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Kolejna kwesta

Marnotrawstwo gazu? 
W Cieszynie nie do pomyślenia

Srebrna Cieszynianka

Rower i pożytki z tego płynące
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Modernizacja oświetlenia
Gmina Cieszyn zabiera się za moderni-

zację oświetlenia ulicznego. Zarząd Woje-
wództwa 25 października zatwierdził listę 
projektów, które mogą liczyć na dofinanso-
wanie w ramach konkursu Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
– RIT Subregionu Południowego. Dobra wia-
domość jest taka, że na liście tej znalazł się 
projekt Gminy Cieszyn Modernizacja oświe-
tlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 

1. – Obejmie on m.in. wymianę 1977 opraw 
sodowych na LED, wymianę 1440 wysięgni-
ków wraz z osprzętem, wymianę 240 słupów 
ze względu na bardzo zły stan techniczny, 
wymianę 37 uszkodzonych fundamentów. 
W projekcie przewidziano też „inteligentny” 
system sterowania i monitoringu systemu 
oświetlenia. W ramach projektu nastąpi rów-
nież rozbudowa oświetlenia, poprzez budowę 
nowych odcinków oświetlenia (41 punków 

świetlnych), uzupełnienie istniejących odcin-
ków oświetlenia poprzez montaż opraw na 
istniejących słupach (256 opraw), jak również 
doświetlenie 19 przejść dla pieszych – poin-
formował Aleksander Cierniak, zastępca 
burmistrza Cieszyna. 

U podstaw złożenia wniosku leżało zbyt 
duże zużycie energii oraz duże zanieczyszcze-
nie powietrza. Projekt zamknie się w kwocie 
blisko siedmiu milionów złotych, wniosko-
wane dofinansowanie wynosi 4,5 mln. Prace 
mają potrwać do lutego 2018 roku. 

wot

Inauguracja 500 lat Reformacji 
W wypełnionym po brzegi kościele Jezusowym 
w Cieszynie w poniedziałek 31 października odby-
ło się nabożeństwo inaugurujące obchody 500 lat 
Reformacji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
wielu Kościołów, politycy i samorządowcy. Gmi-
nę Cieszyn reprezentował Ryszard Macura, bur-
mistrz Cieszyna, który pojawił się z żoną Jolantą.

Liturgię prowadzili biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go: cieszyński – ks. Adrian Korczago oraz katowicki – ks. Marian 
Niemiec, a także ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla/Pruchnej. Waż-
nym wydarzeniem w pierwszej części, oprócz samej liturgii, było 
uruchomienie po trwającym kilka lat remoncie organów. Wiekowy 
instrument został kompletnie odrestaurowany, między innymi 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców i przyjezdnych, 
którzy licznie uczestniczyli w koncertach z cyklu Ratujmy organy 
kościoła Jezusowego. W swoim kazaniu bp Niemiec skupił się na 
łasce i usprawiedliwieniu. Mówił między innymi o tym, że na-
uka o usprawiedliwieniu, wypracowana wspólnie przez luteran 
i rzymskich katolików, stała się podstawą procesu pojednania po-
między tymi Kościołami. Cofnął się też w czasie o 500 lat.

– Po 31 października 1517 roku nie tylko Kościół powszechny, 
ale świat już nie był taki sam. Szybko okazało się, że zreformowa-
ny człowiek, czyli wierzący, został usprawiedliwiony z łaski, chciał 
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem reformować świat – 
kontynuował biskup Niemiec.

W poniedziałek w kościele Jezusowym trudno było znaleźć wolne 
miejsce. Gośćmi inauguracji byli liczni duchowni Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w RP, biskupi Kościołów luterańskich w Cze-
chach i na Słowacji. Pojawili się również hierarchowie Kościoła 
rzymskokatolickiego, z prymasem Polski, arcybiskupem Wojcie-

chem Polakiem na czele, a także przedstawiciele innych Kościołów.
– Nie stajemy tu dzisiaj, aby się nawzajem oskarżać, ale by z na-

dzieją spojrzeć w przyszłość i szukać nie tyle tego, co nas dzieli, 
ale tego, co łączy. Pragniemy bowiem umocnić więzi i głębsze wza-
jemne zrozumienie w służbie i w świadectwie. Nic nie stoi bowiem 
na przeszkodzie naszemu wspólnemu świadectwu radości, piękna 
i przemieniającej mocy wiary, zwłaszcza przez posługę ubogim, 
zmarginalizowanym i uciśnionym – powiedział prymas.

Wizyta hierarchów z Kościoła rzymskokatolickiego podczas 
poniedziałkowego nabożeństwa nie była niczym wyjątkowym.  
– Już od kilku lat na terenie Polski, a zapoczątkował to arcybiskup 
katowicki Zimoń, a kontynuuje biskup Skworc, 31 października 
rzymskokatoliccy hierarchowie odwiedzają ewangelicki kościół 
i uczestniczą w nabożeństwie z okazji pamiątki Święta Reforma-
cji – przyznał ks. Adrian Korczago, biskup cieszyński Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. wot

O obchodach 500 lat Reformacji piszemy na stronie 5.

Biskup cieszyński Adrian Korczago z prymasem Polski, arcybiskupem 
Wojciechem Polakiem.
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Wielu chętnych do budowy
Urząd Miejski w Cieszynie ogłosił przetarg na budowę „Zintegro-

wanego węzła przesiadkowego”. Jak poinformował na konferen-
cji prasowej Aleksander Cierniak, zastępca burmistrza Cieszyna, 
wszystko wskazuje na to, że termin składania ofert zostanie prze-
dłużony do 10 listopada. – Ma to związek z dużym zainteresowaniem 
ze strony firm zarówno z Cieszyna, jak i spoza miasta. Odpowiadamy 
na liczne zapytania potencjalnych wykonawców robót – przyznał 
Cierniak. Ustosunkował się także do porozumienia między Urzę-
dem Miejskim, a inwestorem galerii Stela. Jak zapewnił, strony 
doszły do porozumienia, jeżeli chodzi o wysokość partycypacji 
w kosztach ze strony inwestora.

– O szczegółach finansowych pozwolą państwo, że powiem, jak pod-
piszemy umowę. Natomiast według deklaracji inwestora, czyli Fun-
duszu Inwestycyjnego INBAP z Białej Podlaskiej, oni są zdecydowani, 
żeby rozpocząć budowę, jak tylko uzyskają pozwolenie i zakończyć ją 
najpóźniej w połowie 2017 roku – mówił zastępca burmistrza Cie-
szyna. Przyznał także, że w grudniu będzie wiadomo, czy miasto 
otrzyma dofinansowanie na projekt dotyczący wschodniej części 
ulicy Hajduka. Przypomnijmy, że wniosek został złożony do Pro-
gramu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. 

wot

Stypendia wręczone

Macierz Ziemi Cieszyńskiej wręcza stypendia od 2002 roku.

Próbkę swoich możliwość pokazał jeden ze stypendystów, Wiktor Świerczek.

Pamiątkowe zdjęcie stypendystów.

