
21 września 2007 roku      ISSN 1234-1746      Nr 19 (660)

pieniądze unii 
nie poszły na marne

Urodziłam się i mieszkam w Cieszynie. 
Jestem mężatką oraz matką dwóch doro-
słych synów. Przez wiele lat pracowałam 
jako nauczycielka w Szkole Podstawowej  
nr 3 im. Janusza Korczaka na osiedlu ZOR.  
W roku 2003 przeszłam na emeryturę, ale 
nigdy nie zamierzałam spocząć na laurach. 
Myślę, że stało się to również dlatego, że 
jeszcze podczas pracy zawodowej działałam 
społecznie jako prezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego Ognisko 3 oraz przewodniczą-
ca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie naszej szkoły. Startowałam 
w tegorocznych wyborach po raz pierwszy. Dlaczego? Chcę wspierać 
inicjatywy na rzecz edukacji i oświaty w naszym mieście, ponieważ od 
dawna widzę jak wiele na tym polu jest do zrobienia. Uważam, że warto 
wzbogacić kulturalną ofertę spędzania wolnego czasu przez dzieci  
i młodzież na osiedlu Podgórze i na Mnisztwie.

W 2005 roku, z prezesem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Koło Mnisztwo, 
założyłam „Kółko Teatralne”, które skupiło 24 dzieci w wieku 6-14 lat.  
W nowym roku zamierzam rozpocząć działalność w świetlicy Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Zofii Kossak - „Astoria”. Nie są 
mi obce problemy osób potrzebujących, a szczególnie chorych na 
nowotwory. 

dok. 4 strona

Halina sajdok-Żyła

W dniach 14-26 maja br. w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości 
w Cieszynie odbywał się cykl szkoleń pod nazwą „Nowe Kwalifika-
cje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet”. Projekt 
ten powstał przy współpracy Krajowej Izby Gospodarczej, Regionalnej 
Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Europejskiego Centrum 
Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Prasowej oraz Szkoły Głównej 
Handlowej i był współfinansowany ze środków EFS. 

dok. 4 stronadok. 4 strona

15 i 16 września na zaproszenie Domu Narodowego gościł  
w Cieszynie Chór św. Cecylii z partnerskiego miasta Pucka.

Chór kilka lat temu obchodził 85. rocznicę istnienia. Obecnie liczy 
około 40 osób. Od 1972 r. dyryguje nim pan Franciszek Rychert, który 
jednocześnie jest organistą w puckiej farze. W repertuarze zespołu znaj-
dują się utwory sakralne i świeckie znanych kompozytorów: J.S. Bach, 
S. Moniuszko, Giuseppe Verdi, F. Liszt i wielu innych.

puCk W Cieszynie

florian sikora
Jestem Cieszyniakiem, żonaty, mam 

trzech synów. Na codzień jako organista 
realizuję swoje powołanie i tak to już trwa 
ponad 30 lat, z tego w kościele parafialnym 
p.w. św Marii Magdaleny dwadzieścia cztery 
lata. Myślę, że właśnie dlatego Stowarzysze-
nie Dziedzictwa św. Jana Sarkandra (jako 
jedno ze stowarzyszeń tworzące „Wspólnotę 
dla Cieszyna”), zaproponowało mi kandydo-
wanie do Rady Miasta. I tak dzięki Waszemu 
poparciu Szanowni Wyborcy (przy tej okazji 
wszystkim dziękuję za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście) 
jestem radnym już trzecią kadencję, co bardzo sobie cenię. 

Sprawy naszego miasta  szczególnie leżą mi na sercu. Jako Cieszyniak 
służę Cieszynowi jak mogę najlepiej. Ponieważ jestem prostym człowie-
kiem, nie mam wzniosłych idei, służę zwykłej sprawie załatwiając tzw. 
„sprawy przyziemne”. W swoich działaniach staram się być stanowczy 
i konsekwentny. Od  roku 1998 jestem członkiem Komisji Oświaty, Kul-
tury i Sportu, a od początku obecnej kadencji również Komisji Zdrowia 
i Patologii Społecznej - przewodniczący komisji. To między innymi ze 
względu na wiek moich synów sprawy oświaty i sportu są mi bardzo 
bliskie. Popieram wszelkie imprezy promujące nasze miasto. Chcę, 
aby Cieszyn był chlubą nas wszystkich. Wierzę, że to możliwe z Waszą 
pomocą. Służę swoim pośrednictwem.                            Florian Sikora
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zgrupoWanie kadry 
polski W WałCzu

W dniach od 26 sierpnia do 2 września 
odbyło się zgrupowanie rozszerzonej ka-
dry Polski, w którym wzięło udział ponad 50 
zawodników z całej Polski.

W przedostatni dzień obozu został podany 
ostateczny skład reprezentacji na Mistrzo-
stwa Świata, które odbędą się w Bydgoszczy 
22-23.09.2007 r. Na liście czteroosobowego 
składu kata seniorów znalazł się Piotr Szymala 
z Cieszyna. Oprócz Powołania na w/w Mistrzo-
stwa, zawodnik P. Szymala został szczególnie 
wyróżniony przez trenera kadry za postępy 
oraz ciężką pracę jaką włożył w to aby znaleźć 
się wśród najlepszych.

tekst i zdjęcie: Shindo

W dniach od 1 do 14 sierpnia 2007 r. czter-
dzieści cztery siatkarki VICTORII MOSiR 
CIESZYN przebywały na obozie sportowym  
w nadmorskiej miejscowości Łazy k/Mielna.

Udział tak licznej grupy dziewcząt możliwy 
był między innymi dzięki pomocy finansowej 
otrzymanej od Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, jak również od Spółki z o.o. „Energetyka 
Cieszyńska”, Spółki Akcyjnej „Lakma” oraz 
Zakładów Mięsnych Cieszyn Józefa i Piotra 
Gawłowskich.

Efekty przygotowań poznamy podczas 
rozgrywek Śląskiej Ligi Wojewódzkiej w piłce 
siatkowej w kategoriach: młodziczek, kadetek 
i juniorek.

tekst i zdjęcie: Kazimierz Płusa

siaTkarki  ViCTorii  
mosir Cieszyn na  

oBozie sporToWym 

Chociaż 1 września to nie najlepszy termin 
na wesołą imprezę plenerową, to jednak wte-
dy przypadał faktyczny koniec beztroskich 
wakacji. Tego dnia, wieczorem, jak co roku, 
na Wzgórze Zamkowe przybył z Czeskiego 
Cieszyna kolorowy tłum małych straszydeł  
z świecącymi lampionami. Po naszej stronie 
Olzy dołączyły do nich dzieci z Polski. Wśród 
drzew czekały na nich atrakcje przygotowane 
przez czeskich aktorów, którzy w kilku miej-
scach stworzyli stanowiska  do różnych kon-
kursów i zawodów w iście średniowiecznym 
stylu. Całe Wzgórze oświetlały kolorowe lam-
piony noszone przez dzieci. Punktem kulmina-
cyjnym wieczoru był spektakl „Ogniowe Show”  
w wykonaniu teatru z Czech oraz spektakl „Le-
genda o Braciach Trzech a la Monthy Python, 
czyli Święty Grill” w wykonaniu Cieszyńskiego 
Studia Teatralnego. Wieczór zakończył się 
przy wtórze salw sztucznych ogni.

Organizatorami tej cyklicznej imprezy  
są „KaSS Strelnice” i COK „Dom Narodowy”.

Tekst i zdjęcie: COK “Dom Narodowy”

konieC WakaCji ze „sTraCHami na zamku”
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raz czwarty, w dniu 2.09.2007 roku w ramach 
„Akcji Lato 2007”, odbył się w naszym 
mieście „Ogólnomiejski Turniej Siatkówki 
Plażowej”, którego organizatorami byli: Rada 
Osiedla „Liburnia” oraz MOSiR Cieszyn. 

Pomimo nieciekawej aury zainteresowanie 
turniejem było spore. W rozgrywkach wzięło 
udział 12 drużyn męskich oraz trzy drużyny 
dziewcząt. Zmagania na piaszczystym boisku 
trwały aż 7 godzin. 

Kategoria dziewcząt: I miejsce – An-
gel ika Strządała, Patrycja Strządała,  
II miejsce – Monika Huba, Karolina Kozyra,  
III miejsce – Gabriela Sikora, Anna Ciemała.  
   Jednak największe zmagania i najbardziej 
zacięte boje czekały nas w rozgrywkach męż-
czyzn. I tak, po niezwykle zaciętym pojedynku,  
w finałowym meczu zwycięstwo w trzecim 
secie, minimalną przewagą punktów, zaj-
mując I miejsce zajęła drużyna w składzie: 
Grzegorz Wanat i Jakub Wanat, II miejsce 
w kategorii mężczyzn zajęli: Mateusz Krzak  
i Mariusz Dziadek, miejsce III zajęła drużyna 
w składzie: Andrzej Sembol i Krzysztof Gaś.  
Zwycięzcy turnieju w nagrodę otrzymali: 
puchary, piłki do gry oraz dyplomy, a wszy-
scy uczestnicy i wolontariusze pomagający  
w zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju 
dostali pamiątkowe, sportowe koszulki i spor-

 Turniej siaTkóWki plaŻoWej W Cieszynie

W niedzielę 2 września zakończył się 
największy w tym roku Rajd turystyczny 
przewodników PTTK. 

Organizatorem było Koło Przewodników  
Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale 
PTTK „ Beskid Śląski” w Cieszynie, z okazji 55 
lecia Koła Przewodników PTTK w Cieszynie. 
Przewodnicy  wędrowali od 30 sierpnia do 
2 września po dowolnie wybranych trasach, 
których codziennie było: 5 pieszych i jedna 
autokarowa przez Beskid Śląski i Beskid Mo-
rawsko-Śląski (Rep. Czeska). Udział wzięło 
ponad 200 uczestników z całego kraju. 

Baza Rajdu mieściła się w Ustroniu –  

zakońCzył się XXV ogólnopolski, górski rajd przeWodnikóW pTTk

towe skarpety oraz paczki ze słodyczami. 
Cały turniej przebiegł w miłej atmosferze 
koleżeńskiej i sportowej rywalizacji. Wszyscy 
uczestnicy zawodów zgodnie wyrazili swoje 
zadowolenie i już w tym roku zapowiadali swe 
uczestnictwo w kolejnej edycji turnieju. 

