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Wyniki wyborów na burmistrza 
Cieszyna

Cieszyńskie zabytki na 
Znaczkach Turystycznych

Fotografie dawnego Cieszyna 
poszukiwane

Biblioteka zachęca do czytania 
e-booków

Szanowni Mieszkańcy!

Cztery lata temu, dzięki Waszej 
decyzji, objąłem stanowisko burmi-
strza Cieszyna. Były to cztery lata 
ciężkiej i intensywnej pracy na rzecz 
naszego miasta. Ciężkiej, ale i satys-
fakcjonującej – podejmując decyzje 
i przystępując do działania zawsze 
kierowałem się wspólnym dobrem 
cieszynian i cieszę się, że w tej mate-
rii wiele udało mi się osiągnąć.

Miniona kadencja to czas realizacji 
licznych projektów i inwestycji – za-
równo tych mniejszych, jak i więk-
szych, które jeszcze przez długie lata 
będą wpływać na komfort i jakość 
życia w Cieszynie. Wiele przedsię-
wzięć udało mi się zakończyć, część 
jest w toku, a te, które czekają nasze 
miasto w przyszłości, starałem się 
jak najlepiej przygotować.

Dziękuję za okazane mi zaufanie 
i wsparcie, z którymi wielokrotnie 
spotykałem się na co dzień i które 
utwierdzały mnie w słuszności przy-
jętych kierunków działania oraz sta-
le motywowały mnie do stawiania 
czoła kolejnym wyzwaniom. Dzięku-
ję również za Wasze zaangażowanie 

Burmistrz Mieczysław Szczurek: 
Dziękuję za wspólną pracę 
na rzecz Cieszyna

w sprawy miasta, które niejednokrot-
nie pokazywało, że wspólnie chcieli-
śmy przekształcić Cieszyn w miasto, 
w którym dobrze się mieszka i żyje. 

Cieszyn zyskał solidne fundamen-
ty, które pozwolą mu na rozwój w ko-
lejnych latach. Proszę więc każdego 
z Was o dalszą pracę na rzecz nasze-
go miasta – wszyscy tworzymy lokal-
ną społeczność i to od nas zależy jak 

wspólnie będziemy dalej dbać o na-
szą przyszłość.

Mojemu następcy, panu Ryszardo-
wi Macurze, życzę owocnej kontynu-
acji budowania nowoczesnego i przy-
jaznego dla mieszkańców i turystów 
miasta. Miasta, które na naszych 
oczach pięknieje i wciąż zmienia się 
na lepsze.  Mieczysław Szczurek

Burmistrz Cieszyna
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I sesja Rady Miejskiej Cieszyna VII kadencji
27 listopada zwołana została pierwsza sesja Rady Miejskiej Cieszyna VII kadencji. Sesję po-

prowadził najstarszy radny – Stanisław Pońc. Obrady rozpoczęły się wręczeniem zaświadczeń 
o wyborze na radnego przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej mecenasa Szymo-
na Tatkę. Następnie radni złożyli ślubowanie godnego, rzetelnego i uczciwego sprawowania 
obowiązków radnego, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. Wybrano również 
przewodniczącego Rady, którym został Krzysztof Kasztura, mandat radnego pełniący już od 
1994 roku. Wiceprzewodniczącymi zostali: Janina Cichomska i Andrzej Surzycki.                BZ

Przewodniczącym Rady Miejskiej Cieszyna VII kadencji został Krzysztof Kasztura, wiceprzewodniczą-
cymi Janina Cichomska i Andrzej Surzycki.

Zamkowa, Górna, Śrutarska, Nowe Miasto z nową nawierzchnią

Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji na ul. Górnej i Zamkowej. Ulice zo-
stały zaasfaltowane i od końca listopada są już całkowicie przejezdne. Początkiem grudnia 
zostały także odtworzone nawierzchnie na ul. Śrutarskiej i Nowym Mieście.              BZ

Zaasfaltowana ul. Górna i Zamkowa (poniżej).

Ul. Śrutarska przed i po remoncie kanalizacji.

Wynik wyborów 
na burmistrza 
Cieszyna

30 listopada w Cieszynie miała 
miejsce druga tura wyborów samo-
rządowych na stanowisko burmistrza 
Cieszyna. 

Większość oddanych głosów uzyskał  
RYSZARD MACURA, zgłoszony przez 
KWW Cieszyńską Inicjatywę Samorzą-
dową CIS, i tym samym został burmi-
strzem Cieszyna kadencji 2014-2018.

Ryszard Macura urząd burmistrza 
będzie sprawował od momentu złoże-
nia ślubowania, które będzie mieć miej-
sce 8 grudnia br. w Urzędzie Miejskim 
w Cieszynie.

BZ
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Fotografie dawnego Cieszyna 
poszukiwane

Jeśli w swoich rodzinnych zbiorach posiadają Państwo fotogra-
fie przedstawiające dawny Cieszyn – zachęcamy do przynosze-
nia tych zdjęć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Zależy nam na 
fotografiach sprzed lat (najlepiej z lat 80. i starszych), na których 
uwiecznione zostały miejsca i obiekty dziś wyglądające już zu-
pełnie inaczej. Zebrane materiały uzupełnią galerię podobnych 

Zdjęcia powyżej: plac Londzina, wyścig „O Błękitną Wstęgę Olzy” – 30.04.1961 r.

Przejście graniczne na moście Przyjaźni. Ulica Bielska – październik 1961 r.

Ulica Głęboka – przełom lat 70. i 80.

zdjęć, dostępnych na stronie www.cieszyn.pl w zakładce Cieszyn 
na starej fotografii. Prosimy o przynoszenie zdjęć do Zespołu 
ds. Informacji (Ratusz, II p., pok. 217) lub przesyłanie na adres  
wr@um.cieszyn.pl. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które podzieliły się już z nami 
fotografiami ze swoich albumów. Przedstawiamy kilka ciekawych 
ujęć, które tworzą obecnie naszą galerię archiwalnych kadrów 
z Cieszyna.

BZ

Dawniej nad Olzą...
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Typografia na 100%
Galeria „Przystanek Grafika” przy Muzeum 

Drukarstwa w Cieszynie (ul. Głęboka 50) za-
prasza na ostatnią w tym roku wyjątkowo 
interesującą wystawę artystycznych dzieł 
wykonanych pracochłonną techniką typo-
graficzną. Autor prac jest jednym z kilku osób 
w kraju, które posiadają manualne zdolności 
tworzenia, połączone z niekwestionowanym 
talentem artystycznym. 

Tadeusz Wacław Budynkiewicz

Jeden z ekslibrisów artysty.

Tadeusz Wacław Budynkiewicz urodził 
się (1929) i mieszka w Lublinie. Wykształcił 
się i pracował jako zecer w lubelskich dru-
karniach. Jest przykładem człowieka, dla 
którego zawód stał się życiową pasją. Ukła-
dane żmudnie czcionki stały się z czasem 
nie tylko nośnikiem wiedzy i informacji, 
ale też tworzywem artystycznym. W roku 
1961, dla macierzystego zakładu, stworzył 
swój pierwszy ekslibris typograficzny, wy-
korzystując materiał „codziennego użytku” 
w pracy zawodowej. W roku 1989 przecho-
dzi na emeryturę, lecz to nie oznacza, że 
rozstaje się z umiejętnościami, które nabył.

Systematyczna praca twórcza zaowoco-
wała niewiarygodną ilością tych małych 
dzieł, których ilość zbliża się do 3000! Róż-
norodność tematów wykonywanych zna-
ków własnościowych książek jest związana 
z osobowością adresata, jego zainteresowa-
niami lub wykonywanym zawodem. Eks-
librysy dla instytucji są czytelne i głęboko 
przemyślane. Ciesząc się z możliwości za-
prezentowania wycinka kolekcji pana An-
drzeja Znamirowskiego z Krakowa, należy 
podkreślić ścisły związek tematu wystawy 
z charakterem Muzeum Drukarstwa. Prace 
T. W. Budynkiewicza są bowiem szczyto-
wym osiągnięciem umiejętności osób na-
zywanych Towarzyszami Czarnej Sztuki.

Wystawę można podziwiać do 19 grudnia. 
efka

Portrety ołówkiem 
rysowane

Do końca roku w „Galerii zmiennej” Szpi-
tala Śląskiego w Cieszynie można oglądać 
prace-rysunki Sary Krzyszpień, uczennicy 
Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego 
w Cieszynie. O sobie mówi tak: najbardziej 
fascynuje mnie rysowanie twarzy w stylu foto-
realistycznym. Lubię odwzorowywać mimikę. 
Każda twarz różni się od siebie i ma w sobie 
coś specyficznego, niepowtarzalnego. Oczy 
są częścią twarzy, którą rysuję najchętniej. 
Uważam, że mówią one dużo o człowieku i są 
odzwierciedleniem duszy. Rysuję ołówkiem, 
ponieważ pozwala on uwydatnić cienie, tak 
widoczne w moich pracach. 

Galeria zmienna mieści się w Zespole Po-
radni Specjalistycznych, wstęp wolny.

ZZOZ w Cieszynie

Galeria Domu Narodowego 
zaprasza… w przedświątecznym 
nastroju

Od 9 grudnia do 7 stycznia w galerii 
Domu Narodowego oglądać można wysta-
wę rzeźby i malarstwa na szkle Marii i Mie-
czysława Tutaj. 

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

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

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

Na wernisaż wystawy zapraszamy 
9 grudnia (wtorek) o godzinie 16.00.

COK

Galeria Szara 
przedstawia:  
„...po deszczu”

Galeria Szara (ul. Srebrna 1) zaprasza na 
wernisaż wystawy „…po deszczu”, który 
odbędzie się 13 grudnia (sobota) o godz. 
18.00. Wystawa potrwa do 14 stycznia 
2015 r.

Prace prezentowane na wystawie wyro-
sły z mierzenia się z maczużnikiem, grzy-
bem pasożytem, atakującym owady, zmie-
niającym ich charakter i wykwitającym 
kolorowym kapeluszem na ich wysuszo-
nych ciałach. Grzybem, który powstrzyma 
każdego owada, zdobywającego dominują-
cą pozycję w ekosystemie.

Kluczem prezentacji „…po deszczu” jest 
z jednej strony niekontrolowany rozrost 
i namnażanie, z drugiej zaś brutalne wdar-
cie, obnażenie i zarazem okrucieństwo 
otaczającego nas świata, natury zrośniętej 
z kulturą. W przestrzeni galerii stajemy 
się świadkiem wchłaniania ciała (zarówno 
ludzkiego, jak i ciała obrazów), przestrzeni 
przez pasożytnicze byty, które mimo swo-
jej destrukcyjnej funkcji uczestniczą w pro-
cesie tworzenia – nowych kontekstów, 
wartości, form, światów. Obserwujemy 
deszczowe wykwity, wdarcia się i stapianie 
ze światem natury, narodziny kolczastych, 
efemerycznych form, nasiąkania nowymi 
znaczeniami, nadpisującą funkcję zieleni.

Kolejna, po łódzkiej, odsłona maczuż-
nika, to selekcja prac jedenastu artystów 
młodego pokolenia, która wniknie w prze-
strzeń galerii. Poprzez zwielokrotnienie, 
zainfekowanie, przetworzenie i wtargnię-
cie – zbuduje nowy świat znaczeń i kontek-
stów. Odświeży zapas zużytych sensów, jak 
po deszczu!

Praca Konrada Juścińskiego prezentowana na 
oryginalnej wystawie w Galerii Szarej.