Już po raz 14. Macierz Ziemi Cieszyńskiej wręczyła stypendia 
uzdolnionej młodzieży z powiatu cieszyńskiego. Uroczystość odby-
ła się w ostatnią niedzielę października na Zamku Cieszyn. Oprócz wy-
różnionych i ich rodzin oraz nauczycieli na sali pojawili się Maria Cieślar, 
wicestarosta cieszyński, Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna i Florian Si-
kora, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Zwracając się do 
gości Marta Kawulok, prezes MZC, przyznała, że organizacja od początku 
była skoncentrowana między innymi na szkolnictwie, fundując stypendia 
dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Z kolei burmistrz Ry-
szard Macura gratulując stypendystom, ich rodzinom i nauczycielom, ko-
lejny raz podkreślił, że w tym roku przypada 125. rocznica śmierci Pawła 
Stalmacha. – Korzystam z każdej okazji, żeby o tym wydarzeniu przypomi-
nać. Chcemy kontynuować jego dzieło – przekonywał włodarz. 

wot

Kolejna kwesta
Tradycji stało się zadość. 1 listopada, w święto Wszystkich Świę-

tych, na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Katowickiej odbyła się 
kwesta zorganizowana przez Stowarzyszenie Rotunda na ratowa-
nie zabytkowych grobów i pomników. Na miejscu nie zabrakło Ry-
szarda Macury, burmistrza Cieszyna, który zbierał pieniądze z żoną 
Jolantą. Powiedział, że jest to bardzo cenna inicjatywa, w której bie-
rze udział od wielu lat.

wot

Pieniądze zbierali m.in. burmistrz Ryszard Macura z żoną Jolantą...

...oraz Ludwik Kuboszek, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego.
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Bezpieczni seniorzy 
19 października w Bielsku-Białej odbyła 

się, w ramach obchodów Europejskiego Dnia 
Seniora i Wojewódzkiego Tygodnia Seniora, 
konferencja poświęcona bezpieczeństwu 
osób starszych. W konferencji udział wzięli 
przedstawiciele Cieszyńskiej Rady Seniorów, 
Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III 
Wieku, a także przedstawiciele władz samo-
rządowych. Na konferencji zaprezentowano 
politykę senioralną realizowaną w gminach 
Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego, działania samorządu wojewódz-
kiego, poruszano także kwestie bezpieczeń-
stwa seniorów z perspektywy ratownictwa 
medycznego oraz działań policji.

Jednym z punktów programu konferen-
cji była także prezentacja założeń projek-
tu Koperta życia. Ratunek czeka w lodówce. 

Koperta życia zawiera najważniejsze in-
formacje o stanie zdrowia osób starszych, 
samotnych i pozwala służbom medycznym 
uzyskać informacje o jej właścicielu i podjąć 
szybkie, a także właściwe czynności ratun-
kowe. Dzięki Kopercie życia seniorzy mogą 
czuć się bezpieczniej. Do akcji Koperta życia 
planuje przystąpić również Gmina Cieszyn 
i w tym celu podjęto już przygotowania do 
jej wdrożenia od stycznia 2017 roku. Z ini-
cjatywą w tym zakresie wystąpiła Cieszyń-
ska Rada Seniorów. 

Koperta życia to zestaw złożony z karty 
informacyjnej, w której osoba umieszcza 
aktualne informacje na temat swojego sta-
nu zdrowia, przebytych chorób, zażywa-
nych leków oraz podaje kontakt do bliskich; 
opakowania wykonanego z tworzywa 
sztucznego; ulotki informacyjnej, a także 
nalepki samoprzylepnej na drzwi lodówki. 

Wypełnioną kartę informacyjną wkłada się 
do koperty z tworzywa sztucznego, a tę z kolei 
do lodówki. Na lodówce umieszcza się naklej-
kę informującą o tym, że znajduje się w niej Ko-
perta życia. Kopertę umieszcza się w lodówce, 
ponieważ jest to urządzenie, które każdy z nas 
posiada w mieszkaniu, a ratownikom medycz-
nym łatwo ją zlokalizować.

Od stycznia 2017 roku Koperty życia będzie 
można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Cieszynie, a także Punkcie 
Informacji Turystycznej. Na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Cieszynie utwo-
rzona zostanie podstrona dotycząca Koperty 
życia, na której dostępna będzie także karta 
informacyjna w wersji edytowalnej. Szczegó-
łowe informacje na temat akcji Koperta życia 
zamieszczone zostaną w grudniowych wyda-
niach Wiadomości Ratuszowych.

Mat. pras.

Konkurs 
rozstrzygnięty

20 października w siedzibie Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania bi-
blioteki powiatowej, odbyła się uroczystość 
podsumowania powiatowego konkursu pla-
stycznego W zaczarowanym świecie książki. 
Jego celem było pobudzanie   wrażliwości,   
wyobraźni  i   aktywności   twórczej dzieci 
i młodzieży w dziedzinie plastyki. Zadaniem 
uczestników konkursu (w zależności od wie-
ku) było stworzenie ilustracji lub przygoto-
wanie pracy plastycznej przedstawiającej 
swoją ulubioną powieść lub postać z bajki. 
Przy ocenie prac konkursowych jurorzy kie-
rowali się m.in. zgodnością pracy z tematem 
konkursu, jej oryginalnością, pomysłowo-

ścią autora, estetyką pracy i jej wartością 
artystyczną. Po wnikliwym zapoznaniu się 
z pracami plastycznymi 141 uczestników 
jury postanowiło nagrodzić 20 osób. Wśród 
laureatów znaleźli się: Roksana Bączek, Alina 
Madzia i Maja Mulawka z Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie, Angelika Cwynar z Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie – Filia nr 3, Wiktoria 
Rajwa z Biblioteki Publicznej w Skoczowie, 
Małgorzata Kajstura z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Goleszowie – Filia w Puńcowie, 
Małgorzata Cieślar i Patrycja Sikora z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Brennej, Kacper 
Kocoń ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bren-
nej, Wiktoria Dobrowolska i Sebastian Kobie-
lusz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej, 
Cyprian Ochodek ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Cieszynie, Emilia Żur z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Chybiu, Hanna Pilch i Klara Mi-
chałek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle, 
Lidia Cieślar, Wiktoria Martynek, Łukasz Sza-
rzec, Tymon Pilch i Tymoteusz Szalbot z Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wiśle.

Nagrody w postaci dyplomów, książek 
i gier planszowych wręczyła laureatom 
Izabela Kula – dyrektor Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie. Ponadto laureaci konkursu 
wzięli udział w bardzo ciekawych, interak-
tywnych warsztatach chemicznych połą-
czonych z zabawą Żelusiowe laboratorium. 

Biblioteka Miejska
Żelusiowe laboratorium uatrakcyjniło galę 
wręczenia nagród.

Rodacy z Brazylii

Goście z Brazylii na moście Przyjaźni.

Wspólne zdjęcie na Wzgórzu Zamkowym.

Wizyta młodych
Cieszyn odwiedziła grupa 14 młodych 

osób z Europy w ramach Międzynarodo-
wego Programu Staży Parlamentarnych. 
Grupa zwiedziła miasto, spotkała się także 
z burmistrzem Cieszyna, Ryszardem Ma-
curą.  Nie było problemu z komunikacją, bo 
chociaż nie wszyscy stażyści mają polskie  
korzenie, po polsku mówią znakomicie.

W programie chodzi o wspieranie za-
interesowania młodych ludzi demokracją 
i społeczeństwem oraz rozbudzenie w nich 
zaciekawienia życiem politycznym i pu-
blicznym różnych krajów. 

