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Internet i angielski dla seniorów

Zima w mieście

Paszporty Przedsiębiorcy 
rozdane

Wentylacja w lokalach 
mieszkalnych

Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na 
XIX edycję Dni Teatru z udziałem Teatru 
Ateneum im. S. Jaracza z Warszawy. Przed 
nami znakomite spektakle w gwiazdor-
skiej obsadzie.

„Niech no tylko zakwitną jabłonie”

To typowy musical, z piosenkami, skecza-
mi i przezabawnym układem choreograficz-
nym. Został napisany przed pół wiekiem, ale 
do dziś zachował urok pierwszej młodości. 
Składają się nań słynne już piosenki samej 
Agnieszki Osieckiej, ale i innych autorów, 
opowiadające o warszawiakach różnych 
generacji. Dzisiejsze „Jabłonie” w Ateneum 
są musicalem na wskroś współczesnym – 
z nową formą artystyczną. Piosenki otrzy-
mały nowe aranżacje, nieraz zaskakujące.

„Kasta la vista”

Jacek Kraft to agent nieruchomości, któ-
ry z powodzeniem prowadzi zawodową 
działalność. Pewnego dnia przychodzi do 
banku, aby wypłacić pieniądze. Nieocze-
kiwanie pojawiają się kłopoty z realizacją 
transakcji, a z pozoru błaha sprawa ura-
sta do poważnego problemu. Jacek prze-
staje być panem własnych pieniędzy... 
i życia.  „Kasta la vista” to komedia absur-
du, przewrotny i pełen czarnego humoru 
traktat o współczesnym świecie.

„Pocałunek”

Wzruszający i pełen delikatnego humoru 
dramat. On i ona, oboje po przejściach. Na 
pierwszy rzut oka wygląda, że nic ich nie łą-
czy. Ale kiedy tak powolutku coś się miedzy 
nimi zaczyna, coraz bardziej się orientuje-
my, że za niby przypadkowymi spotkania-
mi kryje się coś jeszcze. Pierwsza miłość, 
a może ostatnia? Albo tylko ta jedna jedyna.

Teatr

XIX Dni Teatru
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Kalendarze regionalne 

Świet(l)ne historie
Projektanci, próbując opowiedzieć o swoich produktach, często 

tworzą technologiczne opisy, wymieniają użyte materiały, rozpisu-
ją procesy. Czasem jednak zdarza im się zdradzić, jak narodził się 
pomysł na daną formę. I te historie są o wiele ciekawsze… Aby je 
poznać, zapraszamy do Zamku Cieszyn na wystawę „Świet(l)ne hi-
storie”. 

„Bohaterki” wystawy, którymi są lampy, nie tylko przeganiają 
mrok, ale nierzadko budują nastrój, tworzą klimat danej przestrze-
ni, wprowadzają element humoru. Pełnią też dodatkowe funk-
cje. Kiedyś do pracy przy biurku czy na kawiarnia nych stolikach 
wystar czyło tylko źródło światła. Teraz niezbędne stało się także 
gniazd ko elektryczne. Na wystawie można zobaczyć lampkę, łączą-
cą jedno z drugim. Inny przykład to lampa słynnego japońskiego 
studia Nendo, która spaja w jedno wodę i światło. Przy takiej lampie 
można zarówno poczytać w salonie, jaki i wziąć prysznic w ła zience. 
Albo na odwrót – prysznic w salonie, a lektura w łazience – śmieje 
się Anna Zabdyrska, kuratorka wystawy. Osobną grupę tworzą 
lampy wykorzystujące prosty pomysł – eksponują to, co zazwy-
czaj się ukrywa, czyli żarówki i kable. W tych projektach to wła-
śnie żarówki i kable pełnią główną rolę. Projektanci lubią też bawić 
się z trójwymiarowością. Stąd pomysł na lampy przypominające 
płaski rysunek w przestrzeni. Można też zobaczyć lampy inspiro-
wane bi żuterią, sznurami pereł, bohaterkami bajek i ko miksowych 
historii, a nawet poczuć… bo jedno ze źródeł światła także pachnie. 

Wystawę unikalnych lamp można oglądać do 15 lutego.

Każdy z prezentowanych na wystawie obiektów to osobna histo-
ria, także na temat materiałów, jak drewno, ceramika, szkło, ale 
i najróżniejsze tworzywa sztuczne – dlatego też lampa, przypomi-
nająca pałacowy żyrandol, jest lekka niemal jak piórko, bo kształt 
nadają specjalne membrany wypełnione powietrzem. „Świet(l)ne 
historie” można oglądać w Zamku Cieszyn do 15 lutego. Informacje: 
www.zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

Kalendarze nie tylko odmierzają upływające dni. Są czymś więcej – 
skarbnicą wiedzy i pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach. Wie-
le z nich towarzyszy mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego od lat.

Dlatego nie może ich zabraknąć w domach miłośników lokalnej 
historii, ale to również wspaniały prezent dla wszystkich tych, 
którzy odwiedzili Cieszyn i okolice i chcieliby zabrać ze sobą jego 
cząstkę. Jak to zrobić? Wystarczy wstąpić do zamkowego sklepu 
w Informacji Turystycznej. Można w nim znaleźć Kalendarz Cie-
szyński, wydawany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Kalendarz 
Ustroński, jak i Kalendarz Śląski, który ukazuje się dzięki Polskie-
mu Związkowi Kulturalno-Oświatowemu w Republice Czeskiej. 
Z kolei Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia we 
współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej 
wydało Kalendarz Beskidzki, a Związek Podhalan Odział Górali Ślą-
skich – Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Każde  z nich 
to zbiór wyjątkowych opowieści. Sklep w Informacji Turystycznej 
Zamku jest czynny codziennie od 9.00 do 17.00. 

Zamek CieszynZamek Cieszyn zachęca do zaopatrzenia się w ciekawe, regionalne kalendarze.

Strefa aktywnego seniora
Po rocznej przerwie spowodowanej re-

montem, Biblioteka Miejska w Cieszynie 
ponownie rozpoczyna warsztaty dla senio-

rów. W lutym startują kursy dla początku-
jących z języka angielskiego oraz z podstaw 
obsługi komputera dla osób w wieku 55+.

Chętnych do nauki języka angielskiego za-
praszamy od 2 lutego do czytelni Biblioteki 
(ul Głęboka 15, I piętro), gdzie od godziny 
8.00 trwać będą zapisy na kurs „Angielski 
dla seniora”. Kurs ten trwać będzie ok. 3 mie-
sięcy (luty-kwiecień 2015 r.), spotkania będą 
się odbywać raz w tygodniu.

Natomiast zainteresowani udziałem w dar-
mowym szkoleniu z obsługi komputera i In-
ternetu, mogą zapisać się na kurs „Komputer 
dla seniora” od 9 lutego od godz. 8.00, rów-
nież w czytelni cieszyńskiej Biblioteki. Kurs 
komputerowy trwać będzie 7 tygodni, spo-
tkania odbywać się będą w czwartki.

Zapisy na oba kursy przyjmowane będą 
tylko osobiście w czytelni Biblioteki. Ponie-
waż kursy te będą miały formę warsztatów, 
liczba miejsc jest ograniczona. Wszelkie do-
datkowe informacje dotyczące kursów i za-
pisów uzyskać można w Bibliotece lub pod 
nr. tel. 33 8520710 wew. 13. BM
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Cieszyn, podobnie 
jak 100 innych miej-
scowości w Polsce, 
bierze udział w te-
gorocznych EkoWa-
lentynkach. W Dzień 
Zakochanych 14 lute-
go będziemy rozdawać lizaki w kształcie serca za przynoszone zuży-
te baterie.

W naszym mieście akcja prowadzona będzie:
• 14 lutego w godz. 10.00-18.00 na Wzgórzu Zamkowym, w siedzi-
bie OFKI 8 Pokoi, ul. Zamkowa 3;
• 16 lutego w godz. 9.00-14.00 w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Hallera 8.

W 2014 roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk 
baterii, czyli ok. 11 tys. ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład 
chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich (ołów, rtęć), mogą być 
odpadami niebezpiecznymi. Powinny być zatem segregowane i uty-
lizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym 
i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie 
w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3 800 ton)! W roku 2015 wzra-
sta poziom obowiązkowej selektywnej zbiórki zużytych baterii do 
40%. Szacujemy, że trzeba będzie zebrać 4 500 ton baterii. Pamię-
tajmy, że każda zużyta bateria powinna trafić do specjalnego po-
jemnika na baterie, a nie do zwykłego kosza na odpady! Szczegóły 
akcji na: www.cycling-recycling.eu. 

Magdalena Grala

Kabaret Hrabi i Kabaret Jurki – znakomi-
ty duet. Osobno radzą sobie dość niesamo-
wicie, co dopiero kiedy połączą siły? Będzie 
się działo. Każdy miłośnik dobrego humoru 
powinien to zobaczyć, bo warto. Zaprasza-
my do Teatru im. A. Mickiewicza 28 lutego 
(sobota) na godz. 17.00 lub 20.00. Bilety 
w cenie 45, 55 i 65 zł można nabyć w kasie 
teatru lub na www.bilety.teatr.cieszyn.pl.

Organizator – Pate Media – organizuje w naj-
bliższym czasie następujące wydarzenia: 
• 13.02 godz. 20.00 „Pod niemieckimi łóż-
kami” (bilety wyprzedano)
• 28.02 godz. 14.00 kabaret Hrabi dla dzieci 
„Bez wąsów” (bilety wyprzedano)
• 28.02 godz. 17.00 i 20.00 kabaret HRABI 
i kabaret JURKI – nowy, wspólny program 
„Aktorem w płot”
• 8.03 godz. 16.00 Dzień Kobiet z kabare-
tem NEO-NÓWKA i zespołem muzycznym 
ŻARÓWKI
• 8.03 godz. 19.00 Dzień Kobiet z kabare-
tem NEO-NÓWKA i zespołem muzycznym 
ŻARÓWKI. Mat. pras.

EkoWalentynki w Cieszynie –
wymień baterie na lizaki

Mija właśnie rok od powstania Galerii 
Sztuki PULS w Cieszynie. Rok pełen wystaw, 
spotkań z artystami, wernisaży oraz intere-
sujących szkoleń. Przez ostatnie 12 miesięcy 
Galeria PULS zdobyła bardzo wielką popu-
larność oraz stała się niezwykle ciekawym 
punktem na artystycznej mapie Cieszyna. 
Tak wyjątkowy rok naszej działalności po-
stanowiliśmy zatem uczcić równie wyjątko-
wymi pierwszymi urodzinami!

W piątek 6 lutego w godz. 15.00-17.00 
zapraszamy więc na pierwsze urodziny 
Galerii Sztuki PULS na ul. Głęboką 25/111 
(I piętro), gdzie można będzie się spotkać 
z artystami, obejrzeć oraz kupić obrazy 
z całkiem nowej, urodzinowej kolekcji oraz 
wziąć udział w licznych konkursach przy-
gotowanych specjalnie na tę okazję!

 Galeria Sztuki PULS 

Aktorem w płot – Hrabi i Jurki zapraszają
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Zabawa karnawałowa 
z „Czwórką”

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Cieszynie serdecznie zaprasza na 
tradycyjną zabawę karnawałową „Czwór-
ki”, która odbędzie się w sobotę 7 lutego 
od godz. 19.00 w restauracji „Korbasowy 
Dwór” w Cieszynie. Zabawa z zespołem 
Image, wyśmienite menu oraz liczne „balo-
we” atrakcje z pewnością zadowolą nawet 
najbardziej wymagających gości! Bilety 
w cenie 120 zł od osoby do nabycia w se-
kretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 
15.30 (tel. 338520733). Zapraszamy!

SP4

Kibice zgarnęli nagrody
 
W przedostatnim weekendzie stycznia 

kibice po raz kolejny mieli okazję zostać 
posiadaczami wyjątkowych gadżetów dru-
żyny Jastrzębskiego Węgla. Wszystko za 
sprawą konkursu dla kibiców podczas so-
botniego meczu siatkówki pomiędzy Aka-
demią Talentów Jastrzębski Węgiel II a TKS 
Tychy. Mimo porażki drużyny z Jastrzębia 
3:1, zgromadzeni widzowie mieli możliwość 
poczuć smak zwycięstwa i zgarnąć nagrodę, 
wśród których znalazły się: kubki i smycze 
oraz klubowy szalik i książka o drużynie 
z Jastrzębia. Wystarczyło tylko udzielić po-
prawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące 
drużyny z Jastrzębia, aby móc cieszyć się 
z wygranej. W gronie zwycięzców znaleźli 
się: Czesław Kłoda, Eryk Madejek, Jakub Ku-
chejda. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 
oraz zapraszamy na kolejny mecz, w którym 
Akademia Talentów zmierzy się z drużyną 
TKKF Czarni Katowice. Mecz odbędzie się 
1 lutego o g. 17:00 w hali sportowej Uniwer-
sytetu Śląskiego. Podczas meczu kibice będą 
mieli znowu okazję wziąć udział w konkur-
sie i zgarnąć wyjątkowe nagrody. MOSiR

Stowarzyszenie zaprasza 
na interesujące spotkania

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kul-
tury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych w Cieszynie zaprasza 
do świetlicy Stowarzyszenia (ul. Głęboka 
11a, wejście od ul. Trzech Braci 4) 5 lutego 
(czwartek) o godz. 15.00 na spotkanie z ko-
lędą, czyli wspólne śpiewanie kolęd. 

Z kolei 12 lutego (czwartek) o godz. 
12.00 zachęcamy do przyjścia na spotkanie 
z pracownikiem Urzędu Skarbowego, który 
poruszy temat rocznych rozliczeń finanso-
wych – będzie można uzyskać informacje 
o obowiązujących ulgach podatkowych 
(za 2014 r.) oraz o planowanych zmianach 
w zakresie ulg w 2015 r. 

Zainteresowanych serdecznie zaprasza-
my. Kontakt: tel. 33 858 12 56 (pon.-czw. 
g. 14.00-18.00).