Artyści: Patrycja Dołowy, Konrad Juściń-
ski, Beata Szczepaniak, Diana Lelonek, Ma-
rek Kucharski, Ewa Bielańczyk- Obst, Sła-
womir Obst, Izabela Liżewska, Krzysztof 
Marchlak, Justyna Adamczyk, Kamil Wnuk.

Galeria Szara 
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Tradycje świąteczne 
na Ziemi Cieszyńskiej

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kul-
tury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych w Cieszynie (ul. Głę-
boka 11a, wejście od  ul. Trzech Braci 4) 
zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie 
w ramach programu Akademia Aktywnego 
Życia. Tematem spotkania, które odbędzie 
się 11 grudnia (czwartek) o godz. 16.00, 
będą świąteczne potrawy i wypieki, czyli 
„Tradycje świąteczne na Ziemi Cieszyń-
skiej”. Prelekcję poprowadzi pani Maria 
Madej z Wisły.

Całoroczny program Akademii Aktyw-
nego Życia był finansowany przez Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie oraz Biuro Promo-
cji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że 
w dniach 16.12.14-4.01.15 biuro Stowarzy-
szenia będzie nieczynne. Informacje: pon., 
czw. godz. 14.00-18.00, tel. 33 858 12 56.

SRKFTiION

Zajęcia w pracowniach artystycznych i sekcjach 
zainteresowań czekają
• pracownia ceramiki: środy, czwartki (godz. 15.00 – dzieci, 16.00 – młodzież i dorośli)
• pracownia malarstwa i rysunku: środy (godz. 16.00 – dzieci młodsze, 17.00 – dzieci star-
sze), czwartki (godz. 16.00 – dzieci młodsze, 17.00 – młodzież i dorośli)
• pracownia rękodzieła artystycznego: piątki (godz. 15.00 – dzieci, 16.00 – młodzież i dorośli)
• sekcja muzyczna: poniedziałki, wtorki (godz. 14.00)
• rytmika dla dzieci: środy (godz. 16.00)
• zajęcia baletowe dla dzieci: poniedziałki (godz. 16.00), wtorki (godz. 16.30)
• zespół taneczno-mażoretkowy: poniedziałki (godz. 15.00, 16.00)
• Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka: piątki (godz. 17.00)
• Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”: piątki (godz. 18.30)
• warsztaty tańca żydowskiego i izraelskiego: piątki (godz. 16.00)
• taniec współczesny: czwartki (godz. 16.30)
• sekcja szachistów: poniedziałki, czwartki (godz. 16.00).

COK

Po cieszyńsku po 
obu stronach Olzy

8 i 9 grudnia (poniedziałek, wtorek) 
o godzinie 9.00 w Domu Narodowym odbę-
dzie się organizowany przez Sekcję Ludo-
znawczą PZKO, Stowarzyszenie Wspólnota 
Polska oraz COK konkurs gwary dla dzieci 
i młodzieży. Impreza organizowana jest od 
2003 roku przemiennie w Polsce i Republi-
ce Czeskiej. Ma ocalić od zapomnienia cha-
rakterystyczne gwary używane przez wie-
le pokoleń mieszkańców naszego regionu. 
Zapraszamy! Wstęp wolny.

COK

Targi ślubne 
w Cieszynie

7 grudnia (niedziela) w Hotelu Liburnia 
(ul. Liburnia 10) w godz. 11.00-17.00 trwać 
będą targi ślubne. Poza tradycyjną ofertą 
interesującą przyszłych małżonków, or-
ganizatorzy zapraszają do zapoznania się 
z propozycjami różnego rodzaju show we-
selnych, m.in.:
– pokaz tańca z ogniem;
– pokaz tańca Light Show;
– animatorzy zajmujący się najmłodszymi 
gośćmi weselnymi;
– pokaz sztuki barmańskiej w wykonaniu 
Flair Brothers (uczestnicy „Mam Talent”), 
którzy zajmują się m.in. obsługą barmań-
ską wesel;
– prezentacja kosmosu i gwiazd podczas 
projekcji w przenośnym planetarium.

Wstęp bezpłatny. Więcej informacji na: 
www.idealny-slub.pl.

mat. pras.

Warsztaty komunikacji 
interpersonalnej

Fundacja Wskazówka oraz Instytut Edu-
kacji Międzypokoleniowej zapraszają na 
bezpłatne warsztaty poświęcone komuni-
kacji interpersonalnej. Warsztaty odbędą 
się w dwóch terminach: 
• grupa I 11 grudnia (czwartek) godz. 
10.00-16.00 w Centrum Warsztatowym Pa-
rostatek, ul. Zamkowa 1; 
• grupa II 12 grudnia (piątek) godz. 9.00-
15.00 w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, 
ul. Głęboka 15.

Chętnych do udziału prosimy o zgłosze-
nia do 9 grudnia w jednym wybranym ter-
minie na adres fundacja.wskazowka@gma-
il.com lub telefonicznie: 515 261 827.

Komunikacja to podstawa naszych relacji 
z innymi osobami. Codziennie przekazujemy 
wiadomości i odbieramy je, a także słuchamy. 
Wiele nieporozumień w relacjach interper-
sonalnych jest wynikiem złej komunikacji, 
dlatego warto zastanowić się nad procesami 
i mechanizmami, które na nią wpływają.

Organizatorzy

Książnica zaprasza
Książnica Cieszyńska (ul. Mennicza 46) 

zaprasza na promocję zbioru reportaży 
Jarosława jot-Drużyckiego pt. „Hospicjum 
Zaolzie”. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książ-
nicy Cieszyńskiej, poprowadzi je Micha-
el Morys-Twarowski. Fragmenty książki 
przeczyta aktor Karol Suszka, dyrektor 
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. 
Publikację można nabyć w Cieszyńskim 
Centrum Informacji (Rynek 1).

Książnica Cieszyńska
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Rodzinne Spotkania 
Świąteczne

Centrum Misji i Ewangelizacji zapra-
sza  już po raz 15 na „Rodzinne Spotkanie 
Świąteczne” w Teatrze im. A. Mickiewicza – 
26 grudnia o godz. 16.00.

W programie m.in.: spektakl „Clowny 
szukają wiecznej bańki” w wykonaniu te-
atru „Dar” z Bydgoszczy, gość muzyczny: 
zespół Noemiracles, słowo: Marek Cieślar 
(ewangelizator, redaktor programu radio-
wego PO PROSTU Centrum Misji i Ewan-
gelizacji), wspólne kolędowanie oraz roz-
mowy przy świątecznej kawie i herbacie. 
Spotkaniu towarzyszy wystawa Diakonii 
Śląskiej pt. „Przemiany”.

Bilety można nabyć w księgarni „Warto” 
przy ul. Wyższa Brama 29 oraz w teatrze na 
pół godziny przed rozpoczęciem spotkania.

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież 
i dorosłych. Więcej na: www.cme.org.pl.

Centrum Misji i Ewangelizacji

Zabytki Cieszyna 
na Znaczkach 
Turystycznych

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Roz-
woju i Współpracy Regionalnej „Olza” 
w Cieszyńskim Centrum Informacji poja-
wiły się w sprzedaży Znaczki Turystyczne. 
Znaczki przedstawiają najbardziej znane 
zabytki w Cieszynie: Rotundę św. Mikołaja 
i Wieżę Piastowską, Studnię Trzech Braci 
i Ratusz.

Pomysł promowania atrakcji turystycz-
nych na znaczkach zrodził się w Czechach 
i są one tam najbardziej popularne, ale 
w niedługim czasie zagościły także w wielu 
innych krajach, takich jak Słowacja, Niem-
cy, Ukraina, Austria, Węgry, Słowenia, Ru-
munia, Holandia, Szwajcaria, Wielka Bry-
tania, Włochy, Rosja, Australia, Francja, 
Norwegia, Hiszpania, Chorwacja, USA oraz 
również w Polsce. 

Znaczek Turystyczny wyznacza miejsce, 
do którego dotarł turysta. Są to zamki, mia-
sta, szczyty górskie, jaskinie, biegi rzek, 
zabytki techniki i wiele, wiele innych. Jest 
on też zachętą do zwiedzania tych miejsc, a 
jednocześnie wyjątkową pamiątką.

Każdy znaczek ma nadany numer i w do-
stępnych punktach sprzedaży ma jednako-
wą cenę (7 zł).

Zapraszamy turystów i kolekcjonerów do 
zaopatrzenia się oryginalne Znaczki Tury-
styczne (Cieszyńskie Centrum Informacji, 
Rynek 1).

SRiWR „Olza”

U Konczakowskich
 
Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgórze” 

zaprasza swoich członków tym razem na 
świąteczne spotkanie wyjazdowe 17 grud-
nia o godz. 17.00 do restauracji „Kamienica 
Konczakowskich” (Cieszyn, Rynek 19), na 
którym panie Irena French i Irena Kwaśny 
opowiedzą o historii rodu i Kamienicy Kon-
czakowskich.

 Organizatorzy

Festiwal filmów 
o sportach zimowych

Fundacja Laja zaprasza na Snow Film 
Fest, czyli przyjemny wieczór filmowy pod 
znakiem przygody, adrenaliny i zimowych 
sportów. Na filmy z całego świata o zimo-
wych sportach zapraszamy 6 grudnia 
(sobota) o godz. 18.00. Filmy będą wyświe-
tlane w oryginalnej wersji językowej z cze-
skimi napisami. Dzień wcześniej 5 grudnia 
o godz. 19.00 zapraszamy na przedsmak 
festiwalu: prelekcję „Skialpinizm – wygrać 
każdy może”, którą poprowadzi Aleksandra 
Chruściel z polskiego oddziału Alpenvere-
in. Całość odbędzie się w Herbaciarni Laja, 
ul. Zamkowa 3. Więcej na: www.laja.pl.

Organizatorzy

Zapraszamy na 
artystyczne kiermasze

Od 2003 roku na dziedzińcu Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego oraz we wnętrzach 
Cafe Muzeum (ul. Regera 6) odbywają się, 
już tradycyjnie, artystyczne kiermasze. 
Nasi wystawcy to artyści, a ich prace to 
niepowtarzalne rękodzieła. Do udziału 
w kiermaszach zapraszamy stowarzysze-
nia, domy opieki, placówki oświatowe, 
które nie ponoszą żadnych kosztów, a ze-
brane dochody przeznaczają na szczytny 
cel – pomagają potrzebującym. Kiermasze 
organizujemy we współpracy z Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, a także z Cieszyń-
skim Ośrodkiem Kultury. Jest to świetna 
okazja, aby kupić oryginalny, unikatowy pre-
zent „z duszą”. 

Zapraszamy:
5.12 piątek g. 12.00-16.00;
6.12 sobota g. 9.00-14.00;
7.12 niedziela g. 9.00-14.00;
19.12 piątek g. 12.00-16.00;
20.12 sobota g. 9.00-14.00;
21.12 niedziela g. 9.00-14.00.

Dla najmłodszych, w ramach zajęć „Cho-
inka piernikiem zdobiona”, w czasie dni 
kiermaszowych przygotowaliśmy warszta-
ty dekorowaniem ozdób piernikowych.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na prelek-
cje, które wygłosi w Cafe Muzeum dr Grze-
gorz Studnicki: 6.12 g. 12.00 „Czas adwentu 
w ujęciu etnograficznym – od andrzejek do 
Szczodrego dnia” oraz 20.12 g. 12.00 „Od 
Wigilii do Trzech Króli – dawne i współcze-
sne formy świętowania”.

Cafe Muzeum
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Jak zmierzyć się z żałobą?

Najlepsza biblioteka 
w powiecie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śnie-
gonia w Wiśle została najlepszą biblioteką 
roku 2014 w powiecie cieszyńskim. Podczas 
obrad Zarządu Powiatu nagrodę za pierwsze 
miejsce w konkursie z rąk starosty cieszyń-
skiego Jerzego Nogowczyka odebrała Renata 
Czyż, szefowa wiślańskiej placówki.