Pobyt młodych w Cieszynie został zorgani-

W poniedziałek 24 października gościli-
śmy w Cieszynie grupę polskich emigrantów 
z Brazylii. Przyjechali do naszego kraju na za-
proszenie fundacji Wolne Miejsce i na trasie ich 
pobytu znalazł się także Cieszyn. Na co dzień 
mieszkają w Cruz Machado, należącym do 
dystryktu Santana. Są potomkami Polaków, 
którzy w 1911 r. przyjęli zaproszenie rządu 
brazylijskiego celem zasiedlania terenów gó-
rzystych. Założyli miasto, którego 65 proc. 
mieszkańców posiada polskie pochodzenie. 
Same nazwiska naszych gości, którzy nale-
żą już do piątego pokolenia, świadczą o kraju 
pochodzenia: Grzesznik, Krawczyk, Mirek. 
Mieszkańcy Cruz Machado żyją głównie z rol-
nictwa, dbają o zachowanie polskiej tradycji, 
a języka uczą się tylko w domu. Nie działa tam 
żadna polska szkoła, ponieważ do chwili obec-
nej traktowani są jako przybysze zza oceanu. 
Wielu z nich mieszka bardzo skromnie. 

Wizytę w Cieszynie goście rozpoczęli od 
spotkania z uczniami I LO im. A. Osuchow-
skiego. Następnie wraz z towarzyszącymi im 
młodymi ludźmi ze szkoły, zobaczyli Salę Se-
syjną w Ratuszu. Zostali oprowadzeni po Mu-
zeum Ziemi Cieszyńskiej, odwiedzili Książni-
cę Cieszyńską. Po obiedzie wraz z ekipą TVP 
przekroczyli most graniczny, by odwiedzić 
Czeski Cieszyn. Spotkanie z naszym miastem 
zakończyli na Wzgórzu Zamkowym, obdaro-
wani cieszyńskimi ciasteczkami. Cieszyn na-
prawdę ich ucieszył.

Mat. pras.

zowany z inicjatywy posła Piotra Pyzika. Nad 
Olzą pojawił się on wraz z koordynatorem 
biura poselskiego, Tomaszem Pasławskim. 
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Srebrna Cieszynianka dla Władysławy Magiery
Tradycyjnie już 11 listopada, w Na-
rodowe Święto Niepodległości, 
w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
zostaną wręczone Laury Ziemi Cie-
szyńskiej. Srebrną Cieszyniankę 
odbierze na deskach teatru Wła-
dysława Magiera. Jest aktywna na 
wielu polach, o czym można się do-
wiedzieć, czytając poniższy tekst.

Władysława Magiera urodziła się w 1955 
roku w Rybniku. Jest mężatką, mieszka w 
Cieszynie. Jej rodzina pochodzi z obu stron 
Olzy. Ojciec wywodzi się z Suchej Górnej; po 
II wojnie światowej przeprowadził się razem 
z żoną do Hażlacha, gdzie pani Władysława 
spędziła dzieciństwo i młodość. Z zawodu 
jest historykiem, obecnie jest już na emerytu-
rze. Cały czas poświęca się jednak innej pasji, 
jaką jest turystyka. Poznaje bliższe i dalsze 
okolice z rodziną, ale także w charakterze 
przewodnika. Była i jest związana z wieloma 
organizacjami działającymi na całym Śląsku 
Cieszyńskim. Mowa choćby o Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, Międzynarodowej Organizacji 
Soroptimist International (Klub w Cieszynie), 
Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku, Pol-
skim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznaw-
czym (Koło Terenowe nr 4 Przewodnik) czy 
Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym 
w Republice Czeskiej. Współpracuje także 
z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej.

– Pani Władysława Magiera jest osobą wyjąt-
kową, otwartą i pełną empatii. Dlatego też znaj-
duje uznanie społeczności Cieszyna, a jej działal-
ność charakteryzująca się innowacyjnością jest 
doceniana przez inne organizacje pozarządowe 
i instytucje kulturalne – czytamy w piśmie pod-
pisanym przez Halinę Małaszkiewicz, prezy-
denta Klubu w Cieszynie Soroptimist Interna-
tional. To właśnie ten Klub zgłosił kandydaturę 
Władysławy Magiery do lauru Srebrnej Cie-

szynianki 2016, podkreślając zasługi w wielu 
dziedzinach. Należała ona do nielicznej grupy 
osób, dzięki którym na uroczystej sesji w roku 
2012 radni Sejmiku Województwa Śląskiego 
przyjęli oświadczenie dotyczące uczczenia 
Józefa Kiedronia, wybitnego Ślązaka i Polaka, 
współtwórcy ruchu narodowego i oświato-
wego na Śląsku Cieszyńskim, w 80. rocznicę 
jego śmierci. Wspólnie z Kongresem Polaków 
zorganizowała sesję naukową poświęconą tej 
postaci. Także w 2012 roku z jej inicjatywy 
na Muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu 
umieszczono tablicę informującą o zasługach 
patronki tej placówki. Z kolei w Cieszynie z jej 
inicjatywy na Wzgórzu Zamkowym powstała 
Uliczka Cieszyńskich Kobiet, przedsięwzięcie, 
które nie ma sobie równych chyba w całej Pol-
sce. W 2014 roku doprowadziła do wznowie-
nia kucharskiego bestselleru – Kuchni Śląska 
Cieszyńskiego czyli wyboru przepisów Emilii 
Kołder.

– We wrześniu 2014 roku odsłonięto w Cieszy-
nie tablicę poświęconą Marii Geysztowt-Berna-

Władysława Magiera w regionalnym wydaniu.

towiczowej, a w czerwcu 2015 roku w Orłowej 
na Zaolziu tablicę Wandy Wójcik, co było pokło-
siem aktywnych działań Władysławy Magiery – 
napisała dalej Halina Małaszkiewicz.

– Jesteśmy pełni podziwu dla działań spo-
łecznych pani Władysławy Magiery. Współ-
pracę z Kongresem Polaków w Republice 
Czeskiej nawiązała w 2010 roku. Dzięki jej 
aktywności wiele postaci, głównie kobiet, 
których działalność uległaby zapomnieniu, 
na nowo zaistniało w społecznej świadomo-
ści – zwrócił uwagę Mariusz Wałach, pre-
zes Kongresu Polaków w RC. – Na uwagę 
zasługuje również jej działalność populary-
zatorska na łamach lokalnej prasy i spotka-
nia z czytelnikami, gdzie w bardzo ciekawy 
sposób opowiada historię widzianą oczami 
kobiet. Napisała też wiele haseł do „Leksyko-
nu Polaków w Republice Czeskiej i na Słowa-
cji” oraz nagrała wiele audycji do polskiego 
radia w Ostrawie. Podkreślić też należy jej 
całkiem oddolną inicjatywę na rzecz współ-
pracy transgranicznej – zauważył.

Po obu stronach Olzy Władysława Ma-
giera jest znana także z działalności wy-
dawniczej. Niestrudzenie przygotowuje 
kolejne książki o zasłużonych dla Śląska 
Cieszyńskiego kobietach. Robi to całym 
sercem. W jednej z pozycji tak napisała 
o swojej pracy: Dla mnie, prawie zawsze, od-
zyskiwanie historii kobiet oznacza emocjo-
nalny kontakt z bohaterką. Właściwie każda 
z pań, o których pisałam, była w jakiś sposób 
dla mnie interesująca. Praca nad zbieraniem 
materiałów przynosiła wiele satysfakcji, od-
krywałam nowe zdarzenia, nawiązywałam 
ciekawe znajomości z tymi, którzy dzielili się 
ze mną swoją wiedzą i doświadczeniami.

