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Gospodarcze porozumienie

Szykujmy się na promocję

Synodalne przesłanie

Ciąg dalszy  
wspomnień o „Ondraszku”
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Jerzy Kronhold uhonorowany
Jerzy Kronhold, cieszyński poeta, były radny oraz konsul 

RP w Ostrawie został tegorocznym laureatem Nagrody Miasta 
Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. 

Kronhold, który w styczniu br. skończył 70 lat, odebrał na-
grodę w środę 19 października w Teatrze im. Adama Mickie-
wicza. Tego dnia odbył się tam galowy koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, na który Miasto Cieszyn 

zaprosiło z okazji kolejnej, już 98. rocznicy powołania Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

Nagroda wynosi 4000 złotych. Grono laureatów liczy jednak 
dużo więcej osób niż lat, w których była wręczana. W latach 2009-
2015 Rada Miejska przyznawała bowiem trzy nagrody rocznie.

Jerzy Kronhold został uhonorowany za całokształt działal-
ności. Wniosek o nagrodę złożył dyrektor Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego, Marian Dembiniok.
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Na stronie 2 publikujemy fotoreportaż z koncertu galowego.

Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna (drugi z prawej) w towarzystwie 
wojewody śląskiego, Jarosława Wieczorka (z prawej), Tadeusza Dono-
cika (z lewej) oraz Kazimierza Karolczaka, członka Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego. 

Urząd Miejski w Cieszynie coraz aktywniej 
wspiera małych i średnich przedsiębiorców. Po-
twierdzeniem tych zabiegów jest certyfikat, 
który Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, ode-
brał we wtorek 11 października w Katowicach.

Chodzi konkretnie o certyfikat w VI edycji programu Sa-
morząd, który wspiera MŚP. Miasto Cieszyn otrzymało go „za 
stworzenie małym i średnim przedsiębiorstwom warunków 
korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP”. Ry-
szard Macura, burmistrz Cieszyna, odebrał certyfikat z rąk 
Tadeusza Donocika, przewodniczącego kapituły, prezesa Regio-
nalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Uroczystość odbyła się 
w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, który miał miejsce od 10 do 12 października w Ka-
towicach. Nagroda jest tym bardziej prestiżowa, że kongres to 
największe w Europie spotkanie firm sektora MŚP. Przez trzy 
dni odbyły się liczne panele oraz sesje plenarne. 

Jak czytamy na stronie internetowej Regionalnej Izby Gospo-
darczej, program Samorząd, który wspiera MŚP jest skierowany 
do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkie-
go, powiatowego i lokalnego. 

– Jego celem jest wyłonienie i promocja samorządów, które 
stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób 
wspierają rozwój tego sektora.  Znalezienie się w gronie laureatów 

programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku urzędu w otocze-
niu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora 
MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk bizne-
sowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania 
w zakresie wspierania MŚP są  skuteczne i mają charakter trwały 
– czytamy dalej.

Na wyróżnienie miały wpływ między innymi inwestycje, 
zwolnienia z podatku od nieruchomości, a także działania ma-
jące przyciągać nowych inwestorów oraz w zakresie lokalnego 
rynku pracy. 
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Cieszyn wyróżniony 
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Jerzy Kronhold uhonorowany

Gości koncertu powitał Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna. Jerzy Kronhold odczytał jeden ze swoich wierszy.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny jak zawsze oczarował widownię. Repertuar był bardzo zróżnicowany.

W środowy wieczór widownia Teatru im. Adama Mickiewicza wypełniła się 
do ostatniego miejsca.

W czasie koncertu można było kupić wydawnictwa Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
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Gospodarcze porozumienie
W Urzędzie Miejskim w Cieszynie włodarze czterech gmin na Ślą-

sku Cieszyńskim podpisali w piątek 7 października porozumienie 
o powołaniu do życia Międzygminnej Strefy Gospodarczej Cieszyn, 
Dębowiec, Hażlach, Skoczów. Podpisy złożyli burmistrzowie: Cieszyna 
– Ryszard Macura i Skoczowa – Mirosław Sitko oraz wójtowie: Dębow-
ca – Tomasz Branny i Hażlacha – Grzegorz Sikorski. W porozumieniu 
czytamy m.in.: „W celu podjęcia współdziałania na rzecz poprawy ładu 
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 
i przyrody poprzez zaktywizowanie gospodarcze terenów wskaza-
nych przez wszystkich Partnerów, ci zobowiązują się do współpracy 
promocyjnej w ramach projektu Międzygminnej Strefy Gospodarczej 
– zwanego dalej Strefą, zlokalizowanego na terenach gmin Partnerów. 
(…) Obszary wskazane przez Partnerów tworzyć będą mapę Strefy, 
która zostanie przygotowana do dnia 31 grudnia 2016 r. i będzie sta-
nowiła załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia”.

– Jest to kontynuacja współpracy gmin powiatu cieszyńskiego, w tym 
przypadku czterech samorządów, które podjęły oddolną inicjatywę 
współpracy w prezentowaniu terenów inwestycyjnych, w otwieraniu 
się na potencjalnych inwestorów, ale również na tych przedsiębior-
ców, którzy już funkcjonują na terenie Cieszyna, Dębowca, Hażlacha 
i Skoczowa, aby zapewnić im profesjonalną obsługę. Chcielibyśmy, aby 
to było jak najrzetelniej wykonywane zadanie przez naszych urzędni-
ków. Z jednej strony kontynuujemy współpracę, z drugiej robimy krok 
do przodu, bo nie mówiliśmy dotychczas o współpracy o charakterze 
gospodarczym  – powiedział Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna. 
Zwrócił uwagę, że za wszystko będą odpowiadać zespoły obsługi 
inwestora w poszczególnych urzędach.

– O inwestorów zabiegają już nie tylko poszczególne państwa. Kon-
kurencyjność schodzi na poziom województw, a nawet gmin. Razem 
będziemy silniejsi – mówił Grzegorz Sikorski, wójt Hażlacha.

Istotą porozumienia jest to, że jeżeli potencjalny inwestor nie 
będzie zadowolony z warunków, jakie zaproponuje mu jeden z sa-
morządów, urzędnicy automatycznie polecą mu inne gminy, które 
podpisały porozumienie. Mówił o tym Tomasz Branny. – Trzeba 

pamiętać, że inwestorzy nie zawsze docierają do wszystkich gmin, na 
przykład do tak małych, jak nasza – przekonywał samorządowiec. 
– Załóżmy, że do Cieszyna przyjedzie przedsiębiorca. Nie będą mu 
odpowiadały warunki w Cieszynie, ale wtedy burmistrz powie o po-
rozumieniu, podsunie inne gminy, w których mógłby ulokować swoją 
przyszłą inwestycję.

Cieszyn chce oferować inwestorom tereny na Małej Łące, a także 
przy zbiegu ul. Katowickiej i drogi ekspresowej (aktualnie trwają 
prace przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny), Dębowiec widziałby inwestycje m.in. wzdłuż drogi ekspreso-
wej. Na przykład w Ogrodzonej docelowo powierzchnia terenów 
pod inwestycje powinna wynieść nawet 40 hektarów. Z kolei Haż-
lach skupia się na terenach położonych przy ulicy Katowickiej.

Aktualnie Międzygminną Strefę Gospodarczą tworzą cztery gmi-
ny, ale niewykluczone, że dołączą do nich kolejne. 
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Umowę podpisali: Ryszard Macura (od lewej), Grzegorz Sikorski, Tomasz 
Branny i Mirosław Sitko.

Szpitalna orkiestra 
Od wtorku 11 października Oddział Neonatologiczny Szpitala 

Śląskiego w Cieszynie nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Z tej okazji nad Olzę przyjechał prezes WOŚP, Jerzy Owsiak. 
Drugą okazją było 5-milionowe dziecko, które zostało przebadane 
w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Nowo-
rodków. Była nim Lenka, która przyszła na świat w cieszyńskim 
szpitalu w połowie września.

– To jest kosmiczna suma. Żaden kraj nie może się chyba pochwalić czymś 
takim – mówiła Kazimierza Karczmarczyk, ordynator Oddziału Neona-
tologicznego. – Nie jest to tylko badanie przesiewowe słuchu w oddziale no-
worodkowym i na tym koniec. Jak sama nazwa wskazuje, jest to program. 
Jeżeli w badaniu coś wyjdzie nie w porządku, to mama otrzymuje wskazów-
ki, co ma dalej z tym robić. Ma od razu ustalaną konsultację w ośrodkach 
drugiego i trzeciego rzędu, gdzie może liczyć na pełną diagnostykę.

Lekarka odniosła się także do imienia WOŚP. Przyznała, że oddział 
starał się o to od kilku lat. Takich placówek jest w Polsce tylko osiem. 
– To dla nas powód do dumy. Otrzymaliśmy masę sprzętu od Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 1995 roku jesteśmy pod opiekuńczy-
mi skrzydłami fundacji, nigdy nas nie zawiodła. Każdy nowy sprzęt był 
impulsem do rozwoju – do szkoleń, wdrażania nowych metod leczenia, 
dlatego tak bardzo zależało nam na tym imieniu – mówiła ordynator.

W Cieszynie Jerzy Owsiak wspominał, że kiedy kilkanaście lat 
temu ruszał program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków, były obawy, czy w ogóle pomysł zaskoczy. – Badania 
były prowadzone w dwóch województwach: podlaskim i warszawskim. 
Chodziło o to, żeby sprawdzić, jak z tym wszystkim daje sobie radę per-
sonel medyczny. W ciągu czterech tygodni lekarze powiedzieli, że dają 
sobie z tym świetnie radę. Następnie ówczesny minister zdrowia, Marek 
Balicki, spowodował, że te badania są obligatoryjne. Kiedyś mama Len-
ki musiałaby podpisać papiery, że zgadza się na badanie. Dziś personel 

medyczny wykonuje te badania obligatoryjnie – opowiadał Owsiak.
Szef WOŚP odniósł się także do Cieszyna. Chwalił Szpital Śląski. 
– Dostaliśmy informację o pięciomilionowym dziecku. Gdzie? W Cieszynie. 

Proszę bardzo, jedziemy. Cieszymy się bardzo – mówił człowiek orkiestra.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera Szpital Śląski od 1995 

roku. – Z inicjatywy Jurka Owsiaka pacjenci Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego i Oddziału Geriatrycznego korzystają z wielofunkcyjnych łóżek i ma-
teracy, spirometrów, pomp infuzyjnych, wózków inwalidzkich czy też sprzę-
tu USG i zestawów do intubacji. Dzięki WOŚP na Oddział Neonatologiczny 
dostarczono także m.in. kardiomonitory, pulsoksymetry, inkubatory, lampy 
do fototerapii czy też stanowiska resuscytacyjne. Łączny koszt wszystkich 
inwestycji to ponad 1,3 mln złotych – poinformował Szpital Śląski.

We wtorek członkowie WOŚP przyjechali do Cieszyna z nowym 
aparatem do badań ultrasonograficznych. 

wot

Lenka z Koniakowa, na zdjęciu z mamą, jest pięciomilionowym dzieckiem 
przebadanym w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u 
Noworodków.
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Synodalne przesłanie
Trzy dni trwały w Cieszynie dwa synody Kościołów ewangelickich 

w Polsce. W ubiegły weekend nad Olzą odbyły się 10. nadzwyczajna 
sesja XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz 
druga sesja XXIV Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. – 
W skład synodu wchodzą delegaci: osoby świeckie i duchowne. Spotyka-
ją się regularnie dwa razy w roku, w składzie liczącym 68 osób; kadencja 
trwa pięć lat. Synod to najwyższa władza w kościele, jest odpowiedzial-
ny za stanowienie prawa. Także wszystkie żywotne problemy, z który-
mi Kościół się boryka, są rozwiązywane na synodach – mówił w czasie 
konferencji prasowej poprzedzającej synod, ks. Grzegorz Giemza, 
prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Podobnie funkcjonuje synod w Kościele Ewangelicko-Reformowanym. 
– Także u nas delegatami są duchowni oraz osoby świeckie. Jest to gremium 
ustawodawcze, które decyduje o najważniejszych sprawach – wtórowała 
Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Jeszcze nigdy dotąd synody obu kościołów protestanckich nie 
były tak blisko siebie. Wprawdzie kilka lat temu ich członkowie spo-
tkali się na wspólnym nabożeństwie w kościele św. Trójcy w War-
szawie, na rozpoczęcie obu synodów, ale nie obradowali wspólnie. – 
Teraz postanowiliśmy pójść krok dalej i spotkać się także na obradach 
– wyjaśnił ks. Giemza.

Wyrazem jedności jest także wspólne przesłanie obu Kościołów 
na 500 lat Reformacji, wygłoszone w Teatrze im. Adama Mickiewi-
cza. Czytamy w nim m.in. – My – ewangelicy w Polsce – z wdzięczno-
ścią wspominamy dzieło Reformacji i świadectwo jej XVI-wiecznych 
Ojców. Dziękujemy łaskawemu Bogu za wpływ, który odnowa Kościo-
ła wywarła na świat, w którym żyjemy. Szczególnie jesteśmy wdzięcz-
ni za możliwość doświadczania mocy Ewangelii, chwały i łaski Bożej, 
która była i jest najświętszym skarbem Kościoła i źródłem odnowy 
człowieka i społeczeństwa. Bogu najwyższemu niech będą dzięki, że 
nasze Kościoły przez minione wieki głosiły Ewangelię o zbawieniu 
z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dalej w przesłaniu jest kil-
ka gorzkich zdań: – Z troską zauważamy, że nie zawsze potrafiliśmy 
rozpoznawać znaki czasu i szukać dróg do jedności Kościoła. Tym bar-
dziej z radością możemy wspominać wszelkie przykłady odważnych 
działań, mających na celu wspólne składanie świadectwa, szczególnie 

zaś wspólne synody generalne oraz Ugodę Sandomierską z 1570 roku, 
która była znaczącym aktem poszukiwania jedności.

Cieszymy się, że obecnie nasi duchowni mogą wspólnie kształcić się, że 
możemy w czasie nabożeństw używać wspólnego „Śpiewnika ewangelic-
kiego”, współpracować w dziełach diakonii i ewangelizacji, a nasze dzieci 
mogą korzystać z tych samych programów nauczania religii. Ważnym 
osiągnięciem było dla nas wspólne podpisanie w roku 2012 porozumienia, 
na mocy którego wierni jednego Kościoła mogą należeć do parafii drugie-
go, zachowując swoją tożsamość konfesyjną. Jubileusz 500 lat Reformacji 
jest okazją do wspomnienia dzieła odnowy Kościoła i dziękczynienia za 
Boże prowadzenie oraz do podsumowania obecnego stanu Kościoła – na-
pisali w dalszej części uczestnicy synodów w Cieszynie.

Biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce, poinformował, że obchody 500 lat Reformacji roz-
poczną się już wkrótce i potrwają rok.

– Pierwszym akcentem będzie uroczyste nabożeństwo, które zosta-
nie odprawione 31 października w kościele Jezusowym. Obchody będą 
miały miejsce w wielu polskich miastach – powiedział biskup Samiec. 

wot
Za dwa tygodnie napiszemy więcej o obchodach 500 lat Reformacji.

Przesłanie odczytali w Teatrze im. Adama Mickiewicza Ewa Jóźwiak i ks. 
Grzegorz Giemza.

Miasto ogrodów do konkursu, ale także typuje do wyróżnienia ogrody, które zwracają 
uwagę członków komisji w trakcie przeglądów, a ich właściciele wyra-
żą zgodę na udział w konkursie.

W tegorocznej edycji konkursu w kategorii ogrody przydomowe wy-
różnienia przyznano 24 właścicielom ogrodów. Wyróżnienia otrzymali: 
Elżbieta i Marek Sojkowie, Agata i Eugeniusz Olszarowie, Piotr Macieji-
czyk, Jacek Stoszek, Monika i Tomasz Wąsowie, Halina i Karol Foberowie, 
Irena i Jan Borutowie, Alicja Fit, Bożena Płoskonka, Katarzyna i Tomasz 
Sinka, Weronika Brzukała, Maria Szot, Genowefa i Adam Cholewowie, 
Maria Targosz, Maria i Andrzej Liwczakowie, Urszula Gabriel, Janina 
i Stanisław Sztefkowie, Maria i Adam Kunzowie, Rafał Foltyn, Krzysztof 
Szurowski, Elżbieta i Bogusław Radko, Lucyna Kubaszczyk, Stefania i Ja-
kub Workowie, Teresa Wilczak-Gbyl.

Ponadto komisja konkursowa wyróżniła miejsca zieleni tworzone 
i utrzymywane w przestrzeni publicznej lub też na terenach produk-
cyjnych. Wyróżnienie otrzymali: Elżbieta Rymorz za aranżację zieleni 
przed kamienicą przy ul. Jordana 5, Zofia Kapsia za aranżację zieleni 
(skalniak) przy ul. Popiołka 7, Danuta Chmiel i Walerian Kazimierczak za 
założenie i utrzymywanie zieleńców przed blokiem przy ul. św. Jerzego, 
Lidia i Jerzy Borutowie za utrzymanie zieleni na terenie gospodarstwa 
rolnego. Natomiast Mariola i Grzegorz Ptakowie otrzymali wyróżnie-
nie za aranżację przestrzeni wypoczynkowej na balkonie w kamienicy 
w centrum miasta. Wyróżnienie przyznano również Energetyce Cie-
szyńskiej, Sp. z o.o. za dbałość o zieleń na terenie zakładu.

Wszyscy laureaci konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi 
dyplomami i obdarowani sadzonkami magnolii. Uroczystość uświet-
niła prezentacja multimedialna, przygotowana z materiałów zdję-
ciowych członka komisji konkursowej, Piotra Bartona, wykona-
nych podczas tegorocznych przeglądów. 

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania tym 
wszystkim, którzy dbając o zieleń w swoim najbliższym otoczeniu, 
przyczyniają się do upiększania naszego miasta. Wydział OŚR
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W piątek 14 października w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego bur-
mistrz Cieszyna, Ryszard Macura, wraz z prezesem Towarzystwa 
Miłośników Ogrodnictwa w Cieszynie, Karolem Kubeckim wręczyli 
dyplomy i sadzonki magnolii właścicielom ogrodów wyróżnionych 
w tegorocznej edycji konkursu Cieszyn miastem kwiatów i zieleni. Po 
raz 43. w ramach konkursu zostały wyróżnione ogrody, które w mija-
jącym sezonie wegetacyjnym zachwyciły komisję złożoną z przedsta-
wiciela Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go oraz członków TMO. Przeglądy ogrodów odbywają się dwa razy 
w roku: w okresie wiosennym (maj) oraz późnym latem (koniec sierp-
nia). Komisja ocenia zarówno ogrody zgłoszone przez ich właścicieli 

Wyróżniona aranżacja na balkonie w centrum miasta.
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Szykujmy się na promocje
Już wkrótce wszyscy mieszkańcy Cieszyna będą mo-
gli skorzystać z kuponów rabatowych na wybrane 
towary i usługi. Na cieszyński rynek wchodzi firma 
Lokalne Rabaty z Jastrzębia-Zdroju, która rozkrę-
ciła akcję w tym mieście. Może liczyć na wsparcie 
władz Cieszyna, które popierają lokalnych przed-
siębiorców. Cała akcja rozpocznie się w listopadzie 
i potrwa do końca grudnia. To jednak dopiero jej 
pierwsza odsłona. Jak się przyjmie, będą kolejne.

2 listopada w Cieszyńskim Centrum Informacji oraz wybranych 
punktach handlowo-usługowych pojawi się gazetka Lokalne Rabaty. 
Choć może gazetka to za dużo powiedziane, bo wydawnictwo ograni-
czy się do kuponów rabatowych oraz reklam. Zostanie wydana w na-
kładzie 7000 egzemplarzy, będzie bezpłatna.

– Każdy posiadacz gazetki będzie mógł wyrwać interesujący go kupon 
i wybrać się do firmy czy sklepu, który oferuje rabaty – wyjaśnia Kata-
rzyna Grzybek, współwłaścicielka firmy Lokalne Rabaty. – W jednej 
gazetce będziemy oferować ponad 30 kuponów firm z różnych branż, dla-
tego każdy powinien znaleźć dla siebie coś interesującego. Postaraliśmy 
się o zniżki dla mieszkańców w takich branżach, jak kosmetyka, mecha-
nika, gastronomia, rozrywka. Taniej kupimy także odzież. Do współpra-
cy wciągnęliśmy firmy głównie z Cieszyna, ale będą też przedstawiciele 
biznesu z okolic tego miasta.

Kupony rabatowe, które będzie można wykorzystać w Cieszy-
nie, będą dostępne także w aplikacji mobilnej Take&Bay, na stronie 
www.lokalnerabaty.pl oraz na portalu społecznościowym Facebo-
ok (Lokalne Rabaty). Aplikację trzeba pobrać ze sklepu Google Play 
(w przypadku smartfonów i tabletów z systemem Android) albo 
Aplle Store (dla systemu operacyjnego iOS).

Firma mająca siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju na swojej stronie in-
ternetowej zwraca się do klientów hasłami: „Bądź mądrym konsu-
mentem, kupuj tam, gdzie masz zniżki” czy „Korzystaj z usług firm, 
które dają ci rabaty”. To jedna strona medalu, druga jest taka, że 
kupony rabatowe w Cieszynie będzie można wykorzystać na razie 
w dwóch miesiącach: listopadzie i grudniu. Kiedy odbędzie się ko-
lejna akcja rabatowa?

– Naszym zamiarem jest, żeby kupony nie były dostępne przez cały 
rok, ale pojawiały się co jakiś czas, na przykład dwa razy w roku. 
Akcja powinna mieć więc swój ciąg dalszy w Cieszynie, ale na pewno 
nie od razu w styczniu czy lutym – precyzuje Anna Czarnota, druga 
współwłaścicielka Lokalnych Rabatów.

Akcję popierają władze Cieszyna. Podobnie jest zresztą w przy-
padku Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny. W obu sytuacjach tak 
naprawdę korzyści odnoszą nie tylko konsumenci, ale także firmy, 
które oferują rabaty.

wot

Rozmowa z Moniką Kurek ze Studia Proszę Bardzo

Dla każdego coś miłego
W centrum Cieszyna, przy ulicy Srebrnej, powstało miejsce stwo-

rzone z myślą o osobach, które mają małe dzieci. To pomysł Moniki 
Kurek, która sama jest mamą, nic więc dziwnego, że Studio Proszę 
Bardzo zostało urządzone ze smakiem.

Takiego miejsca do tej pory brakowało w Cieszynie. Czy to 
legło u podstaw jego powstania?

Zgadza się. Sama jestem mamą dwójki małych dzieci, stąd dobrze 
wiem, że brakowało takiego lokalu. Nie było też do tej pory miejsca, 
gdzie można by kupić fajny prezent dla dziecka. Koleżanka, z którą stwo-
rzyłyśmy Proszę Bardzo, szukała nietuzinkowego prezentu dla swojej 
bratanicy. Nie udało jej się, co było impulsem do stworzenia Proszę Bar-
dzo. Wydaje mi się, że z podobnym problemem borykają się także inne 
miasta, choć w większych na pewno jest on stopniowo rozwiązywany. 

A jak trafiłyście na Srebrną?
To trochę przypadek. Szukałyśmy miejsca, gdzie mogłybyśmy zreali-

zować nasze marzenie. Koleżanka przechodząc przez Srebrną zobaczyła 
ogłoszenie i dalej wszystko się potoczyło w ten sposób, że jesteśmy tutaj.

Prezenty można było kupić, ale mówimy o produkcji masowej...
My oferujemy wyłącznie rękodzieło, mamy raczej wyszukane 

zabawki, dużo z drewna. Są dostępne także zestawy tekturowe do 
składania, klocki, z których można stworzyć coś fajnego, dlatego 
myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

To tylko jedna część waszej działalności. Proszę powiedzieć, 
co jeszcze oferujecie?

Obok sklepu z prezentami działa klub dla rodziców. Jest czynny w go-
dzinach otwarcia sklepu. Można tutaj przyjść z dzieckiem, w spokoju 
go nakarmić czy przewinąć, ale też spotkać się z innymi rodzicami. Po-

nadto dwa razy w tygodniu można zostawić dziecko pod naszą opie-
ką i wybrać się na przykład na zakupy. Organizujemy również zajęcia 
dla maluchów. W poniedziałek odbyły się zajęcia umuzykalniające dla 
dzieci od pierwszego roku życia. Oferta obejmuje ponadto warsztaty, 
spotkania i szkolenia z zakresu wychowania dziecka.

Jest zainteresowanie?
Na przykład na zajęciach umuzykalniających mieliśmy komplet 

dzieci, dlatego pojawiła się potrzeba, żeby stworzyć drugą grupę. 
Włożyłyśmy w to miejsce mnóstwo pracy i energii, dlatego teraz, 
kiedy słyszymy same pozytywne opinie, dodaje nam to skrzydeł 
i sprawia, że chcemy wdrażać w życie kolejne pomysły. 

wot

W „Proszę Bardzo” dzieje się dużo ciekawego.
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Teatr polecaDom Narodowy zaprasza
Smooth jazzowo...

28 października o godz. 19.00  zainau-
gurujemy nowy projekt Dariusza Górnioka  
– pianisty, aranżera, kompozytora muzyki 
filmowej (m.in. Afonia i pszczoły, Wenecja, 
Zabić bobra).  DG Project będzie zaprosze-
niem do świata smooth jazzu,  łączącego 
jazzowe improwizacje z muzyką funk, pop 
i r&b. W pierwszym koncercie zatytuło-
wanym Rhodes Piano 70’ wystąpią: Da-
riusz Górniok (Fender Rhodes piano), To-
masz Wrzecionko (bass git.), Tobiasz Itner 
(drums ). Wstęp wolny.

Polska Scena Kameralnie 
29 października po raz kolejny będzie-

my gościć w Domu Narodowym aktorów 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cze-
skim Cieszynie, tym razem w wyreżysero-
wanej przez  Adama Srokę komedii Grube 
ryby. Sztuka Michała Bałuckiego, chociaż 
minęło ponad 130 lat od jej napisania, wciąż 
bawi i śmieszy. Autor dobrodusznie wy-
śmiewa grzeszki i przywary krakowskich 
mieszczuchów drugiej połowy XIX wieku… 
Początek spektaklu o godzinie 18.00. Bilety 
(20 zł) do nabycia w COK.

Raj na siedmiu tysiącach wysp
Wraz z Robertem Stoszkiem, podróżni-

kiem i blogerem, zapraszamy do kraju ba-
jecznych plaż, majestatycznych tarasów 
ryżowych, wzgórz pokrytych kakaowca-
mi, wielkookich tarsierów, kolorowych 
jeepneyów, pohiszpańskich barokowych 
kościołów, aren kogucich walk. Odwie-
dzimy państwo będące ostatnim bastio-
nem chrześcijaństwa w tej części Azji, 
miejsce zamieszkałe przez ludzi, którym 
uśmiech nie schodzi z twarzy… Multime-
dialne prelekcja odbędzie się 8 listopada  
o godzinie 18.00, wstęp wolny.

Winiarska „podróż z kulturą”
Proponujemy kolejną kulturalną wy-

cieczkę, tym razem do morawskiej krainy 
wina. 11 listopada odwiedzimy Popice (wi-
zyta w gospodarstwie winiarskim, degu-
stacja win), Mikulov (zwiedzanie miasta, 
m.in. zamek, rynek z kolumną Świętej Trój-
cy i grobowcem rodu Dietrichstein) oraz 
Valtice (Narodowy Salon Win, zwiedzanie 
Valtickiego Podziemia z degustacją win 
i posiłkiem). Szczegółowe informacje, zapi-
sy i opłata w COK.

Prześwity i inne zmierzchy 
Do 25 października w Galerii COK moż-

na oglądać wystawę Pauliny Poczętej. Prze-
świty... są fragmentem projektu powsta-
jącego od 2008 roku pod tytułem Lekcja 
skarpet. – Jestem kustoszem codziennych 
zmagań, spojrzeń pod nogi, podnoszenia 
upuszczonego. Stać mnie, więc jestem kolek-
cjonerką przetartych skarpet, czy to jak je 
zdzieram mówi coś o mnie? Jak zdzierasz je 
Ty, czy jesteśmy do siebie podobni? Czy pasu-
jemy do siebie dziurami w skarpetach? (…). 

Paulina Poczęta jest absolwentką Insty-
tutu Sztuki w UŚ Cieszynie, jej praca dy-
plomowa z grafiki warsztatowej znalazła 
się w 2. edycji konkursu Najlepszy dyplom 
z grafiki Stowarzyszenia Międzynarodowe 
Triennale Grafiki. W 2013 r. obroniła dokto-
rat z dziedziny sztuk plastycznych. Pracuje 
w macierzystej uczelni, jako adiunkt w Za-
kładzie Rysunku prowadzi zajęcia z rysun-
ku i interdyscyplinarne projekty twórcze. 

