który zaczynał 
jako cudowne dziecko – śpiewa-
jąca sensacja wędrownych scen. 
Niespełnione młodzieńcze ambi-
cje, utracone nadzieje i bezowoc-
ne oczekiwanie na wielki sukces 
z wolna stają się przyczyną psy-
chicznej dezintegracji bohatera, 
który nie może uwolnić się od 
„popisowego numeru” dzieciń-
stwa – piosenki o czerwonych 
bucikach.

Janusz Stolarski – aktor, absol-
went PWST im. Solskiego w Kra-
kowie, dyplomant prof. Haliny 
Gryglaszewskiej. Współpracował 
z wieloma teatrami, m.in.: z Pań-
stwowym Teatrem w Kielcach, 
Teatrem Polskim w Poznaniu, 
Teatrem Ósmego Dnia, Starym 
Teatrem w Krakowie, Teatrem 
im. Kochanowskiego w Opolu, 

Teatrem „STU” w Krakowie, Te-
atrem Usta-Usta, Polskim Tea-
trem Tańca oraz z Teatrem Studio  
w Warszawie (obecnie). W cen-
trum zainteresowań twórcy 
znajduje się przede wszystkim 
twórczość monodramowa (Janusz 
Stolarski zrealizował następujące 
monodramy: „ECCE HOMO” we-
dług Fryderyka Nietzschego, „ZE-
MSTĘ CZERWONYCH BUCIKÓW” 
według Philippa Dymitri Galasa, 
„GRABARZA KRÓLÓW” według 
Jerzego Łukosza oraz „KOD”, za 
które został doceniony na licz-
nych krajowych i zagranicznych 
festiwalach). Janusz Stolarski 
jest jednym z nielicznych akto-
rów, który odnajduje się zarówno  
w tzw. teatrze instytucjonalnym, 
jak i alternatywnym – nieinsty-
tucjonalnym. Jest aktorem zawo-
dowym. Przez długi czas w reper-
tuarowych teatrach pojawiał się 
jednak zazwyczaj gościnnie. Wią-
zał się natomiast z niezależnymi 
zespołami i projektami. Próbował 
konsekwentnie budować swoją 
artystyczną niezależność.

Z kolei 26 lutego, również o godz. 
19.00 zapraszamy na „PIAF – Uwie-
rzyłam miłości, milordzie!” - recital 

Katarzyny Dendys-Koseckiej.
Ponad godzinny muzyczny mo-

nodram stawia pytania o wymiar 
szczęścia, wielkość nieszczęścia 
i trwałość ludzkiej duszy. W rolę 
Edith Piaf wcieli się Katarzyna 
Dendys-Kosecka, której będzie 
towarzyszył przy pianinie autor 
aranżacji wszystkich piosenek 
Tomasz Pala. 

Edith będzie opowiadać, krzy-
czeć, szeptać, milczeć o  głębo-
kim smutku, rozdzierających 
tragediach, płomiennej miłości, 
rozkoszach zakochania i słody-
czy romansu, a także niewyob-
rażalnym koszmarze istnienia 
dla sceny i na scenie. Spektakl 
zrealizowany w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej wyreżyserował 
Jakub Abrahamowicz.

Ceny biletów na oba przedsta-
wienia wynoszą odpowiednio 20 
i 25 zł.

Rezerwacja mailowa i tele-
foniczna: teatrcst@interia.pl, 
519 553 334, więcej informacji: 
www.teatrcst.pl

Bilety dostępne będą również 
w Cieszyńskim Centrum Infor-
macji, Rynek 1.

       Teatr CST

Spektakle w CST

wę przy muzyce zespołu IMAGE, 
starannie dobrane menu oraz 
liczne atrakcje!

Bilety w cenie 95 zł/os. do na-
bycia w sekretariacie szkoły do 
4 lutego.  Dodatkowe informacje:  
33 8520 733.  

    SP4

Samorząd Zespołu Pieśni   
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. 
Janiny Marcinkowej serdecz-
nie zaprasza na BAL  KAR-
NAWAŁOWY, który odbędzie 
się 29 stycznia o godz. 19.00  
w OSP Cieszyn – Krasna.

Cena biletu wynosi 180 zł za 

parę i obejmuje bogate menu 
oraz poczęstunek miodonką.

Podczas balu wystąpi ZPiTZC. 
Świetna atmosfera gwarantowana!

Są jeszcze wolne miejsca, in-
formacja w sprawie biletów:  
606 636 815 lub 33 8510 205.

            ZPiTZC

Impreza z Zespołem

Przykładowe gadżety, które można kupić w Cieszyńskim Centrum Informacji

Fot. AK
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Dokończenie z 11 strony...

POKAZAĆ. WYJAŚNIĆ. PRO-
WADZIĆ. PRACE STUDENTÓW 
RHODE ISLAND SCHOOL OF 
DESIGN  (do 6 lutego)

Pokazać zjawiska i pro-
cesy, których istota nie jest 
dostrzegalna gołym okiem.  
Wyjaśnić działanie skompli-
kowanych urządzeń lub wyda-
rzeń tak, by ich istota była zro-
zumiała dla każdego odbiorcy. 
Prowadzić za rękę, krok po kro-
ku, przez proces składania szaf-
ki; wędrówkę przez labirynt 
zwiedzanego miasta, lub trud 
uczenia się wielu funkcji ukry-
tych w telefonie komórkowym. 
Oto wyzwania nowoczesnego 
Information Design, niezwykle 
szybko rozwijającej się dziedzi-
ny komunikacji wizualnej, którą 
zajmuje się profesor Krzysztof 
Lenk z Rhode Island School of 
Design w Providence  (USA).

Wystawa prezentuje prace  stu-
dentów profesora Lenka z lat 
1982 - 2010.

FACES OF POLISH DESIGN (od 
4 do 14 lutego)

Wystawa DESIGN.PL pre-
zentowana była w Galerii Na-
rodowej w Pradze pod hasłem  
TWARZE POLSKIEGO WZORNI-
CTWA od 15 września do 30 listo-
pada 2010. Organizatorami był 
Instytut Polski w Pradze, ASP w 
Warszawie, Urząd Patentowy RP, 
Ambasada RP w Pradze i Fundacja 
pro - DESIGN.PL.  Na wystawie pre-
zentowani byli projektanci i indy-
widualności polskiego  wzornictwa 
przemysłowego oraz wydziałów 
wzornictwa z Krakowa, Warszawy, 
Poznania, Wrocławia, Koszalina 
oraz Łodzi. www.designpl.eu, Miej-
sce: sala koncertowa Zamku

ZAPOMNIANE SPOTKANIE 
POLSKIEJ AWANGARDY (od 4 
do 20 lutego)

Historia polskiej awangardy 
lat 20. i 30. XX w. do dzisiaj przy-
kuwa uwagę historyków sztuki. 