Rada Osiedla „Liburnia” tą drogą wyraża sło-
wa podziękowania Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cieszynianka” za ufundowanie nagród oraz 
MOSiR-owi za pomoc w organizacji turnieju  
i ufundowanie pucharów i nagród.

MOSiR

Jaszowcu. Rajd rozpoczął się  uroczystym 
otwarciem przy ognisku – watrze przewodnickiej 
w obecności Wicemarszałka Woj. Śląskiego  
Mariana Ormańca, Prezesa Zarządu Głów-
nego PTTK Lecha Drożdżyńskiego, Starostę 
Powiatu Cieszyńskiego Mirosława Kożdonia, 
Sekretarza UM i Prezesa Odziału PTTK „Beskid 
Ślaski w Cieszynie” Ryszarda Mazura. Watrę 
zapalił senior – przewodnik Lucjan Jurys. W 
części artystycznej wystąpiła kapela „Torka”. 
W drugim dniu rajdu uczestnicy spotkali się na 
mecie w  amfiteatrze Lasku Miejskiego nad Olzą 
w Jabłonkowie na Zaolziu. Tam przewodników 
PTTK witali Prezes Zarządu Głównego PZKO 

Zygmunt Stopa, Prezes Miejskiego Koła PZKO 
w Jabłonkowie – współorganizator Jan Ryłko, 
który zapoznał rajdowców z aktualnądziałal-
nością PZKO. W części artystycznej wystapił 
zespół regionalny „Lipka”.

 Uczestnicy Rajdu mieli okazję zakupić 
wydawnictwa  i czasopisma wychodzące 
na Zaolziu w języku polskim.  W niedzielę, 
ostatnim dniu Rajdu, zwiedzono muzea  
w Ustroniu, ścieżki przyrodnicze  oraz Park 
Niespodzianek. Umówiono się już na następny 
Rajd Przewodnicki, który odbędzie się za rok 
w Wałbrzychu. 

Władysław Orszulik

WakaCyjni BiBliomaniaCy
10 września br. w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej odbyło 

się uroczyste podsumowanie wielkiego wakacyjnego konkursu 
czytelniczego „Dobry zwyczaj wypożyczaj - czyli w wakacje czy-
tamy jeszcze więcej”. Spośród wszystkich czytelników, goszczących  
w okresie wakacji w Bibliotece, wybrano grupę 17 dzieci w trzech 
grupach wiekowych: przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych 
oraz ze szkół gimnazjalnych. Liderzy otrzymali nagrody książkowe 
oraz dyplomy.

Aby zdobyć tytuł „bibliomaniaka” należało przeczytać przynajmniej 
20 książek. Zwycięski „bibliomaniak” przeczytał  w ciągu 2 miesięcy 
aż 73 pozycje. 
Wśród zwycięzców  na pierwszych miejscach uplasowali się: 
- w kategorii dzieci przedszkolnych Grzegorz Krehut, 
- w kategorii dzieci ze szkół podstawowych Dagmara Milewska, 
- w kategorii dzieci ze szkół gimnazjalnych Maja Heba. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym laureatom! 

Warto wspomnieć, że dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Biblioteka wzbogaciła się w szereg ciekawych pozycji 
książkowych. Bibliomaniaków zapraszamy zatem do lektury.

 tekst i zdjęcie: BM

fot. Rada Osiedla „Liburnia”
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Przez osiem lat służę pomocą jako wolontariuszka w Hospicjum  
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. I w pracy samorządowej pragnę 
wspierać ten rodzaj pomocy społecznej, gdyż nie raz byłam świadkiem 
poważnych trudności i kryzysów rodzinnych spowodowanych ciężką 
chorobą. Moja życiowa dewiza brzmi: „Nie jest istotne, co daje świat, 
ale to co ty możesz dać światu”.

Wolny czas chętnie spędzam w gronie rodziny i przyjaciół, urządzając 
wycieczki górskie i rowerowe. Libię pływać. Uważam, że bezpośredni 
kontakt z wyborcami jest najlepszą formą poprawy jakości życia w mie-
ście i stworzenia społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego. 

Zapraszam w każdą drugą środę miesiąca w godz. 15-16 do budynku 
„Astoria” przy ul. Zofii Kossak oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca  
do Domu Ludowego na Mnisztwie, w godz. 16.00-17.00. 

Halina Sajdok-Żyła

Halina sajdok-ŻyłaSzkolenie było adresowane do kobiet, które ukończyły 30 rok 
życia, mają minimum średnie wykształcenie, zarówno bezrobotnych  
jak i pracujących, zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności 
gospodarczej.

W projekcie wzięło udział 46 pań z powiatu cieszyńskiego, Częstocho-
wy, Pruszkowa i Warszawy. Zajęcia prowadzone przez wykładowców 
SGH w Warszawie odbywały się w dwóch grupach szkoleniowych.  

Pierwsze dni  poświęcone były zagadnieniom z zakresu treningu 
osobowości z elementami komunikacji interpersonalnej, negocjacji  
i tworzenia wizerunku kobiety sukcesu.  W ciągu kolejnych 2 dni panie 
zapoznały się z podstawami prawa pracy, marketingu, analizy rynku 
oraz kształtowania wizerunku firmy.

W drugim tygodniu szkolenia panie zdobyły wiedzę niezbędną do 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu rejestro-
wania własnej firmy, kontaktów z bankami, ubezpieczeń społecznych, 
efektywnego zarządzania czasem i technik sprzedaży. Uczestniczki za-
poznały się również z zasadami tworzenia biznes planów. W konkursie,  
zorganizowanym przez Biuro Projektów, na najlepszy pomysł biznesowy 
wzięło udział kilkanaście pań, z których 10 otrzymało granty na reali-
zację własnego przedsięwzięcia. Nowopowstałe firmy to: biuro pisania 
wniosków do UE, Centrum Odchudzania i Zdrowego Odżywiania, 
gabinety kosmetyczne i gabinet masażu, biura szkoleniowo-doradcze, 
kwiaciarnia, firma meblowa oraz korepetycje z języka angielskiego.

Szkolenie dało uczestniczkom nie tylko możliwość podniesienia 
kwalifikacji i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim szansę na 
założenie własnej firmy. Uświadomiło kobietom ich własny potencjał 
i możliwość wpływania na otaczającą je rzeczywistość w środowisku 
lokalnym. Szkolenie trwało na tyle długo, aby panie mogły nawiązać 
nowe relacje i znajomości, które zaowocowały kontaktami towarzyskimi 
i biznesowymi. Uczestniczki założyły grupę nieformalną pod nazwą Klub 
Kobiet Kreatywnych.

Najlepszą rekomendacją szkolenia są opinie samych pań:
- „Nie tyle sama treść szkolenia była ważna, co wzajemne motywowa-
nie, bezpośrednie kontakty, rozmowy z innymi kobietami, które mają 
podobne oczekiwania i spostrzeżenia”.
- „Podziwiam trenerów, którzy w tak krótkim czasie przekazali tak bogatą 
wiedzą w sposób bardzo przystępny”.
- „Pieniądze Unii nie poszły na marne”.

tekst i zdjęcie: ŚZSziP

pieniądze unii ... 
(dokończenie z 1 strony)

Nowoczesny sprzęt komputerowy, służący uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, stał się własnością Szkoły Podstawowej  
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Sprzęt, którego za-
kup był możliwy dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię 
Europejską, znajduje się w Bibliotecznym Centrum Multimedialnym. 
„Jesteśmy przekonani, że przygotowane przez nas stanowisko przez 
wiele lat będzie służyło rewalidacji i kształceniu dzieci niewidomych  
i słabo widzących. 
- Toteż, w celu sprawnej obsługi zestawu komputerowego i pomocy 
uczniom, zostało przeszkolonych dziesięciu nauczycieli naszej placówki, 
przez Fundację „Unia Pomocy Niepełnosprawnym – Szansa” – mówi 
dyrektor szkoły mgr Renata Chamera – Wójcik.

tekst i zdjęcie: SP 2

profesjonalne pomoCe dla nieWi-
domyCH i niedoWidząCyCH W sp 2

Chór św. Cecylii uczestniczy w życiu kulturalnym Pucka i okolic.  
Do najważniejszych występów należy zaliczyć jego udział w 1987  
i 1999 r. podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w ojczyźnie. Puccy śpie-
wacy uczestniczą w przeglądach chórów, koncertują w wielu miejscach  
w Polsce i na świecie (m.in. Litwa, Ukraina, Niemcy).

Chór wystąpił w Czeskim Cieszynie w ramach Festiwalu Muzyki Wo-
kalnej. W niedzielę zaśpiewał podczas Mszy Św. w Kościele Św. Elżbiety. 
Goście wraz z Burmistrzem i Wiceburmistrzem Pucka zwiedzili Cieszyn, 
spotkali się również z Burmistrzem Miasta Bogdanem Fickiem i przed-
stawicielami Chóru Kameralnego Cieszyńskiego Ośrodka Kultury.

zdjęcie i tekst: COK „Dom Narodowy”

puCk W Cieszynie
(dokończenie z 1 strony)

naBór do zespołu pieŚni i TańCa 
ziemi Cieszyńskiej

LUBISZ ŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆ - PRZYJDŹ. NABÓR DO ZESPOŁU 
PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej ogłasza 
nabór do dorosłej grupy tanecznej. Wszystkich zainteresowanych, 
którzy ukończyli 16 lat, zapraszamy dnia 26 września br., w godz.  
od 15 do 18 do Domu Narodowego (Nasz Kącik - parter).
Szczegółowe informacje tel: 606 636 815.