COK Dom Narodowy

Erotyczna komedia omyłek

Londyn. Początek lat 30. Reżyser teatralny 
Arthur Spender przygotowuje oszałamiającą 
rewię, w której wystąpić ma Nora Wallins, 
gwiazda londyńskich teatrów muzycznych, 
prywatnie długoletnia partnerka reżysera. 
Śmiałe pomysły inscenizatorskie wyczerpują 
budżet teatru. Arthur zmuszony jest poprosić 
producenta rewii, o kolejne fundusze. Produ-
cent przystaje na tę propozycję, pod pewny-
mi warunkami, które okażą się zbyt trudne 
do spełnienia. Tytułowa Hiszpańska Mucha 
odegra w całej historii istotną rolę, odsłania-
jąc erotyczne fantazje bohaterów. Szalone 
lata 30., jazz, kulisy rewiowego teatru, Szek-
spir i wełniany beret z Harrodsa, a wszystko 
w pięknej oprawie angielskiego art déco!

Zapraszamy na tę zabawną komedię 
11 grudnia o godz. 16.00 i 19.00. Bilety 
w cenie 50, 70 i 80 zł.

Teatr
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Zamek Cieszyn organizuje... W Bibliotece...

Amnestia dla spóźnialskich
Spóźniłeś się z oddaniem książki? Boisz się 

kary finansowej, a może po prostu ci wstyd? 
Cieszyńska biblioteka po raz kolejny wycho-
dzi naprzeciw wszystkim tym, którzy prze-
trzymują nieoddane pozycje książkowe. Do 
31 października można będzie bez konse-
kwencji finansowych uregulować swoje zale-
głe zobowiązania wobec Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie. W Wypożyczalni dla dorosłych, 
Oddziale dla dzieci i filiach przyjmowane będą 
zwroty książek przetrzymywanych powyżej 
miesiąca bez pobierania kar regulaminowych.

Biblioteka Miejska

Miodowe wariacje 
W październiku zapraszamy na warsztaty 

kulinarne z Dorotą i Aleksandrem Wojtasika-
mi z Mandala Centrum. Uczestnicy poznają 
tajniki przyrządzania m.in. halavy, czyli pu-
dingu z orzechami i modem, słodkich kulek 
oraz aromatycznego napoju ziołowego z mio-
dem. Warsztaty odbędą się 22 października 
o 15.00. Wstęp: wejściówka rodzinna w cenie 
10 zł. Tego samego dnia, czyli 22 październi-
ka, o 17.00 zaplanowano pokaz filmu Łowcy 
miodu w reżyserii Krystiana Matyska, poka-
zujący życie pszczół oraz poruszający pro-
blem ich masowego ginięcia. W czasie projek-
cji młodsze dzieci zapraszamy do wspólnej 
zabawy. Informacje i zapisy: epanasiuk@
zamekcieszyn.pl. Warsztaty i pokaz filmowy 
towarzyszą wystawie Let’s bee friends, czy-
li zaprzyjaźnij się z pszczołami, która będzie 
prezentowana w Zamku Cieszyn do końca 
października. Opowiada ona nie tylko o tym, 
czym zajmują się pszczoły i jak wygląda pra-
ca pszczelarza, ale w jaki sposób chronić te 
owady, a także pokazuje jak pszczoły inspi-
rują projektantów i architektów. 

Nawigacja dla biznesu
To nowy cykl szkoleniowy dla przedsiębior-

ców – innowatorów. Jak GPS chcemy pomóc 
firmom w znalezieniu najlepszej drogi do suk-
cesu na rynku, a ten można osiągnąć dzięki 
innowacjom. Wdrażanie nowych produktów 
i usług wydaje się być oczywistym, ale nieła-
twym procesem. Dlatego zapraszamy najlep-
szych biznesowych doradców, specjalistów od 
user experience, zarządzania wzornictwem, 
trendów i procedur, bo każda zmiana wyma-
ga nowych kwalifikacji. Cykl rozpocznie spo-
tkanie z dr Agnieszką Szóstek, szefem Biura 
Innowacji w Przestrzeni Akademickiej na 
Uniwersytecie Warszawskim, która wcześniej 
współpracowała m.in. z Play, Allegro, BZWBK, 
PZU, Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Ślą-
skim Urzędem Wojewódzkim. Prowadząca 
spotkanie Badanie potrzeb i projektowanie 
usług jako narzędzie budowania przewagi ryn-
kowej firmy pokaże, jak wielką wartość daje 
przysłuchiwanie się potrzebom klientów oraz 
w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę w pro-
cesie projektowania usług. Udowodni, że nie 
musi to być ani trudne, ani drogie. Spotkanie 
odbędzie się 4 listopada, w godz. 10.00-12.00. 
Szczegóły na www.zamekcieszyn.pl.

Projektowanie usług  
w sektorze publicznym

W listopadzie zapraszamy do Zamku Cie-
szyn przedstawicieli urzędów, instytucji 
i innych jednostek sektora publicznego na 
spotkanie z dr Agnieszką Szóstek, która po-
każe jakie znaczenie dla ich pracy może mieć 
projektowanie usług. Mowa będzie o tym, że 
jest to skuteczne narzędzie, usprawniające 
działanie urzędu czy instytucji dzięki m.in. 
poznawaniu potrzeb mieszkańców i innych 
użytkowników. Działanie takie buduje nie 
tylko pozytywny odbiór urzędu, ale staje się 

Opowieść o Kukuczce
Jerzy Kukuczka osiągnął największy suk-

ces w historii polskiego alpinizmu i na zawsze 
zapisał się w dziejach światowego. Jako drugi 
człowiek – po Reinholdzie Messnerze – zdobył 
„koronę Himalajów”, czternaście ośmioty-
sięczników, co zabrało mu jedynie osiem lat, 
a Tyrolczykowi dwa razy tyle, choć Polak wy-
bierał w dodatku albo najniebezpieczniejsze, 
dziewicze drogi, albo szedł w najtrudniejszej 
pogodzie. Jak to się stało, że niewysoki, ma-
łomówny chłopak ze Śląska, elektromonter 
po szkole zawodowej, stał się „wielki”? Auto-
rzy Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski, 
dysponując ogromnym materiałem – pamięt-
nikarskimi zapiskami Kukuczki i jego książ-
kami, rozmowami z żoną Celiną, wywiada-
mi z członkami wypraw, w jakich Kukuczka 
uczestniczył itd. – stworzyli fascynujący por-
tret człowieka uparcie dążącego do celu, peł-
nego sprzeczności i zdającego sobie sprawę, 
że wszystkiego i wszystkich nie da się w życiu 
pogodzić. Zapraszamy na spotkanie z autora-
mi książki Kukuczka. Opowieść o najsłynniej-
szym polskim himalaiście 4 listopada o godz. 
17.00 w Herbaciarni Laja. Spotkanie towarzy-
szy Snow Film Fest , który organizują: Petrklíč 
Help i Fundacja Laja. Zamek Cieszyn jest part-
nerem wydarzenia. Informacje na: ww.laja.pl, 
www. zamekcieszyn.pl.

ważnym czynnikiem wpływającym na popra-
wę jakości życia w mieście. Prowadząca spo-
tkanie – Agnieszka Szóstek jest szefem Biura 
Innowacji w Przestrzeni Akademickiej na Uni-
wersytecie Warszawskim, a wcześniej współ-
pracowała m.in. z Play, Allegro, BZWBK, PZU, 
Netią, Tatrzańskim Parkiem Narodowym, 
Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Spotkanie 
odbędzie się 4 listopada w godz. 13.00-15.00. 
Udział w nim jest bezpłatny, ale obowiązują 
zgłoszenia (formularz do pobrania ze strony 
Zamku Cieszyn). Informacje: www.zamekcie-
szyn.pl lub 33 851 08 21  wew. 30. 

Dostępność  
w miastach historycznych 

Takie hasło przyświeca tegorocznej edycji 
Dizajnu w przestrzeni publicznej. Czym jest 
dostępność? To nic innego, jak gościnność. 
To troska o to, by osoby z rozmaitymi dys-
funkcjami, o bardzo różnych potrzebach, 
bez problemu przemieszczały się, mogły od-
wiedzać zabytki i inne miejscowe atrakcje, 
miały gdzie nocować i posilić się. Oczywiście 
w miastach historycznych z zabytkową za-
budową, chronioną specjalnymi przepisami, 
wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest pro-
cesem skomplikowanym i kosztownym. Lecz 
nie jest to zadanie niemożliwe do wykonania. 
I o tym będzie mowa podczas konferencji, zaś 
na towarzyszącej jej wystawie będzie można 
zobaczyć przykłady miast, w których dostęp-
ność, czyli gościnność nie są tylko pięknymi 
hasłami. Zapraszamy 9 listopada o godz. 
11.00. Wstęp jest wolny. Informacje: www.
zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn 

Na strychu świata

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autor-
skie ze Stefanem Czernieckim,  podróżnikiem, 
dziennikarzem, autorem książek i programu 
telewizyjnego Za siódmą górą. Spotkanie Na 
strychu świata. Wyprawa w Himalaje odbędzie 
się w dniu 24 października godz. 17.00 w sali 
konferencyjnej cieszyńskiej biblioteki, w ra-
mach Jubileuszu 70-lecia Biblioteki.

Stefan Czerniecki – podróżnik, dzienni-
karz, autor książek Dalej od Buenos, Cisza 
oraz Czekając na Duida, autor podróżniczego 
programu Za siódmą górą emitowanego co ty-
dzień w TV Republika, były członek Alpinus 
Expedition Team. Eksplorator dziewiczych 
rejonów świata – przede wszystkim ukocha-
nej przez niego Ameryki Południowej. Teksty 
jego autorstwa publikują m.in: Do Rzeczy, 
Rzeczpospolita, Nowe Państwo, Gazeta Polska 
Codziennie, Polonia Christiana, npm, National 
Geographic-Traveler, Podróże, Poznaj Świat. 
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Czy mamy wpływ na zmiany klimatu?

Od kilku lat mówi się coraz częściej i głośniej 
o zmianach klimatu Ziemi spowodowanych 
wzrostem stężenia dwutlenku węgla w at-
mosferze. Naukowcy straszą nas ociepleniem, 
którego skutkami mają być susze, huragany, 
katastrofalne ulewy i powodzie. O co w tym 
wszystkim chodzi? Spróbujemy to wyjaśnić.

Dwutlenek węgla o wzorze chemicznym 
CO2 to bezbarwny, bezwonny gaz powstający 
w wyniku spalania materiałów zawierających 
węgiel atomowy. Węgiel atomowy znajduje 
się w różnych substancjach, np. jest obecny 
w węglu kamiennym i brunatnym, gazie ziem-
nym, w drewnie, tworzywach sztucznych, ale 
również w pożywieniu, roślinach i prawie we 
wszystkich materiałach organicznych. Dwu-
tlenek węgla powstaje również w trakcie fer-
mentacji, kiedy to drożdże przetwarzają cu-
kier (też zawiera węgiel!) na alkohol, w trakcie 
rozkładu materii organicznej (gnicie, butwie-
nie) oraz jest obecny w wydychanym przez 
nas i zwierzęta powietrzu. Skoro zatem dwu-
tlenek węgla był zawsze w atmosferze, w po-
wietrzu którym oddychamy, to skąd nagle po-
jawił się problem i wszyscy wokoło martwią 
się o wzrost poziomu CO2 w atmosferze?

Mniej więcej do końca XVIII wieku ilość dwu-
tlenku węgla w powietrzu była stała, gdyż gaz 
ten powstawał w wyniku naturalnych proce-
sów, takich jak wybuchy wulkanów, rozkład 
materii organicznej, spalania drewna, fermen-
tacji i oddychania organizmów żywych. Było go 
akurat tyle, że przyroda dawała sobie z nim radę 
bez większych problemów. Rośliny wychwyty-
wały CO2 z atmosfery i w procesie fotosyntezy 
przetwarzały go w glukozę (cukier), używaną 
do budowy komórek, tkanek i jako materiał 
energetyczny podtrzymujący życie. Powstają-
cy w sposób naturalny CO2 był w całości zuży-

wany przez przyrodę w procesach fotosyntezy 
i utrzymywał się na stałym poziomie ok. 150 
ppm (cząsteczek CO2 na milion cząsteczek po-
wietrza). Począwszy od XVIII wieku, kiedy to 
rozpoczął się rozwój przemysłu, a wraz z nim 
spalanie węgla kamiennego i innych paliw ko-
palnych, zawartość CO2 w atmosferze coraz 
szybciej rośnie i obecnie zbliża się do 400 ppm. 
CO2 powstający w sposób naturalny w ciągu 
roku to ok. 400 miliardów ton, a w wyniku dzia-
łalności człowieka (spalanie węgla, ropy, gazu, 
biomasy, itp.) niespełna 30 miliardów ton. Czy 
jest zatem czym sobie zawracać głowę? Prze-
cież dwutlenek węgla powstający w sposób 
naturalny ponad 10-krotnie przewyższa ten 
powstający w wyniku działalności człowieka. 
Otóż problem jest!

Przyroda już nie daje sobie rady ze wzro-
stem poziomu dwutlenku węgla, do czego 
również przyczynił się człowiek wycinając 
lasy... Rośnie zatem poziom dwutlenku wę-
gla w powietrzu, ale dlaczego jest to groźne? 
Dwutlenek węgla jest tzw. gazem cieplarnia-
nym, to znaczy przepuszcza promieniowanie 
słoneczne (nadfioletowe), a zatrzymuje pro-
mieniowanie cieplne (podczerwone), odbite 
od powierzchni Ziemi, które w normalnych 
warunkach zostałoby wypromieniowane 
w kosmos. W ten sposób dwutlenek węgla 
przyczynia się do podnoszenia temperatury 
na Ziemi. Naukowcy oceniają, że do 2100 r. 
temperatura na Ziemi może wzrosnąć nawet 
o 4 oC, co spowoduje stopienie się lodowców 
w górach, zanik lodu w Arktyce i na Antark-
tydzie, wymarcie roślin i zwierząt polarnych, 
podniesienie poziomu mórz o 0,5 metra, cho-
roby tropikalne w klimacie umiarkowanym, 
wysuszenie żyznych obszarów rolniczych, 
głód, huragany, susze i powodzie. Co robić? 
Wyjście jest tylko jedno – ograniczyć emisję 
CO2 do atmosfery!