Mało kto wie, że nazwiska 
czołowych przedstawicieli tego 
nurtu związane są z Cieszynem!  

W wyniku współpracy Julia-
na Przybosia – poety, nauczy-
ciela cieszyńskiego gimnazjum 
i Władysława Strzemińskiego 
– artysty, powstała jedna z naj-
bardziej znanych w świecie 
polska książka awangardowa: 
tomik poetycki Z ponad. Kompo-
zycja okładki i użyte w składzie 
środki typograficzne stanowią 
do dziś inspirację dla wielu gra-

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Cieszynie 
serdecznie zaprasza wszyst-
kich cieszyniaków na Bal Cha-
rytatywny pod patronatem 
Starosty  Powiatu Cieszyń-
skiego.

Bal odbędzie się 12 lutego  
o godz. 19.00 w OSP Goleszów 
przy ul. Szkolnej 7. Dochód ze 
sprzedaży biletów zostanie 
przeznaczony na budowę no-
wego Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego  
w Bażanowicach. 

Bal Charytatywny

Kosmiczne urodziny Zamku

fików. Użyte na okładce literni-
ctwo zinterpretował, rozwinął 
w pełny alfabet  i zdigitalizował, 
jako trzy różne, możliwe wersje 
kroju „Julian”, Artur Frankowski. 
Wewnętrzny layout i kolorysty-
ka okładki zainspirowały Bruno 
Monguzziego w projektach pla-
katów, m. in. plakatu do retro-
spektywnej wystawy jego prac 
w Zamku. 

Oryginał Z ponad - okładka 
tomiku wierszy Juliana Przybo-
sia zaprojektowana przez Wła-
dysława Strzemińskiego jest do 
obejrzenia w Książnicy Cieszyń-
skiej do 20 lutego.

Dokończenie na 19 stronie...

Stachura w Klubie 
Filmowym

Cieszyński Ośrodek Kultu-
ry „Dom Narodowy” zaprasza 
2 lutego o godzinie 17.00 do 
Klubu Filmowego. W cyklu: 
“Filmowy portret” zaprezen-
tujemy sylwetkę EDWARDA 
STACHURY.

Edward Jerzy Stachura “Sted” 
(1937-79) - polski poeta, pisarz, 
pieśniarz i wędrowiec. Wypo-
wiadał się w różnych formach: 
lirykach, poematach, utworach 

z pogranicza prozy poetyckiej, 
refleksyjnej i narracyjnej (Missa 
pagana, Dolina obiecana, Siekie-
rezada albo Ziemia leśnych lu-
dzi, Wszystko jest poezja, Fabu-
ła rasa). Sięgał do stylu ballady  
i gawędy oraz bezpośredniej wy-
powiedzi odautorskiej na licz-
nych spotkaniach, gdzie grał na 
gitarze i śpiewał własne teksty 
(“Ruszaj się Bruno, idziemy na 
piwo”). Nazywany twórcą “poe-
zji czynnej”.  COK

Organizatorzy gwarantują 
wspaniałą zabawę i atrakcje: 
występ zespołu muzyczno-wo-
kalnego, pokaz tańca towarzy-
skiego, kotyliony, loteria fantowa 
i wiele innych. Bilet w wysokości 
170 zł od pary obejmuje pełne 
wyżywienie.

Chętnych prosimy o potwier-
dzenie udziału osobiście lub 
telefonicznie do dnia 24 stycz-
nia w Ośrodku Rehabilitacyjno 
- Edukacyjno - Wychowawczym, 
ul. Mickiewicza 13, tel. 33 858 
1364, 796555630. 

     PSOUU Koło w Cieszynie

Wystawa Faces of Polish Design / Twarze polskiego wzornictwa

Fot. Zamek Cieszyn

Okładka tomiku wierszy Juliana Przybosia
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Biblioteka Miejska w Cieszy-
nie pełniąca zadania bibliote-
ki powiatowej organizuje kon-
kurs plastyczno-fotograficzny 
pt. „Przyłapani na czytaniu”. 
Jest on adresowany do dzie-
ci i młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjów (do 15 
lat). Konkurs trwać będzie w 
terminie od 17 stycznia do 31 
marca 2011 r.

Celem konkursu jest promowa-
nie czytelnictwa w różnych for-
mach i kontekstach oraz… dobra 
zabawa. Praca powinna przedsta-
wiać postać (realną lub fikcyjną) 
w trakcie czytania książki w wer-
sji tradycyjnej lub elektronicznej.

Uroczyste podsumowanie kon-
kursu odbędzie się 1 czerwca 
2011 roku podczas inaugura-
cji  X Ogólnopolskiego Tygodnia 
czytania dzieciom, który z racji 
okrągłej rocznicy krajowego do-
tąd przedsięwzięcia, ma przyjąć 
formułę międzynarodową  I Mię-
dzynarodowego Tygodnia czyta-
nia dzieciom. 

Organizowany co roku przez 
Fundację ABCXXI - Cała Polska 
czyta dzieciom Tydzień czytania 
to impreza, która po uroczystej, 
nagłośnionej przez media inau-
guracji w wybranym przez Fun-
dację mieście (tym razem bę-
dzie to Cieszyn), stanowi impuls 
dla wszystkich bibliotek, szkół  
i przedszkoli do organizowania 
imprez i konkursów czytelni-

czych, zabaw, festynów z książ-
ką, spotkań z autorami, parad 
dzieci przebranych za bohate-
rów bajek itp. OTCD ma na celu 
propagowanie głośnego czytania 
dzieciom, przypominanie doro-
słym o jego roli w wychowaniu 
zdrowego emocjonalnie, kultu-
ralnego, mądrego człowieka.

W roku 2011 centralna Inau-
guracja X OTCD odbędzie się  
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. 

Prace biorące udział w kon-
kursie „Przyłapani na czytaniu” 
zostaną zaprezentowane  na spe-
cjalnie przygotowanej wystawie 
towarzyszącej inauguracji I Mię-
dzynarodowego Tygodnia czyta-
nia dzieciom.