 
Konkurs na najlepszą bibliotekę powiatu 

cieszyńskiego pod hasłem „Biblioteka PLUS” 
został zorganizowany już po raz drugi przez 
cieszyńskie Starostwo oraz Bibliotekę Miej-
ską w Cieszynie, pełniącą zadania biblioteki 
powiatowej. W skład jury konkursowego 
weszli przedstawiciele Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach, Biblioteki Miejskiej w Cie-

Rejs z Betlejemskim Światłem 
Pokoju

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia skauci z całego świa-
ta mają do wypełnienia niezwykłą misję. Jej celem jest dostarczenie 
do wszystkich miejsc na świecie światła zapalanego w betlejemskiej 
grocie. Betlejemskie Światełko Pokoju, które dzięki zaangażowaniu 
harcerzy trafia nie tylko do ważnych instytucji, ale także do prywat-
nych domów, jest symbolem pojednania, wspólnoty, braterstwa oraz 
nadziei. Patrząc na płomyk świecy, uzmysławiamy sobie, ile kilome-
trów przebył, ile rąk ogrzał, ile miejsc wyrwał z mroku, nim pojawił 
się na naszym stole zastawionym mnóstwem wigilijnych potraw. 

W tym roku czworo harcerzy z Hufca Ziemi Cieszyńskiej posta-
nowiło wziąć udział w rejsie, podczas którego nastąpi przekazanie 
Betlejemskiego Światła Pokoju skautom z Danii. Rejs rozpocznie się 
16 grudnia w Kołobrzegu. Tam załoga przejdzie podstawowe prze-
szkolenie w zakresie obsługi statku. Wieczorem tego samego dnia na-
stąpi oficjalne odebranie Betlejemskiego Światła Pokoju od harcerzy 
z Chorągwi Zachodniopomorskiej. W czasie rejsu i w porcie, cały dzień 
i noc, warty nawigacyjne będą pilnować, by Ogień nie zgasł. Następne-
go dnia wczesnym popołudniem statek dobije do duńskiego portu w 
mieście Ronne. Wieczorem odwiedzą go duńscy skauci i wraz z nimi 
cała załoga uda się do kościoła na mszę i wspólne śpiewanie kolęd. 
W czwartek harcerze będą mieli okazję do zwiedzenia miasteczka, 
później wyruszą w kierunku Polski. Rejs zakończy się w Gdyni. 

Życie na morzu zależy w dużym stopniu od natury, dla cieszyń-
skich harcerzy taka wyprawa to prawdziwe wyzwanie. Od dłuż-
szego czasu przygotowują się pod kątem sprawności fizycznej, 

szynie oraz Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie. Ocenie poddana została działalność 
bibliotek stopnia podstawowego oraz filii, 
działających na terenie powiatu. Do konkur-
su przystąpiło łącznie 27 placówek.

Wiślańska biblioteka została docenio-
na m.in. za pozyskanie środków na reali-
zację projektu „Przebudowa pomieszczeń 
Domu Zdrojowego wraz z budową windy 
na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. J. Śniegonia w Wiśle”. Uznanie juro-
rów mieszkańców zdobył wysoki standard 
świeżo oddanych do użytku pomieszczeń 
bibliotecznych: wypożyczalni dla dzieci 
i młodzieży z pokojem dla maluchów oraz 
nowej pracowni komputerowej. Wysoko 
oceniono też aktywność wiślańskiej placów-
ki w pozyskiwaniu środków finansowych na 
zakup nowości wydawniczych oraz szeroką 

współpracę z placówkami oświatowymi 
w zakresie doposażenia bibliotek szkolnych 
w księgozbiory, bogatą działalność eduka-
cyjną, kulturalną i wydawniczą.

BM

Organizatorzy konkursu (Biblioteka Miejska w Cie-
szynie i Starostwo Powiatowe) po wręczeniu nagro-
dy szefowej wiślańskiej placówki Renacie Czyż.

ale również zaopatrują się w odpowiednią odzież i ekwipunek, by 
móc stawić czoła warunkom pogodowym i nieprzewidywalnemu 
morzu. Warto zaznaczyć, że to nie pierwsza morska eskapada cie-
szyńskich harcerzy, rok temu przeżyli niezwykłą przygodę podczas 
rejsu statkiem „Zawisza Czarny” – od tego czasu nie mogą przestać 
marzyć o ponownym wypłynięciu na szeroką wodę i robią wszyst-
ko, aby zrealizować swoje cele.

Zespół Promocji i Informacji
Hufca Ziemi Cieszyńskiej

W konferencji udział wzięli pedagodzy szkolni, na-
uczyciele, pracownicy MOPS-u, katecheci i studenci.

W II LO im. M. Kopernika 19 listopada 
odbył się szczególny, bo poświęcony pracy 
z dziećmi i młodzieżą w żałobie, panel kon-
ferencyjny. Panel został przeprowadzony w 
ramach XI Ogólnopolskiej Kampanii Hospi-
cyjnej, a jego organizatorami była szkoła 
– gospodarz spotkania oraz Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. W kon-
ferencji udział wzięli pedagodzy szkolni, 
nauczyciele, pracownicy MOPS-u, katecheci 
i studenci. Prowadzący przedstawiali rze-
czywistość i konsekwencje śmierci bliskiej 
osoby na różnych płaszczyznach (psycho-
logicznej, duchowej i praktycznej – w co-
dziennym życiu).

Jako eksperci wypowiadali się: Anna Wą-
sik – psycholog, o. Rafał Kogut – kapelan 
hospicjum, Halina Sajdok-Żyła – opiekun 
dzieci osieroconych w cieszyńskim hospi-
cjum oraz Romana Szmidt-Król – rodzic.

Poruszający spektakl o żałobie przygo-
towali licealiści. Dopełnieniem przedsię-
wzięcia były warsztaty, które wzbudziły 
wiele emocji, a jednocześnie były źródłem 
ciekawych informacji na temat żałoby prze-
żywanej przez najmłodszych.

Spotkanie prowadziła Dorota Kania – 
prezes cieszyńskiego Hospicjum im. Łuka-
sza Ewangelisty.

D. Kania

Harcerze Hufca Ziemi Cieszyńskiej wezmą udział w rejsie, by przekazać 
Betlejemskie Światło Pokoju skautom z Danii.
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Kolejne sportowe sukcesy SP1
25 listopada zostały rozegrane mistrzostwa Cieszyna w mini-

koszykówce dziewcząt. Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1  
odniosła kolejny sukces, zostając zwycięzcą tego turnieju. Skład 
zwycięskiej drużyny to: Laura Kotrys, Weronika Szczypka, Renata 
Nowosadko, Natalia Wyrostek, Paulina Czyż, Julia Nieznańska, Pau-
lina Wróbel, Natalia Pońc, Marta Siuzdak, Paulina Gerula, Klaudia 
Firgoń. Dziewczynom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Z kolei 19 listopada zostały rozegrane mistrzostwa Cieszyna 
w szachach. Reprezentacja w składzie: Weronika Szczypka i Anna 
Hernik zajęły II miejsce drużynowo, a Weronika Szczypka indy-
widualnie wywalczyła I miejsce. Dziewczynom dziękujemy i gra-
tulujemy.

Dziękujemy również drużynom chłopców za udział w zawodach: 
piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, szachów i tenisa stołowego.

Stanisława Bortliczek

Gość zza oceanu w SP2
20 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyj-

nymi w Cieszynie odbyły się niecodzienne zajęcia, bo prowadzone 
przez Marka Haltofa – filmoznawcę, profesora Northern Michigan 
University w Marquette, USA. 

Spotkanie z uczniami klas V i VI dotyczyło adaptacji filmowych. 
Dzięki niemu dzieci dowiedziały się między innymi jak wygląda 
praca na planie, z jakimi trudnościami boryka się reżyser chcą-
cy przenieść na ekran dzieło literackie. Był też czas na rozwianie 
uczniowskich wątpliwości, a także wywiad, którego gość zza oce-
anu udzielił szóstoklasistkom. 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Będę miło wspominał to spotka-
nie… – napisał w kronice szkoły Marek Haltof. 

Zespół Promocji Szkoły

Dobre wyniki w tenisie stołowym
8 listopada Fundacja TALENT Cieszyn zorganizowała zawody 

w tenisie stołowym o Puchar Fundacji. W rozgrywkach uczestniczy-
ło 21 zawodników. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Ilona 
Sztwiertnia, Piotr Ostachowski i Marcin Massalski. Fundacja dzięku-
je zawodnikom za wspaniałą rywalizację i kibicom za doping. 

Z kolei 20 listopada młoda drużyna Fundacji zagrała mecz wy-
jazdowy z KTS III Lędziny. Chłopcy: Grzegorz Libiszewski, Tomasz 
Rygiel, Marcin Massalski, Michał Toman i Patryk Rucki zaprezen-
towali się wspaniale i zwyciężyli 7:3. Kolejne zwycięstwo odnieśli 
11 grudnia, pokonując u siebie LKS Beskid Brenna 8:2. Następny 
mecz wyjazdowy 11 grudnia z LKTS Victoria Hażlach. 

Od 3 grudnia zajęcia ogólnodostępne z tenisa stołowego będą od-
bywać się w każdą środę do zakończenia sezonu w godzinach 17.30-
19.30 w Zespole Szkół Budowlanych (pl. Dominikański 1). Więcej 
informacji na: www.fundacjatalent.pl.

Fundacja TALENT Cieszyn

Drużyna minikoszykówki dziewcząt z SP1.

Zawodnicy walczący o Puchar Fundacji Talent Cieszyn.

Gościem cieszyńskiej SP2 był Mark Haltof – filmoznawca z USA.
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Zimowe strofy pod 
choinkę

Grudzień – okres przed świętami Bożego 
Narodzenia – to czas szczególny, magicz-
ny i niezwykły, pełen pozytywnej energii. 
Sprzyja spotkaniom z rodziną, przyjaciół-
mi i… poezją. Nastrojowe wiersze „pod 
choinkę” w Domu Narodowym czytać będą 
poetki: Beata Sabath, Urszula Korzonek 
i Teresa Waszut, zaśpiewa Anna Rozmus. 
Zapraszamy 12 grudnia (piątek) o godzi-
nie 17.00.

COK

Ocalili od zapomnienia
Tradycyjnie jesienią, konkursem wokalnym „Ocalić od zapomnienia”, przypominamy 

w Domu Narodowym piosenki polskich, nieżyjących już artystów. W tym roku bohatera-
mi wieczoru byli znakomici wokaliści – Janusz Zaucha i Bogusław Mec. Obaj największe 
sukcesy odnosili na przełomie lat 70. i 80. Uczestnicy konkursu zmierzyli się m.in. z takimi 
przebojami jak: „Czarny Alibaba” , „C’est la vie”, „Leniwy diabeł” , „Zielono mi”, „Dzień dobry 
Mr. Blues”, „Nie biegnij tak”. Po wysłuchaniu konkursowych prezentacji, jury postanowiło 
przyznać nagrodę główną zespołowi Elżbieta Kożuchowska Trio. Oprócz nagrody rzeczowej, 
zespół otrzymał możliwość zaprezentowania się szerzej cieszyńskiej publiczności w czasie 
przyszłorocznego Święta Trzech Braci. Kolejny taka impreza – już za rok, zapraszamy.

COK

W Domu Narodowym 
grali jazz...