Głównym winowajcą odpowiedzialnym 
za wzrost stężenia dwutlenku węgla w at-
mosferze jest przemysł, jednak każdy z nas 
może przyczynić się do tego, aby w powie-
trzu było mniej groźnego CO2. Sposobów 
jest wiele i nie są one specjalnie kosztowne, 
a dodatkowo pozwalają nam zaoszczędzić 
pieniądze. Oto przykładowe działania, któ-

re każdy może podjąć prawie bez wysiłku:
1) rozważnie i oszczędnie korzystać z sa-

mochodu, bo ograniczenie zużycia paliwa 
to ograniczenie emisji CO2,

2) ograniczyć marnotrawstwo energii 
elektrycznej i cieplnej, bo przy wytwarza-
niu energii produkuje się CO2,

3) racjonalnie zużywać wodę, bo do do-
starczenia wody i utylizacji ścieków po-
trzebna jest energia, a produkcja energii to 
emisja CO2,

4) nie dopuszczać do marnowania żyw-
ności, bo do wyprodukowania żywności 
potrzeba energii, a wyprodukowanie ener-
gii to emisja CO2,

5) segregować odpady, bo segregacja po-
zwala na zaoszczędzenie energii niezbęd-
nej do wytwarzania papieru, metali i two-
rzyw sztucznych,

6)  kupować tylko sprzęt i urządzenia (lo-
dówki, telewizory, zmywarki, żelazka, itd.) 
oszczędzające energię, bo mniejsze zużycie 
energii to mniejsza emisja CO2,

7) ocieplać budynki, bo mniejsze straty 
ciepła to mniej energii potrzebnej do ich 
ogrzewania, a mniej energii to mniej CO2,

8) używać nowoczesnego, energoosz-
czędnego oświetlenia, bo mniejsze zużycie 
energii to mniejsza emisja CO2,

9) wymienić okna na termooszczędne 
z szybami zespolonymi, bo ograniczają one 
straty ciepła, a ciepło to energia, a mniej 
energii to mniej CO2,

10) stosować kolektory słoneczne do 
podgrzewania wody i panele fotowoltaicz-
ne do produkcji prądu z energii słonecznej, 
bo pozwalają zaoszczędzić energię, a mniej 
zużytej energii to mniej CO2 w powietrzu.

Dziesięć podanych sposobów ograniczenia 
zużycia energii, a pośrednio ograniczenia 
emisji CO2 do atmosfery, to oczywiście nie 
wszystko, co możemy w tej materii zrobić. 
Zachęcamy do kreatywnego podejścia do 
rozwiązania problemu wzrostu zawartości 
CO2 w powietrzu. Ograniczać stężenie CO2 
w powietrzu można również bezpośrednio – 
sadząc drzewa i krzewy, bo rośliny wychwy-
tują CO2 z powietrza i obniżają jego stężenie.

Mamy tylko jedną, piękną Ziemię. Zrób-
my wszystko aby zachować ją dla naszych 
dzieci i wnuków.

Bogdan Ficek, Wydział OŚR

Gdy boli „w piersi”
Nagle pojawia się ból w mostku, za most-

kiem, promieniujący, uczucie „gniecenia”, 
„coś pali”, czujemy dyskomfort. Pacjenci 
bardzo różnie opisują swoje dolegliwości 
w okolicy klatki piersiowej. Warto się wte-
dy – jak najszybciej – zbadać, bo nikt nie jest 
sam w stanie stwierdzić, czy ból odczuwany 
w klatce piersiowej ma swoje źródło w pracy 
serca, czy też pochodzi od kręgosłupa. 

Odcinek piersiowy kręgosłupa jest usztyw-
niony, ponieważ ma chronić naszą klatkę 
piersiową i wszystkie narządy wewnętrzne, 
jakie się w niej mieszczą. Ból w tym odcinku 
występuje stosunkowo rzadko w porównaniu 
z bólem w odcinkach szyjnym i lędźwiowym. 

Jednak jeśli już dochodzi do zmian w kręgosłu-
pie piersiowym, to objawy bólowe nie ograni-
czają się do pleców, ale mogą również dawać 
wrażenie dolegliwości narządów wewnętrz-
nych. Jeśli zmiany występują w górnej części 
kręgosłupa piersiowego, ból może promienio-
wać do kończyny górnej lub barku. Może się to 
również wiązać z wrażeniem dolegliwości ze 
strony płuc, przełyku i serca. Jeśli zmianami 
objęta jest środkowa część odcinka piersiowe-
go kręgosłupa, może dojść do objawów żołąd-
kowych, włączając wymioty. Zmiany w dolnej 
partii odcinka piersiowego mogą dawać od-
czucia sugerujące problemy jelitowe, schorze-
nia nerek, przydatków i cewki moczowej.

Na problemy z odcinkiem piersiowym 
skarżą się często osoby m.in. pracujące 

przy komputerach, długo stojące nad bla-
tem kuchennym lub schylone i pracują-
ce godzinami w ogródku. Dłuższa praca 
wykonywana w jednej pozycji wywołuje 
wzmożone napięcie mięśni i miejscowe nie-
dokrwienie tkanek. W konsekwencji może 
dojść do drobnych uszkodzeń krążka mię-
dzykręgowego (dysku), co powoduje dole-
gliwości. 

O powodach bólu kręgosłupa piersiowe-
go oraz o terapiach mobilizujących ten odci-
nek podpowie specjalistka fizjoterapii mgr 
Romana Dobrowlańska-Wrońska podczas 
spotkania z cyklu Pro salute, które odbę-
dzie się 25 października (wtorek), o godz. 
16.00 w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. 

Szpital Śląski
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Koncert 
Charytatywny

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskie-
go, Szpital Śląski w Cieszynie, Starostwo 
Powiatowe oraz Cieszyński Ośrodek Kul-
tury Dom Narodowy w Cieszynie serdecz-
nie zapraszają na Koncert Charytatywny 
zorganizowany na rzecz zakupu videodu-
odenoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogól-
nej. Koncert muzyki filmowej odbędzie się 
21 października (piątek), o godz. 18.00 
w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS zapro-
ponuje przeboje muzyki filmowej w wyko-

Siła dobrych słów
Słowa, podobnie jak 

osoby nie istnieją same 
dla siebie, ale swój sens 
ujawniają w relacji. Na 
skutek krzywdzących 
stereotypów, szcze-

gólnie obecnych w języku, osoby po kry-
zysach psychicznych czują się obce, gorsze  
i niechciane. Tak rodzi się zraniona tożsa-
mość. Aby ją chronić i spoić nadwątlone 
więzy konieczne jest stworzenie przestrze-
ni zmiany. Tę przestrzeń w projekcie Słowa 
na granicy zmian, tworzymy organizując 
warsztaty dla licealistów i osób po kryzy-
sach psychicznych, gdzie ci pierwsi uczą się 
jak słuchać i budować otwarty dialog, dru-
dzy zaś: jak mówić, by być rozumianym. 

Wierząc, że tworzenie pozwala przywra-
cać ład w człowieku, do działań destygmaty-
zacyjnych zaprosiliśmy wykładowców  oraz  
studentów Wydziału Artystycznego Uni-
wersytetu Śląskiego. Wiosną i latem liceali-

Trwają prace nad adaptacją „Zwycięstwa”.

ści wraz ze studentami odkrywali meandry 
stereotypów, próbując uchwycić fenomen 
zdrowia i choroby. Razem z osobami po kry-
zysach psychicznych stworzyliśmy wystawę 
Słowa na granicy zmian. Kiedy (z)raniona toż-
samość spotyka sztukę, której celem było za-
angażowanie wszystkich zmysłów w walce 
z piętnem choroby psychicznej. W jej ramach 
powstał Manifest dobrych słów – przesłanie 
cieszyńskiej młodzieży do osób po kryzysach 
psychicznych. Przemianie raniących fraz to-

warzyszył gest – usypana z piasku szachow-
nica obrazująca jak łatwo można przejść 
z pola zdrowia w pole kryzysu, została po-
zbawiona granic przez spontaniczny taniec. 

Do obrazu szachownicy powracamy: tym 
razem realizując ze zdrowiejącymi słucho-
wisko oparte na rozgrywce szachowej mię-
dzy Nocą a Dniem. Trwają ostatnie prace nad 
adaptacją Zwycięstwa – zapomnianego dzieła 
Karola Irzykowskiego, który w symbolicznej 
formie zawarł wielowarstwową treść. Osią 
utworu jest walka w sytuacji niemocy i kry-
zysu – o tym jak się zakończyła będzie można 
przekonać się już 4 listopada w Kinie Piast. 
Jako że inicjatywa Cieszyńskiego Stowarzy-
szenia Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź 
uzyskała wsparcie Narodowego Centrum 
Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016, 
wstęp jest bezpłatny, jednak na premierę 
obowiązują karty wstępu. Więcej informacji 
uzyskać można pod e-mailem: slowanagra-
nicy@gmail.com oraz na stronie: https://slo-
wonagranicy.wordpress.com/sluchowisko/. 
Serdecznie zapraszamy.

Maria Kozakowska

Język Śląska 
Cieszyńskiego

W piątek 21 października o godz. 17.00 
w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej 
odbędzie się spotkanie promocyjne poświę-
cone najnowszej książce prof. Idziego Panica 
pt. Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od 
średniowiecza do połowy XIX w. Spotkanie po-
prowadzi dr Michael Morys-Twarowski. 

W swojej publikacji, analizując dziesiąt-
ki źródeł historycznych z najróżniejszych 
okresów, Panic poszukuje etnikum języko-
wego naszego regionu. Wnioski częstokroć 
są odkrywcze i odbiegające od dotychcza-
sowych ustaleń (zwłaszcza badaczy cze-
skich). Książka ukazała się w połowie lipca 
i spotkała z bardzo życzliwym przyjęciem 
ze strony czytelników. Spotkanie będzie 
również dobrą okazją, by poznać motywa-
cje, które skłoniły mediewistę do podjęcia 
się tematu z pogranicza językoznawstwa.

Organizatorem wydarzenia jest wydaw-
ca książki – cieszyński oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego.

Książnica Cieszyńska

Organy uratowane
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cie-

szynie przeprowadziła kapitalny remont 
największych zabytkowych organów na 
Śląsku Cieszyńskim. Wspaniały instrument 
W. Sauera z 1923 r. w Kościele Jezusowym 
odzyskał swój dawny blask. Prace renowa-
cyjne, które trwały ponad dwa lata, przepro-
wadził zakład organmistrzowski Olgierda 
Nowakowskiego z Zabrza. Remont pochło-
nął ponad 650 tys. złotych. Miasto Cieszyn 
wsparło przedsięwzięcie dwiema dotacjami 
o łącznej kwocie 130 tys. złotych. Brakującą 
sumę udało się uzbierać dzięki dobrej woli 
osób, które przez ponad cztery lata wspiera-
ły akcję Ratujmy Organy Kościoła Jezusowe-
go. Jej organizatorzy zorganizowali ponad 
czterdzieści koncertów na rzecz remontu 
zabytkowych organów. Teraz wszyscy z nie-
cierpliwością oczekują na pierwsze dźwięki 
w pełni wyremontowanego instrumentu.

31 października o godz. 17.00 w Ko-
ściele Jezusowym odbędzie się Dziękczyn-
ny Koncert, podczas którego wystąpią 
znakomici organiści oraz chóry. Będzie to 
również okazja do podsumowania akcji Ra-

tujmy Organy Kościoła Jezusowego i podzię-
kowania wszystkim, dzięki którym Cieszyn 
znów będzie mógł się poszczycić wspania-
łym koncertowym instrumentem.

Organizatorzy

naniu Orkiestry Kameralnej i solistów pod 
batutą Jean-Claude’a Hauptmanna. W re-
pertuarze znane przeboje z filmów, np. Mi-
sja, Lista Schindlera, Pianista, Forrest Gump, 
Piraci z Karaibów, Gladiator, Dom, Polskie 
drogi i wielu innych.

Videoduodenoskop z kolumną to urzą-
dzenie medyczne, które służy do specjali-
stycznych badań i zabiegów operacyjnych 
na drogach żółciowych i trzustkowych. 
Zastosowana technika video pozwala na 
lepszą, szybszą i trafną diagnostykę. Dzięki 
wykorzystaniu tej aparatury możliwe jest 
przeprowadzenie skomplikowanych zabie-
gów z równoczesną archiwizacją choroby 
pacjenta. Organizatorzy

UL Kultury zaprasza
Sztuka fotografii – sztuka przetrwania to 

wystawa prac powstałych w ramach warsz-
tatów rozwojowych dla kobiet, mających na 
celu przepracowanie trudnych doświadczeń 
życiowych za pomocą fotografii. Warszta-
ty prowadziły psychoterapeutka dr Hele-
na Zakliczyńska i fotografka Anka Sielska. 
Założeniem wystawy było pokazanie innej, 
wzbogaconej o obraz fotograficzny formy 
terapii, której doświadczenie ułatwia pora-
dzenie sobie z bolesnymi wspomnieniami.

Wernisaż odbędzie się 26 październ-
ka o godzinie 19.00, a wystawa potrwa do 
30 listopada 2016.

UL Kultury
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Udany Rajd Reformacyjny
W Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego paździer-

nik rozpoczęliśmy ciesząc się piękną pogodą podczas Rajdu Refor-
macyjnego. Już od początku tygodnia wpatrywaliśmy się w niebo, 
trzymając kciuki za pogodną sobotę. Okazało się, że dobre życzenia 
uczniów, nauczycieli i rodziców mają swoją niezaprzeczalną moc. 
Sobota przywitała nas słonecznym i bezchmurnym niebem. Na 
rajd, który miał nie tylko zintegrować naszą szkolną społeczność, 
ale też podkreślić znaczenie 500 lat Reformacji, wybraliśmy się ru-
szając z dwóch różnych punktów, by spotkać się w kościele leśnym 
w Lesznej Górnej (tzw. Spowiedzisko).

Zaczytani uczniowie to naprawdę miły widok.

Filozofia w gimnazjum

13 października uczniowie Gimnazjum nr 3 w Cieszynie po raz 
trzeci wzięli udział w organizowanej przez Uniwersytet Śląski Wolnej 
Szkole Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskie-
go, światowej sławy socjologa. Uczniowie pogłębiali swą wiedzę i na-
bywali nową aktywnie uczestnicząc w warsztatach oraz konkursach. 
Zwyciężczynią międzyszkolnego konkursu na esej, którego tematyką 
były rozważania wokół O indywidualności prof. Jana Szczepańskiego 
została Aleksandra Heller z klasy 3b. Cennych wskazówek uczennicy 
przy pisaniu pracy udzielała Jolanta Pakońska. Natomiast do quizu 
o profesorze Janie Szczepańskim przystąpiła drużyna w składzie: An-
toni Olszar z klasy 3b i Szymon Marczak z klasy 3c, przygotowywani 
przez Ludmiłę Sanetrę-Badurę. Drużyna Gimnazjum nr 3 w Cieszy-
nie zajęła I miejsce. Sukces był tym większy, że ekipa z naszej szkoły 
pokonała wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Cieszyna. 
Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe i  pamiątkowe dy-
plomy. Swoistą nagrodą było również zdjęcie z dr. hab. Andrzejem Ka-
sperkiem i prof. zw. Danielem Kadłubcem. 

Gim3

Z dr. hab. Andrzejem Kasperkiem (z lewej) i prof. Danielem Kadłubcem.