Autorskie prace plastyczne  
i fotograficzne prosimy dostar-
czyć do 15 kwietnia 2011 r.  na 
adres: Biblioteka Miejska w Cie-
szynie, ul. Głęboka 15, 43-400 
Cieszyn z dopiskiem: „Przyłapa-
ni na czytaniu”.

Do każdej z nadesłanych prac 
powinna być dołączona kar-
ta uczestnictwa o treści: NA-
ZWISKO I IMIĘ, WIEK I ADRES 
UCZESTNIKA.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem tel. 33 
85 24 883.

Regulamin dostępny na stro-
nie www.biblioteka.cieszyn.pl.

Zapraszamy do udziału w kon-
kursie.

     BM

Przyłapani na czytaniu

Ikony są dziełami sztuki bę-
dąc jednocześnie  przedmio-
tem kultu, jak też najbardziej 
charakterystycznym symbo-
lem prawosławia. Kolekcję 300 
ikon z XIX i początku XX wie-
ku od 11 lutego będzie można 
oglądać w Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego w Cieszynie. Eks-
pozycja potrwa do 27 marca 
2011 roku.

Prezentowana kolekcja jest 
własnością Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego. Pochodzi z przemy-
tu i ciągle uprawianego niele-
galnego handlu dziełami sztuki 
za granicą. Wiele z nich trafiło 
do zbiorów Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego, gdzie zostały prze-
kazane przez Urząd Celny i Straż 
Graniczną w Cieszynie . 

Ikony, które zobaczymy na wy-
stawie, powstały głównie na te-
renie Rosji w XIX i początkach XX 

Mandyliony, Eleusy  
i Krasnuszki...

wieku, a więc w okresie wielkie-
go zainteresowania sztuką tego 
rodzaju. Jest to zbiór przypadko-
wy i niejednorodny, co wynika 
ze sposobu ich pozyskiwania. 
Pochodzą one z różnych war-
sztatów i pracowni Rosji. Zróż-
nicowany poziom artystyczny 
może wskazywać na powstanie 
części z nich w ośrodkach pro-
wincjonalnych.

Zaletą kolekcji jest różnorod-
ność tematyczna poszczegól-
nych przedstawień. Dla lepszej 
czytelności wyodrębniono sześć 
grup przedstawiających: Chry-
stusa, Matkę Bożą, „prazdniki”  
czyli dwanaście wielkich świąt 
Kościoła prawosławnego, świę-
tych, a także ikony kalendarzo-
we. Kolekcja liczy obecnie ponad 
300 ikon na deskach, a ponadto 
wiele innych przedmiotów sztu-
ki cerkiewnej.

Zapraszamy!          Muzeum

Gotować każdy potrafi, ale 
jak przygotować zdrowy i 
smaczny posiłek? 

Klub Zdrowia w Cieszynie  za-
prasza na spotkanie 24 stycznia 
o godz. 17.00 w Domu Narodo-
wym Rynek 12 (sala Nasz Kącik) 

Gotowanie dla zdrowia
na wspólne gotowanie i degusta-
cję do Szkoły Zdrowego Gotowa-
nia, którą przeprowadzi promo-
tor zdrowia Iwona Deperas.            

Serdecznie zapraszamy. Wstęp 
wolny!

             Iwona Deperas  

Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza 18 lutego o godz. 18.00 na Kon-
cert Karnawałowy Filharmonii Zabrzańskiej i solistów. Bilety do na-
bycia w kasie Teatru, tel. 33 857 75 90.                       Teatr

Koncert Karnawałowy
Fot. Muzeum
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W Galerii Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury „Domu Naro-
dowego” można zobaczyć wy-
stawę fotografii „Kolory rzeczy-
wistości” Cieszyńskiej Grupy 
Fotograficznej „Format 4”. 

Swoje prace prezentują: Anna  
i Józef Borowscy, Marek Caputa, Je-
rzy Chachlowski, Joanna Kurzeja, 
Patryk Lankocz, Artur Lorek, Rena-
ta Majka, Jolanta Mysińska, Michał 
Nowicki i Agnieszka Rybaczuk. Wy-
stawa potrwa do 27 lutego. 

Format 4Tomasz Stockinger  
w Domu Narodowym

Wiele imprez i atrakcji cze-
ka na seniorów cieszyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Nowym Roku.

Oprócz dwóch wyjazdów do 
Krakowa na sztukę „Wszystko  
o mężczyznach” (10 lutego) oraz 
„Wszystko o kobietach” (13 lu-
tego) studentów-seniorów cze-
ka również bal karnawałowy. 
W tym roku odbędzie się on 5 
marca w pięknym „Korbaso-
wym Dworze” (ul. Hażlaska 135)  
o godz. 17.30.

Zapraszamy na wspólną zabawę 
przy doskonałej muzyce i smacz-
nym menu. Nie zabraknie też wie-
lu ciekawych zabaw i konkursów.

Karnawał dla seniorów
Niestety, na zapowiadany 

wcześniej kulig seniorzy muszą 
jeszcze zaczekać. Dopiero wraz z 
nowymi opadami śniegu rozpo-
czną się zapisy na zimowe, leśne 
wycieczki.

Kolejny wykład plenarny od-
będzie się 3 lutego w centrum 
konferencyjnym UŚ o godz. 
16.00. Seniorzy wysłuchają wy-
kładu st. asp. Mariusza Białonia 
pt. „Beztroska jesień życia”.

Dyżury Zarządu i zapisy no-
wych członków odbywają się 
w każdy czwartek w Collegium 
Technicum (k/Biblioteki UŚ) od 
13.30 - 15.30, tel. 33 854 6333

  Zarząd UTW

14 lutego o godz. 17.00  
w Domu Narodowym odbę-
dzie się recital Tomasza Sto-
ckingera ‘’W walentynkowym 
nastroju - Melodią wracasz 
do mnie’’. Bilety do nabycia  
w COK. Zapraszamy! 

Tomasz Stockinger -  polski 
aktor filmowy i teatralny. Zagrał 
w ponad 30 filmach fabularnych, 
m.in.: Bez znieczulenia reż. An-
drzej Wajda,  Godzina „W” reż. Ja-
nusz Morgenstern, Znachor reż. 
Jerzy Hoffman, Lata dwudzieste... 

Zima  
w mieście 
z COK

Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do udziału  
w zajęciach zorganizowanych 
w ramach akcji „Zima w mie-
ście”, trwającej w dniach do 28 
stycznia 2011 r. Szczegółowy 
harmonogram przedstawiamy 
poniżej. 