Karolina Małysz, ZPiTZC

Klub snowboardu Pauliny Ligockiej ccsnow.pl Cieszyńskie Centrum 
Snowboardu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6–20 lat na trenigi 
przygotowujące do jazdy na snowboardzie. Zajęcia odbywają się na hali 
spotrowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W trakcie przygotowań 
do zbliżającej się zimy prowadzimy treningi z akrobatyki i skoków na ba-
tucie. Zapraszamy w poniedziałek od 16.00 do18.00 i czwartek od 17.00 
do 19.00. Szczegóły na stronie ccsnow.pl oraz pod nr tel. 516 087 725;  
516 087 673. Zajęcia prowadzą trenerzy, instruktorzy snowbaordu.

nauka jazdy
 na snoWBoardzie

BezpłaTne szkolenie 
dla CHoryCH na CukrzyCę

Akademia Zdrowia Bioton oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
zaprasza na bezpłatne, otwarte szkolenie dla osób chorych na cu-
krzycę. Szkolenie odbędzie się w sobotę 6 października 2007 roku  
w Cieszynie. 
Zgłoszenia i szczegółowe informacje: (022) 531 38 81 lub 604 838 724; 
(033) 852 92 86. 
Liczba miejsc jest ograniczona.
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Przypominam  mieszkańcom  Cieszyna o obowiązku 
wymiany dowodów  osobistych wydanych przed dniem 
1 stycznia 2001r. Książeczkowe dowody osobiste za-
chowują ważność do dnia 31 grudnia 2007r. Wymianę 
dokonuje Biuro Dowodów Osobistych Wydziału Spraw 
Obywatelskich, ul. Kochanowskiego 14, w godzinach 
przyjmowania stron: pon. – czw. 8.00 – 15.00; pt. 8.00 
– 16.30. Szczegóły: 033 479 43 74.           

 Teresa Świazdek 
Specjalista Wydziału Spraw Obywatelskich

Wymiana doWodóW

odpady WielkogaBaryToWe
Zakład Gospodarki Komunalnej informuje 

mieszkańców Cieszyna, że odbiór odpadów 
wielkogabarytowych odbywa się w wiacie przy 
ul. ŁUKOWEJ. 

Punkt ten czynny jest w każdą roboczą środę w go-
dzinach 8.00 - 16.00 oraz dodatkowo w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca w godzinach  8.00 - 14.00.

Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki 
Komunalnej - Dział Techniki Sanitarnej, ul. Słowicza 
59, parter, pok. nr 8, tel. 47 94 122.  

u W a g a przedsięBiorCy 
proWadząCy sprzedaŻ napojóW 

alkoHoloWyCH na Terenie 
miasTa Cieszyna

W związku z art.111  ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. nr 70/07/473 z późn.zm.) przy-
pomina się przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku do-
konania III raty opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń 
w 2007r. w terminie do dnia 30 września 2007r.

Jednocześnie informuje się, iż niedokonanie sto-
sownej opłaty w w/w  terminie spowoduje wygaśnięcie 
zezwolenia.

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

 Z.G.

Szanowni Państwo,

W roku 2010 obchodzić  będziemy 1200 – lecie 
legendarnego założenia Cieszyna. Będzie to czas 
świętowania, prezentowania naszej kultury oraz 
znakomita okazja do promocji Miasta. 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do przyłączenia 
się do organizacji obchodów i już teraz do podjęcia 
działań w tym zakresie. 

W związku z tym uprzejmie prosimy o przybycie 
Waszego przedstawiciela na spotkanie, które odbę-
dzie się w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza w dniu 
3 października 2007 roku o godzinie 14.00, i jeżeli to 
możliwe, pisemne przedłożenie propozycji Waszego 
udziału w obchodach.  

Celem spotkania będzie skoordynowanie obchodów 
1200 - lecia legendarnego założenia Miasta (powołanie 
komitetu koordynacyjnego obchodów), dlatego zainte-
resowanych prosimy o niezawodne przybycie. 

Burmistrz Miasta Cieszyna
dr inż. Bogdan Ficek

zaproszenie dla organizaCji 
pozarządoWyCH

Poradnia Ginekologiczna przy ul. Frysztackiej 20  
w Cieszynie (tel. 33 852 26 37) zaprasza kobiety od 25 
do 59 roku życia na bezpłatne badania cytologiczne. 
Przyjmowanę są wszystkie pacjentki bez względu 
na miejsce zamieszkania i wybranego lekarza ro-
dzinnego. Zostań przy swoim lekarzu rodzinnym,  
a na badania ginekologiczne, o ile jesteś w tej grupie 
wiekowej, zarejestruj się pod podanym numerem 
telefonu. Nie zwlekaj choroba nowotworowa u kobiet 
szczególnie w wymienionej grupie wiekowej  zbiera 
swoje żniwa.

Badania są bezpłatne, refundowane przez Burmi-
strza Miasta Cieszyna i NFZ.

BezpłaTne Badania CyTologiCzne 

na wybór realizatora zadania w ramach Gminne-
go Programu Zdrowotnego na lata 2007 – 2008 
w zakresie profilaktyki wad postawy - badania 
przesiewowe uczniów szkół podstawowych. 

Zgodnie z zarządzaniem Nr 660/II/07 Burmistrza 
Miasta Cieszyna z dnia 5 września 2007 roku wy-
brano: Specjalistyczne Ośrodki Korekcji Wad Po-
stawy ORTO-MED, Tomasz Szurmik, Bielsko-Biała,  
ul. Grawerska 50.

Zgodnie z art .  61 ust.  3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
142/01/1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Cieszyna 
przekazuje mieszkańcom do wiadomości „Wstępne 
założenia do projektu budżetu miasta na 2008 rok”.

Opracowując założenia do projektu na 2008 rok 
przyjęto, że wynikiem inflacji będzie zwiększenie 
kosztów realizacji zadań rzeczowych oraz kosztów 
wynagrodzeń i pochodnych miejskich jednostek orga-
nizacyjnych (za wyjątkiem nauczycieli) o 3,0%.

Dochody przy ję to  w oparc iu  o  ustawę  
z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz.U. 03/203/1966). 

Informujemy, że tekst „Wstępnych założeń do 
budżetu miasta Cieszyna na 2008 rok” dostępny 
będzie od 24 września 2007 r. w Cieszyńskim 
Centrum Informacji, Rynek 1 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej  
www.um.cieszyn.bip-gov.info.pl.

mgr Alicja Dąbrowska 
Naczelnik Wydziału Finansowego

WsTępne załoŻenia do projekTu 
BudŻeTu miasTa Cieszyna 

na 2008 rok

TEATR CST uprzejmie informuje, że chętnie 
wykona na indywidualne zamówienie instytucji, 
osób prywatnych (urodziny, rocznice itp.) plenerowy 
spektakl „ Legenda o Braciach Trzech a la Monthy 
Python, czyli Święty Grill”. Kontakt: COK „Dom Na-
rodowy” 0-33 851-07-11 lub bezpośrednio do szefa 
CST Bogusława Słupczyńskiego – 609 564 527.

CST

spekTakl na zamóWienie

Wynik konkursu oferT

1. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, informuje że w okresie od 1 października 
2007 r. do 5 października 2007 r. w godz. od 8.00 do 
15.00  przeprowadzona  zostanie  rejestracja  przedpo-
borowych  mężczyzn z terenu miasta Cieszyna.
2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji 
podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni  
w 1989 r. zamieszkali stale, bądź przebywający na 
pobycie czasowym ponad 3 miesiące na terenie 
miasta Cieszyna.
3. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podle-
gają również mężczyźni, obywatele polscy, którzy nie 
posiadają uregulowanego stosunku do obowiązku 
służby wojskowej, a którzy nie ukończyli 24 roku 
życia. Obowiązek ten trwa do końca roku kalenda-
rzowego, w którym kończą 24 rok życia.
4. Rejestracja odbędzie się w lokalu Urzędu Miej-
skiego Wydziału Spraw Obywatelskich w Cieszynie,  
ul. Kochanowskiego 14, pokój nr 1.
5. Do rejestracji przedpoborowi, wymienieni w pkt. 
2 i 3, obowiązani są zgłosić się osobiście w miej-
scu wskazanym w pkt. 4 i w terminie określonym  
w pkt. 1.

Przedpoborowy, zgłaszający się do rejestracji 
obowiązany jest:
a) przedstawić dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający stwierdzić jego tożsamość;
b) przedstawić dokumenty stwierdzające wykształ-
cenie ( ostatnie świadectwo szkolne).
6. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego 
zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa, 
ułomności lub choroby obłożnej, może obowiązek 
ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniej osoby  
z najbliższego otoczenia, która przedstawi organowi  
przeprowadzającemu rejestrację dokument stwierdza-
jący niemożność osobistego zgłoszenia się przedpo-
borowego oraz dokumenty wymienione w pkt. 5.
7. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia 
do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu 
stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 
3 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do organu 
gminy właściwego ze względu na nowe miejsce 
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego 
ponad 2 miesiące.
8. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji 
zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest 
zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany 
miejsca pobytu.
9. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić  
pisemnie lub za pośrednictwem innej osoby organ 
wzywający o przeszkodach uniemożliwiających  
zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu wy-
znaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.
10. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia 
mężczyzn wymienionych w pkt. 2 i 3 od obowiązku 
zgłoszenia się do rejestracji w terminie określonym 
w obwieszczeniu.
11. W razie niezgłoszenia się przedpoborowego 
do rejestracji w nakazanym terminie i miejscu bez 
uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna 
w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe 
doprowadzenie przez Policję do Urzędu Miasta  
z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej  Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416  
z późn. zmianami).
12. Niezależnie od środków przymusu wymienionych 
w pkt. 11 przedpoborowy nie zgłaszający się  w na-
kazanym terminie i miejscu do rejestracji w myśl art. 
224 cyt. wyżej ustawy  podlega karze grzywny albo 
karze ograniczenia wolności.
Takiej samej karze i grzywnie podlegają przedpobo-
rowi, którzy nie przedstawiają dokumentów – naka-
zanych w pkt. 5 obwieszczenia.