Dzięki Władysławie Magierze białe plamy 
na mapie historii kobiet są stopniowo wy-
pełniane i z każdym rokiem jest ich coraz 
mniej, choć autorka odnajduje co rusz nowe 
panie, co do których ma pewność, że powin-
na podzielić się ich niebanalnymi historiami. 

wot

Rekordowa  
darowizna na koncercie

Wyjątkową szczodrość okazali słuchacze Charytatywnego Koncertu 
Muzyki Filmowej, który odbył się w cieszyńskim kościele Jezusowym 
w ostatni piątek. Podczas kwesty zebrano aż 16 847,74 zł. Środki te zo-
staną przeznaczone na zakup nowoczesnego videoduodenoskopu dla 
Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Śląskiego. Wydarzenie zorganizo-
wały Szpital Śląski, Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego i Starostwo 
Powiatowe. Wydarzenie odbywało się w ramach XXVII Międzynarodo-
wej Dekady Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej.

– Szpital Śląski w Cieszynie jest bardzo ważny. Każdy może korzystać 
z jego usług, ale też każdy może przyczynić się do jego rozwoju poprzez 
choćby najmniejszą wpłatę – mówiła Inez Scherle, wiceprezes Funda-
cji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Dyrektor Czesław Płygawko dodał 
natomiast, iż cieszy fakt, że z roku na rok balkony kościoła w czasie 
charytatywnego koncertu zapełniają się coraz bardziej.

– Dziękuję za liczne uczestnictwo. Dzisiejszy koncert jest wartością 

samą w sobie. Widać, że społeczeństwo wspiera cieszyński szpital, ale 
bez pomocy starostwa nie wszystko byłoby możliwe – zaznaczył dy-
rektor Szpitala Śląskiego.

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego wraz ze Szpitalem Ślą-
skim, przy wsparciu starostwa, od siedmiu lat organizuje charyta-
tywną zbiórkę. Pozyskane do tej pory środki finansowe pozwoli-
ły na zakup m.in. elektromiografu dla Oddziału Neurologicznego, 
laparoskopu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, napędu 
ortopedycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 
lasera dla Oddziału Urologicznego. Ponadto Stacja Dializ zyskała 
nowy aparat do hemodializy, czyli tzw. sztuczną nerkę, a Zakład 
Diagnostyki Obrazowej – USG do diagnostyki onkologicznej. 

– Dzięki dzisiejszej kweście i tej szczególnej pomocy finansowej coraz 
bliżej jest do finalizacji zakupu drogiego sprzętu – videoduodenoskopu, 
który będzie służyć wszystkim mieszkańcom powiatu cieszyńskiego do 
specjalistycznych badań i zabiegów operacyjnych na drogach żółciowych 
i trzustkowych – wyjaśnił znaczenie nowego sprzętu Stanisław Miko-
łajczyk, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Szpital Śląski
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Gośćmi Ryszarda Macury, burmistrza Cieszyna, 
na konferencji prasowej byli: ks. biskup Adrian 
Korczago (drugi z prawej) i ks. Jerzy Below.
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Rok pełen wydarzeń
Poniedziałkowe uroczyste nabożeństwo 

w kościele Jezusowym w Cieszynie rozpo-
częło obchody 500 lat Reformacji. Do 31 paź-
dziernika 2017 roku, 500 lat po tym, jak mnich 
augustiański Marcin Luter przebił do drzwi 
kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, 
wiele będzie się działo w samym Cieszynie, na 
całym Śląsku Cieszyńskim, ale i całej Polsce. 
– Luteranie i nie tylko będą spotykali się w róż-
nych miejscach, aby dziękować Bogu za niezwy-
kłe dzieło Reformacji, czyli odnowy kościoła, 
która trwa po dziś dzień. To niepowtarzalny 
przywilej, że ogólnopolskie obchody roku jubi-
leuszowe możemy zacząć w Cieszynie. – mówił 
w piątek 28 października na konferencji pra-
sowej ks. Adrian Korczago, biskup cieszyński 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
Biskup przyjął zaproszenie do udziału w kon-
ferencji prasowej Ryszarda Macury, burmi-
strza Cieszyna, i pojawił się w towarzystwie 
ks. Jerzego Belowa, przewodniczącego Rady 
Ewangelickich Dni Kościoła. Jak mówił biskup, 
w świętowaniu 500 lat Reformacji nie chodzi 
wyłącznie o spojrzenie na wydarzenie, które 
umownie określa się jako początek Reforma-
cji. – Nie chcemy się skoncentrować wyłącznie 
na XVI wieku, ale przyjrzeć się całemu proce-
sowi odnowy Kościoła na przestrzeni 500 lat. 
Pragniemy zobaczyć, jaką siłę oddziaływania 
miał fakt, że wprowadzono w Kościele język na-
rodowy, w każdym kraju odrębny, by uczestnicy 
tychże nabożeństw mieli możliwość pełnego 

udziału w procesie, który się dzieje, liturgicz-
nym procesie rozmowy z Bogiem; wreszcie, by 
otrzymali dostęp do Słowa Bożego, mogli się nim 
na co dzień karmić, by rzutowało ono na przyj-
mowane przez nich postawy życiowe. Wiemy, że 
Reformacja przyczyniła się w znacznym stopniu 
do rozwoju muzyki, sztuki, architektury i wielu 
jeszcze innych dziedzin życia społecznego. Mia-
ła także ogromny wpływ na rozwój edukacji. 
Zatem będziemy chcieli za te wszystkie aspekty 
dziękować, ale przyglądać się także współcze-
sności – dodał ks. Adrian Korczago.

Kolejnym wydarzeniem w ramach 500 lat 
Reformacji będzie Śląskie Forum Reforma-
cyjne, które odbędzie się w Bielsku-Białej 
już 5 listopada. Przy tej okazji spotkają się na 
swoich sesjach synody diecezji cieszyńskiej 
i katowickiej. – Całość rozpocznie się nabożeń-
stwem w kościele na Placu Lutra, skąd przenie-
siemy się do auli Towarzystwa Szkolnego Reja, 
gdzie odbędzie się Śląskie Forum Reformacyj-

ne. Z jednej strony chcemy spojrzeć na naszą hi-
storię, z drugiej pokazać ewengelicko-luterań-
ską tożsamość, ale także powiedzieć i pokazać, 
jak będziemy ten rok jubileuszowy przeżywali 
– zapowiedział ks. Jerzy Below.

Uroczystości wrócą do Cieszyna 8 lutego 
2017 roku. Już przed południem na Rynku 
zaparkuje tzw. bus reformacyjny, w którym 
będzie można zapoznać się z wieloma cieka-
wymi materiałami. Cieszyn jako Europejskie 
Miasto Reformacji znalazł się na trasie busa. 
Najważniejsze wydarzenie zaplanowano jed-
nak dopiero na wczesne popołudnie. O godz. 
16.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza odbędzie 
się uroczysta sesja Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Rady Miejskiej Cieszyna oraz Rady 
Powiatu Cieszyńskiego. – To pierwsza wspól-
na sesja, wszystkie strony chciały takiego wy-
darzenia. To na pewno będzie ważne i ciekawe 
spotkanie  – mówił ks. Below.