21 stycznia, g. 10.00 „LAURKA 
DLA BABCI I DZIADKA” – zajęcia 
plastyczne dla najmłodszych 

24 stycznia, g. 10.00 ZRÓB TO 
SAM cz. 1 - warsztaty modelar-

stwa lotniczego dla dzieci – pro-
wadzenie Jerzy Pilch

24 stycznia, g. 16.00 FERIE  
Z SZACHAMI

25 stycznia, g. 10.00 ZRÓB TO 
SAM cz. 2 – warsztaty modelar-
stwa lotniczego dla dzieci – pro-
wadzenie Jerzy Pilch

26 stycznia, g. 10.00 – 11.00 
(dla dzieci 7 – 12 lat), g. 11.00 
– 12.00 (dla młodzieży) „ROZ-
TAŃCZONE FERIE” - warsztaty 
(salsa, hip-hop, cha-cha, taniec 

Cieszyńska Grupa Fotogra-
ficzna „Format 4” - działa w COK 
„Domu Narodowym” od 2009 r. 
Skupia pasjonatów fotografii  
w różnym wieku, o odmiennych 
zainteresowaniach fotograficz-
nych i doświadczeniu. Zajmują 
się fotografią kolorową i czarno-
białą. Grupa organizuje spotka-
nia, konkursy, plenery i wysta-
wy (Jastrzębie Zdrój, Skoczów, 
Rybnik, Cieszyn).

Zapraszamy!
   COK

lata trzydzieste... reż. Janusz Rze-
szewski, Pogranicze w ogniu reż. 
Andrzej Konic oraz w serialach,  
m.in.: Kariera Nikodema Dyzmy, 
Dom, Rycerze i rabusie, Zespół ad-
wokacki, Klan.

Współpracował z wieloma 
warszawskimi teatrami: Kwa-
drat, Dramatyczny, Na Woli, Sy-
rena, Komedia, Roma, a także  
z Teatrem Telewizji. 

Wytwórnia Polskie Radio wy-
dała jego solową płytę pt. „Melo-
dią wracasz do mnie”.      

                  COK

nowoczesny i nie tylko) – prowa-
dzenie Ewa Bogocz (Szkoła Tań-
ca Evita).

27 stycznia, g. 10.00 ZIMA  
Z CERAMIKĄ – prowadzenie Ga-
briela Zbrońska

28 stycznia, g. 10.00 LEPIMY 
ŚNIEGOWEGO BAŁWANKA – za-
bawa w plenerze (zbiórka w COK).

Ilość miejsc jest ograniczona, 
obowiązują zapisy w Domu Na-
rodowym, wstęp : 3 zł.

   COK

Wystawę fotograficzną można oglądać do 27 marca

Fot. BZ
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Lutnik - unikatowy 
zawódW styczniu i w lutym odbę-

dą się kolejne bezpłatne wy-
kłady o zdrowiu z cyklu Pro 
Salute. Wykłady odbywają się  
w Sali Konferencyjnej Pawilo-
nu Diagnostyczno–Zabiegowe-
go Szpitala Śląskiego, wejście 
od ul. Chrobrego.

25 stycznia godz.14.00 –  dr n. 
med. Ryszard Sędziak – Fizjolo-
gia snu, godz. 15.00 - mgr Anna 
Gałuszka opowie o diecie na do-
bry sen

Wykłady dla zdrowia
8 lutego godz. 15.00 - lek.med. 

Krystyna Dzwonek – Madecka 
– Profilaktyka bólu kręgosłupa, 
zapobieganie, rehabilitacja. Pod-
czas wykładu pokaz ćwiczeń re-
habilitacyjnych.

14 lutego godz. 14.00 – mgr Ka-
rolina Piórkowska – Rola mleka  
i przetworów mlecznych w żywie-
niu człowieka, godz. 15.00 – lek. 
med. Jacek Ochałek – Profilaktyka 
osteoroporozy.

       ZZOZ w Cieszynie

Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go, któremu udało się odzyskać 
po długotrwałym procesie skra-
dzione w 1993 roku wachlarze  
z obrazami autorstwa Wojcie-
cha Kossaka, zaprasza na kon-
ferencję, podczas której chcemy 
podzielić się zdobytym doświad-
czeniem. Odbędzie się ona 26 
stycznia o godzinie 11.00 w Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego, ul. 
Regera 6.

 Proponujemy następujące wy-
stąpienia:

1. „Zagrożenie muzeów prze-
stępczością” – Piotr Ogrodzki, 
dyrektor Ośrodka Ochrony Zbio-
rów Publicznych w Warszawie.

28 stycznia o godz. 18.00 
zapraszamy do Domu Narodo-
wego na koncert „TRIBUTE TO 
CLASSIC ROCK ‘60 ‘70” - wystą-
pi zespół „LOKOMOTYWA”. 

Zespół Lokomotywa (dawniej 
Deep Blue) - gra głównie “cove-
ry”. W Domu Narodowym wystą-
pi w składzie: Mirosław Zabłocki 

Tribute to classic rock 
‘60 ‘70

21 stycznia zapraszamy do 
Domu Narodowego na kolejne 
spotkanie z cyklu ‘’Unikatowe 
zawody’’. Jego bohaterem bę-
dzie LUTNIK - Fryderyk Firla. 

Fryderyk Firla – jeden z 6 w Pol-
sce twórca lutni, a także gitar ba-
rokowych, renesansowych i kla-

Konferencja 
w muzeum

Ciekawa 
książka

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” organizuje 9. lutego 
o godz. 16.00 “Bal karnawałowy dla najmłodszych” - pn. KOSMOS. 

Zapraszamy wszystkie ufoludki, marsjańskie księżniczki, galaktycz-
nych rycerzy, skrzaty nie z tego świata oraz inne kosmiczne stwory...  

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Domu Narodowym.           COK

W Cieszyńskim Centrum 
Informacji (Rynek 1) można 
zakupić książkę Mieczysława 
Guldy „Człowiek - nauczyciel 
- twórca. Józef Golec sopocki 
cieszynianin”.

Józef Golec - ur. w 1935 roku, 
działacz społeczny, nauczyciel, 
esperantysta, popularyzator Ślą-
ska Cieszyńskiego. 

       BZ

sycznych. W programie imprezy 
m.in. prezentacja warsztatu, po-
kaz multimedialny oraz koncert 
muzyki klasycznej „Złotego wieku 
gitary” (XVIII w) i współczesnej w 
wyk. Aleksandra Knapka (Wroc-
ławska Akademia Muzyczna).