Dzień Edukacji Narodowej 
14 października klasa 3c zaprosiła wszystkich pracowników 

szkoły na akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Zebrani mieli okazję podziwiać ciekawy program artystyczny, który 

uświetniła swoim wokalnym występem Hania Stoszek z kl. 1b. Prze-
pięknie zaśpiewała ona utwór Doris Day Dream A Little Dream Of Me.

Miłą niespodzianką były życzenia od samorządu uczniowskiego, 
które zostały zamieszczone w Głosie Ziemi Cieszyńskiej.

Po uroczystości uczniowie udali się do domu, zaś nauczyciele na kon-
ferencję Rady Pedagogicznej, podczas której dyrektor, Dariusz Niemiec, 
wręczył nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej w roku szkolnym 2015/2016. Gim 1

Humory też...

Pogoda dopisała...

Klasy młodsze wędrowały od strony Tułu, starsze zaś z Cisownicy. 
Wyruszyliśmy o umówionej porze licząc na to, że uda nam się spotkać po 
drodze i wspólnie dotrzeć na miejsce. Śmiechom, rozmowom, wymia-
nie myśli nie było końca. Dzieci, rodzice, nauczyciele – wszyscy znaleźli 
wspólne tematy i czerpali radość z wędrówki. Widoki zielonych jeszcze 
łąk, błękitnego nieba i krów pasących się na zboczach, stanowiły piękne 
tło dla naszych dobrych humorów i uśmiechniętych twarzy.

Ktoś czuwał nad naszą wędrówką, gdyż na miejsce spotkania obie 
grupy dotarły w punkt. Niezwykłą frajdą było dla nas to, że w pewnym 
momencie mogliśmy obserwować się z oddali. Wężyk postaci wędrują-
cych po sąsiednim zboczu stanowił doprawdy malowniczy widok. Do le-
śnego kościoła dotarliśmy już wspólnie, tam zaśpiewaliśmy kilka pieśni, 
obejrzeliśmy program przygotowany specjalnie na tę okazję i w dobrych 
humorach wyruszyliśmy w drogę powrotną. To był dobry dzień.

Alicja Czauderna
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Podpisali umowę

Informacje z „dwójki”

Tak liczna reprezentacja musiała zostać nagrodzona.

Puchar jest nasz
1 października Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyj-

nymi w Cieszynie otrzymała wyróżnienie i puchar za najliczniejszą 
reprezentację biorącą udział w Górskim Rajdzie Młodzieżowym Po-
żegnanie Lata. Meta znajdowała się przy schronisku Przysłop pod 
Baranią Górą. Organizatorem wydarzenia był Oddział PTTK Beskid 
Śląski w Cieszynie.

W rajdzie uczestniczyła bardzo liczna grupa uczniów, wychowaw-
ców, nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Cieszynie wraz z towarzyszącymi rodzicami i opiekunami. 
Sprzyjające warunki pogodowe, bezchmurne niebo oraz umiarkowa-
na temperatura towarzyszyły uczestnikom przez cały dzień. 

Do mety rajdu uczniowie dotarli w dwóch grupach startujących 
w Wiśle Czarnem. Pierwsza, liczniejsza, ponadstuosobowa, dotarła 
szlakiem do schroniska Doliną Czarnej Wisełki, natomiast druga, 
dwudziestoosobowa, wyruszyła szlakiem – Doliną Białej Wisełki na 
szczyt Baraniej Góry (1220 m). Grupie przez cały czas towarzyszył 
Paweł Łodej, licencjonowany przewodnik górski, a jednocześnie 
wychowawca klasy IVc. Po wejściu na wieżę widokową, grupa ze-
szła do schroniska i dołączyła do czekających pozostałych uczniów. 
Razem udali się przez Stecówkę na przełęcz Szarculę i Kubalonkę.  

SP2
Uczniowie radzą sobie w szachach coraz lepiej.

Sukces szachistów
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zajęła 

pierwsze miejsce w Miejskich Drużynowych Szachowych Mistrzo-
stwach Szkół Podstawowych w Cieszynie, które odbyły się 30 
września w Domu Narodowym. „Dwójkę” reprezentowała 4-osobo-
wa drużyna w składzie: Anna Bojarska – VI a, Jan Piszczek – IV a, 
Kacper Bieniek – V a, Anna Wąsowicz – III a, opiekunem drużyny 
jest Beata Wlach, która prowadzi zajęcia szachowe w naszej szkole. 

W turnieju wzięło udział sześć szkół podstawowych. Uczniowie 
naszej placówki wykazali się dobrą znajomością reguł szachowych, 
umiejętnością logicznego myślenia i przewidywania oraz doskona-
łą strategią.

Współpraca umożliwi gimnazjalistom rozwijanie zainteresowań zakresie 
przedmiotów przyrodniczych.

5 października została podpisana umowa o współpracy dy-
daktycznej pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego 
Osuchowskiego a Gimnazjum nr 3 w Cieszynie. Liceum obejmie 
patronatem naukowym klasy matematyczno-przyrodnicze gim-
nazjum. Starsi koledzy wraz z kadrą nauczycielską będą prowa-
dzić lekcje otwarte oraz organizować wykłady na wcześniej usta- Dyrektorzy szkół: Danuta Łabaj i Janusz Łukomski-Prajzner.

lone tematy. Taka forma współpracy umożliwi gimnazjalistom 
rozwijanie indywidualnych zainteresowań, w szczególności w za-
kresie przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie Gimnazjum nr 3 
maja już za sobą udział w pierwszym wykładzie prowadzonym na 
terenie I LO. Lekcję fizyki połączoną z lekcją matematyki prowa-
dziły dla gimnazjalistów panie: Lucyna Krzywoń i Barbara Zajdel. 
Zajęcia utkwiły w pamięci uczniom i na pewno będą zalążkiem 
do zadawania pytań, prowadzenia ciekawych dyskusji już na lek-
cjach w macierzystej szkole.
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Trzy krążki  
w wodzie

8 października na pływalni Parku Wod-
nego w Tarnowskich Górach odbył się piąty 
Miting Pływacki, w którym Cieszyn dum-
nie reprezentowała siódemka zawodni-
ków: Bartłomiej Witoszek, Kacper Stoszek, 
Michał Moskała, Bartosz Loter, Aneta Li-
powska, Kinga Macura, Olaf Zawada. Jak co 
roku organizator zawodów zadbał o gościa 
specjalnego, a był nim Sebastian Karaś, za-
wodnik który przepłynął kanał La Manche.

Nasi zawodnicy poradzili sobie znakomicie, 
pobijając niemal wszystkie swoje rekordy ży-
ciowe, a zarazem rekordy klubowe. Łącznie 
zdobyli trzy medale. Bartłomiej Witoszek zdo-
był złoto na 50 klasycznym (30.72) oraz brąz 

Na cieszyńskich pływaków można liczyć.

na 100 klasycznym (1:07.94). Bartosz Lo-
ter wywalczył brązowy medal na 50 klasycz-
nym (40.91). Ponadto Kacper Stoszek wystąpił 
w finale open prestiżowej konkurencji zawo-
dów na 200 dowolnym (1:57.41), w której osta-
tecznie zajął piąte miejsce.

MTP Delfin

Sukcesy KlaudiiPływacy na start

Hop do wody...

Klaudia Szymańska z kolejnym sukcesem.

I się zaczęło! 2 października rozpoczęliśmy 
kolejną edycję zawodów pływackich ISM Sobo-
ta w Cieszynie. W pierwszej rundzie wystar-
towała rekordowa liczba 335 zawodników 
i zawodniczek z Polski i Czech. Tradycyjnie jak 
co roku zawodnicy mieli okazję zmierzyć się 
w międzynarodowej obsadzie uczestników. 
Nie zabrakło również automatycznego pomia-
ru czasu oraz transmisji na żywo w internecie. 
Identyfikatory dla wszystkich uczestników, 
dyplomy jak i piękne medale to wizytówka 

naszych zawodów. Nowością w tym roku są 
nagrody finansowe za pobicie rekordu zawo-
dów. Rekordów podczas pierwszej rundy pa-
dło aż osiem. Zawody z roku na rok zyskują nie 
tylko prestiż, ale i coraz lepsi zawodnicy przy-
jeżdżają rywalizowań, w Cieszynie. Podzięko-
wania za pierwszą rundę ślemy do wszystkich, 
zawodników, trenerów, obsługi zawodów, 
sponsorów, jak i tych, którzy zdecydowali się 
na kolejny rok rywalizacji w ISM Sobota w Cie-
szynie! Zapraszamy na kolejną rundę, która 
odbędzie się 3 grudnia.

Nasz klub dumnie reprezentowała ekipa 
28 zawodników, którzy zgromadzili łącznie 
7 medali, a w klasyfikacji klubowej po pierw-
szej rundzie zajmujemy drugie miejsce. Indy-
widualnie medale zdobyli: Marcin Chrapek 
– złoty na 50 dowolnym oraz srebrny na 100 
grzbietowym (kat. 15 lat i starsi), Kacper Sto-
szek – złoty na 100 grzbietowym oraz brązo-
wy na 50 dowolnym (kat. 15 lat i starsi), Bar-
tłomiej Witoszek – srebrny na 200 klasycznym 
oraz brązowy na 100 motylkowym (kat. 15 lat 
i starsi) oraz Kinga Macura – srebrny na 100 
grzbietowym (kat. 9-10 lat).

Łukasz Widzik, MTP Delfin

Łyżwy przygotowane? Jeżeli nie, to jak 
najprędzej musicie to zrobić.  

Zapraszamy wszystkich do skorzystania 
ze ślizgawek oraz zajęć prowadzonych na 
cieszyńskim lodowisku. Zajęcia z nauki łyż-
wiarstwa figurowego skierowane są dla dzie-
ci w wieku 4-6 lat i odbywać będą się od 22 
października w każdy wtorek w godzinach 
16.00-16.45 oraz sobotę w godzinach 9.45-
10.30. Z kolei zajęcia z nauki hokeja na lodzie 
wystartują 5 listopada i będą się odbywać 
w każdą środę w godzinach 17.30-18.30 oraz 
w sobotę w godzinach 10.45-11.45. Harmono-
gramy ślizgawek dostępne są na stronie www.
hws.cieszyn.pl oraz www.mosir-cieszyn.pl. 

Już w sobotę 22 października od godz. 
19.00 zapraszamy na ślizgawkę specjal-
ną. W trakcie lodowej zabawy zaplanowa-
no konkursy z nagrodami. Wstęp 5 zł.

MOSiR

Lodowisko startuje

Miłośników biegów zapraszamy 30 paź-
dziernika na boisko sportowe Pod Wałką, ul. 
Adolfo „Bolko” Kantora 10, skąd o godz. 13.00 
wystartuje Bieg Cieszyńska Godzinówka. Jego 
trasa poprowadzi ścieżkami spacerowymi 
Sport-Parku wokół boiska Pod Wałką, pętlą 
o długości 1 km. Zgłoszenia  na stronie www.
race-timing.pl lub w dniu biegu w biurze zawo-
dów w godz. 10.30-12.00. Regulamin dostępny 
na stronie www.mosir-cieszyn.pl. Uwaga – li-
mit uczestników to 100 osób. Uczestnictwo 
w zawodach jest bezpłatne. Zapisy mogą zo-
stać zamknięte wcześniej, w przypadku osią-
gnięcia limitu startujących.

MOSiR

MOSiR zaprasza

Miło nam poinformować o znakomitych 
sukcesach zawodniczki Klubu Sportowego 
Shindo, Klaudii Szymańskiej, mieszkanki 
Godziszowa, która wystartowała jako repre-
zentantka Polski. 1 października w Czechach 
odbyło się Euro Grand Prix Pilzna w Karate 
WKF, na którym wywalczyła brązowy medal 
w konkurencji kumite +68 kg U-21, natomiast 
podczas międzynarodowego Grand-Prix Ka-
rate Polish Open w konkurencji kumite ind. 
seniorek +68 kg zdobyła srebrny krążek 
Warto dodać że Klaudia Szymańska przed 
ww. startami brała udział w zgrupowaniach 
kadry narodowej.
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Klub „Ondraszek” w latach 1979-2006
Oczywiście jak 

w każdej działalno-
ści społecznej, tak 
i Ondraszek miewał 
okresy triumfów 
oraz zawahań. Gdy 
w 1979 r. pałecz-

kę prezesa przejął kol. Andrzej Słota „Jędruś”, 
miał ledwie 27 lat i małe doświadczenie tury-
styczne, lecz za to głowę pełną pomysłów. Po-
trafił też nadać klubowi nowe tchnienie. 

Przeglądając stare kroniki na jakiejś regio-
nalnej wystawie trafiliśmy na opis wyprawy, 
w której gaździny jechały „na zieloną trawę” 
wozem drabiniastym. Tak zrodził się plan kul-
tywowania zapomnianej tradycji majówek 
z zaprzęgiem konnym. Począwszy od 1980 r. 
przez kilka następnych sezonów wyruszaliśmy 
na majowy piknik w ustrojonym ga-
łęziami brzóz wozie drabiniastym, 
ciągnionym przez parę koni. Panowie 
obowiązkowo mieli na sobie kamizel-
ki oraz kapelusze, panie z kolei wy-
stępowały w zwiewnych sukienkach. 
Nieodłącznym towarzyszem tych 
wypraw był Marian Ściskała „Ma-
niuś”, który przygrywał na harmonii 
skoczne melodyjki, a reszta towa-
rzystwa „wydzierała się wniebogło-
sy”, śpiewając regionalne pieśniczki. 
Przejazd tego wehikułu przez oko-
liczne wioski wzbudzał niemałą sen-
sację i gromadził sporo gapiów.

*   *   *
Wkrótce zrodziła się następna ini-

cjatywa karnawałowych balów kolarskich. Tu-
taj „iskrą” okazał się bal kapitański organizowa-
ny przez Klub Żeglarski PTTK Sternik, w którym 
uczestniczyło kilku Ondraszków. W naszych ba-
lach poszliśmy jednak o krok dalej, organizując 
bale przebierańców: „Bal country – na Dzikim 
Zachodzie”, „I Bal robotniczo-chłopski”, „Bal 
urwisów – lata przedszkolne”, „Bal bajkowy – 
postaci z baśni i bajek” „Bal retro – lata trzydzie-
ste, lata czterdzieste” i inne... Kreacje wówczas 
stworzone pozostały w pamięci uczestników 
i jeszcze dziś są źródłem uśmiechów.