SRKFTiION

NETykieta, czyli 
o kulturze w Internecie 

10 lutego obchodzić będziemy Dzień 
Bezpiecznego Internetu. Jest to prowadzo-
na w ponad 100 krajach na całym świecie 
inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz 
propagowania bezpieczeństwa w sieci.

Internetowe Centrum Informacji Multime-
dialnej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódz-
kiej – Filii w Cieszynie ponownie włączyło się 
do tej pożytecznej akcji. Jako pierwsze w Cie-
szynie przystąpiło do Ogólnopolskiej Koalicji 
na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, 
promując działania związane z bezpieczeń-
stwem najmłodszych internautów.

Celem podjętych działań jest udzielenie 
wsparcia nauczycielom, wychowawcom, 
rodzicom lub opiekunom w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. Zachęcamy do współpracy 
i skorzystania z pomocy w przygotowaniu 
ciekawych lekcji i zajęć wychowawczych. 
Dysponujemy opracowaniem zbioru zasad 
właściwego zachowania osób korzystają-
cych z Internetu, czyli tzw. NETykietą. 
Oto 3 główne zasady NETykiety:
• Myśl (!)
• Nie działaj na czyjąś szkodę
• Nie nadużywaj.

Znajomość netykiety staje się zatem ko-
nieczna, by realizować hasło „Razem two-
rzymy lepszy Internet”, które towarzyszy 
tegorocznym obchodom DBI w Polsce.

Oprócz tego Internetowe Centrum In-
formacji Multimedialnej przygotowało na 
okres ferii zimowych wybór filmów i kre-
skówek dla dzieci i młodzieży dotyczących 
bezpiecznego oraz kulturalnego korzysta-
nia z sieci internetowej. Wszystkie pro-
pozycje dostępne są codziennie od ponie-
działku do piątku w godzinach od 10.00 do 
17.00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej 
w Cieszynie przy ul. Stalmacha 14. 

Wiesława Orszulik
 PBW Filia w Cieszynie

Historia turystyki 
na ziemi cieszyńskiej

Koło PTTK nr 1 przy Oddziale PTTK 
„Beskid Śląski” w Cieszynie serdecznie za-
prasza wszystkich zainteresowanych na 
prelekcję Alojzego Szupiny pt. „Historia 
turystyki na ziemi cieszyńskiej”. Spotkanie 
odbędzie się 5 lutego (czwartek) o godz. 
17.00 w sali narad Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Cieszynianka” (ul. Hajduka 17). 

Organizatorzy

Bal Sportu Cieszyńskiego
7 lutego (sobota) w Domu Narodowym 

odbędzie się Bal Sportu Cieszyńskiego, czyli 
sportowe podsumowanie roku 2014, w któ-
rym udział może wziąć każdy miłośnik ak-
tywności fizycznej. Podczas Balu zostaną 
wręczone nagrody najlepszym sportowcom 
Śląska Cieszyńskiego. Na Bal obowiązują bi-
lety. Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr.  tel. 666 012 482 lub znaleźć na stronie 
internetowej www.bsc.bdbevent.pl. BZ
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Pierwszy cieszyński 
„Bal Aniołów” 

Radosny i ciepły – tak można nazwać na-
strój panujący na „Balu Aniołów”, zorgani-
zowanym przez cieszyńskie Soroptymistki. 
Radosny, gdyż w Domu Narodowym  który 
był współorganizatorem imprezy, zebra-
ło się ponad sto zaproszonych dzieci wraz 
z wychowawcami i opiekunami. Ciepły, bo 
dzieci jak nikt inny potrafią wydobyć z na-
szych serc ogromne pokłady życzliwości, 
sympatii i otwarcia na drugiego człowieka.

Gośćmi „Balu Aniołów” byli uczniowie 
z klas integracyjnych Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cie-
szynie i Szkoły Podstawowej nr 8 Zespo-
łu Szkół nr 1 w Skoczowie, a także dzieci 
z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowaw-
czo-Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz 
z Ośrodka Relaksacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego w Cieszynie.

Pięknie udekorowana przez studentki 
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uni-
wersytetu Śląskiego sala Domu Narodowe-
go wprowadzała w karnawałowy nastrój. 
Anielskie elementy „Balu Aniołów” na-
wiązywały do słów M. Konopnickiej, które 
przytoczyła prezydent Soroptimist Klub 
w Cieszynie, otwierając bal: Ludzie to anioły 
z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, 
musimy trzymać się razem.

Cieszyńskie Soroptymistki nie tylko 
trzymają się razem, ale przy organizacji 
balu skupiły liczne grono osób i instytucji 
wspierających i włączających się bezpo-
średnio w jego przygotowanie.

Po uroczystym otwarciu zebrani wysłu-
chali występu chóru z Zespołu Szkół Budow-
lanych w Cieszynie. W ramach integracji grup 
na początku imprezy uczniowie mieli moż-
liwość obejrzenia kilku scenek teatralnych 
przygotowanych przez Kółko Wolontaria-
tu działające również w tej szkole. Barwne 
stroje i znane postacie z bajek przyciągnęły 

uwagę widzów, którzy reagowali żywiołowo. 
Młodzi aktorzy i ich opiekunka wiele wysiłku 
włożyli w przygotowanie przedstawienia.

Bal poprowadzony został w sposób pro-
fesjonalny przez harcmistrza Jana Poty-
sza, który ze sceny, przy pomocy harcerzy 
z Hufca Ziemi Cieszyńskiej, kierował zaba-
wami i uczył dzieci piosenek. Pomoc har-
cerzy przy prowadzonych zabawach była 
nieoceniona. Ich żywiołowość i umiejęt-
ność nawiązywania kontaktów z małymi 
gośćmi powodowała, że wszyscy bawili się 
doskonale.

Zabawy taneczno-muzyczne przygoto-
wane przez wychowawczynie z ośrodków 
oraz studentów UŚ wprowadziły wszystkich 
w dobry humor. Włączali się do nich nawet 
uczniowie z Zespołu Szkół im. Wł. Szybiń-
skiego, którzy logistycznie wspierali orga-
nizatorów i zyskali sobie ogólną sympatię, 
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

„Bal Aniołów” to inicjatywa Międzyna-
rodowej Organizacji Soroptimist Interna-

tional Klub w Cieszynie, ale poparta przez 
wiele innych środowisk, np. Uniwersytet 
Śląski w Katowicach Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Impreza 
charytatywna skierowana była do dzie-
ci, które najpiękniej dziękują uśmiechem. 
Rozumieją to wszyscy ci, którzy jako Dar-
czyńcy wsparli realizację tego projektu. Są 
wśród nich znane cieszyńskie firmy, np. Be-
skid plus, Finanse Kania, S-medi, Modena, 
Fractal Soft, i banki – np. Bank Spółdzielczy 
w Cieszynie – oraz osoby prywatne. Dzięki 
nim można było zorganizować to karnawa-
łowe spotkanie, dzieci otrzymały paczki ze 
słodyczami, a dorośli na nowo uwierzyli, że 
„ludzie to anioły...”.

Organizatorzy serdecznie dziękują Dar-
czyńcom za ofiarność, wszystkim za serce 
i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Wkrótce zostaną przyznane przez na-
sze Stowarzyszenie tytuły: „Cieszyńskiego 
Anioła Dobroci”.

Halina Małaszkiewicz prezydent Klubu

„Bal Aniołów” został zorganizowany przez Soroptimist International Klub w Cieszynie.

Punkt konsultacyjny 
ds. narkomanii 

Od lipca do grudnia 2014 roku w Cen-
trum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kon-
takt” Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem” działał punkt konsultacyjny 
ds. narkomanii, oferujący pomoc dla miesz-
kańców powiatu cieszyńskiego. 

W roku 2014 z pomocy punktu ds. nar-
komanii skorzystało 115 osób, którym zo-

stały udzielone 344 porady. Oferta punktu 
skierowana była w szczególności do osób 
używających środków psychoaktywnych, 
ich bliskich, jak również osób, które chciały 
zasięgnąć specjalistycznych informacji na 
temat narkomanii.

Obecnie do grudnia 2015 r. punkt ds. nar-
komanii obejmuje wsparciem mieszkańców 
gminy Cieszyn, gdzie osoby potrzebujące 
mogą zgłaszać się po pomoc, dzwoniąc pod 
nr tel. 33 479 54 55. Dyżur terapeuty uza-
leżnień Joanny Posiak: środy 16.00-20.00 
i piątki 12.00-17.00.

W punkcie konsultacyjnym dyżuruje te-
rapeuta uzależnień, który dokonuje wstęp-
nej diagnozy problemu, zbiera informacje 
dotyczące zaawansowania uzależnienia, 

udziela porad i informacji oraz wspiera 
decyzję o leczeniu i motywuje do podjęcia 
terapii. Dodatkowo osoby eksperymentują-
ce ze środkami psychoaktywnymi wraz ze 
swoimi rodzinami mogą skorzystać z kon-
sultacji i psychoterapii rodzinnej. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 33 479 54 55 lub w biu-
rze Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 
„Kontakt” przy ul. ks. Janusza 3 w Cieszynie 
albo mailowo: cpeitkontakt@bycrazem.pl.

CPEiT „Kontakt”
Punkt współfinansowany ze środków Gminy 

Cieszyn w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Cieszyn oraz ze środków Województwa Śląskiego.
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Bliskie spotkanie 
z rezerwatami przyrody

Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody wspólnie z Wydziałem 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
byli organizatorami konkursu plastycznego „Bliskie spotkania z re-
zerwatami przyrody”, skierowanego do uczniów cieszyńskich szkół 
podstawowych i gimnazjów. Komisja konkursowa pod kierunkiem 
Kariny Pasternej przyznała 11 wyróżnień. Uroczyste wręczenie 
dyplomów i upominków odbyło się dzięki uprzejmości dyrekcji 
szkoły w SP7. Wyróżnienia otrzymali: Kamil Baron, Jonasz Raszka, 
Stanisław Krużołek, Mikołaj Parchański, Dawid Kubica, Roksana 
Bochenek, Antoni Chlebek, Maria Burzawa, Liliana Warzyczek, Julia 
Kuczera oraz Amelia Kostka.

Mieczysław Prawdzik

Mistrzowie Polski 
juniorów w łyżwiarstwie 
figurowym wyłonieni

Za nami zmagania juniorów w łyżwiar-
stwie figurowym, którzy od piątku rywalizo-
wali na tafli lodowiska w Hali Widowiskowo-
-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków. 
Start w zawodach uwarunkowany był od 
uzyskania wcześniejszej kwalifikacji, na 
co bezpośrednio przekładała się pozycja 
w rankingu. W mistrzostwach wystarto-
wało 21 zawodniczek oraz 11 zawodników, 
którzy prezentowali swoje nadzwyczajne 
umiejętności w jeździe na łyżwach w progra-
mie krótkim i dowolnym. Najlepszą solistką 
okazała się Colette Kaminski z FSA Warsza-
wa, która wyprzedziła Elżbietę Gabryszak 
(UKŁF Unia Oświęcim) oraz Oliwię Rzepiel 
(MUKS Euro6 Warszawa). Wśród solistów 
zwyciężył Krzysztof Gała z MKŁ Łódź, za któ-
rym uplasował się Kamil Dymowski (UKŁF 
Unia Oświęcim) oraz Sebastian Szymłowski 
(UKŁF Unia Oświęcim). MOSiR

Wesoła kolęda – konkurs kolęd i pastorałek 
dla dzieci rozstrzygnięty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podium stanęły: Colette Kaminski, Elżbieta Gabryszak, Oliwia Rzepiel.

20 stycznia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” odbył 
się konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci pt. „Wesoła kolęda”. Wzięło 
w nim udział 17 podmiotów wykonawczych z cieszyńskich przedszko-
li i szkół Podstawowych. Jury – Grażyna Wlach, Karolina Małysz-Tulec, 
Andrzej Mleczko – postanowiło przyznać nagrody:
W kategorii solista do 6 lat:
• 1 miejsce: Natalia Urbańska (Przedszkole nr 16)
• wyróżnienie: Magdalena Dwornicka (Niepubliczne Przedszkole Bajlandia)
• wyróżnienie: solistka Hania z Zespołu Żuki (Przedszkole Integracyjne nr 2)
W kategorii zespół do 6 lat:
• 1 miejsce: Przedszkolaki z 20 (Przedszkole nr 20)
• wyróżnienie: Chochliki (Niepubliczne Przedszkole Bajlandia)
• wyróżnienie: zespół wokalny Koniki Polne (Katolickie Przedszkole 
im. Dzieciątka Jezus)
W kategorii soliści i zespoły 7-9 lat:
• 1 miejsce: Zespół wokalno-instrumentalny (Szkoła Podstawowa nr 2)
• wyróżnienie: Nadia Cieślar (Szkoła Podstawowa nr 3).

Laureatom serdecznie gratulujemy. SM „Cieszynianka”

Zespół Koniki Polne z Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus.

Autorzy wyróżnionych prac wraz z prezesem LOP Mieczysławem Prawdzikiem.
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Paszporty Przedsiębiorcy 
rozdane

W Zamku Cieszyn spotkali się członkowie 
i sympatycy Klubu Przedsiębiorcy oraz za-
proszeni goście. Spotkanie noworoczne było 
okazją, by wyróżnić młode firmy Paszporta-
mi Przedsiębiorcy.