Początek imprezy o godz. 
17.00.                   COK

Bal dla Najmłodszych

2. „Skradzione, odnalezione, 
nie odzyskane” – Olgierd Jaku-
bowski, specjalista w Dziale 
Informacji, Edukacji i Populary-
zacji Ośrodka Ochrony Zbiorów 
Publicznych w Warszawie.

3. „Relacja z postępowania są-
dowego”  - Tomasz Szkaradnik, 
radca z Kancelarii Radcy Praw-
nego „Traktat” z Cieszyna, która 
reprezentowała Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w sprawie o odzy-
skanie skradzionych wachlarzy 
rodziny Kossaków.

Ponadto na zakończenie zachę-
camy wszystkich uczestników 
do dyskusji.

          Muzeum

- gitara, wokal, Dariusz Itner - 
instrumenty klawiszowe, wokal, 
Dariusz Chmielowski - bass, wo-
kal, Jacek Tajner - drums.

Podczas koncertu usłyszymy 
m.in. utwory Deep Purple, E. Clap-
tona, J. Hendrixa i C. Santany. 

Bilety do nabycia w Domu Na-
rodowym.                             COK
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W marcu 2011 roku odbędzie się XV Edycja Dni Teatru, pod-
czas któych wystąpi Krakowski Teatr Scena STU.

Program:
2 marca godz. 20.00 „WARIACJE TISCHNEROWSKIE. KABARET 

FILOZOFICZNY”, 3 marca godz. 20.00 „NA KOŃCU TĘCZY”, 4 marca 
godz. 20.00 „ZEMSTA”.

Zapraszamy!                        Teatr

Scena Stu na Dniach 
Teatru

24 stycznia o godzinie 15.30 w 
Gościńcu Sportowym odbędzie 
się kolejne i już ostatnie spot-
kanie organizacyjne w sprawie 
Cieszyńskiej Ligi Siatkówki. 

W programie spotkania prze-
widziane jest omówienie kosz-

W ubiegłym roku obchodzi-
liśmy jubileusz 1200-lecia le-
gendarnego założenia naszego 
miasta. Rocznica ta przyczyni-
ła się do stworzenia prezenta-
cji „Miasto, którego nie ma”.

W prezentowanej na terenie 
Biblioteki Miejskiej w Cieszy-
nie wystawie, obejrzeć można 
różne przykłady obiektów oraz 
miejsc, które na przestrzeni 
ostatnich 65 lat zniknęły z kra-
jobrazu miasta, bądź uległy ra-
dykalnym przemianom. Wiele  
z nich miało swoją interesującą 
historię lub wartość architekto-
niczną. Losy innych pozbawione 
atrakcyjnego bagażu historycz-
nego splatały się po prostu ze 
zwyczajnym, codziennym ży-
ciem mieszkańców, wpisując się 
w ich własny życiorys. Z przed-
stawionych fotografii wyłania 
się nierzadko obraz budynków 
mocno zaniedbanych, utrwalo-
nych na kliszy u schyłku swego 
istnienia. Być może dekadencki 
klimat, ale zapewne również 
małomiasteczkowy urok moc-
no nadgryzionej zębem czasu  
i chylącej się ku upadkowi sta-
rej zabudowy, inspirował lo-

Miasto, którego nie ma
kalnych artystów, czego kilka 
przykładów zobaczyć można na 
planszach prezentacji. Materiał  
w większości został  zaczerpnię-
ty z dostępnych publikacji, stano-
wi  więc pewną reklamę wydaw-
nictw traktujących o naszym 
mieście i, być może przyczyni 
się do ich większej poczytności. 
Źródła wszystkich ilustracji zo-
stały zamieszczone obok treści 
zasadniczej.

Przygotowując wystawę  au-
tor,  Grzegorz Miklar,  musiał za-
głębić się w stare roczniki Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej, Naszej Try-
buny czy okolicznościowych jed-
nodniówek, które pod względem 
edytorskim stanowią osobne 
świadectwo epoki. Tak zrodził 
się pomysł, by całość przedsta-
wić w formie nawiązującej do 
starych gazet. Zapraszamy więc 
na biblioteczną retrospekcję po 
pożółkłych stronach lokalnej 
prasy i książek, na spacer ulica-
mi  Miasta, Którego Nie Ma. 

Wystawę oglądać można do 
końca marca 2011 r. w holu Bi-
blioteki Miejskiej w Cieszynie 
(ul. Głęboka 15, I piętro).

     BM

Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go zaprasza do zwiedzenia 
wystawy „Portret i kwiaty” 
Zbigniewa Damca, która jest 
czynna do 23 stycznia.

Zbigniew Damiec – pochodzi  
z Górnej Lutyni na Zaolziu. Ukoń-
czył studia na Wydziale Prawa  
i Administracji UŚ w Katowi-
cach. Malarstwem, swoją poza-
zawodową pasją zajmował się, 
jak mówi, „od zawsze...”.

 „W swojej twórczości nie gardzę 
żadną tematyką, maluję niemalże 
wszystko. Kieruję się oczywiście 
również prywatnymi życzeniami 
moich klientów. Obecnie najwięk-
szym zapotrzebowaniem cieszą 

Portret i kwiaty
się pejzaże, najmniejszym z kolei 
martwa natura.

Poprzednie wystawy były pre-
zentacją moich prac o powyższej 
tematyce. Tym razem postanowi-
łem zaprezentować Państwu por-
trety i kwiaty. Są to zarówno pra-
ce dawne malowane olejem, jak  
i najnowsze - akwarele.

Skąd połączenie portretów  
i kwiatów? Po pierwsze nigdy ich 
nie wystawiałem, po drugie – lu-
dzie to też kwiaty, w szczególno-
ści dzieci i kobiety.

Chciałbym, aby ta wystawa 
przyniosła Państwu wiele przy-
jemności z oglądania prac cie-
szyńskiego amatora”.

          Muzeum

tów udziału, uchwalenie re-
gulaminu ligi, oraz ustalenie 
warunków uczestnictwa. Więcej 
informacji znajduje się na stro-
nie  www.mosir-cieszyn.pl.