Ponadto z ważniejszych wydarzeń, od 15 do 
18 czerwca, na terenie diecezji cieszyńskiej 
odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. Roz-
poczną się od nabożeństwa w kościele leśnym 
na Równicy, skąd przeniosą się do Wisły. Pią-
tek został zarezerwowany z kolei na Cieszyn. 
Imprezy skupią się wokół Rynku oraz kościoła 
Jezusowego. Będą koncerty, przedstawienia. 
Sporo wydarzeń przygotowano dla młodzie-
ży z racji corocznego Ogólnopolskiego Zjazdu 
Młodzieży Ewangelickiej. Wszystko wskazuje 
na to, że w tym samym dniu w kościele Jezu-
sowym wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Śląsk 
z programem Solus Christus.

wot

2000 cebulek!
Rozpoczęła się XIX Ogólnopolska Kampa-

nia Hospicyjna Pola Nadziei, która ma uwraż-
liwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie 
ludzi żyjących w najbliższej okolicy. Trady-
cyjnie pod kierunkiem wolontariuszy z Ho-
spicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszy-
nie grupy dzieci i młodzieży sadzą na jesień 
żonkile, które wiosną przypomną o akcjach 
prowadzonych na rzecz chorujących na raka. 
Takie rabatki powstały m.in. przy SP3, SP7, 
SP z Zamarsk, przy przedszkolach: Dzieciątka 
Jezus, TOTU, Przedszkolu nr 4, przy Szkole Or-
ganizacji i Zarządzania oraz parafii św. Jerze-
go. Żonkile posadzono również przed biurem 
hospicjum przy ul. Wąskiej.

Mat. pras.

Uczniowie z II LO im. M. Kopernika razem z 
dyrektorem G. Ząbkiem i Haliną Sajdok-Żyłą 
z hospicjum przygotowali „Pola nadziei” przed 
swoją szkołą. 

Ekscytujący  
świat aplikacji

Technologie również mogą łączyć ko-
biety. Przekonały się o tym uczestniczki 
warsztatów programowania, które odbyły 
się w dniach 15-16 października 2016 r na 
Zamku Cieszyn. Organizatorem Rails Girls 
Cieszyn było stowarzyszenie Soroptimist 
International Klub w Cieszynie, które dzia-
ła na rzecz kobiet i dziewcząt. 

Projekt Rails Girls na Granicy. Cieszyn 
2016 to bezpłatne warsztaty programowa-
nia skierowane do dziewcząt i kobiet, na 
których miały możliwość kontaktu z eks-
cytującym światem budowania aplikacji 
internetowych, ale także ze środowiskiem 
doświadczonych programistów. Uczest-
niczki kierowały się różnymi motywacjami, 
ale najważniejsze z nich to chęć zdobycia 
wiedzy z zakresu programowania, pozna-
nie nowych technologii lub zmiana drogi 
zawodowej. Dwudniowe warsztaty skupiły 
więc na Zamku Cieszyn liczne grono kobiet 
i dziewcząt z obu stron Olzy, ale również 
innych miast Polski i Czech. np. Krakowa, 
Warszawy, Gliwic, Sosnowca, Pragi, Brna, 
Hawierzowa. Pod okiem trenerów dziew-
czyny poznawały lub rozwijały swoje umie-
jętności w języku programowania Ruby. 
Kontakt z coachami pozwolił uczestniczkom 
na przełamywanie istniejących barier, bez-

pośrednie konsultowanie się, a w rezultacie 
inspirował je do działania.

Wszyscy uczestnicy (kilkadziesiąt osób) 
w czasie dwudniowego pobytu mieli rów-
nież możliwość poznania Cieszyna i Cze-
skiego Cieszyna, zbliżenia się do obu kultur 
oraz połączenia historii z nowoczesnością 
i innowacyjnością. Mamy nadzieję, że dla 
wszystkich był to pożytecznie, ale również 
miło spędzony czas.

Zainteresowanie kobiet i dziewcząt 
udziałem w warsztatach było znaczące. 
Niewątpliwie wpłynęło na to również 
objęcie projektu honorowym patronatem 
burmistrzów Cieszyna i Czeskiego Cieszy-
na. Międzynarodowa Organizacja Sorop-
timist Internatonal Klub w Cieszynie wy-
soko ceni sobie akceptację włodarzy miast 
dla swojej działalności.

 Soroptimist Klub w Cieszynie

Warsztaty odbywały się w Zamku Cieszyn.
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Teatr poleca

Dom Narodowy zaprasza W Bibliotece...

Cieszyński Festiwal Jazzowy
W dniach 14-19 listopada już po raz 43. 

jazz zabrzmi nad Olzą! Szczegółowy pro-
gram imprezy dostępny jest na plakatach 
ulotkach oraz stronie internetowej www.
domnarodowy.pl. Szczególnie polecamy 
koncerty w Domu Narodowym.

Prezentacje 2016  
Członkowie Cieszyńskiego Towarzystwa 

Fotograficznego raz do roku konfrontują swo-
je prace na Prezentacjach. Każdy ze swoim 
spojrzeniem i swoją wrażliwością przedsta-
wia jak widzi świat lub jak chciałby go widzieć. 
Tegoroczną wystawę można oglądać w Galerii 
Domu Narodowego do 15 listopada.

Historia Cieszyńskiego Towarzystwa 
fotograficznego rozpoczęła się w okresie 
międzywojennym, kiedy to w roku 1930 
powstał Amatorski Foto-Klub. Członkowie 
klubu spotykali się z różną częstotliwością, 
ale zawsze we wtorki o godzinie 18.00. Po 
czterech latach działalności udało się zor-
ganizować pierwszą wystawę dostępną 
dla szerszej publiczności – w cieszyńskim 
Muzeum. Okres wojny to czas zawieszenia 
działalności Foto-Klubu, jednakże cieszyń-
scy fotograficy pozostali aktywni i foto-
grafowali, niejednokrotnie z narażeniem 
życia. Wiele z ich zdjęć było wykorzystywa-
nych w prasie i wydawnictwach w okresie 
późniejszym. Po wojnie cieszyńskie śro-
dowisko fotograficzne prawie nie istniało 
w formie zorganizowanej. Zmiana nastąpiła 
w roku 1957, kiedy powołany został Oddział 
Polskiego Towarzystwa Fotograficznego 

w Cieszynie, który w roku 1961 przyjął 
nazwę Cieszyńskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne, pod którą funkcjonuje do tej pory. 
Tradycyjnie też spotykamy się we wtorki 
o godzinie 18.00, a spotkania upływają na 
dyskusjach o fotografii, organizowaniu we-
wnętrznych konkursów, jak choćby kon-
kurs Zdjęcie miesiąca, którego efekty można 
oglądać w Galerii Jednego Zdjęcia w oknie 
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Naro-
dowy. Przede wszystkim jednak fotografu-
jemy, może bez narażania życia, ale ciągle 
z wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu 
co jakiś czas udaje się zorganizować wysta-
wę lub wziąć udział w konkursie. Rok 2016 
był pod tym względem naprawdę udany. 
Nasze grono powiększyło się o pięć osób. 
Braliśmy udział w wystawach grupowych, 
organizowaliśmy wystawy indywidualne, 
zdobywaliśmy nagrody w konkursach. 