Paszporty otrzymują firmy, które działają 
na rynku od niedawna, ale mają dużą szansę 
odnieść sukces. Tym bardziej, że ich właścicie-
le zostali dobrze przygotowani do nowej roli – 
wyjaśnia Anna Kańska-Górniak, koordyna-
torka Klubu Przedsiębiorcy. Mowa o udziale 
w cyklu „ABC Przedsiębiorczości”, warszta-
tach, szkoleniach, a także doradztwie, jakie 
oferuje Klub Przedsiębiorcy, który wspiera 
również już funkcjonujące firmy. W Cieszy-
nie nie działa Business Centre Club ani Izba 
Gospodarcza. Taką rolę pełnią Zamek i Klub 
Przedsiębiorcy. Dla mnie osobiście, jako przy-
szłego przedsiębiorcy, pierwsze spotkania 
były jak kubeł zimnej wody, ale to dobrze, bo 
dzięki temu poprawiłem słabe punkty w moim 
planie na biznes – mówił Piotr Buława, od-
bierając Paszport Przedsiębiorcy. Także po-
zostali zdobywcy Paszportów podkreślali, 
jak ważne jest, by w momencie rozpoczyna-
nia działalności móc liczyć na profesjonalne 
wsparcie. Podczas noworocznego spotkania 
uhonorowano także firmy i organizacje, 
które w 2014 roku świętowały jubileusze. 
25 lat na rynku działają cieszyńskie: Przed-
siębiorstwo Poligraficzne „Modena” oraz 
Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek. 
Jubileusz 15-lecia obchodziło Stowarzysze-
nie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
Delta Partner, a 5-lecie: Catering Żarełko 
z Pogwizdowa i Kancelaria Podatkowa Po-
wiernik ze Skoczowa. Życzę, żeby wasza dzia-
łalność spotykała się z życzliwością mieszkań-
ców, ale i nas – samorządowców – powiedział 

Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, gratu-
lując jubilatom. Do życzeń i gratulacji przy-
łączył się także Janusz Król, starosta po-
wiatu cieszyńskiego. Spotkanie zakończył 
symboliczny toast noworoczny. 

Paszporty Przedsiębiorcy otrzymali: 
• Alicja Bąk: AB:DESIGN, Ustroń
Firma specjalizująca się w projektowaniu 
produktu, fotografią artystyczną oraz gra-
fiką komputerową. Tworzy również obiekty 
dla przestrzeni publicznych, wnętrza, wi-
tryny sklepowe, ekspozycje muzealne. 
• Piotr  Buława:  Biuro  Prawne  Lex  Buła-
wa, Cieszyn i Ostrawa
Specjalizuje się w polskim prawie gospodar-
czym i podatkowym, a także w czeskim pra-
wie gospodarczym. 
• Wioletta Heglasz: Lejdis TAXI, Cieszyn
Firma zajmująca się przewozem osób. 
• Justyna  Kaczmarczyk:  Kancelaria  Ad-
wokacka Adwokat Justyna Kaczmarczyk, 
Bielsko-Biała
Kancelaria zajmuje się doradztwem praw-
nym dla klientów indywidualnych oraz pod-
miotów gospodarczych. 
• Magdalena  Kewesz:  LenaDent  Pracow-
nia Protetyczna, Skoczów 
Pracownia protetyczna przygotowująca uzu-
pełnienia na zlecenie lekarzy stomatologów. 
• Arkadiusz Majorek: Wrzosowy Zakątek, 
Cieszyn 
Nowe miejsce na kulinarnej mapie Cieszyna. 
Restauracja stawia na domową kuchnię oraz 
rodzinną atmosferę. 
• Adam Omorczyk:  Kympa. Wypieki  tra-
dycyjne, Ustroń 
To wyjątkowa ciastkarnia wysyłkowa czer-
piąca z długich rodzinnych tradycji kulinar-
nych, stawiająca wyłącznie na naturalne 
składniki oraz oryginalne receptury.
• Marcin  Pierchała:  Rem-Bud,  Kończyce 
Wielkie
Firma remontowo-budowlana, której wła-

ściciel ma ponad dziesięcioletnie doświad-
czenie zawodowe, zdobywane w Polsce oraz 
Czechach. 
• Katarzyna Prządka: KATHARSIS – Pra-
cownia Rozwoju Osobistego, Cieszyn
Pracowania świadcząca pomoc psycholo-
giczną w zakresie psychoterapii, psychoedu-
kacji i poradnictwa psychologicznego. 
• Sylwester  Sadowski:  Sadowski24.eu, 
Cieszyn
Firma specjalizuje się w sprzedaży elemen-
tów wyposażenia oraz akcesoriów ogrodo-
wych – fontann ze stali nierdzewnej, oświe-
tlenia LED (także w wersji wodoodpornej), 
pomp oraz elementów oczek wodnych. Po-
nadto przedsiębiorstwo zajmuje się odre-
staurowywaniem starych Fiatów 500. 
• Jarosław Szlaur: JS OGRODY, Cieszyn
Firma zajmuje się projektowaniem, tworze-
niem oraz pielęgnowaniem ogrodów. 
• Zenon  Ślosarczyk:  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe NONEZ, Cieszyn 
Firma wykonuje pomiary szczelności, prze-
glądy i prace konserwacyjne instalacji oraz 
urządzeń gazowych, montaż i naprawy in-
stalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz cen-
tralnego ogrzewania, montaż kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła oraz kotłowni, ale 
i drobne naprawy. 
• Natalia  Świtoń:  Natalia  Świtoń  Photo-
graphy
Studio fotografii dziecięcej i rodzinnej spe-
cjalizujące się w fotografowaniu niemowląt. 
 • Grzegorz Widera: ART – GLOS, Cieszyn 
Właścicielem firmy jest aktor i logopeda, 
uczący poprawnej emisji głosu, prowadze-
nia prezentacji i komunikacji interpersonal-
nej, stosując indywidualny program dosto-
sowany do konkretnych oczekiwań. 
• Maria Wojnar: SMAK Pasji, Pruchna 
Firm specjalizująca się w przygotowywaniu 
posiłków dla klientów indywidualnych oraz 
grupowych (m.in. lunche biznesowe).  

Zamek Cieszyn
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Szczepienia ochronne

Zdrowie
• Szczepienia ochronne to inwestycja w zdro-
wie naszych dzieci;
• Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym 
i najbardziej efektywnym sposobem zapobie-
gania wielu chorobom zakaźnym. 

Dzięki szczepieniom:
• wyeliminowano całkowicie ospę prawdziwą, 
a w wielu krajach nie występuje poliomyelitis, 
różyczka wrodzona czy tężec noworodków; 
• zmniejszyła się zachorowalność na wiele 
chorób zakaźnych;
• zmniejszono liczbę zgonów i powikłań po 
przebytych chorobach zakaźnych.

Odpowiedzialność
• Szczepienia ochronne zapewniają odporność 
na zachorowanie Twojego dziecka, a ponieważ 
istnieje odporność zbiorowiskowa, szczepie-
nia chronią również pojedyncze osoby nie-
zaszczepione;
• Szczepiąc swoje dziecko, chronisz przed 
ciężkimi zachorowaniami także te dzieci i oso-
by dorosłe, których z przyczyn medycznych 
nie można zaszczepić.

Bezpieczeństwo
Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki speł-
niają standardy jakości, bezpieczeństwa i sku-
teczności, co potwierdzają badania kliniczne.

Wprowadzone na rynek szczepionki:
• pozytywnie przeszły badania laboratoryjne 
oraz badania kliniczne prowadzone przed ich 
rejestracją i wprowadzeniem do obrotu;
• podlegają wysokim standardom bezpieczeń-
stwa – kontrolowana jest każda seria szcze-
pionki przed wprowadzeniem do obrotu;
• monitorowana jest jakość szczepionek;
• prowadzony jest nadzór nad występowaniem 
niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Bezpieczne szczepienie

Zalecenia dla rodziców i opiekunów:
• Do szczepienia kwalifikuje lekarz, po 
uprzednim zbadaniu dziecka;
• Udając się na szczepienie, zabierz ze sobą 
książeczkę zdrowia dziecka;
• Szczepionki kupowane w aptece przez pa-
cjenta powinny być transportowane w opa-
kowaniu izotermicznym i przechowywane w 
temperaturze od +2 do +8°C;
• Szczepienie dziecka może zostać wykonane 
za zgodą rodziców;
• W trakcie wykonywania szczepienia pozostań 
ze swoim dzieckiem w gabinecie zabiegowym;
• Po podaniu szczepionki jeszcze przez ok. 30 
min. pozostań z dzieckiem na terenie placówki, 
aby obserwować reakcję dziecka na szczepienie;
• Obserwuj dziecko przez 48 godzin od za-
szczepienia;
• Przestrzegaj terminów kolejnych wizyt 
szczepiennych zaleconych przez lekarza.

Podczas wizyty poinformuj lekarza o:
• przebytych przez dziecko chorobach;
• przyjmowanych przez dziecko lekach (poda-
wane leki mogą na przykład osłabić działanie 
szczepionki);
• przebywaniu lub bliskim kontakcie dziecka 
z osobą chorą (dziecko mogło się już zakazić, 
a jeszcze nie są widoczne objawy);
• objawach, które wystąpiły w następstwie 
wcześniej wykonanych szczepień.

Obowiązki osoby przeprowadzającej szcze-
pienie:
• Lekarz przeprowadza badanie kwalifikacyj-
ne do szczepienia;
W każdym przypadku lekarz ocenia stan 
zdrowia dziecka i decyduje, czy istnieją prze-
ciwwskazania do wykonania szczepienia lub 
wskazania do jego czasowego odroczenia.
• Lekarz informuje o rodzaju i sposobie wyko-
nania szczepienia;
• Lekarz/pielęgniarka przeprowadza szczepienie;
• Lekarz/pielęgniarka dokumentuje przepro-
wadzenie szczepienia.

Lekarz informuje o:
• terminach obowiązkowych szczepień ochron-
nych u dziecka;
• szczepieniach zalecanych;
• możliwości wystąpienia niepożądanego od-
czynu poszczepiennego (NOP) i konieczności 
zgłoszenia się do lekarza w przypadku jego 
wystąpienia.

Właściwie  udokumentowane  szczepienie 
ochronne powinno zawierać informacje:
• data szczepienia;
• nazwa szczepionki;
• numer serii i data ważności szczepionki;
• miejsce i droga podania szczepionki;
• nazwisko osoby zlecającej szczepienie i oso-
by wykonującej szczepienie ochronne.

Podstawę prawną przeprowadzania szcze-
pień ochronnych stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 
ppkt b) i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 
z późn. zm.) oraz akty wykonawcze, w tym roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierp-
nia 2011 w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (Dz. U. nr 182, poz. 1086)

Program Szczepień Ochronnych na rok 2015 
został ogłoszony w: Komunikacie Głównego 
Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 17 
ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz 
z 2014 r. poz. 619 i 1138); www.gis.gov.pl.

Skład szczepionek można sprawdzić w ulot-
ce dołączonej do opakowania lub w Charakte-
rystyce Produktu Leczniczego (ChPL), która 
znajduje się na stronach:
• Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych www.urpl.gov.pl;
• Europejskiej Agencji Leków www.ema.euro-
pa.eu/ema.

Informacje: www.szczepienia.gis.gov.pl.
Mat. pras. Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Cieszynie

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

* Szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością składnika błoniczego i krztuś-
cowego (dTap) można stosować u dzieci po ukończeniu 7 roku życia, które nie otrzymały dawki przypominającej 
szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTaP) w 6. roku życia.
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Muzyczno-kulinarnie 
przez Maroko
30  stycznia (piątek) zrobi się gorąco 

w środku zimy. Przynajmniej w Domu Naro-
dowym, gdzie o g. 17.00 rozpocznie się mul-
timedialna wycieczka do Maroka. Naszym 
przewodnikiem będzie Aneta Okupska-Pońc – 
etnograf, pedagog, organizatorka Festiwalu 
Kultury Polsko-Marokańskiej, autorka projek-
tu „Górale na Saharze 2015”, laureatka tytułu 
„Oryginalna Kobieta Śląska Cieszyńskiego 
2012”, w Goleszowie prowadzi Etno-Chatę 
„Topolej”. Wstęp wolny – zapraszamy!

COK

Dopisani do Listy 
Schindlera

Zapraszamy 2 lutego (poniedziałek) 
o godzinie 17.00 do Domu Narodowego na 
promocję książki i filmu dokumentalnego 
„Dopisani do Listy Schindlera”. To opowieść 
o Kommando Golleschau, jednym z kilku-
dziesięciu podobozów KL Auschwitz III, 
założonym w lipcu 1942 r. na terenie Fabry-
ki Cementu w Goleszowie. Jest to historia 
więźniów uratowanych przez Emilię i Oska-
ra Schindlerów, relacji między miejscową 
ludnością a więźniami, sposobów prze-
trwania, pracy w kamieniołomach, ucie-
czek, likwidacji podobozu, Marszu Śmierci 
i transportu do kolejnych obozów pracy.  
Autorami publikacji są Gustaw Szepke – 
reżyser, muzyk, producent muzyki i tele-
dysków oraz Paweł Stanieczek – pedagog, 
w Goleszowie prowadzi Izbę Oświęcimską. 
Był świadkiem funkcjonowania podobozu 
KL Auschwitz w cementowni w Goleszowie. 

Wstęp wolny!
COK

O zwyczajach 
i obrzędach lutowego 
okresu mięsopustu

Folklor, obyczaje, sztuka ludowa, ele-
menty etniczne, kultura wiejska i miejska, 
a więc lokalna tradycja Śląska Cieszyń-
skiego jako żywa, niepowtarzalna wartość 
– to sfera zainteresowań „Żywych źródeł”.  
5 lutego (czwartek) o g. 17.00 w Domu Na-
rodowym odbędzie się kolejne spotkanie 
w tym cyklu – poświęcone zwyczajom i ob-
rzędom lutowego okresu mięsopustu.

Poprowadzi je Małgorzata Kiereś – et-
nograf, dyrektor Muzeum Beskidzkiego 
w Wiśle, laureatka „Srebrnej Cieszynian-
ki”, badaczka obrzędowości dorocznej w 
społecznościach zróżnicowanych religijnie 
oraz ludowego stroju. Zapraszamy!

COK

Z moich podróży: 
„Północne Włochy – 
Wenecja. Jezioro Garda” 

Włochy kojarzą się ze słońcem, modą, do-
brym jedzeniem, fascynującymi miejscami 
i pięknymi krajobrazami, są doskonałym 
miejscem na spędzenie urlopu na campin-
gu. Podczas urozmaiconego multimediami 
spotkania z Ewą Kostrzewą porozmawia-
my m.in. o stolicy mody Mediolanie, naj-
większym włoskim jeziorze, górach i za-
bytkach... Zapraszamy do COK 6 lutego 
(piątek) o godzinie 17.30.