Minęła kolejna edycja Cieszyńskiego 
Festiwalu Jazzowego. W tym roku w COK 
wystąpili: Marek Napiórkowski Trio oraz 
Maria Górniok-Matula i Dariusz Górniok. 
Sala koncertowa Domu Narodowego pęka-
ła w szwach, biletów na koncerty zabrakło 
już na kilka dni przed imprezą, którą moż-
na śmiało nazwać jazzowym wydarzeniem 
roku w Cieszynie. Nic w tym dziwnego – pu-
bliczność miała okazję oklaskiwania zna-
komitych muzyków. 

Marek Napiórkowski to czołowy polski gi-
tarzysta, pięciokrotnie nominowany do na-

Jedną z gwiazd festiwalu był duet: Maria Gór-
niok-Matula i Dariusz Górniok.

grody „Fryderyka”, jazzowy gitarzysta roku 
2012 i 2013 wg czytelników „Jazz Forum”. 
Michał Dąbrówka jest jednym z najlepszych 
polskich perkusistów, współpracujący m.in. 
z Edytą Górnak, Kasią Kowalską, Natalią 
Kukulską, Michałem Urbaniakiem, Krzysz-
tofem Ścierańskim, Wojtkiem Pilichow-
skim, Markiem Bałatą, Robertem Jansonem, 
Orkiestrą Adama Sztaby. Michał Kapczuk, 
który w Trio zagrał na kontrabasie i gita-
rze basowej, to absolwent Wydziału Jazzu 
w ZPSM w Warszawie oraz Akademii Mu-

zycznej im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach, laureat wielu nagród i wyróżnień 
na festiwalach jazzowych w Polsce i za gra-
nicą. W drugiej części wieczoru Maria Gór-
niok-Matula, wokalistka jazzowa, autorka 
scenariuszy spektakli muzycznych oraz 
tematycznych warsztatów wokalnych i wo-
kalno-aktorskich, oraz Dariusz Górniok, pia-
nista, aranżer, kompozytor muzyki filmowej 
(m.in. „Afonia i pszczoły”, „Wenecja”, „Zabić 
bobra”) przypomnieli utwory zespołu The 
Beatles w jazzowych aranżacjach.

COK

Publiczność dopisała – sala koncertowa Domu Narodowego pękała w szwach...

Elżbieta Kożuchowska Trio – zwycięzcy konkursu wokalnego „Ocalić od zapomnienia”.
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Dostęp do e-booków w cieszyńskiej 
Bibliotece

4 sierpnia Biblioteka Miejska w Cieszynie przystąpiła do Śląskie-
go Konsorcjum IBUK, którego liderem jest Biblioteka Śląska. Dzię-
ki temu od listopada bieżącego roku każdy czytelnik cieszyńskiej 
Biblioteki może uzyskać hasło do zasobów IBUK Libra i korzystać 
bezpłatnie z oferty ponad 1500 tytułów książek z zakresu literatu-
ry pięknej oraz publikacji naukowych i specjalistycznych w wersji 
elektronicznej. Liczba zgromadzonych przez czytelnika na wirtual-
nej półce książek nie jest limitowana. 

Platforma IBUK Libra pozwala nie tylko czytać książki, ale umoż-
liwia także zaawansowaną pracę z e-książką (zaznacz tekst, wpro-
wadź zakładki, notatki, generuj bibliografię, korzystaj ze słownika 
i encyklopedii itd.). Publikacje w IBUK-u będzie można czytać nie 
tylko na komputerze, ale także na urządzeniach mobilnych typu ta-
blet czy smartfon. 

 
Liczymy na to, że wirtualny księgozbiór spotka się z takim samym 

zainteresowaniem mieszkańców miasta i powiatu jak audiobooki, któ-
re zagościły w cieszyńskiej bibliotece ponad trzy lata temu. Wierzymy, 
że wersje elektroniczne nigdy całkowicie nie wyprą książek tradycyj-
nych, jednak, podobnie jak inne biblioteki w Polsce i na świecie, chce-
my być otwarci na potrzeby różnych grup użytkowników. Stąd oferta  
e-booków będzie dla nas doskonałym uzupełnieniem dotychczaso-
wych zasobów i możliwości korzystania z nich – mówi dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula.

Biblioteka zaprasza więc do korzystania z nowej, elektronicznej 
oferty, dzięki której każdy będzie miał prawo wyboru, gdzie i jak 
chce czytać książki.

mat. pras.

Podarunek dla Mikołaja!
Gorączka przedświątecznych zakupów 

tuż, tuż, a Mikołaj nie ma ani chwili do stra-
cenia. Czego mu teraz trzeba? Odrobiny wol-
nego czasu, by znaleźć to, o czym ktoś marzy.

Postanowiliśmy podarować Mikołajowi 
coś naprawdę cennego – czas na znalezienie 
fantastycznych prezentów.

W każdy wtorek przed Bożym Narodze-
niem maluch (od piątego roku życia) może 
miło spędzić czas w Oddziale dla dzieci Bi-
blioteki Miejskiej w Cieszynie, gdzie będą 
na niego czekały najróżniejsze adwentowe 
atrakcje. A w tym czasie... Mikołaj może do 
woli buszować po sklepach w poszukiwa-
niu najpiękniejszego podarunku. Zaprasza-
my do Biblioteki!

BM

Literacka eskapada 
z Łukaszem Wierzbickim

18 listopada na zaproszenie Biblioteki 
Miejskiej odwiedził Cieszyn autor znanych, 
lubianych i nagradzanych przez środowi-
sko literackie książek dla dzieci i młodzie-
ży – Łukasz Wierzbicki.

Jak się okazało, uczestnicy bibliotecznych 
spotkań ze Szkoły Podstawowej nr 1, 3 i 4 

mieli okazję poznać nie tylko autora książ-
kowych bestsellerów, ale także zapalonego 
podróżnika i wybornego gawędziarza.

W mglisty, listopadowy ranek pisarz „po-
rwał” dzieci na ekscytującą literacką eska-
padę śladem miejsc i wydarzeń opisanych 
w swoich powieściach. Uczniowie podró-
żowali wraz z niedźwiadkiem Wojtkiem 
(bohaterem książki „Dziadek i niedźwia-
dek”) szlakiem bojowym Armii Andersa, 
przemierzali Chiny motocyklem (według 
powieści „Machiną przez Chiny”), a Afry-
kę rowerem (jak w „Afryce Kazika”). Pełne 
ekspresji opowieści Łukasz Wierzbicki uzu-
pełnił projekcją multimedialną i ilustrował 
ciekawą mobilną scenografią, a dzieci stały 
się uczestnikami zdarzeń i działań podczas 
improwizowanych scenek dramowych. 

Emocji nie zabrakło, a apetyt na prze-
czytanie powieści Łukasza Wierzbickiego 
wzrósł. Wszystkim polecamy książki tegoż 
autora i zapraszamy do wypożyczenia ich 
w cieszyńskiej Bibliotece!

Trzy spotkania Łukasza Wierzbickiego 
z uczniami Szkół Podstawowych nr 1, 3 i 4 
w Cieszynie realizowane były w ramach 
projektu Priorytet 2 Programu Biblioteki 
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek” 2014.

BM
Pisarz Łukasz Wierzbicki porwał młodych czy-
telników w ekscytującą, literacką eskapadę.
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Zaprojektuj Święta 
Zapraszamy całe rodziny w przedświąteczną niedzielę do Zamku 

Cieszyn na spotkanie z cyklu „Zaprojektuj Święta”. 
Tym razem spotykamy się 14 grudnia. O godz. 11.00 ruszają 

pierwsze z warsztatów, czyli uszyj sobie karpia z Magdą Paluch-
-Pasz – dla tych, którzy chcą mieć karpia, ale… nie chcą go zjeść. 

W południe otwieramy wystawę „Świet(l)ne historie” – jej „bo-
haterkami” będą lampy, które mają moc poprawienia humoru, bu-
dowania nastroju, ale pomagają też w pracy, budzą lub pozwalają 
zasnąć. 

O tej samej porze można też będzie dołączyć do grona piekących 
pod okiem Janiny Hławiczki cieszyńskie ciasteczka, a także podej-
rzeć u Henryki Ożanowej jak powstają szulki. Anna Zabdyrska, ku-
ratorka wystawy światła, zaprasza również na warsztaty projekto-
wania lamp z historią (od 12.30). 

O 14.00 ruszy ABC szydełkowania i robienia na drutach, czyli 
szansa zrobienia wełnianych ozdób świątecznych. 

Rozstrzygnięcie konkursu na cieszyńskie ciasteczka zaplanowa-
no na godz. 15.00, a godzinę później, czyli o 16.00, rozpocznie się 
spotkanie promujące Kalendarz Beskidzki 2015. 

Ponadto przez cały dzień będziemy robić aromatyczne ozdoby 
(Oranżeria) oraz szopki z pudełek z zapałek (Informacja Turystyczna). 

Zapraszamy również na jedyny w swoim rodzaju KEKS – Kalo-
ryczny-Energetyczny Kiermasz Świąteczny z oryginalnymi prezen-

Konkurs na cieszyńskie 
ciasteczka 

Nie wiadomo jak stara 
jest tradycja pieczenia 
drobnych, pieczołowicie 
zdobionych ciasteczek. 
Jak podają niektóre źró-
dła, przywędrowała ona 
do Cieszyna wraz z Habs-
burgami. 

Od zawsze pieczono 
je na święta oraz ważne, 
rodzinne uroczystości. 
Przygotowywano od kil-
ku do kilkunastu różnych odmian, a w bogatszych domach − nawet 
kilkadziesiąt. Podobno jest ponad 100 rodzajów ciasteczek. Ich licz-
ba jest trudna do określenia, bo stare przepisy są modyfikowane, 
powstają ich nowe wersje. Jedno się nie zmienia. Najsmaczniejsze 
ciasteczka powstają z naturalnych, wysokiej jakości składników. 

Kolejna okazja, by podpatrzyć najlepszych przy pieczeniu ciaste-
czek i osobiście przekonać się, że wbrew pozorom nie jest to bardzo 
trudna sztuka – już 14 grudnia w Zamku Cieszyn. Tego dnia zapra-
szamy całe rodziny na „Zaprojektuj Święta” – wydarzenie, podczas 
którego nie może zabraknąć warsztatów pieczenia cieszyńskich 
ciasteczek. To również czas rozstrzygnięcia Konkursu na cieszyń-
skie ciasteczka, w którym jury ocenia ich zgodność z tradycją, es-
tetykę i staranność wykonania, bogactwo form, smak i sposób po-
dania. 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie są proszone o zgła-
szanie się do 12 grudnia do Informacji Turystycznej Zamku Cie-
szyn, tel. 33 851 08 21 w. 14 lub mail: ijarosinska@zamekcieszyn.
pl. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na godz. 15.00. Na auto-
rów najsmaczniejszych wypieków czekają atrakcyjne nagrody. 

Zamek Cieszyn 

Biblioteka dla malucha

Kierując się potrzebami środowiska lokalnego i chcąc poszerzyć 
bogatą ofertę zajęć prowadzonych w cieszyńskiej Bibliotece, pra-
gniemy zaprosić rodziców i opiekunów naszych najmłodszych czy-
telników do stworzenia w dziale dziecięcym BM Grupy Zabawowej 
pn. „Gromadka Uszatka”.

W przestrzeni przyjaznej dziecku, wśród książek i, co ważne, pod 
opieką swoich najbliższych, maluszki będą spędzały czas na dobrej 
zabawie. Dzieci i dorośli będą wspólnie uczestniczyli w inspirują-
cych działaniach, malcy będą mieli okazję do nawiązania kontak-
tów z rówieśnikami, zaś ich opiekunowie zyskają sposobność do 
wymiany poglądów i doświadczeń rodzicielskich.