Teresa Świazdek 
Specjalista Wydziału Spraw Obywatelskich

rejesTraCja  przedpoBoroWyCH
–   męŻCzyzn urodzonyCH  

W  1989 roku
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o. o. informuje, że przeznacza do najmu  
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego lo-
kal użytkowy - garaż położony przy Pl. Wolności nr 4a  
o powierzchni 16,0 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń ZBM Spółka z o. o. ul. Liburnia nr 2a (I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM  
www.zbm.cieszyn.bip-gov.info.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w ZBM 
Spółka z o. o. ul. Liburnia nr 2a ( I piętro, pokój nr 8) 
tel. 0 33 8511886.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-
znaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym  
na rzecz aktualnych  najemców:
- lokal  mieszkalny nr 2 położony w budynku przy 
ul. Macierzy Szkolnej 3 wraz z udziałem do nieru-
chomości gruntowej i części wspólnych budynku  
w 3844/132117 części,
- lokal mieszkalny nr 12  położony w budynku 
przy ul. Ks. Tomanka 9 wraz z udziałem do nieru-
chomości gruntowej i części wspólnych budynku  
w 4874/131438 części.
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres 21 dni, tj.  
od dnia 5 września 2007r. do dnia 25 września  2007r.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-
znaczono do zbycia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego działkę nr 2/6 obr. 25 o pow. 
0,9961 ha, obj. KW 68370 i udział 1/3 części działki 
nr  2/4 obr. 25 o pow. 0,3472 ha, obj. KW 75322, 
położone w Cieszynie  w rejonie ul. Frysztackiej 
(Park Przemysłowy)

Wykaz o przeznaczeniu do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie (Rynek 1 – I piętro) na okres 21 dni, tj. 
od dnia 07.09.2007 roku do dnia 27.09.2007 roku.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej 
działkę położoną przy ul. Menniczej oznaczoną  
w ewidencji gruntów nr 71/1 obr. 42 o pow. 0,0034 ha, 
obj. KW nr 53.029 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia 
został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres od 30 
sierpnia 2007 r. do 19 września 2007 r.



w
i
a
d
o
m
o
ś
c
i
 
r
a
t
u
s
z
o
w
e

6

w
i
a
d
o
m
o
ś
c
i

r
a
t
u
s
z
o
w
e3 - 12 IX 2007r.

W 2004 roku na terenach zieleńców i parków Cieszyna zostały ustawione kosze przeznaczone 
do gromadzenia psich odchodów. W ciągu następnych lat pojawiły się kolejne. Wyposażone są      
w zasobniki z papierowymi torebkami ułatwiającymi sprzątanie nieczystości po psie. Proszę 
 o korzystanie z koszy zgodnie z instrukcją uwidocznioną na torebkach. 

Przypominam, że każdy właściciel psa zobowiązany jest, między innymi, do usuwania za-
nieczyszczeń po zwierzętach z ulic, chodników, placów, ścieżek i alejek parkowych, parków, 
zieleńców i kwietników.

Lokalizacja koszy ustawionych na terenie Cieszyna przez MZD:
1. Park pod Wałką – zakole Puńcówki;
2. Plac Wolności – na terenie zieleńca przed dawną komendą Policji;
3. Park Liburnia; 
4. Cieślarówka – w rejonie dojścia od ul. Hallera;
5. Park na Górze Zamkowej;
6. Park św. Trójcy;
7. Park Kościelny;
8. Park Kasztanowy;

Lokalizacja koszy ustawionych na terenie Cieszyna przez Spółdzielnię Mieszkaniową CIESZY-
NIANKA:
1. Os. Podgórze – w okolicy podwórka gospodarczego przy ul. Brożka;
2. Os. Podgórze – koło piekarni, obok jednej z wierzb;
3. Os. Piastowskie – przy głównym chodniku od ul. Kamiennej do Polnej, przy ścianie szczytowej 
budynku Kamienna 3 A,
4. Os. Liburnia – na skwerze w rejonie skrzyżowania ul. Chopina i Moniuszki, 
5. Os. Bobrek Wschód – w okolicy kiosku spożywczego przy ul. Barteczka;
6. Os. Centrum – dla mieszkańców największego zespołu budynków przy ul. Górnej, Żwirki  
i Wigury oraz Hallera – w pobliżu podwórka gospodarczego u zbiegu ulic Górnej oraz Żwirki  
i Wigury.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Cieszyna, apeluję do zarządców i właścicieli 
nieruchomości o ustawianie „koszy dla psów” na terenach znajdujących się w ich władaniu.

Burmistrz Miasta Cieszyna
dr inż. Bogdan Ficek

psy W mieŚCie

• Zatwierdzić wybór najkorzystniejszej oferty  
w postępowaniu na „Druk i wykonanie materia-
łów promocyjnych Cieszyna” (wybrano ofertę 
firmy Offsetdruk i Media z Cieszyna).
• Obciążyć, od 1 lipca br., osoby fizyczne, 
miesięczną opłatą za bezumowne zajmowanie 
budynku mieszkalnego położonego na działce 
należącej do Gminy, przy ul. Harcerskiej.
• Przystąpić do negocjacji z firmą BIPROKOM-
KRAKÓW z Krakowa w celu uzgodnienia 
wysokości przysługującego odszkodowania 
z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 
Gminy działki wydzielonej pod drogę publiczną 
przy ul. Karola Stryi. 
• Podać do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia  
w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny 
nr 2 położony przy ul. Macierzy Szkolnej 3  
i lokal mieszkalny nr 12 położony przy ul. Ks. 
Tomanka 9).
• W związku z możliwością nadmiernego 
podniesienia poziomu hałasu przy używaniu 
quadów, nie wydzierżawić firmie EURO.NET.
PL z Cieszyna grunt położony pomiędzy ul. A. 
„Bolko” Kantora i Al. J. Łyska. 
• Wprowadzić instrukcję sporządzania bilansu 
skonsolidowanego Miasta Cieszyna.
• Dla udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup serwerów na potrzeby SEKAP dla 
Urzędu Miejskiego: 1. powołać komisję prze-
targową, 2. zatwierdzić Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, 3. zatwierdzić wybór 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na 

zakup sprzętu komputerowego (wybrano ofertę 
firmy AF SEKO z Bielska-Białej).
• W celu wykonania uchwał Rady Miejskiej 
(podjętych na sesji 30 sierpnia 2007r.) skie-
rować je do poszczególnych wydziałów  
 jednostek UM.
• Przyjąć „Program współpracy Gminy Cie-
szyn z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami w zakresie działalności pożytku 
publicznego na rok 2008”.
• Podać do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego (działka 
przy ul. Frysztackiej).
• Zatwierdzić wyniki konkursu ofert na reali-
zację zadania w ramach Gminnego Programu 
Zdrowotnego na lata 2007-2008 w zakresie 
profilaktyki wad postawy – badania przesie-
wowe uczniów szkół podstawowych (wybrano 
ofertę Specjalistycznych Ośrodków Korekcji 
Wad Postawy ORTO-MED z Bielska-Białej).
• Sprzedać  w drodze bezprzetargowej do-
tychczasowym najemcom lokale mieszkalne 
przy Placu Poniatowskiego, wraz z udziałem 
do działek ustalając, że udziały dotyczą także 
części wspólnych budynku.
• Nie skorzystać z prawa pierwokupu dzia-
łek niezabudowanych, położonych przy  
ul. Jaskrów.
• Sprzedać w trybie bezprzetargowym, 
osobom fizycznym, działkę położoną przy  
ul. Frysztackiej.
• Nie wyrazić zgody na zbycie lokalu mieszkal-

nego usytuowanego w budynku przy ul. Stal-
macha 12, z uwagi na to, że wnioskodawca nie 
posiada aktualnej umowy najmu w/w lokalu.
• Sprzedać w drodze bezprzetargowej do-
tychczasowym najemcom lokal mieszkalny 
położony w budynku przy ul. Matejki 1, wraz 
z wieczystym udziałem do działki.
• Upoważnić Zakład Budynków Miejskich  
Sp. z o.o. do dysponowania na cele budowlane 
działką nr 91, stanowiącą własność Gminy,  
w związku z zadaniem „Budowa budynku 
zbiorowego zamieszkania z małymi samodziel-
nymi lokalami socjalnymi przy ul. Bucewicza 
w Cieszynie”.
• Skierować pod obrady Rady Miejskiej pro-
jekty uchwał w sprawie:
- utworzenia obwodów głosowania w szpita-
lach, zakładzie pomocy społecznej i zakładzie 
karnym w wyborach do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
21 października 2007 r.,
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego i wartości jednego punktu w złotych 
dla Straży Miejskiej.
• Dla udzielenia zamówienia publicznego  
na zakup serwerów na potrzeby obsługi sys-
temu SEKAP dla Urzędu Miejskiego, wybrać 
najtańszą ofertę firmy AF SEKO sp. z o. o.  
z Bielska-Białej oraz zawrzeć umowę z wyło-
nionym sprzedawcą.
• Przedłożyć Radzie Miejskiej wstępne założe-
nia do projektu budżetu Miasta na 2008 rok.

BPI

Sąd Rejonowy w Cieszynie skazał Woj-
ciecha Swatko, s. Zdzisława i Elżbiety zd. 
Rodzik, ur. 5.08.1985 r. w Cieszynie, za 
kierowanie rowerem, w dniu 30.09.2006 r.  
w Chybiu, w stanie nietrzeźwym - 1,30 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu, co stano-
wi przestępstwo z art. 178 a § 2 k.k. Wojciech 
Swatko został skazany na karę 8 miesięcy 
pozbawienia wolności, jednak wykonanie 
kary zostało zawieszone na okres próby 
wynoszący 5 lat. Sąd orzekł także wobec 
skazanego nakaz świadczenia pieniężnego 
w wysokości 200 zł, na rzecz Stowarzyszenia 
Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych 
w Bielsku – Białej oraz zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych i jed-
nośladowych na okres 3 lat.

Sąd Rejonowy w Cieszynie skazał Andrzeja 
Ligockiego, s. Józefa i Jadwigi zd. Juroszek, 
ur. 10.04.1971r. w Istebnej, za kierowanie 
samochodem osobowym marki Ford Fiesta 
o nr rej. SCI-GS78, w dniu 10.08.2006 r.  
w Jaworzynce, w stanie nietrzeźwym - 0,96 
mg/l w wydychanym powietrzu (2,00 promi-
la), co stanowi przestępstwo z art. 178 a § 1 
k.k. Andrzej Ligocki został skazany na karę  
8 miesięcy pozbawienia wolności, jednak 
wykonanie kary zostało zawieszone na okres 
próby wynoszący 3 lata, a także Sąd orzekł 
wobec skazanego karę grzywny w wysokości 
100 stawek dziennych, ustalając wysokość 
stawki na kwotę 10 zł oraz zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicznych na 
okres 3 lat.

z sądu
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  21 IX
  22 IX
  23 IX
  24 IX
  25 IX
  26 IX
  27 IX
  28 IX

29 IX
30 IX
1 X
2 X
3 X
4 X 
5 X
6 X

„Moja Apteka”
„Na Starówce”
„Dbam o zdrowie”
„MEDI-TM””
„Na Kubisza”
„Na Kubisza”
„Galen”
„Farma-Rosa” 

ul. Rynek 6 
ul. Mennicza 20
ul. Hallera 45
ul. Frysztacka 20
ul. Kubisza 1
ul. Kubisza 1
ul. Liburnia 22
ul. Bobrecka 27

tel. 857-92-50
tel. 857-76-40
tel. 852-25-36
tel. 479-70-80
tel. 852-09-50
tel. 852-09-50
tel. 857-99-61
tel. 858-27-65

„Medea”
„Centrum” 
„Pod Zamkiem”
„UTIS”
Apteka w Biedronce
„Pod Wzgórzem”
„Na Trakcie”
“U Miłosiernych”

ul. Bielska 8
ul. Filasiewicza 3
ul. Głęboka 62
ul. Bielska 37
ul. Kolejowa 20
ul. Górna 20
ul. Szybińskiego 1
ul. Londzina 1

tel. 852-13-45
tel. 852-51-02
tel. 852-13-63
tel. 852-54-40
tel. 858-23-15
tel. 857-88-16
tel. 851-35-54
tel. 852-02-67

przegląd TWórCzoŚCi 
Bezdomnej 

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury 
Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełno-
sprawnych w Cieszynie uprzejmie informuje, 
że w dniu 27 X 2007 r. o godz. 10.00  
w Młodzieżowym Schronisku Szkolnym 
w Cieszynie, ul. Błogocka 24, odbędzie 
się Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego 
Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia do uczestnictwa w turnieju 
przyjmowane będą na podstawie kart zgłoszeń 
i kserokopii aktualnych orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności, do dnia 10 X 2007r.