COK

Galeria Domu 
Narodowego zaprasza
4  lutego (środa) o godzinie 16.00 za-

praszamy do Galerii Domu Narodowego 
na wernisaż wystawy „Dyplomy – witraż, 
prezentującej wybrane prace dyplomantek 
z pracowni dr hab. Katarzyny Pyki (Insty-
tut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego). Nie po-
kazujemy tu całości prac dyplomowych, ale 
tylko te obiekty, które zrealizowane zostały 
w szkle. Witraż klasyczny, technika Tiffanie-
go, mozaika oraz elementy fusingu pozwoliły 
młodym artystkom na bardzo indywidualne 
w formie i zróżnicowane w tematyce budo-
wanie obrazu, który dopiero zaczyna istnieć 
w przenikającym go świetle…

W wystawie, którą można oglądać do 
24 lutego biorą udział: Adrianna Kluczny, 
Kamila Kornaga, Zofia Mihilewicz, Karolina 
Nowak, Aneta Płaczek, Aneta Szarzec.

COK

Nie tylko dla Pań...  
Muzyczny spektakl 
w COK

W niedzielę 8  marca o godzinie 16.00 
w sali koncertowej Domu Narodowego od-
będzie się spektakl „Pociąg relacji kobie-
ta–mężczyzna”. To żartobliwa, muzyczna 
podróż w głąb relacji damsko-męskich, 
w czasie której za pośrednictwem znanych 
polskich piosenek oraz inteligentnego żar-
tu opowiemy o odwiecznych zależnościach 
pomiędzy światem kobiet i mężczyzn. Do-
wiemy się też kilku prawd o związkach – 
w krzywym zwierciadle i z przymruże-
niem oka… W wykonaniu Justyny Hubczyk 
(wokal) i Łukasza Foresta-Piechoty (forte-
pian) usłyszymy ponadczasowe przeboje: 
„Gdy mi Ciebie zabraknie”, „O mnie się nie 
martw”, „Bombonierka”, „Bo to się zwykle 
tak zaczyna” i wiele innych...  

Zapraszamy nie tylko Panie! Bilety w ce-
nie 15 zł do nabycia w COK.

COK

kultura
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Dla najmłodszych podczas 
ferii przygotowaliśmy w COK 
„Domu Narodowym” szereg 
atrakcyjnych zajęć w formie 
warsztatów, pokazów i spotkań.

Warsztaty prowadzone są 
dla dzieci w wieku 6-12 lat. 
Obowiązują zapisy – ilość miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnic-
twa jest dokonanie wpłaty (karnet na 10 zajęć: 60 zł, bilet pojedynczy: 
7 zł) na tydzień przed imprezą. Na zajęcia szachowe wstęp wolny. 

• „ZIMOWE ZWIERZAKI” – warsztaty ceramiczne
2 i 3.02 g. 11.00 
Uczestnicy zajęć wybiorą zwierzątko, które najbardziej kojarzy im 
się z zimową porą. Może to będzie pingwin, foka, miś polarny...? 
Dzięki użyciu samoutwardzalnej gliny dzieci będą mogły wykona-
ną pracę zabrać do domu.

• „HU! HU! HA! NASZA ZIMA ZŁA...”
4.02 g. 10.00 
Z plastikowej butelki zrobimy karmnik – zimową „ptasią stołówkę” 
dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Na zajęciach dowiemy się jak 
materiały pochodzące z recyklingu można twórczo i pożytecznie 
przywrócić do życia. 

• „WYCZAROWANE Z PAPIERU” – warsztaty origami 
5 i 12.02 g. 10.00 
Dzieci krok po kroku poznają technikę tej pochodzącej z Chin, a roz-
winiętej w Japonii sztuki składania papieru.

• SZKÓŁKA SZACHOWA DLA NAJMŁODSZYCH
5 i 12.02 g. 16.00 

• „MAGICZNA KONSOLA" – warsztatów dla małych dj-ów
6.02 g. 10.00 
DJ – kto to taki? Jak wygląda i na czym polega jego praca? Czy trzeba 
bać się mikrofonu? Czy mikserem zrobimy ciasto, a może coś inne-
go? Odpowiemy na te i wiele innych pytań...

• „ŚNIEŻYNKA..., PIERZYNKA...” – warsztaty rękodzieła 
9.02 g. 10.00 
Na zajęciach uszyjemy „śniegową” kulę, którą ozdobimy guzikami, 
koronkami, śnieżynkami z filcu i materiału.

• „KRÓLOWA ŚNIEGU” – warsztaty plastyczno-teatralne
10.02 g. 10.00 
Inspiracją warsztatów jest znana baśń J. Ch. Andersena. Wykona-
my postacie z baśni i scenografię do niej. W 2 części zajęć dzieci 
w drewnianym teatrzyku (replika Sceny Starego Teatru w Kopen-
hadze, na której niegdyś występował sam Andersen) wystawią 
spektakl lalkowy „Królowa Śniegu”. Będzie nam towarzyszyć po-
zytywkowa muzyka. 

• „KARNAWAŁOWE MASKI” – warsztaty plastyczne
11.02 g. 10.00
Z rożnych materiałów plastycznych wykonamy i pięknie ozdobimy 
maski. Porozmawiamy też o karnawałowych zwyczajach...

• „BUKIECIKI Z BIBUŁY” – warsztaty rękodzieła
13.02 g. 10.00 
Na warsztatach dzieci z „krepiny” wykonają rożne kwiaty, z których 
powstaną bukieciki. Będą je mogły podarować kochanej osobie.

COK

Na warsztatach dzieci wyczarują różne figury z papieru...

... oraz gliny. Swoje prace będzie można zabrać na pamiątkę do domu.

zima w mieście 2015
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Ferie na sportowo
2 lutego w województwie śląskim za-

czynają się ferie zimowe. Jak co roku z tej 
okazji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Cieszynie przygotował specjalną propo-
zycję spędzenia wolnego czasu dla dzieci 
z cieszyńskich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Celem przedsięwzięcia, finan-
sowanego ze środków gminy Cieszyn, jest 
aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży 

poprzez wspólną aktywność fizyczną, 
sportową rywalizację, zabawę i integrację. 

Akcja „Zima w mieście 2015” będzie re-
alizowana zarówno w formie zajęć stałych 
(m.in. bezpłatne lodowisko i basen „Za je-
den uśmiech”, narciarstwo biegowe oraz 
zjazdowe, warsztaty szachowe, snowboard, 
ferie z karate, Sport pod lupą, zajęcia spor-
towo-rekreacyjne w szkolnych salach gim-
nastycznych itp.), jak i również w formie 
turniejów i zawodów (m.in. zawody snow-
boardowe i narciarskie, turnieje koszyków-

ki oraz piłki nożnej, sportowa gra miejska) 
oraz imprez sportowych (Walentynkowe 
Lodowisko). Po raz pierwszy uczestnicy 
będą mogli wziąć udział w spotkaniach te-
matycznych z osobistościami sportu (Sport 
pod lupą), w których poznają tajniki oraz 
specyfikę prezentowanych dyscyplin spor-
tu oraz w sportowej grze miejskiej, w której 
będzie trzeba pokonać specjalnie przygoto-
waną trasę, wykonując określone zadania.

Więcej informacji: www.mosir-cieszyn.pl.
Robert Hubczyk

Ferie wśród starych książek

W czasie nadchodzących ferii zimowych 
Książnica Cieszyńska zaprasza wszystkich 
zainteresowanych, szczególnie zaś młodzież 
gimnazjalną i licealną, do udziału w poka-

zach i warsztatach poświęconych dziejom 
książki, kulturze piśmienniczej i historii 
Śląska Cieszyńskiego. Zajęcia ilustrowane 
pokazami zabytkowych rękopisów i druków, 
wzbogacone  multimedialnymi prezenta-
cjami oraz nauką praktycznego korzysta-
nia ze zbiorów biblioteki, odbywać się będą 
w dniach 4-13 lutego (ul. Mennicza 46). Udział 
w pokazach i warsztatach jest bezpłatny. Za-
jęcia rozpoczynają się o godz. 11.00. 

Indywidualni uczestnicy powinni swo-
ją obecność zaanonsować co najmniej 
10 minut przed rozpoczęciem zajęć w Czy-
telni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej. 
Opiekunowie grup zorganizowanych pro-
szeni są o wcześniejsze uzgodnienie termi-
nu (tel. 33 851 38 42 w godz. 10.00-18.00 lub  
swies@kc-cieszyn.pl). Udział w co najmniej 

pięciu lekcjach uprawnia ich uczestników 
do otrzymania nadawanego przez Książni-
cę Cieszyńską indywidualnego „Certyfika-
tu młodego znawcy dawnej książki”.
• 4.02 Czym jest i czym zajmuje się  Książni-
ca Cieszyńska? 
• 5.02  „Nasz drogi święty skarb”  
• 6.02 Jak korzystać ze zbiorów Książnicy 
Cieszyńskiej? 
• 9.02 Od pergaminu do e-booka  
• 10.02 Warsztaty kaligrafii, czyli sztuka 
pięknego pisania
• 11.02  Ekslibrisy i dedykacje w teorii oraz 
praktyce 
• 12.02 Szlachta cieszyńska – tajemnice 
warsztatu heraldyka i genealoga  
• 13.02  Konserwacja dawnej książki.
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Biblioteka zaprasza na ferie
Trwa ostatnie odliczanie do dwutygodniowego okresu wolnego 

od zajęć szkolnych, który wspólnie z cieszyńską biblioteką dzieci, 
młodzież, a nawet ich rodzice będą mogli spędzić przyjemnie, cie-
kawie i kreatywnie! Z tej okazji Oddział dla dzieci tradycyjnie przy-
gotował wiele atrakcji, m.in.: turnieje gier planszowych, warsztaty 
literackie i całe mnóstwo warsztatów plastycznych, najbardziej lu-
bianych przez naszych milusińskich. Startujemy codziennie o godzi-
nie 14.00. Małych miłośników tanecznych pląsów zapraszamy na bal 
karnawałowy z Władcą Pierścieni, współorganizowany z Centrum 
Helen Doron, który odbędzie się 7 lutego (sobota) o godz. 12.00 w sali 
konferencyjnej biblioteki na drugim piętrze. Na dziecięcy balik obo-
wiązują wcześniejsze zapisy i przebrania karnawałowe. 

W okresie ferii, w godzinach dopołudniowych, rodzice będą mo-
gli zostawić swoje pociechy w Kąciku Malucha na parterze działu 
dziecięcego, gdzie oprócz kolorowych książek i czasopism, mali 
czytelnicy będą mieli do dyspozycji pacynki, kukiełki, teatrzyk ilu-
stracji Kamishibai, gry towarzyskie, zabawki oraz trzy stanowiska 
komputerowe z bezpłatnym dostępem do sieci. 

Ponadto dzieciom w wieku od 8-12 lat biblioteczna pracownia mul-
timedialna YOURmedi@TWOJEmedia proponuje udział w warszta-
tach programowania w języku Scratch, w ramach ogólnopolskiego 
programu Mistrzowie Kodowania. Scratch to intuicyjny język pro-
gramowania, pozwalający w sposób wizualny tworzyć gry, animacje, 
pokazy multimedialne, historyjki i inne. Jego niewątpliwą zaletą jest 
błyskawiczny efekt i możliwość dzielenia się wytworami swojej pra-
cy z innymi. W okresie ferii młodzi Mistrzowie Kodowania spotykać 
się będą w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 9.00-11.00. 
Uwaga! Z powodu ograniczonej liczby stanowisk komputerowych 
obowiązują zapisy pod nr tel. 33 8520710 wewn. 18.

Grupy zorganizowane zapraszamy w godzinach przedpołu-
dniowych do udziału w bezpłatnych lekcjach tematycznych „Zima 
w Dolinie Muminków” oraz „Zimobranie” z cyklu Zwyczaje i ob-
rzędy na Śląsku Cieszyńskim (ze względów organizacyjnych na-
uczycieli i wychowawców prosimy o dokonywanie zapisów pod 
nr. tel.: 33 8520710 wewn. 15).

Młodzież z kolei zachęcamy do korzystania z pracowni multime-
dialnej YOURmedi@TWOJEmedia, otwartej codziennie w godzi-
nach 12.00-18.00 (za wyjątkiem czwartków) oraz w soboty w godz. 
9.00-15.00. Można też zapisać się na dwie biblioteczne noce pełne 

atrakcji: Noc Gier Komputerowych (z 7 na 8 lutego) oraz Noc Gier z 
Prądem i Bez Prądu (z 14 na 15 lutego). Startujemy o godzinie 20.00. 
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodzi-
ców lub opiekunów.

Ponadto młodzież i dorosłych zapraszamy do udziału w spotkaniach 
poświęconych dobrym sposobom na tanie podróżowanie pt. „Czy luk-
sus musi być drogi?”. Spotkania odbywać się będą w każdą środę i pią-
tek w okresie ferii, w godz. od 13.00 do 16.00 (czyli 4, 6, 11 i 13 lutego) 
w sali konferencyjnej cieszyńskiej Biblioteki Miejskiej na II piętrze. Na 
warsztatach tych Andrzej Pietrzyk – podróżnik, a zarazem pilot wy-
cieczek, opowie o najlepszych sposobach transportu: tanich liniach 
lotniczych i autokarowych, „polowaniach” na promocje, promocyjnych 
biletach kolejowych oraz o tym, gdzie i jak tanio spać, co jeść i wiele 
więcej. Wspólnie przekonamy się, że podróżowanie jeszcze nigdy nie 
było tak proste i tanie, a planowanie wspólnych wypadów, gdy za 
oknem szaro i zimno może się okazać bardzo przyjemne. Wstęp wolny!

Szczegółowy program ferii zimowych z biblioteką znajdziecie na 
stronie www.biblioteka.cieszyn.pl oraz na stronie 17.