Formą uzupełniającą działalność „Gromadki Uszatka” staną się 
spotkania ze specjalistami (pediatra, psycholog, logopeda, peda-
gog), którzy swą wiedzą i radą będą wspierali rodziców.

Dysponujemy pięcioma miejscami (rodzic+dziecko/dzieci), 
szczegółowe informacje uzyskać można w dziale dziecięcym Biblio-
teki Miejskiej oraz na stronie www.biblioteka.cieszyn.pl.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobi-
sty w Oddziale dla dzieci BM do 8 grudnia. BM

Biblioteka zaprasza rodziców i opiekunów do stworzenia „Gromadki Uszatka”.

tami i słodkimi smakołykami (11.00-17.00). 
A jeśli macie trochę wolnego czasu, zapraszamy do Zamku już 

w sobotę 13 grudnia od 11.00 do 16.00. Potrzebujemy do aranżacji 
wystawy ogromnej liczy gwiazdek – każde ręce chętne do wycina-
nia mile widziane. 

Zaprojektuj Święta: 14 grudnia, godz. 11.00-17.00, Oranżeria 
Zamku Cieszyn. Wstęp jest wolny. 

Zamek Cieszyn

Warsztaty szycia karpi wzbudzają cieszą się co roku dużym powodzeniem.
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Upamiętnili patriotów
Dokładnie sto lat temu wybuchła pierwsza wojna światowa, było to przełomowe wydarze-

nie w dziejach naszej ojczyzny i regionu. W wyniku klęski Niemiec, Austro-Węgier oraz wybu-
chu rewolucji w Rosji, Polska po 123 latach wróciła na mapę Europy. Sukces ten był możliwy 
także dzięki zaangażowaniu i poświęceniu tysięcy, często bezimiennych, polskich patriotów. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie, chcąc przypomnieć lokalnych bohaterów tamtych 
wydarzeń, zorganizowała konkurs „Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w walce o niepod-
ległość w latach 1873-1919”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów cieszyńskich szkół 
podstawowych. Ich zadaniem było wybranie osoby, wydarzenia lub miejsca związanego 
z polskim ruchem niepodległościowym na Śląsku Cieszyńskim, a następnie uzasadnienie 
swojego wyboru w formie literackiej oraz plastycznej. 

Komisja konkursowa nagrodziła prace – 1 miejsce: Marta Siuzdak SP1, 2 miejsce: Magda-
lena Nowak SPTE, 3 miejsce: Krzysztof Londzin SP 1. Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Mar-
czyk SP1, Lilianna Leszczuk SPTE, Katarzyna Kowalska SP7.

Błażej Piksa

Tajemnice 
jesiennego ogrodu

„Tajemnice jesiennego ogrodu” – tym ra-
zem pod takim tytułem Przedszkole nr 9 
zorganizowało dziewiąty już konkurs pla-
styczny. Konkurs skierowany był do dzieci 
z cieszyńskich przedszkoli.

Jury miało trudny wybór, gdyż wpłynęło 
wiele prac, a wszystkie były bardzo cieka-
we i wykonane na wysokim poziomie. 12 li-
stopada odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów i nagród, które poprzedził krót-
ki występ artystyczny w wykonaniu dzieci 
z przedszkola nr 9. Nagrody dla zwycięz-
ców zostały ufundowane przez Urząd Miej-
ski w Cieszynie oraz sponsorów anonimo-
wych. Jury przyznało następujące nagrody:
• w grupie wiekowej 5-6-latki:
I miejsce: Zuzanna Kołaszewska – P9;
II miejsca: Amelia Kukuczka – P1, Natalia 
Krężel – P1, Zosia Kępińska – P9;
III miejsca: Michał Paruzel – P2, Hanna Żerdik – 
P20, Elena Dziadek – P19, Maja Wójtowicz – P9;
Wyróżnienia: Nikola Macura – P19, Paweł Wen-
glorz – P1, Natasza Rymanowska – P20, Natasza 
Holowatinc – P8, Karolina Zawada – P9, Emilia 
Gruszka – P1, Weronika Kowol – P20.

 • w grupie wiekowej 3-4-latki:
I miejsce: Julia Smyrczyk – P17, II miejsce: Ka-
sandra Polok – P9, III miejsce: Adam Fober – P9.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Przedszkole nr 9

Przedszkolaki nagrodzone w konkursie plastycznym „Tajemnice jesiennego ogrodu”.

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie historycznym dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych.

Duety operetkowe 
w teatrze

10 stycznia (piątek) o godz. 18.00 zapra-
szamy na koncert noworoczny duetów ope-
retkowych w Teatrze im. A. Mickiewicza. 
Wystąpią muzycy Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Zabrzańskiej. Wykonawcy: Anna 
Leśniewska, Oskar Jasiński – soliści, Sławo-
mir Chrzanowski – dyrygent i prowadzący. 

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

Mecenasem koncertu jest Bank Spół-
dzielczy w Cieszynie, a organizatorem Ma-
cierz Ziemi Cieszyńskiej. MZC
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Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości

Za nami Światowy Tydzień Przedsię-
biorczości w Cieszynie, którego program 
wypełniły warsztaty, spotkania, wizyty 
studyjne, panele dyskusyjne. W wydarze-
niach, których głównym organizatorem był 
Zamek Cieszyn, wzięło około 550 osób.

Do udziału w przedsięwzięciu, którego 
celem jest promowanie przedsiębiorczo-
ści, zaproszono uczniów, studentów, mene-
dżerów, nauczycieli, przedsiębiorców oraz 
tych, którzy poszukują pracy czy też planu-
ją założenie własnej firmy. 

17 listopada. Pierwszego dnia rozmawia-
no o tym, że szkoła powinna uczyć aktyw-
nej postawy wobec życia – dlatego warto 
rozwijać u uczniów kreatywność i umiejęt-
ność pracy w grupie. Pretekstem do dyskusji 
była prezentacja Ewy Gołębiowskiej, dy-
rektor Zamku Cieszyn, zatytułowana: „Jak 
wspólnie zaprojektować przyjazną i mądrą 
szkołę?”. Jednym z niekonwencjonalnych 
pomysłów na życie może być prowadzenie 
bloga. Co zrobić, żeby wzbudzał on zain-
teresowanie i można było na nim zarabiać 
podpowiadali Dominika Stasik, specjalistka 
ds. komunikacji marketingowej, właściciel-
ka portalu dla kobiet Cieszynaobcasach.pl, 
oraz Mateusz Szczypka, projektant wnętrz, 
współautor bloga poświęconego tematy-
ce wnętrzarskiej. A ponieważ bez reklamy 
nawet najlepszy pomysł może nie wypalić, 
Wojciech Bizub, New Business Officer w fir-
mie Nord Digital, wyjaśniał jak wykorzystać 
do tego celu potencjał Internetu i nowych 
technologii. Podkreślając przy okazji, że 
marketing to dialog i emocje. 

18 listopada. Co chcecie robić w przyszło-
ści? Gdzie chcecie znaleźć pracę? – pytała 
młodzież Anna Stefaniak-Bacza, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, nama-
wiając ich do poważnego zastanowienia się 
nad swoją przyszłością. Z kolei uczestniczący 
w „Śniadaniu biznesowym” przedsiębiorcy 
rozmawiali o formach wsparcia, jakie może 
im zaoferować urząd pracy. Warto oszczędzać, 
by spełniać marzenia – wywnioskowali naj-
młodsi uczestnicy warsztatów „Poznaj moc 
oszczędzania z PKO Bankiem Polskim”. Star-
sze grupy rozmawiały z Joanną Michalak, 
dyrektorem 1 Oddziału w Cieszynie i załogą 
Banku o roli lidera – przywódcy zespołu, 
jego cechach i umiejętnościach, a także war-
tościach, którymi się kieruje. Drugi dzień 
zakończyło spotkanie poświęcone metodzie 
motywacji błyskawicznej Michaela V. Patalo-
na. Trzeba zamienić „muszę” na „chcę”. Żeby to 
się udało, należy odpowiedzieć sobie na cztery 
pytania: co, kiedy, jak, dlaczego. Dzięki temu 
dowiemy się co chcemy zrobić i jak to osiągnąć 
– wyjaśniała Michalina Szymura, kierownik 
Zespołu Przedsiębiorstw Oddział 1 w Cieszy-
nie PKO Bank Polski. 

19 listopada. Dzień przedsiębiorczej 
edukacji z Wyższą Szkoła Biznesu rozpo-
częły warsztaty: Zarządzanie talentami. 
Prowadząca je Joanna Kurowska-Pysz, kie-
rownik Katedry Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji, tłumaczyła dlaczego przedsię-
biorcom opłaca się zatrudniać utalento-
wane, niekonwencjonalnie myślące osoby, 
a także jak wykorzystywać ich potencjał 
dla rozwoju firmy. Po południu w WSB 
rozmawiano o możliwościach zdobywania 
przez młodych ludzi doświadczenia zawo-
dowego. Panelowi dyskusyjnemu towarzy-
szyła prezentacja ofert staży i praktyk w 
cieszyńskich firmach i instytucjach. 

20 listopada. Ten dzień był poświęcony 
spółdzielczości socjalnej, będącej szansą, 
szczególnie dla grupy młodych, bezrobot-
nych osób stworzenia sobie miejsca pracy. 
Czym jest ekonomia społeczna można było 
przekonać się, odwiedzając Fundację Roz-
woju Przedsiębiorczości Społecznej „Być 
Razem”. Spółdzielnia Socjalna Parostatek 
zaprosiła młodzież do udziału w warszta-
tach współpracy i komunikacji. Natomiast 
Spółdzielnia Socjalna OFKA oficjalnie 
otwarła prowadzony przez nią minihotel 
„8 POKOI” – dawne pokoje gościnne w Zam-
ku przeszły remont i zyskały nowy wygląd 
dzięki współpracy ze Studiem Rygalik. Oso-
by zainteresowane ideą spółdzielni socjal-
nych miały okazję zebrać informacje i za-
dać pytania podczas spotkania z Marcinem 
Sanetrą z Bielskiego Centrum Przedsiębior-
czości, które realizuje projekt: „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 

21 listopada. Na temat bezpiecznego 
oszczędzania i kredytowania rozmawiano 
podczas warsztatów z młodzieżą, które 
poprowadziła Alina Rakowska, Prezes Za-
rządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie. 
Jak sprawdzić się w roli przedsiębiorcy? 
Może założyć firmę „na próbę”? – co umoż-

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Cieszynie zakończyła debata poświęcona patriotyzmowi 
gospodarczemu. 

liwiają Akademickie Inkubatory Przed-
siębiorczości. Do spróbowania swoich sił 
i nawiązania współpracy z dużą wiedzą 
i pasją namawiali Mateusz Maik, Partner 
Zarządzający AIP Śląsk, i Michał Kuchar-
ski, menager AIP Śląsk. Uwieńczeniem 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
była debata „Patriotyzm gospodarczy. Jak 
samorząd może wspierać rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości?” z udziałem nowo wy-
branych radnych oraz kandydatów z II tury 
wyborów samorządowych do gmin powia-
tu cieszyńskiego. Interesującą dyskusję 
w Banku Spółdzielczym poprowadził Ja-
nusz Buzek, radny IV kadencji Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego. Przedsiębiorcy i rad-
ni zgodzili się, że patriotyzm gospodarczy 
wynika ze świadomości społecznej, którą 
trzeba kształtować od najmłodszych lat. 
Tylko wówczas będziemy wspierać polskie 
i regionalne firmy, wybierając współpracę 
z miejscowymi przedsiębiorcami, czy ku-
pując u lokalnych producentów. Ważne, by 
przykład szedł z góry, a gminy stawiały na 
lokalność i współpracę z miejscowymi fir-
mami, instytucjami i organizacjami. 