Organizatorzy

WojeWódzki Turniej 
Tenisa sTołoWego

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być 
Razem“ zaprasza wszystkich chętnych  
z Cieszyna i okolic do pomocy przy organi-
zacji Przeglądu Twórczości Bezdomnej, 
towarzyszącemu 3 Festiwalowi Sztuki 
Bezdomnej, który odbędzie się w dniach 
15-17.10.2007 r. w Cieszynie.

W ramach Przeglądu zaplanowano liczne 
wystawy, koncerty, przegląd filmów doku-
mentalnych, spektakle teatralne, turniej piłki 
nożnej drużyn bezdomnych, a także warsztaty 
artystyczne.

Szczegółowe informacje: www.sztukazako-
rzeniania.prv.pl, kontakt: korzenie07@wp.pl, 
tel. 033 479 54 55 (Barbara Parzonka oraz 
Katarzyna Spaczek).

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
 „Być Razem“

Fundusze strukturalne na lata 2007-2013 
stwarzają ogromne możliwości dla wzrostu 
firmy. Ich skuteczne wykorzystanie wymaga 
właściwego zarządzania rozwojem firmy. Roz-
wiązaniem jest zarządzanie wzrostem firmy. 
Proponowane szkolenie udzieli odpowiedzi na 
pytania: Jak opracować i wdrożyć plan rozwoju 
firmy w oparciu o fundusze strukturalne UE na 
lata  2007-2013? Jak rozwijać biznes w sposób 
planowy i kontrolowany, unikając związanych 
z tym zagrożeń? Jak uporządkować firmę  
w procesie dynamicznego rozwoju? Jak zorga-
nizować firmę, aby uniknąć braku czasu i nad-
miaru obowiązków? Jak pozyskać korzystne 
fundusze na rozwój firmy m.in. ze środków UE? 
Jak zwiększyć sprzedaż wykorzystując szanse 
jakie daje rynek? Jak wyprzedzić konkurencję, 
wchodząc na nowe rynki i wprowadzając nowe 
produkty/usługi?

Termin szkolenia: 11 – 12 oraz 18 – 19 paź-
dziernika 2007r. ( 9:00 - 16:00) 
Miejsce: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębior-
czości w Cieszynie 
Kontakt: Monika Sobolewska – GARR SA  
w Katowicach – tel. 783  500  462 
Cena: 265 zł. (mała firma), cena obejmuje: 
komplet materiałów szkoleniowych, poczęstu-
nek w trakcie szkolenia, obiad.
Więcej informacji:  www.nowemetody.garr.pl 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 
GARR SA w Katowicach do dnia 1.10.2007 do 
godz. 15:00 na adres m.sobolewska@garr.pl. 
„Nowe metody na nowe czasy – rozwój kom-
petencji menedżerów i pracowników śląskich 
firm”.

Projekt jest dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój  Zasobów 
Ludzkich 2.3a.

ŚZSziP

od małej firmy 
do zarządzania 
WzrosTem firmy

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości  
w Cieszynie zaprasza na udział w prekursorskim 
programie „Turystyka - wspólna sprawa”.  
To pierwszy w Polsce kompleksowy  projekt 
szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej. 

Skorzystać z niego mogą zarówno przedsię-
biorcy jak i pracownicy przedsiębiorstw branży 
turystycznej. Celem projektu jest podniesienie 
kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce, 
pomoc w rozwoju produktów turystycznych 
oraz animowanie współpracy partnerów  
w regionie. Szkoleniom towarzyszy profesjo-
nalne doradztwo, prowadzone przez najlep-
szych ekspertów. 
Proponujemy następujące szkolenia zawodo-
we: - wsparcie rozwoju przedsiębiorstw tury-
stycznych ze środków funduszy europejskich 
(16-17 X), - kurs dla pilotów – rezydentów (23-
26 X), - organizacja i techniki usług hotelowych 
(13-16 XI), - sztuka cateringu (27-30 XI).
Szkolenia i doradztwo są dofinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Dla małych i średnich przedsiębiorstw 
poziom dofinansowania wynosi do 80%, dla 
dużych przedsiębiorstw do 60%. 
Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale  
w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach 
prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenio-
wego i przesłanie go faksem: (033) 851 08 21 
w.16, lub e-mailem: amietla@zamekcieszyn.pl. 
Więcej informacji na www.tws.org.pl

ŚZSziP

szkolenia dla BranŻy 
TurysTyCznej

Na mocy podpisanego porozumienia 
uruchomiona została strona internetowa  
www.ebazafirm.pl wspierająca i koordynu-
jąca działania pomiędzy Śląskim Zamkiem 
Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Sto-
warzyszeniem Przedsiębiorców Ewangelickich 
i Forum Firm Miasta Radlin.

Baza przedsiębiorców zawiera dane o zrze-
szonych firmach,  linki do stron internetowych, 
prezentacje, wywiady i multimedialne oferty.

W zakładkach Szkolenia, Aktualności i Ka-
lendarz znajdują się zaplanowane spotkania 
i szkolenia.

Dla zrzeszonych firm w dziale Ekspert Radzi 
fachowych porad z dziedziny podatków, prawa 
pracy i informatyki udzielać będą specjaliści 
Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji 
Pracy i informatycy. Forum posłuży do efek-
tywnego nawiązywania kontaktów, dyskusji  
i wymiany poglądów. 

W zakładce Linki znajdują się  przekie-
rowania na strony internetowe ministerstw, 
funduszy UE, serwisy związane z  eksportem  
i przetargami oraz druki, formularze i inne przy-
datne informacje dla przedsiębiorców. 

ŚZSziP

eBazafirm.pl

PTTK Odział „Beskid Śląski” w Cieszynie 
serdecznie zaprasza na uroczyste spotkanie 
z okazji 85-lecia schroniska PTT-PTTK na 
Stożku, które odbędzie się w schronisku w 
dniu 29.09.2007 r. o godz. 12.00. 

Spotkanie połączone jest z XXVIII Górskim 
Rajdem Młodzieżowym „Pożegnanie Lata” oraz 
obchodami Roku Szlaków Turystycznych. 

Szczegółowe inf. tel. 033 852 11 86.

Organizatorzy

85-leCie sCHroniska
30 września Turystyczny Klub Kolar-

ski ONDRASZEK, zaprasza do wzięcia 
udziału w TRIATHLONIE ROWEROWYM.  
Start: godz. 12:00 z płyty cieszyńskiego Rynku. 

Zapisy: do 28 IX, Cieszyńskie Centrum 
Informacji, tel. 033/4794248 lub PTTK O/Cie-
szyn, ul. Głęboka 56, tel. 033-8521186 lub w 
dniu zawodów od godz. 10:30 do godz. 11:30  
w biurze zawodów na płycie Rynku.

Szczegóły: www.ondraszek.prv.pl
    Organizatorzy

TriaTHlon roWeroWy

serWis porozumienia 
przedsięBiorCóW
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Śląsk Cieszyński to miejsce niezwykłe. 
Zadziwia malownicztym położeniem, a tak-
że historią, kulturą i tradycją przekazywaną 
z  pokolenia w pokolenie. Tradycją stała się 
również jesienna impreza „Skarby z cieszyń-
skiej trówły“. Zamierzeniem organizatorów 
jest aby mieszkańcy i turyści odwiedzający 
Cieszyn oraz Czeski Cieszyn mogli odkryć to, 
co cennego mają do zaoferowania.

PROGRAM

PIĄTEK - 21 września

10.00-14.00 ZAMEK BEZ TAJEMNIC - zwie-
dzanie Góry Zamkowej oraz Śląskiego Zamku 
Sztuki i Przedsiębiorczości dla grup szkolnych 
(zgłoszenia w Informacji Turystycznej Zamku 
Sztuki, tel. 033/851 08 21 w.14, turystyka@
zamekcieszyn.pl)

12.00 ŚPIEWAJMY RAZEM – wspólne śpie-
wanie regionalnych pieśni przez przedszkola-
ków oraz uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych; cieszyński Rynek

14.00–16.00 OD LOKALNEGO PRODUKTU 
DO MARKETINGU REGIONU – polsko – cze-
skie seminarium dla samorządów, instytucji 
kultury, organizacji pozarządowych i firm; Ślą-
ski Zamek, sala konferencyjna w Oranżerii

16.00–19.00 PIĘKNE, PIĘKNIEJSZE, NAJ-
PIĘKNIEJSZE CIESZYŃSKIE OPOWIEŚCI 
- warsztaty teatralne dla dzieci, prowadzi 
Jolanta Wozimko (wymagane zgłoszenia: tel. 
033 851 08 21 w. 24, sztuka@zameksztuki.pl); 
sala koncertowa PSM w Cieszynie

16.00 TRADYCJE I RZEMIOSŁO NA ŚLĄSKU 
CIESZYŃSKIM - wernisaż wystawy fotogra-
ficznej Janusza Szczotki; sala ekspozycyjna 
Zamku Sztuki