BM

Nestorzy cieszyńskiej 
litografii

W czasach monarchii Austro-Węgierskiej 
Cieszyn uznawany był i ceniony jako pręż-
ny ośrodek drukarstwa. Wiedeń m.in. za-
opatrywany był w wychodzące stąd druki 

buchalteryjne. Tego typu druki wykonywa-
ne były zwykle metodą litograficzną. Cie-
szyńska litografia zasłynęła swą wysoką 
jakością wykonania. Litografowie pracujący 
w miejscowych drukarniach nie ograniczali 
się wyłącznie do przygotowywania kamie-
ni drukowych. Byli też uznanymi grafikami, 
malarzami i fotografami. Najbliższa wystawa 
w Galerii „Przystanek Grafika” przy Muzeum 
Drukarstwa w Cieszynie przypomina dwie 
wyjątkowe postacie – Franciszka Kubaczkę 
i Gustawa Porębskiego. Działali zawodowo 
w połowie XX w. w dwóch miejscowych zakła-
dach – Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej 
i Cieszyńskich Zakładach Kartoniarskich. 
Poza swymi zawodowymi dokonaniami sły-
nęli z działalności artystycznej. Franciszek 
Kubaczka pozostawił po sobie niezliczone 
dzieła malarskie. Jego wspaniałe akwarele do 
dziś wzbogacają zbiory wielu kolekcjonerów 
oraz obdarowanych nimi przyjaciół i rodzinę. 

Gustaw Porębski z kolei, oprócz twórczości 
malarskiej parał się fotografią. Był też wie-
loletnim członkiem cieszyńskiego Fotoklubu.

Przedstawienie i przypomnienie tych za-
służonych dla cieszyńskiego drukarstwa 
twórców kultury było możliwe dzięki udo-
stępnieniu pamiątek rodzinnych oraz dzieł 
znajdujących się w zbiorach prywatnych.

Nie stosuje się już litografii w drukar-
niach. Tym bardziej podkreślenia godnym 
jest, że w cieszyńskim Wydziale Artystycz-
nym Uniwersytetu Śląskiego – Instytut 
Sztuki zadbano o kontynuację tej szlachet-
nej techniki twórczej. Kolejne rzesze stu-
dentów mają okazję poznać trudny, ale jak-
że satysfakcjonujący obszar sztuki.

Na wystawę do Galerii „Przystanek Grafi-
ka” przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 
(ul. Głęboka 50) zapraszamy od 12 lutego 
do 17 marca w godzinach otwarcia Muzeum.

efkaSzkic Franciszka Kubaczki
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Zbycie lokali

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz aktualnych najemców:
– lokal mieszkalny nr  4 położony w budynku 
przy ul. ks. Trzanowskiego 3 w Cieszynie wraz 
z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 6552/35084 części,
– lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku 
przy placu Poniatowskiego 9 w Cieszynie wraz 
z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 12254/209858 części,
– lokal mieszkalny nr 22 położony w budynku 
przy placu Poniatowskiego 9 w Cieszynie wraz 
z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 12096/209858 części,
– lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku 
przy ul.  Strzelców Podhalańskich  2 w Cieszy-
nie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej 
i części wspólnych budynku w 4098/97841 części,
– lokal  mieszkalny  nr  3 położony w budynku 
przy ul.  Strzelców Podhalańskich  4 w Cieszy-
nie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej 
i części wspólnych budynku w 5955/98475 części,
– lokal  mieszkalny  nr  5 położony w budyn-
ku przy  ul.  Błogockiej  42 w Cieszynie wraz 
z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 9592/66459 części,
– lokal  mieszkalny  nr  6 położony w budyn-
ku przy ul.  Błogockiej  42 w Cieszynie wraz 
z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 7975/66459 części,
– lokal mieszkalny położony w oficynie przy 
ul. Błogockiej 42A w Cieszynie wraz z udziałem 
do nieruchomości gruntowej i części wspólnych 
budynku w 8888/66459 części,
– lokal mieszkalny nr  5 położony w budynku 
przy ul. Głębokiej 54 w Cieszynie wraz z udzia-
łem do nieruchomości gruntowej i części wspól-
nych budynku w 15519/88513 części.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres 21 dni, tj. od 14 stycznia do 3 lutego 2015 r.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w dro-
dze dwuetapowego przetargu ustnego nieogra-
niczonego, lokal użytkowy położony na parterze 
budynku nr 30 przy ul.  Głębokiej w Cieszynie 
o łącznej powierzchni użytkowej 36,44 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na 
tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronie interneto-
wej ZBM w C-nie Sp. z o.o. www.bip.zbm.cieszyn.pl. 
Szczegółowe informacje: ZBM w C-nie Sp. z o.o.,  
ul. Liburnia nr 2a, I p., pok. nr 18, tel. 33 852 37 52.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do naj-
mu, w drodze dwuetapowego przetargu ustne-
go nieograniczonego, lokal użytkowy położony 
na parterze budynku nr 57 przy ul. Głębokiej 
w Cieszynie o powierzchni użytkowej 37,37 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na 
tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul .Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronie interneto-
wej ZBM w C-nie Sp. z o.o. www.bip.zbm.cieszyn.pl. 
Szczegółowe informacje: ZBM w C-nie Sp. z o.o., 
ul. Liburnia nr 2a, I p., pok. nr 18, tel. 33 85 23 752.

Lokale do wynajęcia

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze przetargu pisemnego, nieograniczonego 
– konkurs ofert, lokal użytkowy położony na par-
terze budynku nr 60 przy ul. Głębokiej w Cie-
szynie (wejście do lokalu przez korytarz budynku), 
o łącznej powierzchni użytkowej 16,50 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Li-
burnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie 
internetowej ZBM w C-nie Sp. z o.o.: www.bip.
zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Nabór uczniów do klas 
pierwszych w SP1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Cie-
szynie (ul. Matejki 3, tel. 338520733, kom. 
722075516, www.sp1cieszyn.edu.pl) ogła-
sza nabór pierwszoklasistów na rok szkol-
ny 2015/2016 – dzieci urodzone w latach 
2008 (od 1 lipca) oraz cały rocznik 2009.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 zawia-
damia o obowiązku dokonania zapisu do kla-
sy I na rok szkolny 2015/2016 Państwa cór-
ki/syna zamieszkałych w obwodzie szkoły. 
Rodzice zobowiązani są wypełnić wniosek 
(wzór nr 1 dla dzieci zamieszkałych w obwo-
dzie oraz wzór nr 2 dla dzieci spoza obwodu 
szkoły do pobrania w sekretariacie szkoły 
lub na stronie internetowej szkoły) i złożyć 
go w sekretariacie szkoły w terminach:
• 16.02 (poniedziałek) od 7.30 do 10.00
• 17.02 (wtorek) od 14.00 do 16.00
• 19.02 (czwartek) od 14.00 do 16.00
• 20.02 (piątek) od 7.30 do 10.00.

Rodzice dokonują zapisu do klasy I osobi-
ście, zachęcamy do przyjścia z dziećmi.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół ds. promocji SP1 w Cieszynie

 1% podatku dla 
cieszyńskich OPP 

Przy rozliczaniu się z podatku za rok 2014 
istnieje możliwość przekazania 1% na rzecz wy-
branych przez siebie organizacji. Zachęcamy do 
przekazania tej kwoty na rzecz cieszyńskich or-
ganizacji pożytku publicznego. 

• KRS 0000070261: Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, tel. 33 858 13 64, 
www.psouu.cieszynski.info
• KRS 0000037729: Stowarzyszenie Rehabilita-
cji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych, ul. Głęboka 11a, tel. 33 858 
12 56, www.strehon.ox.pl
• KRS 0000081114: Stowarzyszenie Pomo-
cy Wzajemnej „Być Razem”, ul. ks. Janusza 3, 
tel. 33 479 54 54, www.bycrazem.com
• KRS 0000032238: Macierz Ziemi Cieszyńskiej 
– Towarzystwo Miłośników Regionu, ul. Stalma-
cha 14, tel. 33 852 16 59, www.macierz.cieszyn.pl
• KRS 0000130105: Fundacja Zdrowia Śląska 
Cieszyńskiego, ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11 
wew. 291, www.fundacja.cieszyn.pl
• KRS 0000134259: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty, ul. Wą-
ska 2a, tel. 33 851 45 14, www.hospicjum.home.pl
• KRS 0000267283: Stowarzyszenie dla Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Mło-
dzieży „EkoGa”, pl. Londzina 3, tel. 33 858 18 73, 
www.zseg.cieszyn.pl
• KRS 0000347243: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”,  ul. Bielska 108, 
tel. 662 010 996, www.hospicjumotwartedrzwi.com
• KRS 0000304302: Stowarzyszenie na Rzecz 
Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze 
Dzieci”, ul. Wojska Polskiego 3, tel. 33 852 07 44,  
www.naszedzieci.cieszyn.pl
• KRS 0000366266: Fundacja dla Zwierząt i Śro-
dowiska „Lepszy Świat”, ul. Limanowskiego 8/3, 
tel. 782 71 77 71, www.fundacjalepszyswiat.pl
• KRS 0000063101: Stowarzyszenie „Dziedzic-
two” św. Jana Sarkandra, pl. Dominikański 2, 
tel. 33 852 51 84, www.dziedzictwo.org.pl
• KRS 0000388684: Fundacja św. Elżbiety Wę-
gierskiej w Cieszynie, ul. Katowicka 1, tel. 33 852 
80 79, www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl
• KRS 0000017212: Towarzystwo Ewangelic-
kie im. ks. Franciszka Michejdy, ul. Sienkiewi-
cza 2, www.tecieszyn.pl
• KRS 0000347067: Stowarzyszenie Wspiera-
jące Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, 
ul. ks. Trzanowskiego 2
• KRS: 0000225587 z dopiskiem dla Oddziału Re-
jonowego w Cieszynie: Polski Czerwony Krzyż Od-
dział Rejonowy w Cieszynie, Rynek 6, tel. 33 852 01 74. 

                                      BZ

Budżet Cieszyna na 2015 rok 
oraz WPF na lata 2015-2025

W związku z uchwaleniem przez Radę 
Miejską Cieszyna budżetu miasta na 2015 
rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta na lata 2015-2025 informujemy, że 
pełny tekst powyższych uchwał jest do-
stępny w Cieszyńskim Centrum Informa-
cji (Rynek 1) oraz w formie elektronicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Cieszy-
na: bip.um.cieszyn.pl.

Wydział FN

SP4 zaprasza!
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Cie-

szynie serdecznie zaprasza Rodziców dzieci 
urodzonych w drugiej połowie 2008 roku 
oraz z rocznika 2009 do zapisu  dziecka 
do  klasy  pierwszej  w  roku  szkolnym 
2015/2016. Zapisy będą się odbywać w se-
kretariacie szkoły do 27 lutego, w godz. od 
8.00 do 15.30 (19.02 do godz. 17.00). Do zgło-
szenia potrzebne jest podanie o przyjęcie 
dziecka do klasy pierwszej (do pobrania ze 
strony internetowej szkoły – www.sp4cie-
szyn.pl – lub w sekretariacie) oraz dokument 
potwierdzający dane dziecka (dowód osobi-
sty, paszport lub akt urodzenia).

Drodzy Rodzice, nadszedł czas decydowa-
nia o przyszłości waszych dzieci. Zastanawia-
cie się, czy wysłać je do szkoły w rejonie, czy 
może wybrać inną placówkę; martwicie się 
o los sześciolatków... Podjęcie decyzji w tak 
ważnej sprawie z pewnością nie jest łatwe, 
dlatego zapraszamy na Dzień Otwarty, któ-
ry odbędzie się w czwartek 26 lutego o go-
dzinie 16.00 – to świetna okazja, by poznać 
szkołę i nauczycieli, przekonać się, że SP4 to 
przyjazne miejsce. Drodzy Rodzice, zapoznaj-
cie się z naszą ofertą i dokonajcie wyboru.

SP4



14 ogłoszenia i komunikaty

Zmiana godzin otwarcia kas

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że począwszy od 1 lutego 
2015 r. kasa Spółki przy ulicy Słowiczej 59 czynna będzie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Należności można również regulować w pozostałych kasach Spółki:
– przy ulicy Katowickiej 34 (Zarząd cmentarzy komunalnych) od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.15 do 14.30,
– przy ulicy Motokrosowej 27 (Oczyszczalnia Ścieków) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 
do 14.30
lub przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S. A. określony na fakturze.

ZGK

Sprzedaż gruntu
 
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza drugi 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości  gruntowej położonej w Cieszynie 
przy ul. Żwirki i Wigury, oznaczonej jako dział-
ka ewidencyjna nr 92 obr. 45 o pow. 258 m2 zapi-
sana w księdze wieczystej nr BB1C/00058113/4 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. 
w sali nr 126 (poprz. ozn. nr 13) Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 
10.00.

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi 
15 000,– zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wys. 
1 500,– zł.

Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19 lutego 2015 r., przelewem 
na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. 
w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 
8169. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Na sprzedaż: nieruchomość gruntowa przy ul. 
Żwirki i Wigury.

Wolne stragany handlowe na 
targowiskach

Miejski Zarząd Dróg informuje, że Targowisko 
Miejskie w Cieszynie przy ul. Katowickiej oraz 
Miejskie Hale Targowe przy ul. Stawowej dys-
ponują wolnymi miejscami przeznaczonymi do 
handlu (stragany, boksy). 

Ponadto przypominamy, iż w okresie waka-
cyjnym – lipiec oraz w okresie zimowym – sty-
czeń, luty i marzec na Targowisku Miejskim 
wysokość opłaty targowej oraz opłaty rezerwa-
cyjnej obniżona jest o 50%. 

Cena najmu boksu w Miejskich Halach Targo-
wych to 278,00 zł miesięcznie bez dodatkowych 
opłat. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w biurze Miejskich Hal Targowych przy ul. Sta-
wowej 6 (I piętro) lub pod numerem telefonu 
338523653, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.00 do 13.00. Zapraszamy. 

 Kwalifikacja wojskowa w 2015 roku

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie informu-
je, że w okresie od  2 lutego do 23 marca 2015 r. przeprowadzona zostanie 
kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1996 r.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona dla osób wymienio-
nych niżej w pkt. 1, zamieszkałych stale lub przebywających czasowo po-
nad 3 miesiące na terenie:
– miasta: Cieszyna, Ustronia, Wisły, Skoczowa i Strumienia 
– gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna i Zebrzy-
dowice 
w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 
(III piętro, pok. 202) w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-
15.00. 

 
1. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn:

a) urodzonych w 1996 roku, 
b) urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby wojskowej.

2. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w la-
tach 1994-1995, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdol-
ne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres 
tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, 
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifi-
kacji wojskowej;
c) ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby woj-
skowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej.

3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety: 
a) urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 koń-
czą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół 
lub kierunków.

4. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwa-
lający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia 
się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przy-
czyny niestawienia się;
b) komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki 
badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy 
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – fotografię o wymiarach 
3 × 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wy-
kształcenia lub pobierania nauki. 

5. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uza-
sadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży na nią 
grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie 
przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 32 ust 10 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (tekst jednolity z 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 461.) 

6. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmi-
strzem (prezydentem  miasta), przed komisją lekarską lub wojskowym ko-
mendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa pod-
dania się badaniom lekarski albo nieprzedstawienie dokumentów, których 
przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ogranicze-
nia wolności (art. 224 cytowanej wyżej ustawy).

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
mgr Grzegorz Soboszek 

Informacja dla najemców 
lokali komunalnych

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że Burmistrz Miasta 
Cieszyna odstąpił od podwyższenia stawek 
czynszowych w komunalnych lokalach miesz-
kalnych w 2015 roku.

Jednocześnie informujemy, że zmiana ceny 
wody, zatwierdzona uchwałą nr IV/6/14 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014 roku, 
oraz zmiana ceny za odprowadzanie ścieków, 
która ulega zmianie od 8 maja danego roku, dla 
najemców komunalnych lokali zostanie wpro-
wadzona jednorazowo od 1 maja 2015 roku.

ZGK

(tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.) sprzedaż  nieruchomości  jest 
zwolniona z podatku VAT.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zo-
stało zamieszczone na stronie internetowej  
bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
UM w Cieszynie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, 
tel. 33 4794 234, 33 4794 230.
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Szanowni Mieszkańcy!
W związku z niekorzystnymi warunkami at-

mosferycznymi, które mają wpływ na działanie 
wentylacji grawitacyjnej w lokalach przypomi-
namy Państwu prawidłowe zasady eksploatacji 
mieszkań, przestrzeganie których pozwoli na 
bezpieczne użytkowanie lokali.

1. Co to jest wentylacja i jak działa?

We wszystkich lokalach mieszkalnych zasto-
sowany jest jeden typ wentylacji i jest to wenty-
lacja grawitacyjna. Wentylacja taka działa w spo-
sób naturalny, wykorzystując różnicę ciężaru 
powietrza. Ciepłe powietrze w lokalu mieszkal-
nym jest lżejsze od powietrza na zewnątrz 
i unosi się do góry. Powietrze, wypływając przez 
komin wentylacyjny, stwarza podciśnienie w lo-
kalu mieszkalnym rzędu 10 Pa. Podciśnienie to 
powoduje zasysanie do lokalu mieszkalnego „no-
wego”, świeżego powietrza z zewnątrz. Krótko 
mówiąc, powietrze wychodzące przez komin 
musi być zastąpione innym z zewnątrz miesz-
kania. Brak różnicy temperatur – w mieszkaniu 
jest zimno, a na zewnątrz ciepło – nie pozwoli na 
prawidłowe działanie wentylacji. Nie pomoże 
wyższy komin czy nasada kominowa.

2. Co ma wpływ na ciąg przewodów 
wentylacyjnych?

Jak już wspomnieliśmy powietrze wychodzą-
ce z mieszkania musi zostać zastąpione przez 
nowe. Rozpatrzymy dwa przypadki. Pierwszy – 
którędy powietrze jeszcze uchodzi z mieszka-
nia i drugi – którędy może do niego dojść. 

Pierwszy przypadek – powietrze wychodzi 
z mieszkania przewodami wentylacyjnymi, ale 
nie tylko. Powietrze jest zużywane przez wszel-
kiego rodzaju piece na paliwo stałe (węgiel) 
oraz piece łazienkowe, popularnie zwane jun-
kersami. Jeśli przyjmiemy, że to ciepłe, lżejsze 
powietrze uciekające przewodami wentylacyj-
nymi ma temperaturę rzędu 18-22°C, to tempe-
ratura spalin gazowych wynosi 80-150°C, zaś 
najcieplejsze są spaliny z pieców węglowych 
i mają temperaturę 190-350°C. Jeśli tempera-
tura spalin jest wyższa, to znaczy, że spaliny te 
są lżejsze od powietrza w mieszkaniu i szybciej 
będą unosić się do góry, czyli uciekać do komi-
na. Spaliny tworzą podciśnienie w lokalu rzędu 
30 Pa, czyli trzy razy mocniejsze od wentylacji. 

Drugi przypadek – powietrze może wchodzić 
do mieszkania przez otwory okienne, drzwi 
oraz wszelkiego rodzaju kanały nawiewne.

Przykładowe normowe wymiany powie-
trza w pomieszczeniach:
Kuchnia z kuchnią węglową lub gazową: 70 m3/h
Łazienka: 50 m3/h
Pokój mieszkalny: 30 m3/h

Dopływające powietrze do mieszkania po-
prawia jego jakość, obniża m.in. wilgotność. 
Wilgoć w powietrzu traktowana jest jako za-
nieczyszczenie. 

Jako ciekawostkę można podać, że cztero-
osobowa rodzina przygotowująca posiłek w po-
mieszczeniu 20 m2 wygeneruje 625 g wody. 
Bez wentylacji wilgotność powietrza podnie-

sie się w tym pomieszczeniu z 30% do prawie 
95%. Przypomnijmy, że optymalna wilgotność 
powietrza to 40%. Wilgotność powyżej 50% 
może stwarzać dogodne warunki do rozwoju 
grzybów. Dlatego tak ważne jest umożliwienie 
dostępu świeżego powietrza do mieszkania.

3. Tlenek węgla – czad – co to jest i skąd 
się bierze?

Tlenek węgla CO powstaje w wyniku niepeł-
nego spalania (spalania przy ograniczonym do-
pływie powietrza) paliw węglopochodnych, np. 
węgla, gazu, oleju opałowego, węgla drzewnego. 
Może być emitowany przez lampki, piecyki naf-
towe i gazowe, kotły na paliwa stałe, gazowe, ko-
minki, podgrzewacze wody. Powodem pojawia-
nia się tlenku węgla w mieszkaniu może być m.in. 
niewłaściwie działająca wentylacja, niedrożne 
kanały spalinowe, wadliwe urządzenia grzew-
cze. Jest to gaz bezbarwny, bez zapachu i smaku, 
minimalnie cięższy od powietrza, silnie duszący. 
Ilość 0,5% w powietrzu to dawka śmiertelna. 

4. Dlaczego powietrze nie może dostać się 
do mieszkania?

Okna – powietrze przechodzi przez szczeliny 
pomiędzy uszczelkami w momencie ustawienia 
klamki w pozycji mikrouchył. Pamiętajmy, że nie 
zawsze powietrze ma swobodny dostęp przez te 
szczeliny. Uszczelki działają prawidłowo w po-
wietrzu suchym. W czasie mgły i temperatury 
ok. 1-3°C woda zakleja pory w uszczelkach, unie-
możliwiając przepływ – nie ma nawiewu. Przy 
silnym mrozie poniżej –14°C uszczelki sztywnie-
ją i też nie zapewniają właściwego nawiewu do 
lokalu. Zamknięte okna z zaklejonymi otworami 
nawiewnymi są szczelne i uniemożliwiają dostęp 
powietrza do mieszkania.

Drzwi – żeby powietrze mogło dostać się do 
lokalu, stosuje się czasami podcięcie drzwi na 
całej ich szerokości. Drzwi do łazienki zgod-
nie z Polską Normą muszą posiadać otwór 
nawiewny o pow. 225 cm2. Szczelne drzwi ze-
wnętrzne, szczelne drzwi wewnętrzne z pro-
gami oklejone uszczelkami stwarzają szczelne 
przegrody, uniemożliwiając swobodny prze-
pływ powietrza. Otwór w drzwiach łazienki 
nie doprowadzi powietrza do środka, jeżeli nie 
będzie możliwości swobodnego jego przepły-
wu przez lokal mieszkalny.

Nawiew – zbyt mały otwór niezapewniają-
cy dostarczenia wymaganej ilości świeżego 
powietrza.

By wentylacja działała poprawnie:

• w oknach zawsze przynajmniej jedno skrzy-
dło należy ustawiać w pozycji mikrouchyłu;
• pamiętajmy, że mikrouchył nie zawsze dzia-
ła – mgła lub mróz;
• nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych;
• nie wolno zaklejać kanałów nawiewnych – po-
wietrze jest potrzebne do wentylacji, spalania, 
usuwania wilgoci, poprawy samopoczucia;
• nie wolno zaklejać kratek nawiewnych 
w drzwiach łazienki – pamiętajmy, że junkers na 
1 m3 gazu zużyje 9,9 m3 powietrza. Przy ograni-

czonym dostępie powietrza będzie działał nie-
ekonomicznie oraz wyprodukuje tlenek węgla;
• nie wolno stosować okapów kuchennych 
z elektrycznym wentylatorem powodującym 
wymuszony obieg powietrza. Pracujący wyciąg 
z okapu może odwrócić ciąg w kominie dymo-
wym (piece węglowe) bądź spalinowym (jun-
kersy) i doprowadzić do zatrucia i zaczadzenia;
• konieczne jest przy rozpalaniu pieca węglo-
wego dopuszczenie do mieszkania większej 
ilości powietrza. Piec węglowy do rozpalenia 
potrzebuje dużo tlenu, jednocześnie wysysa 
powietrze z lokalu. Może powodować wstecz-
ny ciąg w kanałach wentylacyjnych;
• należy unikać korzystania z junkersa i jedno-
czesnego rozpalania w piecach węglowych;
• należy minimum raz w roku sprawdzić po-
prawność spalania gazu w palnikach gazo-
wych. Prawidłowy palnik i sprawny piec może 
posiadać w spalinach maksimum 0,03% CO;
• należy sprawdzać również stan techniczny 
czujnika zaniku ciągu. Sprawny czujnik wyłą-
cza piec po 1,5 do 3 minut;
• można zamontować w miejscach szczegól-
nie niebezpiecznych czujnik CO.

 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy 

nawiązać kontakt z kominiarzem (rejon ADM nr 1: 
tel. 601502336, rejon ADM nr 2: tel. 602354439) 
lub bezpośrednio z administracjami (ADM nr 1: 
tel. 338520843, ADM nr 2: tel. 338520223).

Kominiarz, po dokonanym przeglądzie, spi-
sując protokół, podaje wnioski i zalecenia.

Najczęstsze przyczyny braku ciągu 
w wentylacji:

• szczelne mieszkanie,
• brak różnicy temperatur,
• zatkana kratka wentylacyjna,
• zagruzowany przewód,
• wywołanie podciśnienia przez inne urzą-
dzenia – piece.

Akty prawne powiązane z tematyką:

• PN 83/B-03430 Wentylacja w budynkach 
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej – wymagania;
• PN 89/B-10425 Przewody dymowe, spalino-
we i wentylacyjne murowane z cegły – wyma-
gania techniczne i badania przy odbiorze;
• Rozp. MSWiA w sprawie warunków technicz-
nych użytkowania budynków mieszkalnych.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
Zakład Kominiarski B. Karasiński
Zakład Kominiarski K. Konieczny

Wentylacja w lokalach mieszkalnych – co to jest, jak działa, zagrożenia.
Instrukcja prawidłowego użytkowania lokalu
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16 ogłoszenia i komunikaty

I. Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni

Wykonawca: 
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon 
w Pszczynie Baza GDDKiA Skoczów – Po-
górze prowadzi akcję zimową na ulicy Gra-
nicznej (wraz z węzłem „Krasna” oraz wę-
złem „Pastwiska”). Droga utrzymywana jest 
w okresie zimowym w drugim standardzie 
zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad.
2.  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Ka-

towicach,  ul.  Lechicka  24,  40-609  Ka-
towice  prowadzi akcję zimową na drodze 
wojewódzkiej nr 938 – ulica Katowicka (od 
węzła Pastwiska do granicy miasta). Dro-
ga utrzymywana jest w okresie zimowym 
w drugim standardzie zgodnie z Uchwałą Nr 
2078/294/II/2005 Zarządu Województwa 
Śląskiego z dnia 13.09.2005 r.
3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 

w  Cieszynie  43-400  Cieszyn,  ul.  Bobrec-
ka 29 prowadzi akcję zimową na drodze po-
wiatowej – ulica Gwido Langera.
4.  Miejski  Zarząd  Dróg prowadzi akcję 

zimową na drogach publicznych gminnych 
i powiatowych oraz niepublicznych, dla któ-
rych gmina Cieszyn jest zarządcą terenu.
5.  Zakład  Budynków Miejskich  w  Cie-

szynie Sp z o.o. prowadzi akcję zimową na 
drogach wewnętrznych znajdujących się na 
terenach, dla których jest administratorem.
6.  Spółdzielnie  Mieszkaniowe,  Przed-

siębiorstwo  Zarządzania  i  Obrotu  Nie-
ruchomościami  „ZAPON”,  Wspólnoty 
Mieszkaniowe prowadzą akcję zimową na 
drogach osiedlowych.
7. Zakłady pracy prowadzą akcję zimową 

na drogach wewnętrznych znajdujących się 
na terenach, dla których są administratorem.

II. Oczyszczanie i zabezpieczanie 
chodników publicznych

Wykonawca: 
1. Miejski Zarząd Dróg oczyszcza chodniki 

wzdłuż zarządzanych odcinków ulic nieprzy-
porządkowanych innym nieruchomościom.

2. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 
oczyszcza chodnik wzdłuż zarządzanego 
odcinka ul. Gwido Langera nieprzyporząd-
kowany innym nieruchomościom.

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 
oczyszcza chodnik wzdłuż zarządzanego 
odcinka ul. Katowickiej nieprzyporządko-
wany innym nieruchomościom.

4. Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obro-
tu Nieruchomościami „ZAPON” prowadzi 
akcję zimową na chodnikach w terenie, dla 
którego jest administratorem, utrzymuje 
chodniki przyległe do budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych administrowanych przez 
tego wykonawcę.

5. Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Sp. z o.o. prowadzi akcję zimową na 
chodnikach będących w ich administracji 
oraz przylegających do nieruchomości, któ-
rych jest administratorem.

6. Spółdzielnie Mieszkaniowe prowadzą 
akcję zimową na chodnikach będących w ich 
administracji oraz przylegających do nieru-
chomości, których są właścicielami.

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

8. Stowarzyszenie Prywatnych Właścicie-
li Nieruchomości utrzymuje chodniki przy-
ległe do nieruchomości będących w admini-
stracji Stowarzyszenia.

9. Zakłady pracy i instytucje prowadzą 
akcję zimową na chodnikach będących w ich 
administracji, utrzymują chodniki wzdłuż 
nieruchomości, których są właścicielami lub 
zarządcami.

UWAGA: 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008 
z późniejszymi zmianami) art. 5. ust. 1. pkt 4 
właściciele nieruchomości (współwłaści-
ciel, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nierucho-
mości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomościa-
mi) zapewniają utrzymanie czystości i po-
rządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzielo-
ną część drogi publicznej służącej dla ruchu 
pieszego, położoną bezpośrednio przy gra-
nicy nieruchomości. Właściciel nierucho-
mości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płat-
ny postój lub parkowanie pojazdów samo-
chodowych.

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 zobowią-
zani do utrzymania czystości i porządku 
poprzez: 
– usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu 
z dachów, balkonów i gzymsów budynków 
niezwłocznie po ich pojawieniu się;
– uprzątnięcie z powierzchni nieruchomo-
ści, w tym z podwórzy, przejść, bram itp., 
oraz chodnika położonego wzdłuż nieru-
chomości błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń. 

Obowiązek oczyszczania chodników ze 
śniegu i lodu winien być realizowany przez 
ich odgarnięcie w miejsce niepowodujące za-
kłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz 
podjęcie działań usuwających lub co najmniej 
ograniczających śliskość chodnika, przy 

czym usuwanie śniegu i lodu nie może powo-
dować uszkadzania nawierzchni chodnika.

Do ograniczenia śliskości chodnika mogą 
być używane wyłącznie takie materiały jak 
piasek bądź kruszywo naturalne lub sztucz-
ne, które należy niezwłocznie usunąć z chod-
nika po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do ogra-
niczenia śliskości chodnika popiołu i żużlu 
oraz środków chemicznych w postaci stałej 
lub zwilżonej, w tym soli takich jak np. chlo-
rek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia 
lub innych.

Obowiązki wyżej określone dotyczą wła-
ścicieli nieruchomości, zarządców dróg bądź 
innych podmiotów obciążonych obowiąz-
kiem oczyszczania chodników.

III. Oczyszczanie i zabezpieczanie 
parkingów

Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg

IV. Oczyszczanie i zabezpieczanie 
mostów, wiaduktów, kładek dla 
pieszych

1. Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg
2. Wykonawca: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Katowi-
cach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA Sko-
czów – Pogórze (obiekty inżynierskie nad 
drogą krajową S1)

V. Wykaz telefonów jednostek 
biorących udział w Akcji Zimowej

• Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszy-
nie, tel. 33 4795261
• GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon 
w Pszczynie, Baza GDDKiA Skoczów – Pogó-
rze, tel. 33 8538919
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
tel. 32 7819211
• Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie, tel. 33 8525874, 33 8515067
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynian-
ka”, tel. 33 8520218
• Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
tel. 33 4794000
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Liburnia”, 
tel. 33 8510709
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Pia-
stowskie”, tel. 33 8520980
• ADM I ul. Śrutarska, tel. 33 8520843, 
33 8513370
• ADM II osiedle ZOR, ul. Tysiąclecia, 
tel. 33 8520223, 33 8513368
• Przedsięb. Zarządzania i Obrotu Nierucho-
mościami „ZAPON”, tel. 33 8579079
• Straż Miejska, tel. 33 8579400, 986
• MIROTRANS Sp. z o.o. Mirosław Gazurek, 
tel. 33 8555014, 602504528
• Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli 
Nieruchomości, tel. 33 8521383

Miejski Zarząd Dróg

Akcja Zimowa 2014/2015 na terenie Cieszyna



1730 stycznia 2015
Nr 3 (852)co? gdzie? kiedy?

PREMIERY
30.01-12.02 g. 14.15 2D PINGWINY Z MADAGASKA-
RU (familijna komedia przygodowa, dubbing) USA, b.o.
30.01-12.02 g. 16.00, 18.00 3D PINGWINY Z MA-
DAGASKARU (familijna komedia przygodowa, 
dubbing) USA, b.o.
30.01-3.02 g. 20.00 GRA TAJEMNIC (thriller, na-
pisy) USA/Anglia, od 12 lat
6-11.02 g. 20.00 PANI Z PRZEDSZKOLA (kome-
dia) Polska, od 15 lat
6-11.02 g. 20.00 PANI Z PRZEDSZKOLA (kome-
dia) Polska, od 15 lat
13-19.02 g. 14.00, 15:45 BARANEK SHAUN (animo-
wana komedia familijna, dubbing) Anglia/Francja, b.o.
13-15.02 g. 17.30 3D EXODUS: BOGOWIE I KRÓ-
LOWIE (epicka saga biblijna, dubbing)
SEANSE SPONSOROWANE
4.02 g. 20.00 3D EVEREST – POZA KRAŃCEM 
ŚWIATA (dokument fabularyzowany, napisy) 
Nowa Zelandia, od 10 lat, bilety: 14,00 zł
KINO FERII SZKOLNYCH 
2, 3.02 g. 10.00 KACPER I EMMA – ZIMOWE WA-
KACJE (dubbing) Norwegia, od 4 lat, bilety: 10,00 zł
2, 3.02 g. 12.00 MISJA: GWIAZDA (dubbing) Da-
nia, od 7 lat, bilety: 10,00 zł
4.02 g. 10.00 2D WIELKA SZÓSTKA (dubbing) 
USA, b.o., bilety: 10,00 zł
5.02 g. 10.00 3D WIELKA SZÓSTKA (dubbing) 
USA, b.o., bilety: 12,00 zł
4, 5.02 g. 12.00 BELLA I SEBASTIAN (dubbing) 
Francja/Niemcy, od 5 lat, bilety: 10:00 zł
6, 9.02 g. 10.00 KRÓLOWA ŚNIEGU 2 (dubbing) 
Rosja, b.o., bilety: 10,00 zł
6,  9.02 g. 12.00 ANTBOY (dubbing) Dania, od 
7 lat, bilety: 10,00 zł
10.02 g. 10.00 2D PINGWINY Z MADAGASKARU 
(dubbing) USA, b.o., bilety: 10,00 zł
11.02 g. 10.00 3D PINGWINY Z MADAGASKARU 
(dubbing) USA, b.o., bilety: 12,00 zł
10, 11.02 g. 12.00 W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA (dub-
bing) USA/Niem./Irl./Ang., od 7 lat, bilety: 8,00 zł
12, 13.02 g. 10.00 BARANEK SHAUN (dubbing) 
Anglia/Franc., b.o., bilety: 10,00 zł
12,  13.02 g. 12.00 NASZA NIANIA JEST AGEN-
TEM (dubbing) USA, od 7 lat, bilety: 8,00 zł
DKF „Fafik”
5.02 20.00 SZCZĘŚLIWI LUDZIE: ROK W TAJDZE, 
Niemcy, od 15 lat
12.02 g. 20.00 MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST, Pol-
ska, od 15 lat
* – wstęp tylko dla członków klubu posiadają-
cych aktualny karnet DKF

30.01 g. 17.00 „MUZYCZNO-KULINARNIE PRZEZ 
MAROKO” – prelekcja multimedialna Anety 
Okupskiej-Pońc 
1.02 g. 8.00 TARGI STAROCI 
2.02 g. 17.00 „DOPISANI DO LISTY SCHINDLE-
RA” – promocja filmu i publikacji Gustawa Szep-
ke i Pawła Stanieczka 
2-15.02 ZIMA W MIEŚCIE (więcej: str. 10)
4.02 g. 16.00 „NA KAŻDĄ NIEMOC JEST POMOC” – 
wykład Walentego Witczaka (Koło Radiestetów)
5.02 g. 17.00 W CYKLU ŻYWE ŹRÓDŁA: „TRADY-
CJA A WSPÓŁCZESNOŚĆ MIĘSOPOSTNEGO CZA-
SU NA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ” – prelekcja multi-

medialna Małgorzaty Kiereś
6.02 g. 17.30 Z MOICH PODRÓŻY: „PÓŁNOCNE 
WŁOCHY – WENECJA. JEZIORO GARDA” – pre-
lekcja multimedialna Ewy Kostrzewy
9.02 g. 17.00 „LECZENIE BÓLU” – wykład dr 
nauk med. Jacka Mattera (Klub Zdrowia)
10.02 g. 16.00 SPOTKANIE SEKCJI GEOGRAFICZ-
NO-HISTORYCZNEJ UNIWERSYTETU III WIEKU
WYSTAWY
Galeria 
4-24.02 „DYPLOMY – WITRAŻ” – wystawa prac 
z pracowni dr hab. Katarzyny Pyki (wernisaż 
4.02 g. 16.00) 
Galeria „Na Piętrze”
3-27.02 WYSTAWA PRAC Z PRACOWNI ARTY-
STYCZNEJ GIMNAZJUM 1 (wernisaż 3.02 g. 17.00) 

30.01 g. 17.00 charytatywny koncert walentyn-
kowy na rzecz cieszyńskiego hospicjum (LO im. 
M. Kopernika)
6.02  g. 18.00 operetka „Wesoła wdówka”; Gli-
wicki Teatr Muzyczny
13.02 g. 20.00 spektakl komediowy „Pod nie-
mieckimi łóżkami”
20.02 g. 17.30 i 20.00 spektakl „Złodziej”

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
Do 28.02 wystawa „Karol Niedoba i mali cieszyń-
scy mistrzowie”

ODDZIAŁ DLA DZIECI
2.02 g. 14.00 „Otuleni śniegiem” – warsztaty pla-
styczne 
3.02 g. 14.00 „Królewski bon ton”– warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze 
4.02 g. 14.00 „Lodowa kraina” – warsztaty plastyczne 
6.02 g. 14.00 „WyGRYwamy” – turniej gier plan-
szowych
7.02 g. 12.00 Bal karnawałowy „W krainie Wład-
cy Pierścieni”
9.02 g. 14.00 „Zwierzęta, które lubią zimę” – 
warsztaty plastyczne 
10.02 g. 14.00 „Zima w dolinie...” – warsztaty literackie 
11.02 g. 14.00 „Zima na ulicy Głębokiej” – warsz-
taty plastyczne 
13.02 g. 14.00 „WyGRYwamy” – turniej gier 
planszowych
Pracownia multimed. YOURmedi@TWOJEmedia
2-4.02  g. 9.00 MISTRZOWIE KODOWANIA – 
warsztaty programowania dla dzieci       
4.02 g. 13.00 TRAVELmedia – warsztaty taniego 
podróżowania
6.02 g. 9.00 MISTRZOWIE KODOWANIA – warsz-
taty programowania dla dzieci
6.02 g. 13.00 TRAVELmedia – warsztaty taniego 
podróżowania
7/8.02 od g. 20.00 NOC GIER KOMPUTEROWYCH
9-11.02 g. 9.00 MISTRZOWIE KODOWANIA – 

warsztaty programowania dla dzieci
11.02 g. 13.00 TRAVELmedia – warsztaty tanie-
go podróżowania
13.02 g. 9.00 MISTRZOWIE KODOWANIA – 
warsztaty programowania dla dzieci
13.02 g. 13.00 TRAVELmedia – warsztaty tanie-
go podróżowania
14/15.02 od g. 20.00 NOC GIER Z PRĄDEM I BEZ PRĄDU 

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 8.00-
18.00, sob. 9.00-15.00.
Do 10.04 wystawa „Największe, najstarsze, naj-
cenniejsze... Cymelia i osobowości ze zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej”
5.02 g. 17.00 wykład „W końcu sekret kucharski: 
ryba nie krojona, u głowy podsmażona, we środ-
ku pieczona, a mająca potrawkę z sosem u ogo-
na...” – najstarsze książki kucharskie w zbiorach 
Książnicy Cieszyńskiej (K. Kleczek)

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Laureaci kon-
kursu „Śląska Rzecz”. Możliwość organizacji 
warsztatów dla dzieci: tel. 33 851 08 21, wew. 
30, 35 lub 53
Do 15.02 „Viva Basket! – 11 tysięcy kilometrów”. 
Basteja i antresola
Do 15.02 „Świet(l)ne historie”. Oranżeria
WYDARZENIA
4.02 warsztaty plecionkarskie dla dzieci 
6-7.02 ABC Przedsiębiorczości 

Informacja  Turystyczna,  sklep z pamiątkami 
czynne codziennie (za wyjątkiem poniedział-
ków) g. 9.00-17.00
Wieża  Piastowska  i  Rotunda  św.  Mikołaja 
czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Interne-
tu dla osób 50+ prowadzone przez Latarników 
Polski Cyfrowej
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysztacka 2) 
możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicz-
nym: 604 833 667, Krzysztof Neścior.