Do uświęconych tradycją imprez od począt-
ku istnienia klubu należało też celebrowanie 
smażenia zielonoświątkowej „jajecznicy gigant” 
w plenerze, jak również nastrojowe opłatkowe 
spotkania w okolicy świat Bożego Narodzenia. 
Tradycję wspólnego śpiewania kolęd zapocząt-
kował przed laty wcześniej wspomniany „etato-
wy” klubowy akordeonista. Wspólne spotkania 
w przedświątecznym nastroju były i nadal są 
okazją do wielu wzruszeń.

*   *   *
Głównym nurtem naszego działania pozo-

stały jednak nieustanne próby popularyzacji 
i upowszechnienia turystyki rowerowej, czyli 
aktywnego wypoczynku w plenerze. Dzię-
ki działalności w strukturach Wojewódzkiej 
Komisji Turystyki Kolarskiej w Bielsku-Białej 
mogliśmy rozszerzyć zakres naszego oddzia-
ływania. W latach 80. zainicjowano rowerowe 
wyprawy do woj. katowickiego, powstał rów-
nież pomysł integracyjnych spotkań z okolicz-
nymi klubami turystyki kolarskiej działający-
mi wówczas w Bielsku-Białej, Żywcu i Kętach. 

Najmłodsi oraz młodzież szkolna mogli 

uczestniczyć w imprezach nazwanych Święto 
roweru. Chodziło w nich o wielodyscyplinowe 
zabawy dla wszystkich, począwszy od malu-
chów rywalizujących w konkursach plastycz-
nych czy „biegu w workach”, poprzez dzieci 
szkolne w kolarskich zawodach rekreacyjnych, 
aż po młodzież starszą w wyścigach rowero-
wych na krótkich dystansach.

Do misji propagowania rowerowej przygody 
dla bardziej wymagających kolarzy dołożyli-
śmy również rywalizację sportową w cyklu 
imprez nazwanych Rajdy na orientację. Od roku 
2003 zmodyfikowaliśmy jej formę nazywa-
jąc ją Itinerer, a po kilku latach po dodaniu do 
programu crossu górskiego oraz jazdy na czas 
rajdy te przybrały postać Triathlonów Rowe-
rowych. Organizacja tych sportowych zmagań 
najpierw była domeną kol. Andrzeja Nowaka 

ków PTTK na ogólnopolskich szkoleniowych 
zlotach przodowników turystyki kolarskiej. 
W 1990 r. wraz z działaczami z ówczesnego woj. 
bielskiego postanowiliśmy zorganizować takie 
wydarzenie na terenie naszego województwa. 
Był to 30. zlot na trasie Oświęcim – Szczyrk. Miał 
on dwie bazy, a uczestniczyło w nim 264 rowe-
rzystów z całej Polski. Organizacyjny sukces 
spowodował, że Komisja Turystyki Kolarskiej 
Zarządu Głównego PTTK zleciła nam organiza-
cję jeszcze większej imprezy kolarskiej. W 1991 
r. odbył się na terenie Wisły 48. Centralny Zlot 
Turystów Kolarzy PTTK oraz Zlot AIT (Aliance 
Internationale de Tourisme (AIT była to mię-
dzynarodowa organizacja zrzeszająca turystów 
uprawiających różne dyscypliny – przyp. red.). 
Brało w nim udział blisko 900 uczestników re-
prezentujących wiele państw Europy. Była to 

poważna impreza wymagająca wiel-
kiej mobilizacji i dużego wysiłku or-
ganizacyjnego, jednak z drugiej stro-
ny nasz mały klub znad Olzy był już 
rozpoznawany na szerokim forum, co 
przyniosło nam wiele satysfakcji.

Tak rozpoczęła się ekspansja On-
draszka na Zachód. Mając własny 
transport mogliśmy również odbyć 
najdłuższą w historii klubu podróż. 
Była to wyprawa na Krym w 1990 
r. Jednak debiut zagranicznych ko-
larskich wypraw przypadł nieco 
wcześniej, bo już w 1985 r. Wówczas 
korzystając z możliwości wyjazdu 
ograniczonych wyłącznie do krajów 
tzw. demokracji ludowej na rowerach 

zwiedziliśmy m.in. Słowację (1985), Morawy 
(1986), Węgry (1988, 2003) i Bułgarię (1989).

Jako że klub nie tylko rowerami stoi, reali-
zowane były też i górskie wycieczki, w tym 
cykliczna na wschód słońca na Babią Górę. 
Byliśmy tam wielokrotnie, lecz zazdrosna 
Babia nieczęsto oferowała nam wymarzone 
widoki, bo zazwyczaj był to deszcz, mgła lub 
nawet śnieg. Pamiętna wyprawa na Babią 
Górę w 1979 r., podczas której Władysław 
Sosna „Szeryf” ujrzał ośnieżone szczyty... 
Alp, była sporym wyjątkiem.

*   *   *
W 2004 r. Ondraszek liczył 49 członków 

i miał 16 czynnych przodowników turystyki 
kolarskiej. W uznaniu tak bogatej działalności 
klub został wyróżniony m.in. Srebrną i Złotą 
Odznaką Honorową PTTK (1992 r). W roku 
1989 zajął V miejsce, a w 2000 r. IV miej-
sce w rankingu na najlepiej pracujące kluby 
w Polsce, organizowanym przez Komisję Tu-
rystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. 
Również macierzysty Oddział PTTK Beskid 
Śląski wysoko oceniał nasze dokonania, czego 
dowodem była spora liczba wyróżnień przy-
znanych naszym klubowiczom przy okazji 
świętowania oddziałowych jubileuszy.

Tymczasem zbliżał się rok 2006, a z nim 
kolejny jubileusz: 40-lecie naszej działalno-
ści. Aby uczcić to wydarzenie ponownie, już 
po raz czwarty w naszej historii, podjęliśmy 
się organizacji imprezy o ogólnopolskim 
znaczeniu. Był to 46. Zlot Przodowników 
Turystyki Kolarskiej Ziemia Cieszyńska.

Andrzej Słota, Zbigniew Pawlik
Ciąg dalszy już za dwa tygodnie

Wyjazd „Ondraszków” na kolejną wyprawę. Fot. ARC

„Skryby”, a następnie stała się specjalnością 
niestrudzonego kol. Krzysztofa Kasztury. 

Udział w I Rowerowym Rajdzie Rodzin-
nym w Ustroniu w roku 1997 zaowocował 
udaną próbą przygotowania podobnego raj-
du w Cieszynie, już w roku następnym. Tak 
też zrodziła się tradycja organizacji Cieszyń-
skich Rowerowych Rajdów Rodzinnych, które 
w formie rowerowego spaceru „za miasto” 
nadal organizujemy dla wielopokolenio-
wych rowerowych rodzin.

*   *   *
Wejście do Unii Europejskiej w 2004 r. 

i związane z tym otwarcie granic wyzwoliło w 
nas nieodpartą chęć organizacji imprezy, któ-
ra w zamiarze miała ukierunkować uczestni-
ków na zwiedzanie ziemi cieszyńskiej po obu 
stronach Olzy, jak również uaktywnić szeroką 
rzeszę rowerowych indywidualistów. W ten 
sposób powstał program nazwany Indywidu-
alny Rajd Rowerowy Ziemia Cieszyńska. Rajd 
był wielosezonowy i polegał na indywidual-
nym dotarciu do wskazanych w regulaminie 
obiektów, a w końcowym etapie wykazaniu się 
wiadomościami krajoznawczymi zebranymi 
w trakcie tych wypraw. W nieco zmienionej 
formie jest organizowany także dziś.

Oczywiście realizacja tak rozlicznej palety 
pomysłów wymagała doświadczonych i wy-
próbowanych organizatorów. Wielką zasługą 
ówczesnego prezesa klubu Andrzeja Słoty było 
to, że potrafił skupić w klubie takich działaczy, 
a także proponować i organizować wyprawy, 
na których poszerzały się nasze horyzonty 
i dojrzewały pomysły. Należały do nich również 
coroczne spotkania z kolarzami z innych ośrod-
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Centrum Praw 
Kobiet i Rodziny 
spieszy z pomocą 

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist 
International Klub w Cieszynie odpowiadając 
na potrzeby kobiet z naszego miasta i regionu 
zorganizowała ośrodek wsparcia dla nich – 
Centrum Praw Kobiet i Rodziny. 

W ramach Centrum udzielane są nieod-
płatne porady prawne z wszystkich dziedzin 
prawa z wyłączeniem prawa podatkowego 
oraz porady pedagogiczne, z których mogą 
korzystać matki potrzebujące pomocy i po-
rady doświadczonego pedagoga. Pomocy 
prawnej udzielają wykwalifikowani praw-
nicy, posiadający niezbędne doświadczenie 
zawodowe. Prowadzone są również sesje 
coachingowe, skierowane do kobiet, które 
chcą poznać swoje zdolności, zmienić za-
wód lub powrócić na rynek pracy.

Działalność Centrum Praw Kobiet i Ro-
dziny adresowana jest wyłącznie do kobiet 
i uwzględnia specyfikę ich problemów i sy-
tuacji życiowych. Zapewniamy klientkom 
pełną ochronę danych i zachowanie w tajem-
nicy wszystkich informacji uzyskanych przy 
udzielaniu pomocy zarówno prawnej, jak 
i pozostałej. Zapraszamy panie do siedziby 
Soroptimist International, ul. Zamkowa 3abc. 
W celu umówienia się na spotkania prosimy 
o kontakt telefoniczny: 731 609 903. Terminy 
dyżurów znaleźć można na stronie Wiadomo-
ści Ratuszowych w dziale: „Instytucje”.

Halina Małaszkiewicz, prezydent Klubu SI

Autobusy miejskie we Wszystkich Świętych
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie 

Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że 31 paździer-
nika (poniedziałek) autobusy komunikacji 
miejskiej będą kursować jak w dni wolne od 
nauki szkolnej, za wyjątkiem linii nr 30, która 
w całości będzie obsługiwana jak w dni robo-
cze, z wyłączeniem kursów oznaczonych literą 

„S”. Natomiast 1 listopada (wtorek) zostaną 
uruchomione dodatkowe kursy wahadłowe 
autobusów pomiędzy Cmentarzem Central-
nym (osiedle Piastowskie) a os. Podgórze.

Autobusy będą kursować zgodnie z poni-
żej zamieszczonym rozkładem jazdy.

ZGK

Aktywny powiat
Nabór do projektu pn. Aktywny powiat cie-

szyński – program aktywizacji społeczno-za-
wodowej w obszarze pomocy społecznej.

Gmina Cieszyn w partnerstwie z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszy-
nie oraz gminami powiatu cieszyńskiego 
realizuje projekt pod nazwą Aktywny powiat 
cieszyński – program aktywizacji społeczno-
-zawodowej w obszarze pomocy społecznej, 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Działania 
w ramach projektu obejmują m.in. poradnic-
two psychologiczne i doradztwo zawodowe, 
szkolenia umiejętności i kompetencji spo-
łecznych, kursy i/lub szkolenia zawodowe, 
usługi edukacyjne i zdrowotne.

Projekt skierowany jest do mieszkańców 
Cieszyna:

• osób lub rodzin zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, 
korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, 

• osób z orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności, 

• osób przebywających w pieczy zastęp-
czej lub opuszczających pieczę oraz rodzin 
przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

• osób bezrobotnych zakwalifikowanych 
do III profilu pomocy (nabór zaplanowano 
na 2017 rok).

Aktualnie realizator projektu – Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszy-
nie prowadzi rekrutację uczestników do 
drugiej edycji. Osoby chętne do udziału 
w projekcie mogą zgłaszać się w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Cieszynie przy ulicy Skrajnej 5 lub w fi-
liach MOPS przy ulicy Towarowej 6 oraz 
przy ulicy Srebrnej 4.

Informacje na temat projektu można uzy-
skać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Cieszynie oraz na stronach interneto-
wych: Urzędu Miasta – www.um.cieszyn.pl 
i MOPS-u – www.mops.cieszyn.pl. 

MOPS

Lokal użytkowy
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o. o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze 
dwuetapowego przetargu ustnego, nieograniczo-
nego, lokal użytkowy położony na parterze budyn-
ku przy ul. Głębokiej nr 47 w Cieszynie o łącznej 
powierzchni użytkowej 69,54 m2. Ogłoszenie 
o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń ZBM, ul. Liburnia 2a, parter oraz umieszczone 
na stronie internetowej www.bip.zbm.cieszyn.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZBM, ul. 
Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

ZBM

Pomieszczenie do wynajęcia
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o. o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze 
dwuetapowego przetargu ustnego, nieograniczo-
nego, lokal użytkowy położony na parterze budyn-
ku przy Placu Świętego Krzyża nr 1 w Cieszynie 
o łącznej powierzchni użytkowej 52.06 m2. Ogłosze-
nie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń ZBM, ul. Liburnia 2, I piętro, oraz umieszczone 
na stronie internetowej www.bip.zbm.cieszyn.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZBM, ul. 
Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

ZBM

Zbycie na rzecz najemcy
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przezna-

czono do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz 
aktualnego najemcy, lokal mieszkalny nr 6, położo-
ny w budynku przy ul. Olszaka 1 w Cieszynie wraz 
z udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach 
wspólnych budynku w 9623/176894 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 dnia 6 października 2016 r. 
do dnia 27 października 2016 r.

Wydział GN
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Płatność za III kwartał  
opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi

Uprzejmie przypominamy państwu, że 
15 października 2016 r. upłynął termin uisz-
czenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za III kwartał 2016 r.

Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
• na indywidualny rachunek bankowy prze-

znaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

• na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej i na stronie internetowej urzędu,

• gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacą-

cych w czynszu opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, za których należność jest 
regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe 
oraz wspólnoty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów 33 479 43 18, 33 479 43 17, 
lub na stronach internetowych: http://bip.
um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/. 

Wydział Finansowy

Odbiór popiołu  
w okresie grzewczym

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
w okresie od października br. następuje zmiana 
w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego 
z palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gro-
madzony był łącznie ze zmieszanymi odpadami 
komunalnymi w pojemniku plastikowym bądź 
metalowym. Niejednokrotnie takie rozwiąza-
nie wymuszało na mieszkańcach wyposażenie 
nieruchomości w większą liczbę pojemników, 
w szczególności w okresie grzewczym. Stąd 
po uzgodnieniu z firmą wywozową Ekoplast-
-Produkt Sp. z o.o. zdecydowano, że mieszkań-
cy mogą do końca br. roku wytworzony popiół 
w okresie grzewczym nadal gromadzić w ww. 
pojemnikach lub wydzielać ze zmieszanych od-
padów i gromadzić w workach koloru szarego.

Worki dostępne są w punktach obsługi klienta 
firmy Ekoplast-Produkt Sp. z o.o:

• w Cieszynie, ul. Frysztacka 145, czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-15.00 

• w Cieszynie, ul. 3 Maja 18, pok. 3, w ponie-
działki: 10.00-18.00, od wtorku do piątku: 7.00-
13.00, w pierwszą sobotę miesiąca: 9.00-13.00.