22 listopada. „Biznes adrenaliną” w Stre-
fie Wolności rozpoczęła poranna Zumba, 
czyli spotkanie pod hasłem: zatańcz z nami. 
Poprowadziła je Joanna Leśków, instruktor-
ka fitness, inicjatorka maratonów Zumby 
w Cieszynie. Po części tanecznej rozmawiano 
o tym jak hobby staje się pomyłem na biz-
nes. Zainteresowani obejrzeli również pokaz 
wspinaczki w wykonaniu Janusza Mendery, 
a także mogli sprawdzić swoje umiejętności 
i możliwości na ściankach wspinaczkowych. 

Zamek Cieszyn dziękuje wszystkim Part-
nerom za wielkie zaangażowanie oraz wkład 
pracy włożony w przygotowanie i zrealizowa-
nie rozbudowanego i atrakcyjnego programu 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 

Zamek Cieszyn
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Sprzedaż lokalu

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia w try-
bie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokal mieszkalny nr 9 
w budynku przy ul. ks. Tomanka 6 w Cieszynie wraz z udziałem do nie-
ruchomości gruntowej i części wspólnych budynku w 5401/89574 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres 
21 dni, tj. od 21 listopada do 11 grudnia 2014 r.

Dzierżawa. Cele rolne

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny 
przetarg nieograniczony na zagospodarowanie 
w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel rol-
ny nieruchomości gminy Cieszyn.
• Położenie nieruchomości: Cieszyn, rejon ulicy 
Dzikiej
• Oznaczenie nieruchomości: część działki 
nr 18/4 obr. 63 i część działki nr 20/9 obr. 63
• Powierzchnia: dz. nr 18/4 obr. 63: 0,2840 ha, 
dz. nr 20/9 obr. 63: 0,3860 ha (łącznie 0,6700 ha)
• Okres dzierżawy: czas nieoznaczony
• Księga wieczysta Sądu Rejonowego w Cieszy-
nie działka nr 18/4: BB1C/00011051/0, działka 
nr 20/9: BB1C/00058746/0
• Użytek gruntu: E-ŁIV, Ł-IV
• Data i miejsce przetargu: 22 grudnia 2014 r. 
godz. 9.00 sala nr 126 Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie.

Do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele 
rolne: działka w rejonie ul. Dzikiej.

Sprzedaż działki

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli i użytkowni-
ków wieczystych nieruchomości przyległych działkę nr 7/2 obr. 42 o pow. 
322 m2 Cieszynie położoną w Cieszynie przy ul. Michejdy, zabudowa-
ną trzykondygnacyjnym murowanym budynkiem oficyny nr 15A o pow. 
użytkowej 325 m2 i kubaturze 2 782 m3, zapisaną w księdze wieczystej 
nr BB1C/00008127/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres 
od 28 listopada do 18 grudnia 2014 r.

Lokal do wynajęcia

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że prze-
znacza do najmu, w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, ograni-
czonego do branży przemysłowej, usługowej lub biurowej, lokal użytkowy 
położony na parterze budynku przy Rynku nr 16 w Cieszynie o łącznej po-
wierzchni użytkowej 31,37 m2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 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.

Bezpłatne dyżury psychologiczne i prawne

Zapraszamy mieszkańców Cieszyna do korzystania z bezpłatnych dyżu-
rów psychologicznych i prawnych, związanych z problematyką uzależnień 
i przemocy w rodzinie. Dyżury prowadzone są przy ul. Srebrnej 4 (Filia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie). Zapisy: MOPS Cie-
szyn, ul. Skrajna 5 lub pod nr. tel. 33 479 49 00.                                    MOPS

Oferujemy bezpłatną pomoc

Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prowadzone 
przez Stowarzyszenie „Działajmy Razem” Trianon PL zachęca do korzy-
stania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, socjalnych, 
społecznych oraz z zakresu problematyki społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Kontakt: ul. Bielska 4, tel. 33 445 70 11, dzialajmyra-
zem@wp.pl (w godz. 8.00-14.00).    

 Stowarzyszenie „Działajmy Razem” Trianon PL

Sprawdź podatki przez Internet

Internetowy dostęp do informacji o zobowiązaniach podatko-
wych i innych opłatach wobec gminy? W Cieszynie to możliwe – 
dzięki platformie eUrząd. Urząd Miejski w Cieszynie umożliwia 
założenie konta na Platformie „Cieszyńskiego Systemu Informacji 
Finansowo-Podatkowej” eUrząd. Każdy, kto posiada zobowiązania 
finansowe wobec gminy, może mieć dostęp do swojego konta przez 
Internet. 

W każdej chwili osoby fizyczne i prawne mogą sprawdzić terminy 
i wysokości swoich opłat za podatek od nieruchomości, rolny, leśny, 
od środków transportu, a także opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 

Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia wniosku, który 
można pobrać m.in. z Biuletynu Informacji Publicznej lub otrzymać 
w Ratuszu, a następnie do złożenia go w punkcie obsługi klienta 
w Urzędzie Miejskim (niezbędne jest zabranie ze sobą dowodu 
osobistego w celu sprawdzenia tożsamości!). Posiadacze podpisu 
elektronicznego wszystkie formalności mogą załatwić przez In-
ternet poprzez SEKAP lub ePUAP. Ostatnim krokiem jest odebranie 
przyznanego loginu i hasła do systemu (osobiście w Ratuszu; przez 
platformę SEKAP/ePUAP; korespondencyjnie). 

Na platformę eUrząd logujemy się po kliknięciu na zakładkę  
eUrząd na stronie www.um.cieszyn.pl. Formularze i informacje: 
bip.um.cieszyn.pl -> eUrząd.                BZ

Stawka wyjściowa przyjęta do przetargu 
wynosi 214,02 zł/ha (roczny czynsz dzierżaw-
ny wyliczony wg stawki wywoławczej wynosi 
143,39 zł). Stawka ta będzie stanowić podsta-
wę do określenia wysokości rocznego czynszu 
dzierżawnego, płatnego do 31 marca każdego 
roku, przy czym czynsz ten będzie podlegać 
rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 100,– zł. Wa-
dium należy wnieść przelewem na konto banko-
we bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe 
do dnia 17 grudnia 2014 r. Za termin wpłaty 
wadium uważa się datę wpływu środków finan-
sowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 
1083 1000 0022 6985 8169. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zosta-
ło zamieszczone na stronie internetowej www.

um.cieszyn.pl (zakładka Przetargi nieruchomo-
ści) oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie. 
Bliższych informacji w tej sprawie można za-
sięgnąć pod numerem telefonu 33 4794 237, 33 
4794 231 lub 33 4794 230. 
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna...

...o przystąpieniu do opracowania strategicznego dokumentu 
dla rozwoju gospodarki energetycznej gminy Cieszyn pod nazwą  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna

Na postawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3.10.2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.) 
Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o przystąpieniu do opracowania 
strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej gminy 
Cieszyn pod nazwą: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna.

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna ujęte zostaną 
działania niskoemisyjne mające na celu zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń do powietrza. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obejmował 
cały obszar gminy, a działania operacyjne w nim zawarte będą obejmo-
wać okres do 2020 roku. Wykonana zostanie kompleksowa inwentaryza-
cja emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy Cieszyn, a także analiza 
możliwości redukcji zużycia energii oraz ocena możliwych do osiągnięcia 
efektów ekologicznych. Realizacja działań przewidzianych w Planie Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Cieszyna będzie się wpisywać w działania na 
rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 w za-
kresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii final-
nej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma służyć wszystkim mieszkańcom 
gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów 
energii.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, za-
mieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresem:  
bip.um.cieszyn.pl, zamieszczenie w „Wiadomościach Ratuszowych” oraz 
w publicznie dostępnym wykazie www.ekoportal.pl.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Użytkowanie obiektów budowlanych w sezonie jesienno-zimowym 

W okresie jesienno-zimowym występuje 
zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagro-
żenia związanych z użytkowaniem obiektów 
budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiek-
tów budowlanych są obowiązani utrzymywać 
i użytkować obiekty budowlane zgodnie z za-
sadami wyznaczonymi przepisami ustawy 
Prawo budowlane. W razie wystąpienia nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych osoby 
odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne 
użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na stan techniczny obiektów budowla-
nych oraz każdorazowo podjąć działania mające 
na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez spraw-
dzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej 
na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru 
śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych 
mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mie-
nia, a także stabilności konstrukcji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności 
publicznej, w których przebywa jednorazowo 
znaczna liczba osób, takie jak: hale handlowe, 
sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, 
teatry, zadaszenia trybun na stadionach, w tym 
obiekty o dużych powierzchniach dachów i lek-
kiej konstrukcji wieloprzęsłowej. 

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

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa

Konsultacje społeczne

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, w ramach realizacji projektu pn. 
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskie-
go/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia 
współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na ob-
szarze funkcjonalnym”, zaprasza na konsultacje społeczne następujących 
dokumentów:
• „Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: Rewitalizacja prze-
strzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Po-
łudniowego”,
• „Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowanego trans-
portu publicznego na terenie Subregionu Południowego”,
• „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ogra-
niczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego”,
• „Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-
2020”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 8 do 30 grud-
nia 2014 r. w formie:

1. otwartego spotkania z mieszkańcami powiatu cieszyńskiego, które 
odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. w Cieszynie w godzinach 10.00-
13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.

2. przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, 
który będzie dostępny na platformie internetowej (link do formularza i do 
konsultowanych dokumentów poniżej).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w kon-
sultacjach społecznych on-line. Wszelkie informacje na temat procesu kon-
sultacji i konsultowanych dokumentów znajdziecie Państwo pod adresem: 
www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/
Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia 
współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań 

na obszarze funkcjonalnym

Prace związane z usuwaniem nadmiaru śnie-
gu na dachach należy wykonywać z zachowa-
niem warunków BHP, pod nadzorem osób posia-
dających odpowiednią wiedzę techniczną, celem 
wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia 
konstrukcji obiektu. 

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym wy-
stępuje wzmożone zagrożenie związane z eks-
ploatacją urządzeń grzewczych. Potwierdzają 
to szczególnie przypadki zatruć tlenkiem węgla. 
Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarząd-
com obiektów budowlanych na przestrzeganie 
obowiązku przeprowadzania co najmniej raz 
w roku okresowej kontroli stanu technicznego 
obiektów budowlanych, instalacji gazowych, ko-
tłów gazowych oraz przewodów kominowych: 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 
Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zo-
bowiązani do usunięcia stwierdzonych niepra-
widłowości wynikających z przeprowadzonej 
kontroli, które mogłyby spowodować zagro-
żenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo 
mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Przy-
pominam zarządcom i właścicielom obiektów 
budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkal-

nych, o kierowanie do użytkowników odpowied-
nich pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania 
celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, 
wybuchu gazu lub pożaru. 

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania 
powinny być poddawane przez właściciela lub 
zarządcę okresowym kontrolom stanu tech-
nicznego (art. 62 ustawy Prawo budowlane). 
Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie 
i użytkowanie obiektów budowlanych jest wła-
ściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Pra-
wo budowlane). 