COK Dom Narodowy

Biblioteka Miejska w Cieszynie, w ramach 
jubileuszu 70-lecia, serdecznie zaprasza na 
inspirujące spotkanie z Mieczysławem Bień-
kiem, słynnym górnikiem „Hajerem”– po-
dróżnikiem z Nikiszowca. Spotkanie pt. Azja 
środkowa na wesoło odbędzie się 17 listopada 
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej cieszyń-
skiej biblioteki. Wstęp wolny. 

Biblioteka Miejska

Spektakl Edukacja Rity oparty na angielskiej 
sztuce Willy'ego Russella jest historią pary 
bohaterów, których różni niemal wszystko: 
wykształcenie, status społeczny, podejście do 
życia. On jest zrezygnowanym, zgorzkniałym, 
topiącym smutki w alkoholu pracownikiem 
naukowym, ona – ambitną, rozentuzjazmowa-
ną, poszukującą siebie dziewczyną z ubogiej 
dzielnicy. To spotkanie zmienia ich oboje...

Teatr
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Zamek Cieszyn organizuje...

O Kukuczce na Snow Film Fest
Jak to się stało, że niewysoki, małomówny 

chłopak ze Śląska, elektromonter po szkole 
zawodowej, stał się „wielki”? Będzie można 
zapytać o to Dariusza Kortko i Marcina Pie-
traszewskiego – autorów książki Kukuczka. 
Opowieść o najsłynniejszym polskim himala-
iście. Spotkanie rozpocznie cieszyńską edy-
cję Snow Film Fest, czyli największego w Re-
publice Czeskiej i Słowacji festiwalu filmów 

Dla firm i instytucji publicznych 
To nowy cykl szkoleniowy dla przedsiębior-

ców – innowatorów. Rozpoczyna go spotka-
nie z dr Agnieszką Szóstek, która jest szefem 
Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej 
na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej 
współpracowała m.in. z Play, Allegro, BZWBK, 
PZU, Netią, Tatrzańskim Parkiem Narodo-
wym. Prowadząca spotkanie Badanie potrzeb 
i projektowanie usług jako narzędzie budowania 
przewagi rynkowej firmy pokaże, jak wielką 
wartość daje przysłuchiwanie się potrzebom 
klientów oraz w jaki sposób wykorzystać 
tę wiedzę w procesie projektowania usług. 
Udowodni, że nie musi to być ani trudne, ani 
drogie. Spotkanie odbędzie się 4 listopada, 
w godz. 10.00-12.00. Szczegóły (formularz 
zgłoszeniowy, cennik) na www.zamekcieszyn.
pl. Tego samego dnia zapraszamy również do 
Zamku Cieszyn przedstawicieli urzędów, in-
stytucji i innych jednostek sektora publiczne-
go na spotkanie poświęcone projektowaniu 
usług. Będzie można przekonać się, że jest to 
skuteczne narzędzie, usprawniające działa-
nie urzędów czy instytucji, które na dodatek 
wpływa na poprawę jakości życia w mieście. 
Spotkanie odbędzie się 4 listopada w godz. 
13.00-15.00. Udział w nim jest bezpłatny, ale 
obowiązują zgłoszenia. Informacje: www.za-
mekcieszyn.pl lub 33 851 08 21 wew. 30. 

Gościnne  
miasta historyczne 

Tegoroczna edycja Dizajnu w przestrzeni 
publicznej jest poświęcona dostępności miast 
historycznych. Jednak kategoria „dostęp-
ność” jest rozumiana bardzo szeroko. Właści-
wie jej synonimem może być słowo „gościn-
ność”, czyli otwartość miast na mieszkańców 
i przyjezdnych z rozmaitymi dysfunkcjami 
i o bardzo różnych potrzebach. 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. 
Jednak przydają się partnerzy, koalicje, pro-
gramy i oczywiście… pieniądze. O tym będzie 
mowa podczas konferencji, zaś na towarzy-
szącej jej wystawie będzie można zobaczyć 
przykłady miast, w których dostępność, czyli 
gościnność nie są tylko pięknymi hasłami. 
Zapraszamy do Zamku Cieszyn 9 listopada 
o godz. 11.00. Wstęp jest wolny. 

Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości

To międzynarodowy projekt promujący 
rozwój biznesowych inicjatyw. Po raz kolejny 
w jego przygotowanie włączają się Klub Przed-

outdoorowych i podróżniczych. Zapraszamy 
na spotkanie z autorami książki 4 listopada 
o godz. 17.00 w Herbaciarni Laja. Wstęp jest 
wolny. Natomiast projekcje filmowe zaczyna-
ją się tego samego dnia o 19.00, a 5 listopada 
o 16.00. Bilet wstępu kosztuje 8 zł. Filmy będą 
miały napisy w polskiej wersji językowej. Or-
ganizatorami Snow Film Fest w Cieszynie są: 
Fundacja Laja i Petrklíč Help, a Zamek Cieszyn 
partnerem. Informacje na: ww.laja.pl, www. 
zamekcieszyn.pl.

siębiorcy oraz Zamek Cieszyn. Zaproszenie 
do udziału w wydarzeniu jest kierowane do 
uczniów i studentów, przedsiębiorców i osób 
planujących prowadzenie własnej działalno-
ści. W poniedziałek, 14 listopada, zapraszamy 
na spotkanie z Darią Nożyńską-Pełką i Janem 
Kundziołką z Fundacją Social Wolves, które bę-
dzie poświęcone kompetencjom przyszłości. 
15 listopada Mateusz Maik i Michał Kucharski, 
przedstawiciele śląskiego oddziału Akademic-
kich Inkubatorów Przedsiębiorczości, popro-
wadzą warsztaty dotyczące: faktów i mitów 
na temat prowadzenia własnego biznesu, kre-
owania pomysłów na biznes oraz budowania 
modelu biznesowego. W środę, 16 listopada, 
będzie można sprawdzić, czym różni się biznes 
od pasji i dowiedzieć się, jak zrobić biznes, który 
zaczyna się od pasji. A wszystko to na przykła-
dzie Studia Ilustratorsko-Projektowego Dinksy, 
o którym opowie Urszula Szwed. Tego samego 
dnia odbędzie się spotkanie ze Zdzisławem 
Sobierajskim, przedsiębiorcą zajmującym się 
m.in. wdrożeniami nowych produktów, zatytu-
łowane: 10 najczęściej popełnianych błędów we 
współpracy inwestora z projektantem. Uczest-
nicy spotkania poznają „od kuchni” proces 
wprowadzania nowych produktów na rynek 
i zobaczą od jak wielu czynników zależy sukces 
lub porażka biznesowego przedsięwzięcia. Na-
tomiast 17 listopada Piotr Staszak, menedżer 
AIP Bielsko-Biała, właściciel firmy Kreacja Co-
pywriting, będzie mówił m.in. o tym, jak poko-
nać strach przed prowadzeniem własnego biz-
nesu. Drugie z jego spotkań będzie poświęcone 
mediom społecznościowym. Na zakończenie 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Ewa 
Gołębiowska i Lubomira Trojan z Zamku Cie-
szyn pokażą podstawy projektowania usług. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłat-
ny, ale obowiązują zgłoszenia. Rejestracja do 
7 listopada, tel. 33 851 08 21 w. 22 lub stp@
zamekcieszyn.pl. Informacje na: www.zamek-
cieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

Kino na Granicy  
na finiszu...