Zapraszamy zainteresowanych!
             MOSiR

Spotkanie dla Ligi
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21-26.01. g. 17.30, 19.45  POLOWA-
NIE NA CZAROWNICE
21-27.01. g. 15.30 OSTATNI WŁAD-
CA WIATRU (familijny film fantasy, 
dubbing) USA, od 7 lat
28.01-03.02. g. 15.15 MYSI AGENCI 
2 (animowany film familijny, dub-
bing) Hiszp./Arg., b.o.
28.01-03.02. g. 17.00 JEDZ, MÓDL SIĘ, 
KOCHAJ (romans) USA, od 15 lat
KALEJDOSKOP FILMOWY – seanse 
sponsorowane (cena biletu: 10,00 zł)
27.01. g. 17.30 AŻ PO GRÓB (komedio-
dramat) USA/Niem./Pol., od lat 15
KINO PREMIER SZKOLNYCH – Sean-
se sponsorowane  
21.01. g. 10.30 DISCO ROBACZKI 
(animowana komedia familijna, 
dubbing) Dania/Niemcy, b.o.
24.01. g. 10.30 OSTATNI WŁADCA 
WIATRU (familijny film fantasy, 
dubbing) USA, od lat 7
25.01. g. 10.30 PERCY JACKSON  
I BOGOWIE OLIMPIJSCY: ZŁODZIEJ 
PIORUNA (familijny film fantasy, 
dubbing) USA/Kanada, od 7 lat
26.01. g. 10.30 ZAPLĄTANI (animo-
wana komedia familijna, dubbing) 
USA, b.o.
27.01. g. 10.30 RYŚ I SPÓŁKA (ani-
mowana komedia familijna, dub-
bing) Hiszpania, b.o. 
28.01. g. 10.30 MYSI AGENCI 2 (ani-
mowany film familijny, dubbing) Hi-
szp./Arg., b.o.
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „Fafik” 
27.01. g. 19.15 PROROK Fr./Włochy, 
od 15 lat

21.01. g. 17.00 „JASEŁKA TRADY-
CYJNE”
22.01. g. 11.00 i 16.00 „JASEŁKA 
TRADYCYJNE”
23.01. g. 16.00 „JASEŁKA TRADYCYJNE”
24 i 25.01. g. 17.00 „JASEŁKA TRA-
DYCYJNE”
4.02. g. 18.00 „KLIMAKTERIUM” Spek-
takl Teatru CAPITOL z Warszawy
11.02. g. 11.00 i 17.00 „KONCERT 
WALENTYNKOWY” - LO im. M. Ko-
pernika w Cieszynie
18.02. g. 18.00 Koncert Karnawało-
wy, soliści: Magdalena Idzik i Rafał 
Bartmiński oraz Orkiesrta Filhar-
monii Zabrzańskiej pod dyr. Sławo-
mira Chrzanowskiego
24.02. g. 19.00 KABARET „ŁOWCY. B”    
25.02.g. 18.00  KONCERT Zespołu 
Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stani-

sława Hadyny, Fundacja Zdrowia 
Śląska Cieszyńskiego, Zespół Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 
Starostwo Powiatowe w  Cieszynie

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., 
nd.:10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; 
śr.: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; 
poniedziałek nieczynne.
Do 23.01. - Wystawa „Portret  
i kwiaty” Zbigniewa Damca
26.01. Konferencja (więcej na str. 16)
11.02.-27.03. Mandyliony, Eleusy  
i Krasnuszki - Wystawa ikon

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.”
Do 29.01. wystawa „Cieszyn teatralny”
Do 29.01. wystawa „Armia Krajowa 
wczoraj i dziś”

21.01. g. 17.00 LUTNIK – ZAWÓD 
UNIKATOWY – spotkanie z Frydery-
kiem Firlą
28.01. g. 18.00 „TRIBUTE TO CLAS-
SIC ROCK ‘60 ‘70 - Koncert zespołu 
„LOKOMOTYWA”
Do 28.01. „ZIMA W MIEŚCIE”
2.02. g. 16.00 „LECZNICZA MOC KA-
MIENI” - spotkanie z Paulą Palkie-
viczovą z Ostrawy (Koło Radiestetów)
2.02. g. 17.00  W cyklu: „Filmowy 
portret”: EDWARD STACHURA – 
prelekcja w Klubie Filmowym
4.02. g. 17.30 „KU KORONIE ZIEMI” 
– spotkanie z członkami Klubu Wy-
sokogórskiego z Jastrzębia-Zdroju

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
5 II

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

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
ul. Szybińskiego 1
ul. Londzina 1 
ul. Rynek 6
ul. Mennicza 20

tel. 858-23-15
tel. 857-88-16
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 

6.02. g. 8.00 TARGI STAROCI (org. 
Cieszyński Klub Hobbystów)
7.02. g. 17.30 PROFILAKTYKA CHO-
RÓB OCZU – wykład lek. okulisty 
Romana Basiury (Klub Zdrowia)
09.02. g. 15.00 – Czytanie na dywanie
11.02. g. 10.30 – Biblioterapeutycz-
ne spotkanie z wychowankami 
OREW-u

21.01. g. 10.30 Spotkanie bibliote-
rapeutyczne z wychowankami DPS 
FENIKS
21.01. g. 14.00 Wierszykarnia
24.01. g. 14.00 Maskarada – zajęcia 
plastyczne
25.01. g. 14.00 Czytanie na dywanie
26.01. g. 14.00 Ptasie troski – zajęcia 
plastyczne
28.01. g. 14.00 Wierszykarnia
01.02. g. 15.00 Zimowe obiadki – 
spotkanie z wychowankami SOSW
02.02. g. 15.00 Zabawa z językiem 
angielskim – zajęcia literackie
04.02. g. 15.00 Nasz Teatrzyk – próba
07.02. g. 15.00 Zimowa żaglówka 
– zajęcia plastyczne
08.02. g. 10.30 Biblioterapeutyczne 
spotkanie z uczniami z SP – 8
08.02. g. 15.00 Banda dziewcząt – 
spotkanie z wychowankami SOSW

04.02. g. 17.00- Szóste urodziny Za-
mku (więcej na str. 11)
Czynne codziennie 10:00 – 17:00
Do 23.01. Dizajn na zimę. Light my fire
Do 6.02. Pokazać. Wyjaśnić. Prowa-
dzić – Krzysztof Lenk
04.02.-31.03 Międzynarodowy Prze-
gląd  Najlepszych Projektów Dyplomo-
wych  09/10 z Polski, Czech i Słowacji.
WYSTAWY
04.02.- 14.02. Faces of Polish Design- 
wystawa polskiego designu
04.02.-06.03.Gwiezdny pył
04.02.-06.03. The Spirit of Poland
04.02.-20.02. Zapomniane spotka-
nie  polskiej awangardy
Informacja Turystyczna i sklep  
z pamiątkami -  czynne codziennie 
(oprócz poniedziałków) od 9:00 do 
17:00.
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mi-
kołaja - Czynne codziennie od 9:00 
do 16:00.