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny 
obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich 
użytkowania podlegają odpowiedzialności ad-
ministracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a usta-
wy Prawo budowlane niewłaściwe utrzymanie 
i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nieza-
pewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniej-
szą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Cieszynie 

Jan Smolarz 
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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
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PREMIERY
5-11.12 g. 15.00 GDZIE JEST MIKOŁAJ? (familijny/
przygodowy/dubbing) Hol./Szwe./Bel., b.o.
5-11.12 g. 16.45 SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 
RATUJE ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ (animowana, fa-
milijna komedia przygodowa/dubbing) Niem-
cy, b.o.
5-10.12 g. 18.30 DZIEŃ DOBRY, KOCHAM CIĘ! 
(komedia) Polska, od 12 lat
5-10.12 g. 20.15 SŁUŻBY SPECJALNE (thriller) 
Polska, od 15 lat
12-18.12 g. 14.30 2D WIELKA SZÓSTKA (fa-
milijna, animowana komedia przygodowa/
dubbing) USA, b.o.
12-18.12 g. 16.30 3D WIELKA SZÓSTKA (fa-
milijna, animowana komedia przygodowa/
dubbing) USA, b.o.
19-21.12 g. 14.00 2D WIELKA SZÓSTKA (fa-
milijna, animowana komedia przygodowa/
dubbing) USA, b.o.
19-21.12 g. 16.00 3D WIELKA SZÓSTKA (fa-
milijna, animowana komedia przygodowa/
dubbing) USA, b.o.
12-17.12 g. 18.30 OBYWATEL (komediodra-
mat) Polska, od 15 lat
12-16.12 g. 20.30 ANNABELLE (horror/napi-
sy) USA, od 15 lat
19-21.12 g. 20.15 WIĘZIEŃ LABIRYNTU (thril-
ler science fiction/napisy) USA, od 15 lat
SEANSE SPECJALNE
6, 7.12 g. 13:45 MIKOŁAJ ZAPRASZA NA 
POLSKIE BAJKI ANIMOWANE (cena biletu: 
5,00 zł!) Polska, b.o.
19-21.12 g. 18.00 BOGOWIE (dramat biogra-
ficzny) Polska, od 15 lat
DKF „Fafik”
11.12 g. 19:45 MISTRZOWSKIE DOTKNIĘCIE: 
Wolfgang Murnberger*
17.12 g. 20.15 AKTORSKIE PORTRETY: Danu-
ta Szaflarska (cz. 1)*
18.12 g. 18:45 AKTORSKIE PORTRETY: Danu-
ta Szaflarska (cz. 2)*
* – wstęp tylko dla członków klubu posiadają-
cych aktualny karnet DKF

5.12 g. 17.00 KONCERT CHARYTATYWNY NA 
RZECZ PCK – wystąpią uczniowie szkoły muzycz-
nej „Casio” i Zespół Regionalny „Jasieniczanka” 
6.12 g. 8.30 i 10.30 INTERDYSCYPLINAR-
NY PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO 
SZKOŁA” – projekcje filmowe i warsztaty dla 
dzieci i młodzieży
6.12 g. 16.00 „MIKOŁAJKOWE POPOŁUDNIE”: 
„PRZYJEDŹ DO NAS MIKOŁAJU” – bajka dla 
dzieci w wyk. estrady Duo Fix, „SPOTKANIE 
ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” 
7.12 g. 8.00 TARGI STAROCI (Cieszyński Klub 
Hobbystów) 
8.12 g. 17.00 „PREWENCJA CHORÓB UKŁADU 
KRĄŻENIA” – wykład dr Andrzeja Kubicjusa 
(Klub Zdrowia) 
8–9.12 g. 9.00 „PO CIESZYŃSKU PO OBU 
STRONACH OLZY” – konkurs gwary dla dzieci, 
i młodzieży 
9.12 g. 16.00 „O PODRÓŻACH INACZEJ” – spo-

tkanie sekcji Geograficzno-Historycznej Uni-
wersytetu III Wieku
10.12 g. 8.30 NARKOTYKOWE DYLEMATY – 
„ŻYJ POZA KLATKĄ” – spektakl multimedialny 
dla młodzieży (Straż Miejska, COK)
11.12 g. 9.00 i 11.00 INTERDYSCYPLINAR-
NY PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO 
SZKOŁA” – projekcje filmowe i warsztaty dla 
dzieci i młodzieży. 
12.12 g. 17.00 „ZIMOWE STROFY POD CHOIN-
KĘ” – impreza poetycko-muzyczna
15 i 22.12 g. 17.00 „SZKOŁA ZDROWEGO GO-
TOWANIA” – spotkanie w Klubie Zdrowia 
16.12 g. 16.00 „GWIAZDA BETLEJEMSKA” – 
spotkanie z Markiem Dróżdżem z Obserwato-
rium Astronomicznego na Suchorze w Gorcach 
(Uniwersytet III Wieku)
17-19.12 g. 16.00 „ZIMOWE IMPRESJE” – pre-
zentacje baletowe dzieci
WYSTAWY
Galeria 
9.12-7.01 „MALARSTWO NA SZKLE MARII 
TUTAJ, RZEŹBA MIECZYSŁAWA TUTAJA” 
(wernisaż 9.12 g. 16.00)
Galeria „Na Piętrze”
3-30.12 „WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA” – wy-
stawa pokonkursowa

5.12 g. 18.00 i 20.30 Spektakl „Old love”. Teatr 
Gudejko
6.12 g. 16.00 KONCERT JUBILEUSZOWY Zespo-
łu Pieśni i Tańca „OLZA” z Czeskiego Cieszyna
7.12 g. 16.00 KONCERT JUBILEUSZOWY Zespo-
łu Pieśni i Tańca „OLZA” z Czeskiego Cieszyna
13.12 g. 18.00 Spektakl muzyczny „MAŁY 
KSIĄŻĘ” w wykonaniu artystów Gliwickiego 
Teatru Muzycznego
19.12 g. 17.00 KONCERT CHARYTATYWNY 
„Z SERCA DLA SERC” I LO im. A. Osuchowskiego
26.12 g. 16.00 RODZINNE SPOTKANIE ŚWIĄ-
TECZNE Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzię-
gielowie 
31.12 g. 21.00 SYLWESTER W TEATRZE: „Czar 
muzyki i tańca w magiczną noc” – muzyka ope-
retkowa, musicalowa, filmowa i taneczna. 

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Laureaci 
konkursu „Śląska Rzecz”. Możliwość organi-
zacji warsztatów dla dzieci: tel. 33 851 08 21, 
wew. 30, 35 lub 53
28.10-7.12 Dizajn w przestrzeni publicznej. 
Do pracy rodacy! Oranżeria
6.11-7.12 V Międzynarodowe Biennale Plakatu 
Społeczno-Politycznego
14.12.14-15.02.15 Świet(l)ne historie

SPOTKANIA/WARSZTATY
14.12 g. 11.00-17.00 Zaprojektuj Święta

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
PUNKT KONSULTACYJNY w Oranżerii
Informacje oraz porady związane z prowa-
dzeniem firmy, poszukiwaniem źródeł finan-
sowania działalności, pomoc w napisaniu 
biznesplanu. Informacje i zapisy: pk@zamek-
cieszyn.pl, tel. 33 851 08 21 wew. 22
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Inter-
netu dla osób 50+ prowadzone przez Latarni-
ków Polski Cyfrowej
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt.   
w godz. 8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
5.12 g. 17.00 promocja zbioru reportaży Jarosła-
wa jot-Drużyckiego pt. „Hospicjum Zaolzie”
12.12 g. 17.00 Spotkanie promocyjne poświęcone 
regionalnym kalendarzom na rok 2015
18.12.14-17.04.15 wystawa „Największe, naj-
starsze, najcenniejsze... Cymelia i osobowości ze 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”

Oddział dla dzieci, parter
5.12 g. 15.00 „WyGRYwamy” – turniej gier 
planszowych
9.12 g. 15.00 Zajęcia literackie
12.12 g. 15.00 „WyGRYwamy” – turniej gier 
planszowych
15.12 g. 15.00 Fun English – zabawy z jęz. an-
gielskim
16.12 g. 15.00 Stacja plastyka
19.12 g. 15.00 „WyGRYwamy” – turniej gier 
planszowych

 
Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
12.12.14-28.02.15 wystawa „Karol Niedoba 
i mali cieszyńscy mistrzowie”
5-7, 19-21.21 artystyczne kiermasze. Więcej: str. 6

13.12.14-14.01.15 wystawa „...po deszczu”. Wer-
nisaż 13.12 g. 18.00

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 typograficznych dla grup w każdym dniu ty-
godnia po uzgodnieniu terminu: 696 652 114 
lub osobiście.
20.11-19.12 wystawa „Typografia na 100%”

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

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87
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Wiadomości Ratuszowe. Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Cieszynie

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

5-6.12 Snow Film Fest. Więcej: str. ...
11.12 g. 16.00 spotkanie „Tradycje świąteczne 
Ziemi Cieszyńskiej”, ul. Głęboka 11a 
Poniedziałki i czwartki g. 11.00 i 17.00 Seans 
filmu „Historia Cieszyna w 3D”. Restauracja 
pod Brunatnym Jeleniem, Rynek 20
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 kon-
takcie telefonicznym 33 852 43 75

6, 13.12 g. 9.00 Parkrun Cieszyn. Alejki SportParku
6.12 g. 17.00 II liga siatkówki mężczyzn: Akade-
mia Talentów Jastrzębski Węgiel II – UKS Strzel-
ce Opolskie. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
7.12 g. 18.00 II liga koszykówki mężczyzn: 
KS MOSiR Cieszyn – KS Pogoń Ruda Śląska. 
Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
12.12 g. 16.00 mecz koszykówki MU-13: 
KS MOSiR Cieszyn – MKKS Rybnik. Hala MOSiR 
Cieszyn, al. Łyska 21
13.12 g. 17.00 II liga siatkówki mężczyzn: Aka-
demia Talentów Jastrzębski Węgiel II – SK JSW 
KOKS Radlin. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
17.12 g. 17.00 mecz koszykówki MU-18: KS MO-
SiR Cieszyn – KŚ AZS Katowice. Hala sportowa 
G2, ul. Szymanowskiego 9
17.12 g. 18.00 II liga koszykówki mężczyzn: 
KS MOSiR Cieszyn - MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 
II. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9

Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
5.12 g. 17.00 Koncert Ewy Jaślar-Walickiej i jej 
uczniów
9 i 16.12 g. 15.30 Koncert świąteczny uczniów 
Podst. Szk. Artystycznej w Czeskim Cieszynie
11.12 g. 15.30 Adwent z państwem Polaskami
12-23.12 wystawa fotografii Haliny Sikory 
„Namaste India”. Wernisaż i prelekcja „Sama 
w Indiach”: 12.12 g. 17.30

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)
5 XII –  
19 XII

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

Muzeum
4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Różne...
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Psy i koty czekają 
na pomoc

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Cie-
szynie organizują zbiórkę na rzecz psów 
i kotów z cieszyńskiego schroniska oraz dla 
podopiecznych z fundacji „Lepszy Świat”.

WOŚP poszukuje wolontariuszy
Już 11 stycznia 2015 roku odbędzie się kolejny Finał WOŚP, który 

ponownie rozgrzeje serca ludzi w całej Polsce. Tym razem orkie-
strowe granie odbywać się będzie pod hasłem: „Dla podtrzymania 
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”.

Jak co roku w Cieszynie przy Hufcu Ziemi Cieszyńskiej ZHP za-
wiązał się sztab, którego szefową jest Joanna Brenicka. Członko-
wie sztabu pracują intensywnie nad programem, który będzie 
zróżnicowany i bogaty w atrakcje. W programie na pewno znajdą 

Szlachetna Paczka w Cieszynie 
Już od 14 lat w całej Polsce Szlachetna 

Paczka dociera z pomocą do najbardziej po-
trzebujących rodzin. Działający w naszym 
rejonie wolontariusze, angażując innych lu-
dzi w mądrą pomoc, realnie zmieniają spo-
łeczność, w której żyją.