Kino na Granicy kończy swoje tournée po 
Polsce i Czechach, a teraz zaprasza na spe-
cjalny, przedpremierowy pokaz filmu Opieka 
domowa (reż. S. Horák, 2015), który odbędzie 
się w sobotę, 5 listopada o godz. 12.00 w ki-
nie Piast. Projekcja ta kończy kilkutygodnio-
wy projekt Kino na Granicy w Drodze współ-
finansowany przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

– Seans podsumowujący Kino na Granicy 
w Drodze organizujemy dla naszych partne-
rów, sponsorów, a przede wszystkim przyja-
ciół Kina na Granicy, z którymi chcielibyśmy 
się spotkać raz jeszcze, na spokojnie po fil-
mowej majówce – wyjaśniają organizatorzy 
Kina na Granicy. 

Bezpłatne bilety na film Opieka domowa 
można odebrać w kasie kina Piast. Liczba 
miejsc ograniczona.

Organizatorzy

Głos wolny  
od stereotypów

Celem inicjatywy Słowa na granicy zmian, 
realizowanej przez Cieszyńskie Stowarzy-
szenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź, 
jest zmiana wizerunku osób po kryzysach 
psychicznych. Po warsztatach i wystawach, 
przyszedł czas na słuchowisko, które jed-
noczy ponad diagnozą. Osoby po kryzysach 
psychicznych wraz ze studentami Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego oży-
wiają zapomniany dramat Karola Irzykow-
skiego Zwycięstwo. Spektakl żywego słowa 
jest okazją, by zamanifestować, że zaburze-
nia psychiczne nie odbierają mowy ani nie 
przekreślają społecznej aktywności. Zapra-
szamy do udziału w jedynym pokazie Zwycię-
stwa 8 listopada, o godz. 12.30 w Kinie Piast. 
Na wydarzenie obowiązują imienne karty 
wstępu. Więcej informacji pod adresem: slo-
wanagranicy@gmail.com.

Organizatorzy
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Język stela
9 listopada o godz. 16.00 Zarząd koła 

nr 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zapra-
sza  do siedziby przy ul. P. Stalmacha 14 
wszystkich członków i sympatyków na co-
miesięczne spotkanie. Gościem specjalnym  
będzie pracownik naukowo-dydaktyczny, 
historyk – prof. Idzi Panic. Podzieli się wie-
dzą zawartą  w swojej nowej książce pt. Ję-
zyk mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

Wszelkie informacje dot. działalności koła 
nr 1, można uzyskać pod nr. tel. 516 274 650.

MZC

Nakrętkowe  
pola nadziei

Rozpoczęła się kolejna akcja zbierania 
plastikowych nakrętek dla Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty w roku szkolnym 
2016/2017. W roku szkolnym 2014/2015 
udało się zebrać 1502 kg, a w zakończonym 
2015/2016 – 2777 kg. W obecnym roku 
szkolnym liczymy na ustanowienie kolejne-
go rekordu. Lista tegorocznych ofiarodaw-
ców: Miasto Wisła 420 kg, SP6 Cieszyn 90 
kg, Przedszkole nr 3 w Skoczowie 60,5 kg, 
LO im. Kopernika w Cieszynie 46 kg, Biblio-
teka w Cisownicy 25 kg, Starostwo Powia-
towe w Cieszynie 21 kg, anonimowa pani 
14 kg, Willa Amalia z Wisły 7 kg. W sumie 
od września uzbierano już 683,5 kg – wspa-
niały start kolejnego roku zbiórki!

Innowacje społeczne
Masz pomysł? Zdobądź dofinansowanie 

i popraw sytuację młodych. Ruszył nabór do 
projektu Akcja Inkubacja. Jeżeli chcesz dowie-
dzieć się więcej na temat innowacji społecz-
nych i tego, jak zgłosić swój własny pomysł, 
który ma szansę być sfinansowany – zachęca-
my do udziału w spotkanieu informacyjnym, 
które odbędzie się 16 listopada, w godzinach 
od 15.00 do 17.00 w siedzibie Wydziału Za-
miejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Frysztacka 44.

Innowacje społeczne to nowe metody 
rozwiązywania problemów społecznych. 
Wielu chce poprawiać świat, ale nieliczni 
korzystają z oferowanych możliwości roz-
woju. Czas, aby to zmienić. 

Proces inkubowania innowacji społecznych 
to rodzaj wsparcia zalążków nowych pomy-
słów, ich dopracowywanie, testowanie i upo-
wszechnianie czy nawet włączanie do polityki. 
W ramach projektu grantowego pomysłodaw-
com udzielone zostanie kompleksowe wspar-
cie merytoryczne, techniczne oraz finanso-
we. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do 
etapu testowania, otrzymają grant od 5000 
do 80 tys. złotych. Zakładane jest rozwinięcie 
i przetestowanie sześćdziesięciu, a wdrożenie 
ośmiu najlepszych innowacji społecznych.

Innowacje społeczne zgłoszone do projektu 
Akcja Inkubacja muszą dotyczyć rozwiązań do-
tyczących przechodzenia z obszaru edukacji 
do zatrudnienia: z jednej strony odpowiadać 
na problemy systemu edukacji w kontekście 
wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający 
się rynek pracy, z drugiej proponować dzia-
łania wzmacniające relacje obu obszarów. Ich 
odbiorcami będą uczniowie, absolwenci poza 
rynkiem pracy chcący podnieść kwalifikacje 
zawodowe lub przekwalifikować się i pracują-
cy poniżej swoich kwalifikacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o potwierdzenie swojej obecności poprzez 
wysłanie e-maila na adres: biuro@akcjain-
kubacja.pl wpisując w temacie wiadomości 
imienia i nazwiska uczestniczki/uczestni-
ka wraz z dopiskiem – potwierdzam swój 
udział w spotkaniu informacyjnym 16 li-
stopada. Udział w wydarzeniu i w projek-
cie Akcja Inkubacja jest bezpłatny. Licz-
ba uczestników spotkania ograniczona, 
o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

WSB

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji 
tych wszystkich, którzy brali w niej udział 
oraz nowych chętnych chcących dołączyć 
do grona przyjaciół Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty w Cieszynie. 

Zapraszamy do przyłączenia się do zbiór-
ki plastikowych nakrętek na rzecz Hospi-
cjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. 
Zgłoszenia odbioru większej liczby nakrę-
tek można dokonać pod numerem telefonu 
501 723 990. Oddając nakrętki prosimy na-
pisać na worku lub kartonie nazwę szkoły, 
przedszkola, instytucji, zakładu pracy, orga-
nizacji wraz z dopiskiem „dla Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty”. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu 
781 448 192. Hospicjum im Łukasza Ewan-
gelisty serdecznie dziękuje wszystkim, któ-
rzy włączyli się do akcji i liczy nadal na życz-
liwość i udział w zbiórce nakrętek. 

Organizatorzy

Czas na tenisa
Zapraszamy 12 listopada o godz. 9.00 do 

hali sportowej II LO im. M. Kopernika, plac 
Wolności 7b na III Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Fundacji Talent Cieszyn. Wszyst-
kich sympatyków tenisa stołowego zachę-
camy do kibicowania.

Fundacja Talent Cieszyn

Debata o reformie
Co ze szkołami w powiecie cieszyńskim, 

czyli debata o reformie edukacji, na którą 
zapraszamy przedstawicieli organów pro-
wadzących, dyrektorów szkół, nauczycieli, 
rodziców – osoby zainteresowane i zaniepo-
kojone konsekwencjami planowanych zmian. 
Debata odbędzie się 9 listopada o godz. 
16.00, w auli Gimnazjum Towarzystwa 
Ewangelickiego (GTE), ul. Sienkiewicza 2.