16.30 SIŁA MIŁOŚCI - wernisaż wystawy prac 
wykonanych techniką fusingu autorstwa Łucji 
Kuli; Zamek Sztuki, Stara Baszta

17.30 KONCERT KAPELI PSIO CREW; sala 
koncertowa PSM; 
Symboliczne otwarcie trówły 

SOBOTA  - 22 września

10.00–14.00 PIĘKNE, PIĘKNIEJSZE, NAJ-
PIĘKNIEJSZE CIESZYŃSKIE OPOWIEŚCI 
– kontynuacja warsztatów teatralnych dla 
dzieci; sala koncertowa PSM w Cieszynie

11.00 ZIELONA KRAINA NAD OLZĄ - finał 
konkursu literacko – plastycznego oraz występ 
chóru „Trallali“ z Czeskiego Cieszyna ; Biblio-
teka Miejska w Cieszynie, sala wystawowa, 
II piętro

11.00–14.00 OD LOKALNEGO PRODUKTU 
DO MARKETINGU REGIONU – seminarium, 
dzień drugi; Śląski Zamek, sala konferencyjna 
w Oranżerii

11.00 i 15.00 ZAMEK BEZ TAJEMNIC -  
po Górze Zamkowej oprowadzają przewodnicy 
PTTK, zbiórka pod Wieżą Piastowską

11.00–17.00 II CIESZYŃSKI JARMARK 
RZEMIOSŁA, a w nim m.in.: - prezenta-
cja rzemiosła artystycznego i ginących 
zawodów, dania kuchni staropolskiej  
i regionalnej, - występy kapel ludowych z Za-
olzia; amfiteatr pod Wieżą Piastowską  

14.00 – 17.00 ATELIER NA WZGÓRZU: 
CIEMNIA FOTOGRAFICZNA – Cieszyńskie 
Towarzystwo Fotograficzne (możliwość 
wykonania zdjęć z własnych czarno-białych 
negatywów); Zamek Sztuki (poddasze)

15.00 CIESZYŃSKIE SPOTKANIA PO-
ETÓW  - finał Konkursu Jednego Wiersza 
organizowanego przez Bibliotekę Miejską 
oraz spektakl na motywach Rycerzy Andrzeja 
Waligórskiego w wykonaniu grupy teatralnej 
Katolickiego Liceum i Gimnazjum w Cieszynie; 
Cafe Muzeum

17.00 MODRZYŃCOWE INSPIRACJE WO-
SKIEM MALOWANE – pokaz mody pracowni 
Baticco Magdaleny Pluty i Katarzyny Brody 
– Firla; amfiteatr pod Wieżą Piastowską

NIEDZIELA - 23 września

9.00–16.00 ZAOLZIE MNIEJ ZNANE – wy-
cieczka autokarowa Bractwa Księstwa Cie-
szyńskiego, trasa: Hawierzów – Ostrawa 
Michałkowice – Śląska Ostrawa – Bogumin 
(wymagane zgłoszenia w IT Zamku Sztuki, 
tel. 033 851 08 21 w.14, turystyka@zamek-
cieszyn.pl)

11.00–12.00 CIESZYN PO SCHENGEN  
- dyskusja z udziałem władz i mieszkańców 
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz dzien-
nikarzy; Zamek Sztuki, sala konferencyjna w 
Oranżerii

11.00–15.00 ZAMEK BEZ TAJEMNIC –  
po Górze Zamkowej oprowadzają przewod-
nicy PTTK 

11.00–17.00 ATELIER NA WZGÓRZU: 
CIEMNIA FOTOGRAFICZNA – Cieszyńskie 
Towarzystwo Fotograficzne; Zamek Sztuki 
(poddasze)

11.00–18.00 II CIESZYŃSKI JARMARK RZE-
MIOSŁA; amfiteatr pod Wieżą Piastowską

11.00 PIĘKNE, PIĘKNIEJSZE, NAJPIĘKNIEJ-
SZE CIESZYŃSKIE OPOWIEŚCI – spektakl 
powarsztatowy, reż. Jolanta Wozimko, sala 
koncertowa PSM w Cieszynie

15.00–16.30 VI CIESZYŃSKI KONKURS 
PIECZENIA STRUDLA oraz pokaz pieczenia  
(rodzina Riessów), konkursowe strudle należy 
przynieść do IT na Zamku do godz. 14.00 

16.30 OJCOWSKI DOM TO ISTNY RAJ... 
– program Zespołu Pieśni i Tańca  Ziemi 
Cieszyńskiej

Imprezy Towarzyszące:
do 21 września  

WARSZTATY RZEŹBIARSKIE I PLENEROWA 
WYSTAWA PRAC SARY MACHEJ; Śląski Zamek 
Sztuki i Przedsiębiorczości i Wzgórze Zamkowe

CIESZYŃSKIE IMPRESJE - grafika i ce-
ramika Ilony Matuszek oraz wystawa prac  
z pracowni rękodzieła COK; Galerie COK Dom 
Narodowy
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 
zmian w programie

Szczeg. program: www.zamekcieszyn.pl

Organizatorzy:
Miasto Cieszyn, Město Český Těšín, Ślą-
ski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości  
w Cieszynie, Kulturní a Společenské Středisko 
„Střelnice“ Český Těšín

Partnerzy:
Biblioteka Miejska w Cieszynie, Bractwo Księ-
stwa Cieszyńskiego, Cieszyńskie Towarzystwo 
Fotograficzne, COK „Dom Narodowy”, Wydział 
Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego Cieszy-
nie, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Cieszyńska 
im. J. Marcinkowej, Zespół Szkół Ekonomicz-
no – Gastronomicznych w Cieszynie oraz z 
Czeskiego Cieszyna: Městská knihovna, Mu-
zeum Těšínska, Dům dětí a mládeže, Střední 
zemědělská škola a Střední odborné učiliště 
zemědělské, Občanské sdružení Půda

Sponsorzy:
Bracki Browar Zamkowy, Ondraszek Biuro 
Turystyki Kwalifikowanej Cieszyn, KOEXIMPO, 
spol. s r. o. ,Český Těšín, Lesostavby Frýdek 
– Místek a.s., Roman Pawlowski, „ROHAN-
KA“ Dolní Lomná, SKI Beskydy, s.r.o., Mosty 
u Jablunkova, Avion Cafe, Český Těšín, St. 
Ambrosius – originální medové likéry

Patroni medialni: 
TVP3, Polskie Radio Katowice, Głos Ludu, 
Portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl, Gazeta 
Codzienna, Český rozhlas Ostrava, Karvinský 
deník, Horizont, Hutník.

Projekt Ciesz się Cieszynem jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską w ramach 
programu Interreg IIIA Czechy-Polska. 

21-23 WrzeŚnia

28 września o godz. 11.00 COK „Dom Na-
rodowy” zaprasza na koncert w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie:
                      Classic & Pop 
       Koncert na fortepian i orkiestrę
Wykonawcy:
Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna z By-
tomia, młodzi artyści ze Szkół Muzycznych 
powiatu Heinsberg (Niemcy)
Dyrygenci:
Andrzej Affeltowicz, Józef Paczyna
Szczegółowe informacje: COK „Dom Narodo-
wy, Rynek 12, tel. 033 851 25 20.
Wstęp wolny

ClassiC & pop 
konCerT na forTepian 

i orkiesTrę
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Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne 
serdecznie zaprasza na X edycję festiwalu 
„Muzyka Dawna w Cieszynie”, która odbę-
dzie się w dniach od 3 do 6 października 
2007 roku. 

Edycja ta ze względu na swój jubileusz 
będzie miała wyjątkową oprawę. Udało się 
bowiem po wielu latach starań i zabiegów 
zaprosić do Cieszyna czołową polską or-
kiestrę barokową Arte dei Suonatori. Należy 
ona dzisiaj do czołówki europejskich orkiestr 
grających na instrumentach dawnych i jest 
wśród polskich zespołów barokowych forma-
cją koncertującą najczęściej i najregularniej. 
W zgodnej opinii krytyków oraz publiczności 

orkiestra Arte dei Suonatori jest jednym  
z najciekawszych zjawisk na europejskiej sce-
nie muzyki dawnej ostatnich lat. Wydane przez 
zespół płyty spotkały się z entuzjastycznym 
przyjęciem międzynarodowej krytyki muzycz-
nej i licznymi wyróżnieniami prasy muzycznej 
(Diapason d’Or, Gramophone Editor’s Choice, 
Choc du Monde de la Musique, Luister 10, 
10 de Repertoire, 10 de Classica-Reperto-
ire, Classics Today, Classic CD, Goldberg). 
Orkiestra Arte dei Suonatori daje prawie sto 
koncertów rocznie, występując w różnych kon-
figuracjach i składach instrumentalnych. Jest 
animatorem i gospodarzem pięciu festiwali 
muzyki dawnej w Polsce.

W koncertach w Cieszynie towarzyszyć jej 
będą gwiazdy europejskiego formatu: Maria 
Keohane (sopran ze Szwecji), Alexis Kossenko 
(flecista z Francji), Andreas Arend (lutnista  
z Niemiec). 
W programie:
3.10. środa, godz. 19.30, Kościół p.w. św. 
Marii Magdaleny (Cieszyn)
Wykonawcy: Maria Keohane (sopran), Alexis 
Kossenko (dyrygent), Arte dei Suonatori
W programie: H. Purcell, G.F. Haendel

4.10. czwartek, godz.19.00, Kościół ewan-
gelicki (Czeski Cieszyn, Na Nivach 7)
Wykonawcy: Alexis Kossenko (flet), Arte dei 
Suonatori
W programie: C.P.E. Bach - Koncerty fletowe 
i symfonie

5.10. piątek, godz.18.00, Foyer Teatru  
im. A. Mickiewicza (Cieszyn)
Wykonawcy: Maria Keohane (sopran), Andreas 
Arend (lutnia), Arte dei Suonatori
W programie: H. Purcell, Ch. Gibbons

5.10. piątek, godz.19.30, Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego - Sala Rzymska (Cieszyn)
Alexis Kossenko (flety)
W programie m.in: A. Virgiliano, J. van Eyck,  
G.Ph. Telemann, C. Debussy, A. Piazzola

6.10. sobota, godz. 19.00, Kościół Katolicki 
pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa, 
(Czeski Cieszyn, Masarykove Sady 24)
Wykonawcy: Maria Keohane (sopran), Alexis 
Kossenko (flet), Arte dei Suonatori
W programie: A. Scarlatti, G. Tartini, A. Vivaldi

tekst i zdjęcie: CTM

BizanTyjska pieCzęć z Cieszyna
Na wystawie pt. „Skarby ziemi wydarte”, zor-

ganizowanej przez Dział Archeologii Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, oglądać 
można po raz pierwszy w Cieszynie, kopię 
ołowianej pieczęci bizantyjskiej z przełomu XII i 
XIII w. znalezionej podczas badań archeologicz-
nych na Górze Zamkowej w latach 50-tych XX 
w. Pieczęć ta, ze względu na swoją unikalność 
(do czasów obecnych zachowały się tylko trzy 
podobne!), przechowywana jest w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie, czyli 
w placówce prowadzącej ówczesne badania. 
Niestety dział Archeologii Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego powstał dopiero końcem lat 60-tych 
więc wszystkie zabytki znalezione przez PMA 
zostały wywiezione do Warszawy. 