Dodatkowo firma wywozowa będzie dostar-
czała worki na zasadzie „jeden za jeden”, czyli 
tak jak do tej pory przy odbiorcze surowców 
wtórnych.

W przypadku gromadzenia popiołu w wor-
kach, będzie on odbierany sprzed nieruchomości 
w termiach odbioru surowców wtórnych wska-
zanych w harmonogramie odbioru w roku 2016.

Wydział OŚR

Szkolenie dla  
organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza organi-
zacje pozarządowe realizujące zadania publicz-
ne na rzecz mieszkańców Cieszyna na bezpłatne 
szkolenie pn. Zlecanie zadań publicznych organi-
zacjom pozarządowym. Nowe rozporządzenia mi-
nistra rodziny, pracy i polityki społecznej w spra-
wie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów spra-
wozdań z wykonania tych zadań (tryb konkurso-
wy i tryb z art. 19a – „małe granty”).

Tematyka szkolenia obejmować będzie m.in. 
następujące zagadnienia:

1. Nowe rozporządzenia ministra rodziny, pra-
cy i polityki społecznej w sprawie wzorów ofert 
i ramowych umów dotyczących realizacji za-
dań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (tryb konkursowy i tryb 
z art. 19a –„małe granty”), w tym:

• nowy wzór oferty i sprawozdania dla trybu 
konkursowego,

• uproszczony wzór oferty i sprawozdania dla 
małych grantów, 

• nowy wzór umowy.
2. Zmiany w kosztorysie i harmonogramie re-

alizowanego zadania publicznego, aneksowanie 
umowy dotacyjnej.

3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-fi-
nansowej, dokumentowanie poniesionych wy-
datków, zasady opisu faktur.

Szkolenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w dniu                          
24 października 2016 r. (poniedziałek)  w godz. 
I tura: 11.00-13.15 lub II tura: 13.30-16.00.  Nale-
ży wybrać I lub II turę.

Trenerem będzie Artur Gluziński – doradca, 
specjalista w zakresie współpracy administra-
cji publicznej z organizacjami pozarządowymi, 
autor książki pt. Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 paździer-
nika 2016 r. drogą mailową: kultura2@um.cie-
szyn.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko 
osoby zgłaszanej, nazwę organizacji pozarządowej, 
którą reprezentują oraz w której turze osoby te 
będą uczestniczyć. Zaprasza się maksymalnie dwie 
osoby z organizacji. O zakwalifikowaniu na szkole-
nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji o organizowanym szkoleniu udzie-
lają pracownicy Wydziału Kultury, tel. 33 479 43 
46 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
tel. 33 479 49 31. Wydział Kultury

Dyżury prezydium Rady
Uprzejmie informujemy, że w Ratuszu, pokój 

nr 204 (II piętro), członkowie prezydium Rady 
Miejskiej w Cieszynie pełnią dyżury:

• Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof 
Kasztura, w każdą środę od godz. 16.00 do 17.00

• Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Janina 
Cichomska, w każdy piątek od godz. 12.00 do 13.00

• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – An-
drzej Surzycki, w każdy poniedziałek od godz. 
15.30 do 16.30.

BRM

Nieruchomość na sprzedaż
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej, w celu poprawy warunków zagospoda-
rowania sąsiednich działek nr 2/7 i 4/1 obr. 30, 
nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie 
przy ul. Bucewicza, oznaczoną w ewidencji grun-
tów jako działka nr 3/29 obr. 30 o pow. 18 m2, za-
pisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00077517/5 
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 14 października 2016 r. do 4 listo-
pada 2016 r.

Wydział GN

Działki bez przetargu
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej, w celu poprawy warunków zagospodarowa-
nia sąsiedniej działki nr 26 obr. 13, nieruchomości 
gruntowe położone w Cieszynie przy ul. Skrzyp-
ka oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

• nr 14/54 obr. 13 o pow. 352 m2, zapisana 
w księdze wieczystej nr BB1C/00077343/4 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie,

• nr 16/11 obr. 13 o pow. 17 m2, zapisana 
w księdze wieczystej nr BB1C/00053003/5 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń  Urzędu  
Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, I piętro na okres 
od 14 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

Wydział GN

Przetarg ustny
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do sprzedaży w drodze ustnego prze-
targu nieograniczonego nieruchomość grunto-
wą położoną w Cieszynie przy ul. Mickiewicza, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 
2/113 obr. 57 o pow. 387 m2, zabudowaną bu-
dynkiem rekreacyjno-gospodarczym, zapisana 
w księdze wieczystej nr BB1C/00103219/8 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie wraz z udziałem w 1/14 
części działki nr 2/107 obr. 57 o pow. 415 m2 zapi-
sanej w księdze wieczystej nr BB1C/00103213/6 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, I piętro na okres 
od 14 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

Wydział GN

Dyżury prawne i psychologiczne 
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-

stania z bezpłatnych dyżurów psychologicznych 
i prawnych, związanych z problematyką uzależ-
nień i przemocy w rodzinie.

Dyżury pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cie-
szynie). Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) 
lub pod nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPSFo
t.

 A
R

C

Konkurs ofert
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze 
przetargu pisemnego – konkurs ofert, lokal użytko-
wy położony na parterze budynku przy ul. Srebr-
nej nr 5 w Cieszynie (wejście do lokalu przez ko-
rytarz budynku), o łącznej powierzchni użytkowej 
24.10 m2, ograniczonego na prowadzenie w lokalu 
cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców działalności 
gospodarczej. Ogłoszenie o przetargu zostało wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń ZBM, ul. Liburnia 2a, 
parter oraz umieszczone na stronie internetowej 
www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w ZBM, ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 18, tel.33 852 37 52.

ZBM
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Konieczna deratyzacja
Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina o obo-

wiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresach 
od 1 do 30 marca i od 1 do 31 października 
oraz w każdym momencie pojawienia się gryzo-
ni. Obowiązek ten wynika z zapisów regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Cieszyn, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 
Cieszyna Nr XXVII/146/15 z dnia 30 grudnia 
2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 348). 

Obowiązkowi deratyzacji podlegają nierucho-
mości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 
produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz 
gospodarstwa rolne.

Wydział OŚR

Anonimowe spotkania
• Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cie-

szynie Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A, spotka-
nia w poniedziałki w godz. 17.00-19.00. 

• Grupa Na Rynku, ul. Szersznika – klasztor 
oo. Franciszkanów – piwnica pod Aniołami, piąt-
ki godz. 16.00-18.00.

• Klub Abstynenta Familia – telefon trzeźwo-
ści 33 852 40 00, czynny w godzinach pracy klu-
bu: poniedziałki, czwartki i piątki od 16.00 do 
20.00 oraz we wtorki i środy od 11.00 do 15.00.

Organizowane spotkania to szansa dla uzależ-
nionych, którzy szukają pomocy.

Organizatorzy

Kluby radnych zapraszają 
Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą po-

mocą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie podo-
ba? Radni zapraszają do rozmów w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro).

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę 
w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem tygo-
dnia, w którym odbywa się sesja).

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społeczne-
go (CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek 
w godz. od 16.30 do 17.30. 

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Rada Seniorów zaprasza
Cieszyńska Rada Seniorów pełni dyżury 

w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 
16.00-17.00 w Ratuszu na parterze (w holu).

CRS

Bezpłatne konsultacje dla 
organizacji pozarządowych

Burmistrz Cieszyna serdecznie zaprasza or-
ganizacje pozarządowe oraz podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na bezpłatne konsultacje, obej-
mujące m.in. pomoc w pisaniu ofert na realizację 
zadań publicznych, wsparcie organizacji w pozy-
skiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, po-
moc informacyjną na temat zmian w przepisach 
prawnych. Dyżury poszczególnych wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz jednostek or-
ganizacyjnych, odpowiedzialnych merytorycznie 
za współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
zostały uruchomione 1 czerwca 2016 roku.

Dyżury, ze względu na różne obszary przedmioto-
we zadań publicznych, zostały podzielone pomiędzy:

• Wydział Kultury UM (kultura i sztuka, na-
uka, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczy-
nek dzieci i młodzieży)

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM 
(ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzic-
twa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia)

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (kultura 
fizyczna, turystyka i krajoznawstwo)

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (poli-
tyka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym).

Dyżury odbywać się będą w poniedziałki, 
w godz. 15.30-17.00 w następującej kolejności:

• każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – 
MOPS, ul. Skrajna 5, pokój nr 12;

• każdy drugi poniedziałek miesiąca – Wy-
dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, Ry-
nek 1, pokój nr 117;

• każdy trzeci poniedziałek miesiąca – Wy-
dział Kultury UM, Rynek 1, pokój nr 105;

• każdy czwarty poniedziałek miesiąca – MO-
SiR, Al. Łyska 21, budynek administracji.

UM Cieszyn

Basen nieczynny
W dniach 1 listopada – Wszystkich Świętych oraz 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości ba-
sen oraz sala gimnastyczna przy SP4 będą nieczynne. 
Wszelkie informacje dotyczące godzin otwarcia i re-
zerwacji basenu są dostępne na stronie internetowej 
szkoły www.sp4cieszyn.pl, w zakładce basen.

Jarosław Nowakowski, kierownik

Protokoły  
inwentaryzacyjne do wglądu

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, zgodnie 
z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – prze-
pisy wprowadzające ustawę o samorządzie teryto-
rialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 1990 r., Nr. 32, poz. 191 z późn. zm.), że do 
publicznego wglądu wyłożone będą w okresie 30 
dni, od 21 października 2016 r., protokoły in-
wentaryzacyjne obejmujące nieruchomości pod-
legające komunalizacji na wniosek Gminy Cieszyn. 
Protokoły wyłożone będą na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, I piętro. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wy-
dziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nierucho-
mości, ul. Ratuszowa 1, pok. 102 na piętrze lub 
pok. 1 na parterze, w godzinach pracy urzędu. 

Protokoły obejmują następujące nieruchomo-
ści położone w Cieszynie:

1) działka nr 19/3 obr. 53, pow. 7717 m2, zabu-
dowana 4 budynkami magazynowymi, przyległa 
do ul. Błogockiej, zapisana w księdze wieczystej 
BB1C/00093705/8, użyczona Gminie Cieszyn,

2) działka nr 66/6 obr. 34, pow. 198 m2, zajęta 
przez fragment hali judo MOSiR w Cieszynie, poło-
żona przy ul. Św. J. Sarkandra, zapisana w księdze 
wieczystej BB1C/00053683/5, stanowiąca przed-
miot użytkowania wieczystego Gminy Cieszyn,

3) działka nr 174/1 obr. 43, pow. 69 m2, stanowią-
ca część parkingu przy skrzyżowaniu ul. Młyńska 
Brama i Al. J. Łyska, zapisana w księdze wieczy-
stej BB1C/00096918/5, stanowiąca przedmiot 
użytkowania wieczystego Gminy Cieszyn. 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń 
zawartych w protokołach, mogą zgłaszać swoje za-
strzeżenia w okresie ich wyłożenia w Wydziale Geo-
dezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, ul. Ratu-
szowa 1, pok. 102 na piętrze lub pok. 1 na parterze. 
Burmistrz Cieszyna zamierza wystąpić do wojewody 
śląskiego o wydanie decyzji w sprawie przekazania 
ww. nieruchomości  Gminie Cieszyn.

Wydział GK Sala do wynajęcia
Do wynajęcia sala gimnastyczna przy Szkole 

Podstawowej nr 1. Wymiary sali: 12,60 m x 17,60 m. 
Chętnych, chcących prowadzić zorganizowane zaję-
cia sportowe, zapraszamy na rozmowę z dyrekcją 
szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówie-
niu pod nr. tel. 33 852 07 32 lub 722 075 516.

SP1 

Nieruchomość gruntowa
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyle-
głych, nieruchomość gruntową położoną w Cieszy-
nie przy ul. Przepilińskiego, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka nr 18/2 obr. 4 o pow. 263 m2, 
zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00058135/4 
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 7 do 28 października 2016 r. 

Wydział GN

Decyzja wydana
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podsta-
wie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), 
zawiadamia, iż w dniu 10 października 2016 r. wy-
dał decyzję znak OŚR.6220.1.2016.3 o środowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na adaptacji pomieszczeń istniejącej 
hali magazynowej na potrzeby zakładu produkcyj-
nego, zlokalizowanej na dz. nr 32/29 obr. 27 w Cie-
szynie przy ul. Poprzecznej 6.

Przedsięwzięcie obejmuje prace adaptacyjne 
pomieszczeń dostosowujące obiekt do wymagań 
stawianych obiektom produkcyjnym w zakresie 
lakierowania, suszenia oraz szlifowania elemen-
tów frontów meblowych MDF, w tym: wykonanie 
instalacji wentylacyjnej – montaż przewodów wen-
tylacyjnych, wyposażenie pomieszczenia w ma-
szyny i urządzenia wykorzystywane w procesie 
produkcyjnym – montaż kabiny lakierniczo-su-
szącej Azzurra 3 oraz szlifierki szerokotaśmowej 
(stołu szlifierskiego). Planowane przedsięwzięcie 
realizowane jest w ramach rozbudowy zakładu 
produkcji mebli na zamówienie, zlokalizowanego 
w Puńcowie przy ul. Cieszyńskiej 82. 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, 
w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska w Katowicach oraz opinią sanitarną 
państwowego powiatowego inspektora sanitar-
nego w Cieszynie, można zapoznać się w Wy-
dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, Ratusz, Rynek 1, pokój 
nr 117, w godzinach pracy urzędu.

Aleksander Dorda, Naczelnik Wydziału OŚR
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stawa ze zbiorów Muzeum „Na Grapie”
22.10 g. 15.00 Miodowe wariacje – warsztat 
kulinarny z Mandala Centrum 
22.10 g. 17.00 Łowcy miodu – pokaz filmu
do 31.10 Rękodzielnicy Beskidzcy – wysta-
wa fotograficzna Adama Brzozy, 
4.11 g. 10.00-12.00 Spotkanie z cyklu: Biz-
nes Nawigator – Badanie potrzeb i projek-
towanie usług jako narzędzie budowania 
przewagi rynkowej 
4.11 g. 13.00-15.00 Projektowanie usług 
w sektorze publicznym
4.11 g. 17.00 Snow Film Fest – spotkanie 
z autorami książki „Kukuczka. Opowieść 
o najsłynniejszym polskim himalaiście”
9.11 g. 11.00-15.30 konferencja – Dizajn 
w przestrzeni publicznej. Dostępność w mia-
stach historycznych
9.11 g. 15.30 wernisaż – Dizajn w przestrzeni pu-
blicznej. Dostępność w miastach historycznych
Przedsiębiorcy przedsiębiorcom – cykl 
porad w każdy wtorek i czwartek (po tele-
fonicznym lub mailowym zgłoszeniu)
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-17.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00
21.10 g. 17.00 Spotkanie z prof. Idzim Panicem
28.10 g. 17.00 O największej XVII-wiecznej 
bibliotece szlacheckiej i jej niepozornym 
właścicielu z cyklu „Cymelia i osobliwości 
Książnicy Cieszyńskiej”.