Tylko w 2013 roku Szlachetna Paczka dotar-
ła do 17 684 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 
70 700 tys. osób żyjących w niezawinionej bie-
dzie – osób starszych, samotnych, rodzin do-
tkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, 
samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. 
Łączna liczba zaangażowanych w projekt – 
wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrze-
bie – sięga ponad 600 tys. osób.

Także w naszym rejonie szukamy Dar-
czyńców, którzy zorganizują pomoc w swo-
jej miejscowości, przygotowując Paczkę dla 
wybranej rodziny potrzebującej. Wyboru 
rodziny można dokonać na stronie interne-
towej: www.szlachetnapaczka.pl.

Finał akcji odbędzie się 13-14 grudnia, chętnych do pomocy przy rozwożeniu prezentów 
(szczególnie kierowców z pojemnymi samochodami) zapraszamy do naszego magazynu 
w Szkole Podstawowej nr 6 na ul. Katowickiej 68.

mat. pras.

się propozycje dla najmłodszych, nie zabraknie również koncertu 
plenerowego, WOŚP-owego kiermaszu oraz kawiarenki. Jednak 
głównym punktem będzie całodzienna kwesta na terenie całego 
Cieszyna. W trakcie poprzedniego finału zebrano rekordową kwo-
tę 59 818,82 zł – jest to ogromna suma, świadcząca o dużej hojności 
cieszyniaków oraz ich dobrych sercach.

Sztab WOŚP w Cieszynie serdecznie zaprasza do udziału w tej 
największej w Polsce akcji charytatywnej. Wolontariuszem może 
zostać każdy, jednakże w przypadku osób, które nie ukończyły 
16 roku życia wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna. Na 
stronie www.wosp-cieszyn.pl ruszyła już rejestracja wolontariu-
szy, która potrwa do 10 grudnia lub wyczerpania limitu miejsc 130.

Jedną z imprez towarzyszących Finałowi WOŚP w Cieszynie jest 
WOŚP-owy Przegląd Kapel. Do przeglądu zgłosiło się aż 30 zespo-
łów z całej Polski. Pierwszym etapem będzie wyłonienie 6 kapel 
spośród wszystkich zgłoszonych. Trzy grupy zostaną wybrane 
przez członków sztabu. Pozostałą trójkę wybierze publiczność 
w głosowaniu internetowym. Głosować można do 21 grudnia na 
stronie www.wosp-cieszyn.pl w zakładce „Przegląd kapel”.

WOŚP Cieszyn

Czworonożni pupile ucieszą się zarówno z je-
dzenia, jak i z koców, smyczy czy misek.

Przynosić można:
– witaminy i odżywki dla psów i kotów;
– karmę suchą oraz puszki dla psów i ko-
tów;
– karmę suchą i mokrą dla małych kociąt 
i szczeniąt;
– żwirek dla kotów;
– miski o grubym, stabilnym dnie, nieznisz-
czone garnki;
– kuwety, budki dla kotów;
– legowiska dla psów;
– smycze, obroże, preparaty na odpchlenie, 
odrobaczenie;
– koce, ręczniki.

Powyższe rzeczy zbierane są w WSB w Cie-
szynie, ul. Frysztacka 44. Akcja trwa od 1 do 
21 grudnia. Informacje: tel. 509 140 803.

mat. pras.

Przelali 25 litrów krwi

Podczas Wampiriady 55 osób oddało krew, 
a 3 zarejestrowały się w bazie dawców szpiku.

Pomyślnie zakończyła się VI edycja cie-
szyńskiej Wampiriady, czyli akcji hono-
rowego oddawani krwi, zorganizowanej 
przez studentów Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie. Zebraliśmy 25 litrów krwi od 
55 dawców. Zarejestrowanych osób było 
aż 109. Taka wysoka frekwencja mile nas 
zaskoczyła. Trzy osoby zarejestrowały się 
w bazie dawców szpiku. Studenci z chęcią 
korzystali z przygotowanych atrakcji. Na 
wyciąg w górę na wysokość 20 metrów wo-
zem pożarniczym kolejki ustawiały się cały 
czas. Dużą frekwencją cieszy się także kon-
certu wokalistów z Bielska-Białej. 

Sandra Kocjan



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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Nie ma nic piękniejszego niż gitara, chyba że dwie
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia w Cieszynie zaprasza do 
lektury cyklu artykułów, których 
głównymi bohaterami są... instru-
menty. Szkoła kształci uczniów 
w zakresie gry na skrzypcach, 
wiolonczeli, gitarze, fortepianie, 
akordeonie, organach, flecie, obo-
ju, klarnecie, saksofonie, trąbce, 
puzonie i waltorni. Nauczyciele 
Szkoły Muzycznej zdradzą nieco 
ciekawostek o każdym z nich.

W świecie instrumentów muzycznych gi-
tara klasyczna zajmuje wyjątkową pozycję. 
Fascynuje zarówno amatorów, jak i profe-
sjonalistów. Usłyszeć ją można akompaniu-
jącą kilkoma akordami podczas spotkania 
towarzyskiego i w największych salach 
koncertowych świata, gdzie gromadzi tłu-
my oddanych wielbicieli, pragnących usły-
szeć jak w rękach wirtuoza przemienia się 
w instrument mogący dostarczyć niezapo-
mnianych przeżyć artystycznych. 

Tak naprawdę trudno jednoznacznie 
stwierdzić skąd pochodzi gitara. Gdyby szu-
kać jej prototypu w czasach najdawniejszych, 
uwagę zwróciłby egipski nefer (lutnia), który 
z czasem przekształcił się w perski setar po-
siadający 3 struny. Ten zaś dał nazwę hindu-
skiemu sitarowi. Trudno wymienić wszyst-
kich praprzodków gitary i wskazać, który był 
prototypem dzisiejszej gitary. Gdzie powstała 
gitara? Istnieje wiele dowodów, że jej począt-
ków należy szukać w Hiszpanii. Potwierdzają 
to źródła ikonograficzne z XIII wieku. Zanim 
gitara została w pełni ukształtowana, prze-
szła szereg zmian i innowacji. 

Renesans to czas lutni i vihuelli – kuzy-
nek gitary, w tym okresie 4-strunowej, zwa-
nej też czterochórową, ze względu na użycie 
podwójnych strun. Okres baroku w historii 
gitary charakteryzuje się dodaniem piątej 
struny, obniżeniem stroju, zmianą stylu gry 
na rasgueado (gra akordowa), a później łą-
czeniem dwóch styli rasgueada i punteada 
(gra pojedynczych dźwięków). 

Okres klasycystyczny przynosi gitarze 
6 strunę i ułatwienie – pojedynczy naciąg 
strun. Dotychczasowy podwójny był kło-
potliwy, zwłaszcza przy strojeniu i uzyska-
niu czystego dźwięku. Gitara w tym czasie, 
bardzo już podobna do dzisiejszej, zyskuje 
na popularności i ostatecznie dystansuje 
swoją odwieczną rywalkę lutnię. Pojawia się 
ogromna liczba wirtuozów kompozytorów, 
którzy podnoszą gitarę do rangi instrumen-
tu artystycznego na równi z fortepianem czy 
skrzypcami. 

Romantyzm to czas rozwoju fortepianu 
i skrzypiec jako wirtuozowskich instru-
mentów solowych o dźwięku znacznie 

mocniejszym od gitary. Gitara traci na po-
pularności. Znaczącym przyczynkiem do 
powrotu świetności tego instrumentu była 
działalność Hiszpana Antonio Torresa – bu-
downiczego gitar. Konstruuje on w II poło-
wie XIX wieku gitarę, która stała się wzorem 
dla następnych pokoleń. Gitara ta, o znacznie 
większych rozmiarach i brzmieniu od swoich 
poprzedniczek, znalazła szczególne uznanie 
w rękach Francisca Tarregi. Ten hiszpański 
gitarzysta i kompozytor dał podstawy do 
zdefiniowania nowoczesnego stylu gry. 

Kolejny dobry czas dla gitary to szeroko 
rozumiane czasy współczesne – lata dwu-
dzieste i pojawienie się charyzmatycznego 
hiszpańskiego gitarzysty Andreasa Sego-
wii. Od tego czasu popularność tego instru-
mentu rosła i ciągle rośnie. 

W Polsce gitarę jako przedmiot główny 
w państwowych szkołach muzycznych I st. 
wprowadzono w roku 1965, natomiast do 
szkół II stopnia dwa lata później. Początki 
klasy gitary w Cieszynie to rok 1973 (PSM 
I st.) i 1976 (PSM II st.). W latach 70. po-
wstało Cieszyńskie Towarzystwo Gitarowe, 
a w latach 80. Cieszyn rozbrzmiewał muzyką 
gitarową podczas Cieszyńskiego Festiwalu 
Gitarowego. Inicjatorem i organizatorem 
wspomnianych przedsięwzięć jest gitarzy-
sta i wspaniały pedagog, pracujący po dziś 
dzień – Bogdan Firla. Do grona pedagogów-
-gitarzystów również obecnie pracujących 
należą: Elżbieta Machała, Sławomir Macha-
ła (uczniowie Bogdana Firli), Ewa Słomska, 
Małgorzata Groborz (filia PSM w Wiśle).

Nie wszyscy wiedzą, że obecnie Polska 
to kraj, który „muzyką gitarową płynie”. To 
właśnie u nas świetnie prosperuje kilkaset 
szkół i osiem ośrodków akademickich – 

a w nich klasy gitary klasycznej. Co roku 
odbywa się kilkanaście festiwali i konkur-
sów gitarowych, mamy wydawnictwa nu-
towe związane z gitarą, co więcej to polscy 
lutnicy budują znakomite gitary (m.in. Bo-
gusław Teryks, Fryderyk Firla z Cieszyna, 
Aleksander Benedykt, Jarosław Biłan), no 
i przede wszystkim narodziła się u nas rze-
sza „pierwszoligowych gitarzystów koncer-
tujących” (m.in. Krzysztof Pełech, Marcin 
Dylla, Łukasz Kuropaczewski).

Gitara klasyczna to subtelnie brzmiący in-
strument „matka”, który dał początek jej od-
mianom – gitarze akustycznej i elektrycznej. 
Mimo silnego rozwoju gitary właśnie w stro-
nę zainteresowania jej odmianami, należy 
pamiętać, że warto zacząć naukę od „kla-
syka”, który jako pierwowzór daje solidne 
podstawy techniki gry na tym instrumencie 
oraz wprowadza w fascynujący świat gitary.

W cieszyńskiej Szkole Muzycznej gramy 
nie tylko solo, ale i w duetach, zespołach, 
na przykład łącząc grę z fletem czy skrzyp-
cami. Nasi młodzi adepci sztuki gitarowej 
korzystają też z warsztatów prowadzonych 
przez wykładowców akademickich. Wir-
tuozów gitary mają sposobność posłuchać 
na przykład podczas odbywającego się co 
dwa lata festiwalu „Śląska Jesień Gitaro-
wa” w Tychach. Wydarzenia takie inspirują 
uczniów do podejmowania coraz to nowych 
wyzwań. Nasi uczniowie, próbując swoich 
sił, nierzadko z sukcesami, biorą udział 
w konkursach gitarowych zarówno w kraju, 
jak i za granicą – solo i w duecie, co stanowi 
tylko potwierdzenie słów Fryderyka Chopi-
na przytoczonych w tytule: Nie ma nic pięk-
niejszego niż gitara… chyba że dwie.

Małgorzata Groborz

Miłośniczki gry na gitarze – Julia i Magdalena.