Pieczęć zachowana jest w stanie dosko-
nałym, nie posiada żadnego uszczerbku, co 
dodatkowo podnosi jej wartość. Z pewnością 
dotarła do Cieszyna wraz z dokumentem. 
Na rewersie znajduje się napis:
(MONACHUS SCE (=SANCTE) RESURREC-
TIONIS ECCLESIE PATRIARCHA)

Awers zdobi Anastasis - scena Zmartwych-
wstania, wyobrażona jako powrót Chrystusa  
z wędrówki do piekieł, w otoczeniu prarodzi-
ców - Adama i Ewy, a także proroków (starote-
stamentowych królów Dawida i Salomona). 

Napis na rewersie sugeruje, że wystawcą 
pieczęci był Aymar (Monachus), patriarcha 
Cezarei Palestyńskiej w latach 1187-1194,  
a w latach 1194-1203 Jerozolimy.

Motyw Anastasis był szczególnie popularny 
na pieczęciach patriarchów Jerozolimy, ponie-
waż w tym mieście miało miejsce Zmartwych-
wstanie. Wystawienie pieczęci należy więc 
łączyć z okresem działalności Aymara jako 
patriarchy Jerozolimy, czyli 1194-1204 r.

Aymar dwukrotnie wysyłał dokumenty do 
Polski, prawdopodobnie pierwotnie pieczęć 
znajdowała się przy pierwszym z nich. Nie 
znamy daty dotarcia tego listu do Cieszyna, 
do kogo był adresowany, jaką treść zawierał, 
jest to jednak przykład kontaktów z Bizancjum 
w okresie wypraw krzyżowych.

Cieszyńska Góra Zamkowa kryje jeszcze 
wiele skarbów z przeszłości. Jest to teren 
zasiedlany już w czasach prahistorycznych. 
Znajdują się tutaj nie tylko pozostałości po 
średniowiecznym grodzie i zamku, ale również 
osady ludzkie sprzed kilku tysięcy lat (w tym 
także Celtów). Ważne jest aby archeolodzy 
byli obecni przy wszelkich pracach ziemnych 
prowadzonych w obrębie Zamku i Starego 
Miasta w Cieszynie, po to aby nie przeoczyć 
równie ważnych, spektakularnych przedmio-
tów kryjących się pod naszymi stopami. 

Kopię pieczęci można oglądać na wy-
stawie „Skarby ziemi wydarte” w Galerii 
Wystaw Czasowych Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie, do końca 
września. 

Zofia Jagosz-Zarzycka, Kierownik Działu 
Archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego

fot. z archiwum Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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21.09-4.10 g. 15.00;17.15;19.30 KATYŃ, 
Polska, od lat 12

21.09 g. 18.00 BARON CYGAŃSKI Johann 
Strauss OPERETKA W 3 AKTACH
4.10 g. 17.30, 20.00 Kabaret „ANI MRU-MRU”
5.10 g. 18.00 Koncert festiwalu „MUZYKA 
DAWNA W CIESZYNIE”

21.09 g. „BIESZCZADZKIE ANIOŁY” – wieczór 
z balladą poetycką Roberta Żurawskiego  
i Adama Ziemianina 
24.09 g. 15.00 SEKCJA MUZYCZNA COK 
– nauka gry na instrumentach klawiszowych, 
spotkanie informacyjne
24.09 g. 19.00 Chór kameralny COK – spotka-
nie organizacyjne
28.09 g. 11.00 Koncert „CLASSIC MEETS 
POP” (Kościół Jezusowy)
3.10 g. 15.00-dzieci, g. 16.00-młodzież  
i dorośli-pracownia malarstwa i rysunku COK 
– spotkanie organizacyjne
3.10 g. 15.00 pracownia rękodzieła COK 
– spotkanie informacyjne
3.10 g.16.00 BLIŻEJ NATURY: Leczenie 
akupresurą – prelekcja Walentego Witczaka   
w Klubie Radiestetów
5.10 g. 17.00 „DŹWIĘKI ŚWIATA” – koncert. 
Muzyka Europy, Tybetu, Australii w wykonaniu 
Wojciecha Skabka i zespołu AXIS MUNDI
WYSTAWY:
Galeria COK (czynna w dni powszednie  
w godz. 13.00-18.00) 
Do 26.09 CIESZYŃSKIE IMPRESJE. GRAFIKA 
I CERAMIKA ILONY MATUSZEK 
Galeria „Na Piętrze”
Do 28.09 Wystawa prac pracowni rękodzieła 
Nasz Kącik
5-7.10 g. 9.00-16.00 „PAMIĘTAJMY O OGRO-
DACH” - suche bukiety, kompozycje kwiatowe

 
  Oddział dla Dzieci zaprasza dzieci przed-
szkolne, uczniów SP oraz gimnazjów na przy-
sposobienia biblioteczne (wg wcześniejszych 
zgłoszeń wychowawców lub nauczycieli).

Prowadzone są lekcje tematyczne pt. 
„Straszne historyjki” oraz lekcje regionalne (wg 
wcześniejszych zgłoszeń nauczycieli).

Oddział prowadzi także zajęcia literackie, w 
oparciu o lektury Astrid Lindgren pt. „W Buller-
byn jest zawsze wesoło” (wg wcześniejszych 
zgłoszeń nauczycieli).
21.09 g. 15.00 „Nasz Teatrzyk” – zaj. literackie
22.09 g. 11.00 Uroczyste zakończenie Między-
narodowego Konkursu Literacko – Plastyczne-
go pt. „Zielona Kraina nad Olzą”
24.09 g. 15.00 „Na straganie” – zaj. plastyczne
26.09 g. 15.00 „Różowy słoń” – zajęcia biblio-
terapeutyczne

27.09 g. 13.00 spotkanie autorskie z Andrze-
jem Żakiem
28.09 g. 15.00 „Świat przyrody słowem dziecka 
malowany” – zajęcia ekologiczne 
1.10 g. 15.00 „Bajlandia” – zajęcia literackie
2.10 g. 10.30 spotkanie z dziećmi specjalnej 
troski z SP nr 8
2.10 g. 15.00 „Zabawa z językiem angielskim” 
– zajęcia w języku angielskim
3.10 g. 15.00 „Wznieś serce nad zło” – zajęcia 
z wychowankami OSW
5.10 g. 10.30 spotkanie z dziećmi specjalnej 
troski z OREW
5.10 g.15.00 „Nasz Teatrzyk” – zaj. literackie

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; śr., 
pt.: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. Ponie-
działek nieczynne.
Do 30.09 „SKARBY ZIEMI WYDARTE”– wy-
stawa archeologiczna.
Piwnica Muzealna
Do 30.09 „ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” – wystawa 
fotograficzna Bronisława Szota

Czynne: środa, piątek 9.00 – 13.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych po uzgod-
nieniu terminu: tel. 851 16 30 (śr., pt., 8.00 
– 14.00), 0501 636 701, muzeumdrukarstwa@
o2.pl lub osobiście.

Józef Ignacy Kraszewski i jego księgozbiór.  
W 120 rocznicę śmierci pisarza. Wystawa 
czynna: wt-pt 8.00-18.00, sob 9.00-15.00

21-23.09 Skarby z cieszyńskiej trówły
WYSTAWY
Do 14.10 plenerowa wystawa rzeźby Sary Ma-
chej i uczestników warsztatów rzeźbiarskich
Do 4.11 „Dizajn w przestrzeni publicznej” 
– galeria Oranżerii
SPOTKANIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE
19.09 g. 17.30-20.30 Klub Przedsiębiorcy „Fi-
nansowe formy wsparcia dla firm”, szczeg. inf. 
www.klubprzedsiębiorcy.eu lub 033 851 08 21 
w. 21, 22.; sala konferencyjna Oranżerii
WARSZTATY
21-23.09 koronka klockowa; zgłoszenia: 033 
8510821 wew. 38 lub 504565335, tmajorek@za-
mekcieszyn.pl; koszt 20 godz. kursu / 150 złotych, 
emeryci i młodzież ucząca się 100 zł.
2.10 g. 8.45-16.00 bezpłatne warsztaty 
technologiczne „Zarządzanie produkcją,  
cz. II”; zgłoszenia: 033 8510821 w. 18 lub 
jkielkowski@zamekcieszyn.pl; sala konferen-
cyjna Oranżerii
8-9.10 g. 9.00-17.00 „Rozmowy handlowe”; 
zgłoszenia: 033 8510821 w. 22 lub ksikora@
zamekcieszyn.pl
Sklep z rękodziełem artystycznym i pamiątka-
mi przy Informacji Turyst. czynny codziennie: 
9.00-17.00.