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tury-
stycznym (maj-wrzesień) również w soboty 
i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie i udział w 
warsztatach graficznych, introligatorskich i typo-
graficznych dla grup w każdym dniu tygodnia po 
uzgodnieniu terminu: 696 652 114 lub osobiście.
Do 10.02 wystawa grafik Henryka Jasińskiego
12.02-17.03 wystawa „Nasz pasja” – litografia; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Muzeum
4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667
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Wiadomości Ratuszowe. Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Franciszek Kubaczka i Gustaw Porębski – wspo-
mnienie

30.01 g. 14.00 odtańczenie poloneza na rynku
1.02 g. 17.00 IV Akademickie Kolędowe Ostatki 
2015; kościół w Kalembicach, ul. Frysztacka 90a
5.02 g. 17.00 prelekcja Alojzego Szupiny „Histo-
ria turystyki na ziemi cieszyńskiej”; SM „Cieszy-
nianka”, ul. Hajduka 17
6.02 g. 15.00-17.00 Pierwsze urodziny Galerii 
PULS: spotkania z artystami, aukcja obrazów; 
ul. Głęboka 25/111
7.02 Bal Sportu Cieszyńskiego; COK, Rynek 12, 
więcej: www.bsc.bdbevent.pl
13.02 g. 20.00 koncert: Kuban. Klub Studencki 
Panopticum, ul. Bielska 66

IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary Targ 
2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA  IZBA  TRADYCJI – Dom Harcerza 
przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po kontak-
cie telefonicznym 33 852 43 75

2-13.02 Zima w mieście (więcej: str. 11)
każda  sobota  g. 9.00 Parkrun Cieszyn. Alejki 
SportParku
30.01 g. 16.00 mecz koszykówki (MU-13): KS MO-
SiR Cieszyn – UKS SP 27 Katowice. Hala MOSiR 
Cieszyn, al. Łyska 21
1.02 g. 17.00 II liga siatkówki mężczyzn: Akade-
mia Talentów Jastrzębski Węgiel II – TKKF Czarni 
Katowice. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
3.02 g. 19.00 II liga koszykówki mężczyzn: 
KS MOSiR Cieszyn – KKS Mickiewicz Romus Kato-
wice. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
7.02 g. 17.00 II liga koszykówki mężczyzn: 
KS MOSiR Cieszyn – Röben Gimbasket Wrocław. 
Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9

Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67
7.02 g. 17.30 INTRYGA
8.02 g. 17.30 SALA NR 7
15.02 g. 17.30 LALKA
17.02 g. 12.30 i 19.00 INTRYGA

Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
4.02 g. 10.00-16.00 Salon fotograficzny uczniów 
(Zespół Szkół Średnich im. Alberta w Cz. Cieszynie)
6.02 g. 17.00 wernisaż Jakub Adamec: TENKÁ 
HRANICE
10.02 g. 15.30 konkurs recytatorski uczniów SP 
Konteszyniec
11.02 g. 10.00-16.00 pokaz kulinarny uczniów (Ze-
spół Szkół Średnich im. Alberta w Cz. Cieszynie)

ważne instytucje

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, 
mci@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,  
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl.  
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00,  
www.mops.cieszyn.pl
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób  
nadużywających środków psychoaktywnych  
oraz ich rodzin 

ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie

ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19
Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób  
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)

ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 29 29
Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. ks. Janusza 3, tel. zaufania 33 851 29 29 
(g. 19.00–7.00)
Hospicjum Domowe

ul. Wąska 2, tel. 691 771 892
Klub Abstynenta „Familia”

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości od pon. do pt.  
w godz. 14.00–20.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny: wt. g. 14-16, śr. g. 15-20, pt. g. 12-17
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 54,  
www.bycrazem.com
Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,  
www.mzd.cieszyn.pl
Pogotowia

Energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992, Ciepłowni-
cze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994, Ratunkowe: tel. 
999, Policja: tel. 997, Straż Pożarna: tel. 998, Europej-
ski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13, Graniczna 1,  
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl
Straż Miejska

ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,  
www.sm.cieszyn.pl
Szpital Śląski

ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpital.netus.pl
Urząd Miejski

Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.

ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60,  
www.zbm.cieszyn.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00,  
www.zgk.cieszyn.pl

Data Apteka (adres, telefon)
30 I –  
16 II

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
33 858-27-65

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

Zapisz się na 
Newsletter

Tych, którzy chcą być na bieżąco infor-
mowani o najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych w Cieszynie, 
zachęcamy do skorzystania z Newslettera. 
Po wejściu na www.cieszyn.pl w zakładce 
Newsletter wystarczy podać swój adres  
e-mail, a wtedy na skrzynkę mailową będą 
trafiać informacje o ważnych wydarze-
niach w naszym mieście.                    BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

Wszystkich Organizatorów imprez odby-
wających się w naszym mieście zachęcamy 
do skorzystania z możliwości bezpłatnej 
promocji polegającej na zgłoszeniu imprez 
do Kalendarium na stronie internetowej 
miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl pro-
simy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją 
imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.          BZ

Polub Cieszyn na 
Facebooku

Zachęcamy do polubienia profilu Cieszy-
na na portalu społecznościowym Facebook. 
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi im-
prez, konkursy, itd. – to wszystko na www.
facebook.com/CieszynRobiWrazenie        BZ

Sport

Różne...
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wydarzenia

XVIII Ogólnopolski 
Dzień Judaizmu 
w Cieszynie

Ogólnopolski Dzień Judaizmu jest inicja-
tywą Episkopatu Polski. Został ustanowio-
ny przez Konferencję Episkopatu Polski 
w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego, a także mo-
dlitwa i refleksja nad związkami obu reli-
gii. Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom 
w odkrywaniu judaistycznych korzeni 
chrześcijaństwa. Polska jest drugim, po 
Włoszech, europejskim krajem, w którym 
zaczęto organizować jego obchody. Póź-
niej włączyły się w tę inicjatywę m.in. Au-
stria, Holandia i Szwajcaria. Ogólnopolski 
Dzień Judaizmu obchodzony jest corocznie 
17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan.

Gospodarzem XVIII Dnia Judaizmu była 
diecezja bielsko-żywiecka, na jej terenie – 
w Bielsku-Białej, Oświęcimiu, Żywcu i Cie-
szynie odbyło się wiele wydarzeń. 

W Cieszynie, 17 stycznia na „starym” 
cmentarzu żydowskim, biskup Roman Pin-
del odsłonił tablicę pamiątkową poświęco-
ną 81 pomordowanym przez hitlerowców 
w 1944 i 1945 roku. Uroczystość rozpoczął 
burmistrz Cieszyna Ryszard Macura: Tym 
wydarzeniem chcemy oddać cześć i szacunek 
tym, którzy zginęli, ale również odnosimy się do 
tych, którzy tworzyli Cieszyn, do wyznawców 
religii mojżeszowej, do Żydów, którzy stanowili 
ważny element kultury Cieszyna. Bardzo dzię-
kuję wszystkim zgromadzonym za obecność.

Modlitwę zmówili przewodniczący Gmi-
ny Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach 
Włodzimierz Kac oraz biskup bielsko-ży-
wiecki Roman Pindel. 

Po uroczystościach na cmentarzu ży-
dowskim, w „COK Dom Narodowy” otwarto 
wystawę „Znane postacie Żydów Śląska Cie-
szyńskiego”, przygotowaną z pomocą Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. 
Przewodnicząca Gminy Dorota Wiewióra 
podkreśliła, że odtworzenie skradzionej 
przed kilku laty tablicy pamiątkowej jest 
cenną inicjatywą władz miasta Cieszyna.

Na zakończenie uroczystości odbył się kon-
cert „Pytania o sens” grupy Gang Marcela.

RK 

Ogólnopolski sukces 
uczennicy z SP1

Małgorzata Cieplik, uczennica klasy 4b SP1 
w Cieszynie, została finalistką castingu pod 
hasłem „Zostań reporterem TVP ABC”. Castingi 
odbywają się od 15 listopada 2014 r. w dziesię-
ciu miastach w całej Polsce (Szczecin, Gdańsk, 
Grudziądz, Bydgoszcz, Kalisz, Olsztyn, Biały-
stok, Jastrzębie-Zdrój, Lublin, Zgorzelec). 

Małgosia wygrała casting przeprowa-
dzony w Jastrzębiu-Zdroju i powalczy 

Po odmówieniu modlitwy przez przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach 
Włodzimierza Kaca oraz biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla burmistrz Cieszyna Ryszard Ma-
cura złożył kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak – referent ds. ekumenizacji w diecezji bielsko-żywieckiej oraz przewodni-
cząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej Dorota Wiewóra na wystawie „Znane postacie 
Żydów Śląska Cieszyńskiego”. 

o główną nagrodę w ścisłym finale, który 
odbędzie się w siedzibie TVP w Warszawie, 
na planie programu „Pytanie na śniada-
nie”. Zwycięzca wielkiego finału zdobędzie 
tytuł reportera TVP ABC oraz wyjedzie, 
wraz z ekipą telewizyjną i opiekunem, do 
Tajlandii. Tam nakręci reportaż z tej egzo-
tycznej podróży, który zostanie wyemito-
wany w TVP ABC. 

Małgosi gratulujemy zwycięstwa w ca-
stingu i trzymamy kciuki za występ w War-
szawie. 

Zespół ds. promocji SP1
Uczennica SP1 w CIeszynie Małgosia Cieplik 
powalczy o tytuł reportera TVP ABC.



Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 

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

Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41
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Saksofon i jego burzliwa historia
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Cieszynie 
zaprasza do lektury cyklu artykułów, których głównymi 
bohaterami są... instrumenty. Szkoła kształci uczniów 
w zakresie gry na skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, for-
tepianie, akordeonie, organach, flecie, oboju, klarnecie, 
saksofonie, trąbce, puzonie i waltorni. Nauczyciele Szkoły 
Muzycznej zdradzą nieco ciekawostek o każdym z nich.

Swoje muzyczne zdolności Maciej rozwija poprzez grę na saksofonie.

Historia saksofonu rozpoczęła się najprawdopodobniej 
w roku 1841, kiedy to przygotowany na wystawę instrumen-
tów w Brukseli pakunek ktoś kopnął w niewyjaśnionych oko-
licznościach. Pogięty i zniszczony instrument nie nadawał się 
oczywiście do prezentacji. Sądząc z opisów, pakunek zawierał 
nowy, skonstruowany niedawno instrument – saksofon.

Pierwsza wzmianka o saksofonie, autorstwa Hektora Berlio-
za, ukazała się 12 czerwca 1842 roku w paryskim „Journal des 
Debats” i ta data została przyjęta za metrykę powstania sakso-
fonu, chociaż instrument miał swoją publiczną premierę 3 lu-
tego 1844 r., a opatentowany został dopiero 28 czerwca roku 
1846. Saksofon (Le Saxophon), nazywany po jego wynalazcy, był 
instrumentem z grupy dętych drewnianych. Miał dziewiętna-
ście klap, co uczyniło go podobnym do instrumentu ophicleide. 
Ustnik, w przeciwieństwie do dętych blaszanych, był podobny 
do ustnika klarnetu basowego. Co ciekawe, pierwszym opisy-
wanym saksofonem był saksofon basowy w stroju C; dopiero 
później, z konieczności nadania większej ruchliwości, Adolf Sax 
skonstruował baryton, alt, tenor i sopran. Skala pierwszego 
saksofonu była o siedem dźwięków większa niż późniejsze mo-
dele, które Sax przebudował ze względu na gorsze możliwości 
brzmieniowe najwyższych dźwięków prototypu.

Wkrótce po premierze pierwszego saksofonu Adolf Sax za-
demonstrował swoje instrumenty w Konserwatorium Pary-
skim, gdzie słuchali go znani wówczas muzycy i kompozyto-
rzy: Auber, Halévy, Habeneck, Monnais i inni, którzy chwalili 
go za nowatorstwo i muzykalność. Po sukcesie prezentacji Sax 
otworzył warsztat w Paryżu przy ulicy Saint Georges 10, gdzie 
zabrał się energicznie do pracy, nader często jednak popadając 
w konflikty z zatrudnianymi rzemieślnikami. Na siedemnaste-
go i dwudziestego pierwszego czerwca przypadają daty pierw-
szych francuskich patentów saksofonowych. Wiosną 1843 roku 
rozpoczął produkcję instrumentów blaszanych z nowym me-
chanizmem obrotowym zamiast tłokowym. W listopadzie 1843 
roku, podczas wystawienia opery Don Sebastian Donizettiego 
muzycy odmówili wykonania partii klarnetu basowego na in-
strumencie zrobionym przez Saxa. Sax zadeklarował, że wy-
kona ją osobiście, ale muzycy zagrozili strajkiem. Sax wspólnie 
z Donizettim musieli ustąpić. Na początku 1844 roku warsztat 
Saxa odwiedził Rossi, który urzeczony brzmieniem saksofonu 
sprowadził go do Konserwatorium w Bolonii. Najwierniejszym 
zwolennikiem saksofonu i talentu Saxa był jednak Hektor Ber-
lioz – gorący propagator nowego instrumentu, konsekwentnie 
wszędzie tam, gdzie koncertował.

Od roku 1844 warsztat Saxa odwiedzała śmietanka życia mu-
zycznego, literackiego i społecznego Paryża. Przy każdej okazji 
Sax demonstrował możliwości swoich instrumentów podczas 
improwizowanych koncertów. W tym samym roku Sax otwo-

rzył filię fabryki w Anglii, a wkrótce po tym jego młodszy brat 
Henry wyemigrował do Ameryki, gdzie założył manufakturę 
instrumentów dętych w Filadelfii. Latem 1844 saksofon został 
pokazany na Paris Industrial Exhibition i prezentowany wobec 
króla Louisa Phillippe i królowej Marie Amelie.

W 1858 Sax został kierownikiem klasy saksofonu przy Kon-
serwatorium Paryskim, gdzie nauczał przez trzynaście lat. 
W roku 1870 rząd rozwiązał klasę. W tym okresie nie powodzi-
ło mu się najlepiej, doszło do tego, że cesarz Napoleon III ratował 
go od bankructwa. Do końca życia żył w biedzie, na emeryturze 
ustanowionej przez rząd. Zmarł siódmego lutego 1894 roku.

Saksofon przetrwał jednak trudne chwile, na które miały 
bezpośredni wpływ wojna francusko-pruska i polityka mię-
dzynarodowa pod koniec XIX w. W kolejnym stuleciu odradza 
się zainteresowanie saksofonem, szczególnie w Ameryce. Praw-
dziwy rozkwit przeżył saksofon w latach 1915-1925, w których 
nastąpiła eksplozja popularności tego instrumentu. Apogeum 
przypadło na lata poprzedzające wielki kryzys w USA, kiedy 
to sprzedano tam ponad milion saksofonów. Zainteresowa-
nie saksofonem nie spada do dnia dzisiejszego. Swoją pozycję 
ugruntował zarówno na płaszczyźnie muzyki popularnej, jak 
i klasycznej. Edukację muzyczną w zakresie nauki gry na sakso-
fonie oferuje prawie każdy szanowany uniwersytet i konserwa-
torium na całym świecie.
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