Sala sportowa MOSiR, al. Łyska 21
29.01 g. 17.00 Mecz koszykówki (III 
liga)
29.01. g. 18.30 Mecz siatkówki (II liga)

Zamek Cieszyn



21 stycznia 2011  |  Nr 2 (747)

10 lutego o godz. 17.00 za-
praszamy do Domu Narodowe-
go na prelekcję Jakuba Kani w 
cyklu: “ŚWIAT BEZ TAJEMNIC” 
- Czym jest Wszechświat? - od 
narodzin po kres... Prelekcja 
połączona będzie z prezenta-
cją multimedialną.

Świat bez tajemnic

Kosmiczne urodziny Zamku

4 lutego o godz. 17.00 w Ga-
lerii „Domu Narodowego” od-
będzie się wernisaż wystawy 
fotografii KU KORONIE ZIEMI 
- Mariana Hudka, Piotra Lilla, 
Dariusza Mildnera. 

Po otwarciu wystawy (ok. g. 
17.30) zapraszamy do Klubu 
„Nasz Kącik” na spotkanie z au-
torami zdjęć, członkami Klubu 
Wysokogórskiego z Jastrzębia-

Ku Koronie Ziemi

Dokończenie z strony...

UWOLNIJ FANTAZJE Z AARNIO 
Z ZAMKU!  (od 4 do 20 lutego) 

Warsztaty dla przedszkolaków, 
które uczą i bawią. W uwolnieniu 
kreatywności pomaga dzieciom 
piesek „Puppy”, zaprojektowany 
przez Eero Aarnio. W styczniu 
tego roku w cieszyńskich przed-
szkolach odbywa się akcja, której 
głównym celem jest zachęcenie 
dzieci i ich nauczycieli do twór-
czego kontaktu z klasyką designu. 

Zadaniem przedszkolaków jest 
kreatywne przeobrażenie pieska. 
Może być zdobiony, przebrany, 
przemieniony w coś kompletnie 
innego. Zwieńczeniem warszta-
tów jest wystawa fotograficzna, 
prezentująca sam proces two-
rzenia oraz efekty pracy dzieci. 
Efekty warsztatów będzie można 
oglądać w małej sali, w Oranżerii 
Zamku  do 20 lutego. Partnerem 
akcji jest firma Fabryka Form  
www.fabrykaform.pl

                        Zamek Cieszyn

 Jakub Kania - nauczyciel ZST 
w Cieszynie. Miłośnik nauk przy-
rodniczych i astronomii. Opo-
wie czym jest kosmologia, teoria 
Wielkiego Wybuchu, jakie były 
narodziny gwiazd, galaktyk, kos-
mosu, jaki będzie jego prawdopo-
dobny koniec... Zapraszamy!  
                   COK

Zdroju. Podróżnicy opowiedzą 
o swoich wyprawach m. in. na 
gruziński Elbrus i McKinley na 
Alasce. W programie pokaz slaj-
dów i filmu dokumentującego 
zdobywanie Korony ziemi z ko-
mentarzem Mariana Hudka - 9 
Polaka, który zdobył 9 najwyż-
szych szczytów świata. Wysta-
wa będzie czynna do 28 lutego.

Zapraszamy!   COK

6. urodziny Zamku Cieszyn będą okazją dla przedszkolaków do wzięcia udziału  
w ciekawych warsztatach

Fot. Zamek Cieszyn

Fot. z archiwum COK
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Cieszyńskie jubileusze, czyli w jaki sposób 
kształtowała się legenda o początkach grodu 
nad Olzą

Cieszyn jest starym ośrodkiem 
miejskim, przez wieki był rezy-
dencją cieszyńskich Piastów i sto-
licą regionu. Choć w dawnych cza-
sach poziom wiedzy o przeszłości 
miasta był, oględnie mówiąc, nie 
najwyższy, to jednak przekonanie  
o „pradawności” miasta towarzy-
szyło jego mieszkańcom zawsze. 
Stanowiło podstawę satysfakcji 
i przekonania o wyjątkowości 
Cieszyna oraz jeden z elementów 
więzi jednoczących wspólnotę 
miejską. W czasach nowożytnych 
przeszłość, choć niezbyt dobrze, 
albo wcale, udokumentowana, za-
częła odgrywać jeszcze większą 
rolę, między innymi jako wyrażany 
otwarcie albo niejawnie argument 
w toczonych dyskusjach wyznanio-
wych. Na Śląsku Cieszyńskim, gdzie 
zwolennicy Reformacji zachowali, 
mimo forsownej akcji rekatolicy-
zacji, silną pozycję, czynnik ten 
miał niebagatelne znaczenie. 

Tradycja obchodzenia miejskich 
jubileuszy zrodziła się w Europie w 
okresie nowożytnym. Wywodzi się 
z uroczystości, które (na wzór ob-
chodów rocznic powstania uniwer-
sytetów w Niemczech) zaczęli orga-
nizować wyznawcy protestantyzmu 
w niemieckich miastach, świętując 
najpierw jubileusz Reformacji (1617 
r.), a potem przyjęcia Wyznania 
Augsburskiego (1630 r.). Kolejnym 
etapem było obchodzenie rocznic 
wprowadzenia Reformacji w po-
szczególnych miastach (Lipsk i Berlin 
1639 r.). Wkrótce zwyczaj publiczne-
go i uroczystego odwoływania się do 
przeszłości przejęła również strona 
katolicka. Początek dali jezuici, ob-
chodząc w 1640 r. stulecie założenia 
Towarzystwa Jezusowego. W końcu 
XVII w. pojawił się pierwszy jubile-
usz, w trakcie którego świętowano 
fakt założenia miasta. W 1696 roku 
obywatele górniczego miasteczka 
Annaberg w Saksonii przypomina-
li jego początki sprzed lat dwustu. 
W XVIII wieku co najmniej kilkana-
ście europejskich miast obchodziło 
uroczyście prawdziwe lub rzekome 
rocznice swojego istnienia. Do naj-
starszej metryki odwołała się Praga, 
głosząc w 1723 roku, że miasto ist-
nieje już tysiąc lat. 

Ze stosownym opóźnieniem, wy-
nikającym z oddalenia od najważ-
niejszych centrów kulturowych, 
zwyczaj upamiętniania wydarzeń 
z przeszłości, by podbudować sa-
mopoczucie aktualnych członków 
wspólnoty, pojawił się nad Olzą. 