Wypożyczalnia rowerów czynna codziennie: 
9.00-19.00.
Wieża Piastowska i Rotunda czynne codzien-
nie: 9.00-18.00.
Klubokawiarnia PRESSO czynna codziennie: 
10.00-22.00
LAJA Herbaciarnia na Zamku czynna codzien-
nie: 14.00-23.00

Galeria „Kontakt” Centrum Profilaktyki 
ul. Ks. Janusza 3

27.09-10.10 „Zdjęcia z Czech” wystawa fotogra-
fii: Mariusz Pajestka, wernisaż: 27.09 g. 16.00

Sala sportowa
3.10 g. 17.00 Mecz Koszykówki Juniorów 
 (3 kolejka) MOSiR Cieszyn – MKS Zabrze

Stadion
22.09 XVI Spartakiada Osób Niepełnospraw-
nych o Puchar Ziemi Cieszyńskiej

 29.09 g. 10.00 Mecz Piłki Nożnej Młodzików 
– Liga Okręgowa „A” TS Mieszko-Piast Cie-
szyn – Orzeł Kozy
29.09 g. 11.30 Mecz Piłki Nożnej Juniorów 
– Liga Okręgowa „A” TS Mieszko-Piast Cie-
szyn – Orzeł Kozy
30.09 g. 10.00 Mecz Piłki Nożnej Młodzików 
– Liga Okręgowa TS Mieszko-Piast Cieszyn 
– Podbeskidzie Bielsko
30.09 g. Mecz Piłki Nożnej Juniorów – Liga 
Okręgowa TS Mieszko-Piast Cieszyn – Pod-
beskidzie Bielsko

Sala Sportowa Gimnazjum nr 2 
ul. Szymanowskiego 9

21.09 g. 18.00 Mecz Koszykówki Kadetów  
(2 kolejka) MOSiR Cieszyn – KS Chorzów 
05.10 g. 18.00 Mecz Koszykówki Kadetów  
(5 kolejka) MOSiR Cieszyn – MOSM Bytom I

Po drugiej stronie Olzy
Archeopark Chotebuz-Podobora

28.09 godz. 9.00-17.00 Książę Wacław, 
patron ziem czeskich - obchody dnia św. 
Wacława; Szczeg. inf. www.muzeumct.cz 
tel. + 420 558 761 227.
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W każdym z nas mieszkają obrazy. Skończone, idealne, perfekcyjne 
piękne odzwierciedlające nasze wnętrza, sposób patrzenia na świat. 
Kłopot w tym, że trudno się nimi podzielić, przekazać innym. W dobie 
kultury obrazka, wszechogarniającej presji informacji wizualnej staje się 
to jeszcze trudniejsze mimo, iż bardziej niż kiedykolwiek możliwy stał 
się dostęp do wspaniałego medium jakim jest fotografia. Znieczulają-
cy na piękno wpływ tempa codziennego życia sprawia, że większość 
obrazów mieszkających pod powiekami możemy nigdy nie odkryć bo 
wcześniej, poddając się ogólnym trendom, utracimy wrodzoną wrażli-
wość, światłoczułość.

„Światłoczułość” to tytuł wystawy fotograficznej, na której mam 
przyjemność zaprezentować wycinek swego fotograficznego dorobku.  
Jest to luźny zbiór zdjęć o tematyce mieszczącej się w większości kate-
gorii fotograficznych (portret, zdarzenie, fotografia przyrodnicza, pejzaż). 
Będę szczęśliwy jeśli oglądający moje prace odkryją obrazy, które ich 
poruszą, wzbudzą emocje podobne do tych, które przeżywałem przy 
ich wykonywaniu, tym bardziej jeśli uznają, że byliby w stanie wykonać 
podobne lub lepsze.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia wystawy choćby po to by 
poszukać swojej, być może pokrytej przez czas kurzem, światłoczu-
łości.

                                                
                                                              Bronisław Szot

Wystawa fotografii czynna do 30 września 2007 r. 
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 

PIWNICA MUZEALNA. 

WysTaWa foTografiCzna
 „ŚWiaTłoCzułoŚć”

19 października (piątek)  
o godz. 18.00 w Teatrze  

im. A. Mickiewicza będzie można podzi-
wiać znakomity koncert-spektakl autor-
stwa Magdy UMER i Andrzeja PONIE-
DZIELSKIEGO:

 „CHLIP – HOP”          

  To jedno z tych magicznych widowisk 
poetyckich, do których w dzisiejszej, dość 
prozaicznej rzeczywistości, bardzo się tęskni. 
Inteligencja i poczucie humoru okraszone zo-
stało w tym widowisku szczyptą melancholii. 
Na scenie, w swych mieszkaniach, w swej 
codzienności, przykuci do komputerów są: 
ONA, ON i muzyk pianista. Rozmowa przez 
internet ma odcień swobodnej pogawędki. 
Korzystając z przynależnego ich wiekowi 
”rozkwitu dojrzałości” próbują sprawdzić, które 
z  ich „najważniejszych  mniemań” można by 
przenieść w nowe czasy. Jako znaki „ich” epoki 
– przywołują piosenki.

Będzie można usłyszeć niezapomniane 
utwory autorstwa Andrzeja Poniedzielskiego, 
Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, 
Wojciecha Młynarskiego, Janusza Kofty, 
Seweryna  Krajewskiego, Bułata Okudżawy  
i wielu innych...

Serdecznie zapraszamy.

Tekst i zdjęcia: Teatr

TeaTr aTeneum z WarszaWy  W Cieszynie ...

Do 26 września można oglądać w galerii 
Domu Narodowego grafiki i mozaiki cera-
miczne autorstwa ILONY MATUSZEK. 

Autorka mieszka i tworzy w Cieszynie, jest 
absolwentką Instytutu Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach (Filia w Cieszynie).

W 2004 roku zrealizowała dyplom licencjacki 
z grafiki pt. „Impresje cieszyńskie”, dwa lata 
później ukończyła studia magisterskie - dyplom 
z grafiki pt. „Metalowe detale”, który był rozwi-
nięciem poprzedniego tematu. Prace prezen-
towane na wystawie to grafiki z obu dyplomów 
oraz mozaiki ceramiczne powstałe w tym roku 
w pracowni Cieszyńskiego Ośrodka Kultury.                     

COK „Dom Narodowy”

grafiki i mozaiki 
CeramiCzne



33 szCzyTy górskie W 4 dni

 Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej strony. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek  związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), 
które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście. Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów.

Wiadomości Ratuszowe, Biuro Promocji i Informacji, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, wr@um.cieszyn.pl

W roku 2005 w „Wiadomościach Ratuszowych” ukazał się 
artykuł o Dariuszu Pszczółce (zamieszkałym w Cieszynie), który 
w ciągu 16 dni zdobył KORONĘ GÓR POLSKI, czyli 28 szczytów 
górskich. W roku bieżącym Dariuszowi, wraz z kolegą Tomasem 
Tosenovskym, udało się dokonać kolejnego wyczynu. W ciągu 4 
dni zdobyli oni 33 szczyty górskie Beskidu Morawsko Śląskiego. 
Poniżej przedstawiamy relację z wyprawy.

Tomas Tosenovsky, kolega z pracy, przedstawił propozycję 
wędrówki po Beskidach Morawsko Śląskich. Naszym celem było 
zdobycie wszystkich oficjalnych szczytów mających powyżej 
1000 m n.p.m. w ciągu czterech dni. Po dokładnym sprawdze-
niu pasma, okazało się, że jest ich 32. Miałem wątpliwości, czy 
aby na pewno sprostam wyzwaniu. Nie miałem żadnego przy-
gotowania kondycyjnego. Jedynym sposobem było po prostu 
przekonanie się na własnej skórze. Decyzja została podjęta. 
Ustaliliśmy termin wyprawy: 26 – 29 kwietnia 2007. 

Pierwszego dnia wyruszyliśmy o godzinie 8 rano z miejscowo-
ści Podgrun (Tyra). Pierwszym celem był szczyt zwany Ostrym 
(1044 m). Od razu pojawił się problem z mapą – nie odzwier-
ciedlała ona dokładnie szlaku. Na szczęście na wyposażeniu 
mieliśmy odbiornik GPS, który okazał się nieocenioną pomocą 
w dotarciu do celu oraz niejednokrotnie w jego poszukiwaniu. 
Kolejno zdobyliśmy Javorovy (1032 m), Sindelna (1001 m), Ro-
pice (1083 m). W tym momencie naszej wędrówki zauważyliśmy 
na mapie jeszcze jeden szczyt powyżej 1000 m, który nie był 
planowany na naszej trasie – Velky Lipovy (1003 m). Stał się on 
naszym kolejnym celem. Tego dnia weszliśmy jeszcze na Slavic 
(1055 m) oraz Slavic JV (1011 m). Nie daleko Slavica jest schro-
nisko. Chcieliśmy uzupełnić zapasy wody. Niestety kobieta ze 
schroniska na naszą prośbę odpowiedziała, że schronisko jest 
zamknięte, po czym udała się karmić i myć konie. Nie polecamy 
tego miejsca. Ruszyliśmy dalej. Namiot rozkładaliśmy w nocy, 
na polanie w pobliżu Lacnovej. Ciężko było nam uwierzyć w 
fakt tzw. głuchej ciszy. Żadnego śpiewu ptaków, żadnego szu-
mu drzew – kompletna cisza. Tak, jakby ktoś wyłączył dźwięk. 
Niesamowite przeżycie. Tak samo niesamowite, jak smak  pół 
kubka gorącej herbaty. Takich momentów nie można zapo-
mnieć. Wstaliśmy o godzinie 6. Pojedliśmy, spakowaliśmy się i 
wyruszyliśmy dalej. Drugiego dnia wyraźnie odczułem te 35 km 
z dnia poprzedniego. Pojawił się ból w lewym kolanie. Byłem 
zły na siebie. Szliśmy dalej, zacząłem kuleć. Myślałem, że jak 
rozgrzeje bardziej staw, to ból ustąpi. Ostatecznie pomogła 
maść miętowa zakupiona w Horni Lomnej. Po krótkiej przerwie, 
wyruszyliśmy na Velky Polom (1067 m). Potem udaliśmy się 
na Burkuv (1032 m), Burkuv Z (1021 m), Cubonov (1011 m),  

Maly Polom (1061 m) oraz Nad Krsli (1002 m). Po drodze pojawiły 
się problemy ze szlakiem. Kolejny raz pomógł GPS. Następnie 
udaliśmy się w długą i wyczerpującą wędrówkę na Travny (1203 
m). Nie mogliśmy się już doczekać noclegu. Przy końcowym 
podejściu na szlaku leżał jeszcze śnieg. Tą noc spędziliśmy 
na Travnym. Prosto z namiotu widzieliśmy na horyzoncie nasz 
następny cel – Lysa Hore (1323 m, przy dobrej przejrzystości 
powietrza widać ją z Cieszyna). 

Dariusz Pszczółka

Dziękujemy autorowi za bezpłatne udostępnienie tekstu 
i zdjęć.

(cd. w następnym numerze WR)

Widok na Lysa Hore z Travnego Pisownia czeskich nazw wg autora.