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie tel. 604 833 667, Krzysztof Neścior.

MUZEUM DRUKARSTWA

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
do 8.11 Między pracowniami – Instytut 
Sztuki UŚ – wystawa

RÓŻNE

IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 
Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. godz. 10.00-
16.00, so.-niedz. po uzgodnieniu telefonicznym.
MUZEUM PROTESTANTYZMU
Czytelnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy poniedziałek 
i środę w godz. 15.30 do 19.00
Czytelnia budynek Parafii pl. Kościelny 6 
(II p.)

KINO

do 27.10 g. 17.30 Wołyń (dramat historycz-
ny/wojenny) Polska 15
do 27.10 g. 14.00 2D Bociany – dubbing 
(animowana komedia familijna) USA b.o.
do 27.10 g. 15.45 3D Bociany – dubbing 
(animowana komedia familijna) USA b.o.
21-25.10 g. 20.15 Dziewczyna z pociągu – 
napisy (thriller) USA 15
28-31.10 g. 15.00 3D Osobliwy dom pani 
Peregrine-Dubbing (familijny/przyg./fan-
tasy) USA 12
2-3.11 g. 15.00 3D Osobliwy dom pani Pere-
grine-Dubbing – dubbing (familijny/przyg./
fantasy) USA 12
28-31.10 g. 17.15, 19.30 Bridget Jones 3 – 
napisy (komedia) Irl./Ang./Fr./USA 15
28-31.10 g. 21.45 Blair Witch – napisy (hor-
ror) USA 15
2.11 g. 17.15, 19.30 Bridget Jones 3 – napisy 
(komedia) Irl./Ang./Fr./USA 15
3.11 g. 17.15 Bridget Jones 3 – napisy (ko-
media) Irl./Ang./Fr./USA 15
ny/wojenny) Polska
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „FAFIK”
27.10 g. 20.00 Filmowe Femme Fatale. Bar-
bara Stanwyck

TEATR

21.10 g. 18.00 Inauguracja Roku Akademic-
kiego 2016/2017 WSB
22.10 g. 16.00 i 19.00 Lekko nie będzie – 
spektakl
24.10 g. 9.00 Tajemniczy ogród
28.10 g. 17.00 Koncert charytatywny 
„Z serca dla serc”
4.11 g. 18.00 Odi sed amo - charytatywne 
widowisko taneczno-muzyczne
9.11 g. 18.00 Koncert Korteza
11.12 g. 16.00 Hiszpańska Mucha - spektakl
15.12 g. 9.00 i 11.00 Domek z kart - musicall
16.12 g. 9.00 i 18.30 Domek z kart – musicall

COK

21.10 XXII Międzynarodowa Dekada Muzy-
ki Organowej, Chóralnej i Kameralnej - Ko-
ściół Jezusowy
24.10 16.00 Pracownia filmu animowanego
25.10 g. 15.30 Jubileusz XXV lat współpracy 
COK i KaSS „Střelnice ” - wernisaż, inaugura-
cja projektu „Zjednoczone Kultury Cieszyna”
28.10 g. 19.00 Smooth jazzowo...
29.10 g. 18.00 Scena Polska Kameralnie – 
„Grube ryby”
2.11 g. 8.00 : Poznajemy instrumenty mu-
zyczne: Akordeon
8.11 g. 18.00 Filipiny – w raju na siedmiu 
tysiącach wysp
11.11 Winiarska „podróż z kulturą”

GALERIE
do 31.10 Pory roku – wystawa z okazji 
60-lecia Zespołu Placówek Szkolno-Wy-
chowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
do 25.10 Paulina Poczęta „Prześwity 
i inne zmierzchy” wernisaż 7.10 g. 17.00
28.10-15.11 Prezentacje – wystawa Cie-
szyńskiego Towarzystwa Fotograficznego 

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH
26.10 g. 17.00 Dawna sztuka sakralna 
w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego - 
Irena Prengel-Adamczyk z cyklu: Spotkania 
Szersznikowskie
do 6.11 Artystyczne zbiory z archiwum hra-
biów Saint Genois d’Anneaucourt – wystawa
26.10 g. 17.00 Dawna sztuka sakralna 
w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 
Irena Prengel-Adamczyk – z cyklu: Spotka-
nia Szersznikowskie
do 30.11 Jan Baudouin de Courtenay i oso-
bliwości epoki

BIBLIOTEKA

22.10 g. 9.00 Zajęcia z robotyki i programowania
24.10 g. 10.30 i 12.00 Angielski dla Seniora 55+
25.10 g. 12.00 Komputer dla Seniora 55+
25.10 g. 10.00 Cieszyniacy czytają dzieciom – 
warsztaty czytelnicze
25.10 g. 14.00 Biblioteczny Rękodzielnik
26.10 g. 9.00 Spotkanie autorskie z podróżni-
kiem Stefanem Czernieckim
25.10 g. 14.00 Biblioteczny Rękodzielnik
26.10 g. 9.00 Spotkanie autorskie z podróżni-
kiem Stefanem Czernieckim
26.10 g. 8.00, 9.30 i 11.00 Kurs komputerowy 
dla seniorów
26.10 g. 14.30 Escape the room – rezerwacja
28.10 g. 9.00 Warsztat y chemicznie SP3
28.10 g. 12.00 Podsumowanie kursu kompute-
rowego dla seniorów
29.10 g. 9.00 Zajęcia z robotyki i programowania
31.10 g. 10.30 i 12.00 Angielski dla Seniora 55+
31.10 g. 17.00 Spotkanie poetyckie z H. Pasterny
2.11 g. 8.00, 9.30 i 11.00 Kurs komputero-
wy dla seniorów
3.11 g. 8.00 Warsztaty programowania dla ASP
5.11 g. 9.00 Warsztaty programowania dla ASP
BIBLIOTEKA Oddział dla DZIECI
21.10 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
24.10 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne
25.10 g. 10.00 Cieszyniacy czytają dzie-
ciom – warsztaty czytelnicze
25.10 g. 9.00 Spotkanie autorskie ze Stefa-
nem Czarnieckim – podróżnikiem
25.10 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
26.10 g. 15.00 Coolturalnie – warsztaty 
edykacyjno - wychowawcze
28.10 g. 15.00 WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
4.11 g. 15.00 WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych

ZAMEK CIESZYN

do 31.10 Let’s bee friends, czyli zaprzyjaźnij 
się z pszczołami, Oranżeria Zamku Cieszyn
do 31.10 Samowystarczalność. Rogożyna 
– wystawa współczesnych obiektów stwo-
rzonych z rogożyny (pałki wodnej) przez 
studentów ASP w Krakowie
do 31.10 Beskidzki haft krzyżykowy – wy-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne...
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30.12 Myśl o Szekspirze – Wojewódzka Bi-
blioteka Pedagogiczna Filia w Cieszynie
21.10 g. 18.00 Koncert Charytatywny muzy-
ki filmowej – Kościół Jezusowy
22.10 g. 10.00 60 lat SP nr 7 w Cieszynie – 
obchody w szkole
22.10-20.11 Wystawa biżuterii Galeria w Bramie
22.10 g. 19.00 Koncert Holyguns + Gość - 
Anielski Młyn
24.10 g. 17.00 Największe katastrofy nukle-
arne - OCKiR
24.10 g. 10.00 Giełda Partnerstw Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński
25.10 g. 16.00 Działania terapeutyczne w kie-
runku mobilizacji kręgosłupa odcinek piersio-
wy – mgr Romana Dobrowlańska-Wrońska
28.10 g. 17.00 Drugie spotkanie z cyklu „Po-
ezja nowych horyzontów”– Herbaciarnia Laja
29.10 g. J. D. Overdrive + Resiliant - Anielski Młyn
do 30.10 Kolorowe piękno – wystawa Jana 
Gluzy, Galeria Zmienna – Szpital Śl.
31.10 g. 10.00 Ogólnopolska Inauguracja ob-
chodów 500 lat Reformacji – Kościół Jezusowy
31.10 g. 17.00 Poświęcenie odrestaurowa-
nych organów Sauera i dziękczynny kon-
cert – Kościół Jezusowy
do 31.10 Papierowy teatr Kamishibai – Bi-
blioteka Pedagogiczna
22.10-20.11 Jesiennie, kolorowo, nastrojo-
wo – Galeria w Bramie
31.00 g. 17.00 Organy uratowane! Dzięk-
czynny koncert - Kościół Jezusowy
4-5.11 Snow Film Fest 2016 – Herbaciarnia Laja

SPORT

wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
22.10 g. 19.00 Otwarcie sezonu zimowego 
na lodowisku 
23.10 g. 9.00 Amatorska Liga Siatkówki – je-
sień 2016 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe
30.10 g. 9.00 Amatorska Liga Siatkówki - je-
sień 2016 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
30.10 g. 13.00 Bieg Cieszyńska Godzinówka

Po 2 Str. OLZY
Czytelnia i Kawiarnia AVION, ul. Główna 1
21.10 g. 16.00 Karolina Langner wernisaż 
wystawy
27.10 g. 19.00 Czasy Karola IV oraz Piasto-
wie Cieszyńscy - wieczór deskusyjny
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Data Apteka
21 X 

– 
4 XI

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
tel. 33 858 27 65

Dyżury aptek

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.

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.

Polub 
Cieszyn  
na Fb

Zachęcamy do polu-
bienia profilu Cieszyna 
na portalu społeczno-
ściowym Facebook. Ciekawostki o Cieszynie, 
zapowiedzi imprez, konkursy itd. – to wszystko 
na www.facebook.com/CieszynRobiWrazenie.

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, mci@um.cieszyn.pl,  
api@olza.pl, www.cieszyn.pl, www.olza.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 Konsultacyjn-Infor-
macyjny 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. 33 479 53 54 (pon-pt, 8.00-16.00), 
w pozostałych dniach i godz. 33 851 29 29

Hospicjum Domowe

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

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
16.00–20.00 i wt., śr. 11.00–15.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w piątki 
w godz. 11.00-20.00
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, 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,  
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13,  
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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, tel. 731 609 903,  
porady prawne (czwartki godz. 16.00-18.00), porady 
pedagogiczne (ost. środy miesiąca godz. 16.00-18.00)
Sesje coachingowe: drugi i czwarty pon. w godz. 16.00-17.00

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka
112 - Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej 
Unii Europejskiej

Informacja SMS
Zachęcamy do zarejestrowania się 

w Miejskim Systemie SMS-owym, dzięki 
któremu będziemy otrzymywali powiado-
mienia sms o wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także ostrzeżenia i komu-
nikaty. Wystarczy wejść na stronę www.
cieszyn.pl i podać swój numer telefonu. 

Sport

Po drugiej stronie Olzy
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które 

niedawno trafiły do schroniska. Przypomi-
namy, że poszukiwania zaginionego psa do-
brze jest rozpocząć w schronisku dla zwie-
rząt Azyl w Cieszynie, ul. Cicha 10, tel./fax 
33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137. RK

Joanna Piotrowska-Cieślar – od 2000 r. wolonta-
riuszka w Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty. 
–  Zwierzęta, jako „bracia mniejsi”, zawsze mi 
towarzyszyły, mieliśmy w domu psy, szczur-
ki, świnki, a od siedmiu lat mamy uroczą kotkę. 
Świat bez zwierząt byłby smutny – przekonuje.

Dingo – pies w wieku około 2 lat, duży, w kłę-
bie ma 55 cm. Znaleziony 15.10.2016 r. 
Nr ewidencyjny 353/2016.

Kinia – suczka w wieku około 4 lat, krót-
kowłosa, w typie jamnika. Znaleziona 
1.10.2016 r. w Cieszynie na ul. Bobreckiej.  
Nr ewidencyjny 341/2016.

Jolanta Płonka – wolontariuszka Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty w Cieszynie, miłośniczka 
zwierząt, właścicielka adoptowanej kotki Pysi. 
Wyznaje zasadę, że ten, kto nie lubi zwierząt, nie 
porafi kochać ludzi. 
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Pragniemy zaprosić do uczestnictwa 
w koncercie charytatywnym na rzecz ho-
spicjum w Skoczowie. Będzie to koncert, 
który zrodził się z potrzeby serc i pomocy 
drugiemu człowiekowi.

Jesteśmy grupą młodych ludzi – Escape, 
którzy chcą aktywować dobro praktycznymi 
działaniami, życiem z drugim człowiekiem 
i dla niego. Jako grupa Escape wraz ze Stowa-
rzyszeniem Hospicjum Otwarte Drzwi planu-
jemy organizację koncertu charytatywnego 
w cieszyńskim teatrze, w dniu 7 grudnia 
o godz. 18.00. W pierwszej części koncertu 
wystąpią grupa kabaretowa Łowcy.B oraz 
Jacek Noch. W drugiej części czekają nas dwa 
koncerty: dynamicznie rozwijajcy się zespoł 
Riffertone oraz Mikromusic z poteżną dawką 
muzycznej energii. Podczas koncertu odbę-
dzię się zbiórka pieniędzy. W myśl przyświe-
cającego nam hasła „Aktywuj Dobro”, wszy-
scy wspólnie tworzymy ten koncert będący 
bezpośrednią pomocą dla aktualnie budowa-
nego hospicjum w Skoczowie.

Escape

Aktywuj dobro

Teatr Kamishibai
Biblioteka Pedagogiczna w Cieszynie za-

prasza na wystawę Papierowy teatr Kamishi-
bai. Wystawa składa się z prac nauczycieli 
bibliotekarzy szkolnych, powstałych w czasie 
warsztatów Kamishibai oraz prac dzieci z SP7 
w Cieszynie, które uczestniczyły w zajęciach 
czytelniczych prowadzonych w naszej placów-
ce. Kamishibai to teatr obrazkowy, czy inaczej 
teatr ilustracji wywodzący się z Japonii. Zapra-
szamy do spotkania i poznania papierowego 
teatru na wystawie oraz na zajęciach prowa-
dzonych w oparciu o Kamishibai. Prace można 
oglądać do 30 listopada w wypożyczalni bi-
blioteki, ul. Stalmacha 14, w godzinach pracy 
placówki (poniedziałek-piątek 10.00-17.00, 
sobota 9.00-13.00). 

PBW Cieszyn
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