Jako pierwsi w 1725 roku jubile-
usz 500-lecia założenia klasztoru 
obchodzili dominikanie. W rzeczy-
wistości klasztor dominikanów  
w Cieszynie założony został później, 
około roku 1260, ale tradycja klasz-
torna jego początki połączyła z in-
formacją, że po zebraniu kapituły  
w Krakowie w roku 1225 grupa bra-
ci na czele z bratem Czesławem Od-
rowążem przybyła na Śląsk, aby za-
kładać tu nowe placówki. Zdaniem 
cieszyńskich dominikanów nic nie 
stało na przeszkodzie, aby wśród 
tych placówek znajdował się także 
Cieszyn. Uroczystości rocznicowe 
zarówno w kościele, jak i w refekto-
rium trwały trzy dni, a zakończyły 
się mszą na cześć fundatora i jego 
następców. Specjalne kazanie z tej 
okazji wygłosił ojciec Mariano Ris-
cher, prezentując całą historię pol-
skich i górnośląskich władców, po-
cząwszy od Lecha, Popiela i Piasta. 
Nie brak w nim było odniesień do 
przeszłości miasta. 

Kolejnym zgromadzeniem zakon-
nym, które w roku 1800 uroczyście 
obchodziło setną tym razem rocz-
nicę swojego istnienia, byli Bracia 
Miłosierni. Do jubileuszu przygoto-
wano się starannie, m. in. podejmu-
jąc kosztowną renowację obiektów 
klasztornych. Podobnie jak u domi-
nikanów dominowały uroczysto-
ści religijne, ale ówczesny przeor 
klasztoru bonifratrów Wincenty 
Kneer opracował również z tej oka-
zji broszurę pamiątkową, wydaną 
drukiem w Wiedniu u Trasslera. No-
siła ona tytuł „Erstes Jahrhundert 
der Krankenstiftung des Ordens der 
barmherzigen Brüder in der Stadt 
Teschen am 30. November 1800 in 
derer Klosterkirche gefeyert“. Autor 
zawarł w niej m. in. krótką historię 
cieszyńskiego klasztoru. 

Pierwsza dekada XIX wieku była 
zresztą okresem, w którym, mimo 
toczących się wojen i pogarszającej 
sytuacji gospodarczej, mieszkańcy 
Cieszyna obchodzili najwięcej hucz-
nych świąt i jubileuszy. Kolejny zwią-
zany był z setną rocznicą powstania 
Kościoła Jezusowego. Uroczystości 
odbyły się 28 V 1809 roku, kościół 
ozdobiono portretem cesarza Józefa 
I oraz srebrnym orłem, nabożeństwo 
uświetniała muzyka dwóch specjal-
nie zatrudnionych zespołów mu-
zycznych. Wieczorem w ogrodach 
barona Kalischa z Kisbirocz (obecnie 
klasztor ss. boromeuszek) odbyło 
się przyjęcie na sześćdziesiąt osób. 
Z okazji jubileuszu ówczesny kolator 

zboru cieszyńskiego, Jerzy Fryderyk 
Erdmann Klette z Klettenhofu, opra-
cował i wydał krótką historię zboru 
oraz Kościoła Jezusowego. Ukazało 
się także polskie tłumaczenie tego 
dziełka pt. „Pamiętniki Kościoła 
Ewangielickiego z łaski danego przed 
Cieszynem, przed stema laty założo-
nego przy świętobliwym obchodze-
niu miłościwego lata 24 maja 1809”. 
Dodajmy, że w 1817 roku wyznawcy 
protestantyzmu z Cieszyna i Śląska 
Cieszyńskiego uroczyście obchodzili 
trzysetną rocznicę reformacji. 

Jednak najważniejszym wyda-
rzeniem rocznicowym były uro-
czystości tysiącletniego założenia 
Cieszyna, które obchodzono bardzo 
hucznie w 1810 roku. Dzięki poro-
zumieniu magistratu z duchowień-
stwem stały się one także świętem 
kościelnym, o czym informowała 
mieszkańców wydana drukiem 
odezwa „Theuerste Mitburger“ da-
towana na 16 VII 1810 r. Główne 
uroczystości zaplanowano na 22 
lipca, ale już w przeddzień odbyły 
się w tej intencji nieszpory ze śpie-
wem ambrozjańskim. Wieczorem  
o godzinie dziewiątej, na znak bicia 
dzwonów i wystrzałów moździe-
rzy całe miasto miało być ilumino-
wane. Już o czwartej rano następ-
nego dnia, czyli 22 lipca, dźwięk 
wszystkich dzwonów oraz strzały 
rozstawionych w mieście moździe-
rzy zbudziły mieszkańców. Nawo-

ływały one wszystkich do wzięcia 
udziału w uroczystej procesji. Jej 
rozpoczęcie zaplanowano na piątą 
rano, trasa wiodła z kościoła para-
fialnego ulicą Głęboką do kościółka 
szpitalnego pod wezwaniem św. Je-
rzego. Tu kazanie w języku polskim 
wygłosić miał proboszcz Gorgosch z 
Dębowca, miała się też odbyć msza 
[suma] pod gołym niebem. Po jej 
zakończeniu procesja miała wrócić 
do miasta przez Wyższą Bramę. Na-
stępnym punktem programu były 
msze w kościele parafialnym: o go-
dzinie ósmej rano odprawiono mszę 
niemiecką, z kazaniem w języku nie-
mieckim wygłoszonym przez Abbe 
Jerzego Józefa Zaugeliusa ze Strass-
burga (wychowawcy synów staro-
sty obwodowego hrabiego Larischa) 
oraz o godzinie dziesiątej polską, 
z polskim kazaniem proboszcza  
z Frysztatu dr. Macieja Opolskiego 
zakończoną odśpiewaniem uroczy-
stego „Te Deum”. 

    Janusz Spyra

9 maja 2010 roku odbyła się gra miejska, nawiązująca swoją fabułą do legendy o zało-
żeniu miasta. W całym Cieszynie można było spotkać legendarnych bądź historycznych 
bohaterów z przeszłości miasta

Pełny tekst „Cieszyńskich jubileu-
szy...” (wraz z przypisami) znajduje 
się w „Dziejach Cieszyna od pradzie-
jów do czasów współczesnych” pod 
red. Idziego Panica, które w niedłu-
gim czasie będą dostępne w Książ-
nicy Cieszyńskiej

Fot. R. Karpińska