Likwidacja gimnazjów, powrót do 4-let-
niego liceum to hasła najbardziej kojarzo-
ne z proponowaną przez obecną władzę 
reformą edukacji. A co o polskim systemie 
oświaty i zapowiadanych zmianach myślą 
nauczyciele, rodzice uczniów i samorzą-
dowcy w naszym regionie?  

Powiat cieszyński posiada ogromne trady-
cje edukacyjne, które zobowiązują. Ucznio-
wie lokalnych szkół nie ustępują w wiedzy 
i osiągnięciach rówieśnikom z wielkich miast, 
co powinno być wystarczającym powodem 
do włączenia naszego głosu w ogólnopolskie 
rozważanie reformy proponowanej przez 
obecne Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Proponujemy rozmowę o  zmianach, któ-
re mogą być wprowadzone w niedalekiej 
przyszłości i dotknąć nasze lokalne spo-
łeczności. Planujemy debatę moderowaną 
przez dra Przemysława Sadurę – pracowni-
ka Uniwersytetu Warszawskiego, socjologa 
polityki, badacza systemu edukacyjnego. 
współautora wielu ekspertyz i analiz z za-
kresu edukacji. 

Krytyka Polityczna 

Z piosenką 
francuską w tle

Z okazji święta wina Beaujolais nouveau 
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Francu-
skiej oraz Restauracja Kamienica Koncza-
kowskich zapraszają 17 listopada o godz. 
18.00, Rynek 19 na piosenki francuskie aku-
stycznie, czyli recital Justyny Lewandow-
skiej z akompaniamentem Józefa Salika.

Beaujolais nouveau to najsłynniejsze z mło-
dych win gotowe do spożycia w sześć tygodni 
po winobraniu. Święto młodego francuskiego 
wina z rejonu Beaujolais, położonego w Bur-
gundii na północ od Lyonu, obchodzone jest 
rokrocznie na całym świecie w trzeci czwar-
tek listopada. Beaujolais nouveau produko-
wane jest z ręcznie zbieranych winogron 
odmiany gamay. Powstaje w wyniku przy-
spieszonego procesu winifikacji. Czerwone 
wino o owocowym smaku oraz dania kuchni 
francuskiej w ofercie restauracji.

Organizatorzy

Justyna Lewandowska.
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Marnotrawstwo gazu? W Cieszynie nie do pomyślenia!
Cieszyniacy znani są z pracowi-
tości, roztropności i… oszczęd-
ności. Z tego powodu do wydat-
kowanych pieniędzy podchodzą 
z rozwagą i odpowiedzialnością. 
W naszych gospodarstwach do-
mowych często wykorzystuje-
my gaz ziemny – do gotowania, 
pieczenia, ogrzewania mieszkań 
i podgrzewania wody do mycia 
i kąpieli. A przecież gaz kosztuje. 
Zatem zaoszczędzony gaz to za-
oszczędzone pieniądze, dlatego o 
tym będzie właśnie ten artykuł.

Na początek kilka informacji o gazie. Gaz 
ziemny, zwany „błękitnym paliwem”, to mie-
szanina różnych gazów, takich jak metan, etan, 
propan, butan, dwutlenek węgla, azot, wodór, 
siarkowodór, hel i argon. Jego głównym skład-
nikiem jest metan, stanowiący zwykle ponad 
90% składu chemicznego. Gaz powstawał 
przez miliony lat w porowatych skałach skoru-
py ziemskiej w wyniku beztlenowego rozkładu 
substancji organicznych (wytworzonych przez 
organizmy żywe lub ich szczątki). Aktualnie 
najwięcej gazu ziemnego wydobywają trzy 
kraje – Rosja, Stany Zjednoczone i Kanada. Sza-
cuje się, że rozpoznane złoża gazu ziemnego 
wystarczą ludzkości na 60-250 lat.

Gaz jako paliwo jest bardzo ekologiczny, 
praktycznie w wyniku jego spalania powsta-
je tylko dwutlenek węgla, para wodna oraz 
niewielkie ilości innych gazów, w tym tlen-
ków azotu. W 1m³ gazu ziemnego zawarta 
jest energia ok. 34 MJ (milionów dżuli), czyli 
mniej więcej równowartość 1 kWh (kilowa-
togodziny). To akurat tyle energii, aby zago-
tować 20 litrów wody, albo prasować pranie 
żelazkiem przez pół godziny. Cena 1m³ gazu 
wynosi, w zależności od dostawcy i taryfy, 
około 2 zł. Jeżeli ogrzewamy mieszkanie ga-
zem i do tego podgrzewamy wodę do mycia 
i kąpieli, to opłaty za gaz mogą nas kosztować 

nawet powyżej 2000 zł rocznie. Warto zatem 
zastanowić się, jak oszczędnie korzystać z 
gazu, bo zaoszczędzony gaz to pieniądze, 
które zostaną nam w kieszeni. Jest wiele spo-
sobów oszczędnego wykorzystania energii 
zawartej w gazie, omówimy niektóre z nich. 
Spróbujmy zastanowić się, czy nie można 
tych sposobów zastosować u siebie?

Nawet do 80% energii zużywanej w gospo-
darstwie domowym to energia przeznaczona 
na ogrzewanie mieszkania lub domu. Jeżeli 
ogrzewanie jest gazowe, aby zmniejszyć zuży-
cie gazu, należy ocieplić dom lub mieszkanie. 
Roczny koszt ogrzania gazem ocieplonego 
domu o powierzchni 120 m² wynosi oko-
ło 4 tys. zł , a domu bez izolacji aż 6,4 tys. zł. 
Zmniejszyć rachunki za ogrzewanie gazem 
można również instalując nowoczesny ko-
cioł kondensacyjny lub wymieniając okna na 
termooszczędne. Taka inwestycja szybko się 
zwróci. Nagrodą będą niższe rachunki za gaz.

Nie tylko przy ogrzewaniu możemy za-
oszczędzić gaz. Niestety, wymaga to niekie-
dy zmiany nawyków wśród domowników 
i dlatego czasem bywa bardzo trudne. Oto 
niektóre z takich sposobów:

• dostosuj temperaturę w pomieszcze-
niach do swojej aktywności i sposobu ich 
użytkowania. Zwiększenie temperatury 
o 1°C powoduje wzrost kosztów ogrzewa-
nia o ok. 6%. Optymalna temperatura w po-
mieszczeniach w dzień to 20°C, a w nocy 
16-17°C. Taka temperatura jest również 
korzystna dla zdrowia

• w razie potrzeby wietrzenia pomieszczeń, 
rób to krótko, lecz intensywnie. Błędem jest 
ciągłe wietrzenie poprzez niewielkie uchyle-
nie okna. Traci się w ten sposób dużo energii

• nie zasłaniaj grzejników meblami, fira-
nami lub innymi sprzętami. Przestrzeń wo-
kół grzejników powinna zapewniać swo-
bodną cyrkulację powietrza. Zasłonięte 
grzejniki to gorsza sprawność ogrzewania 
i wyższe zużycie gazu

• na kuchence gazowej gotuj tylko tyle 
wody, ile naprawdę potrzebujesz. Niewy-
korzystany wrzątek to czysta strata energii

• do gotowania i przygotowywania po-
traw stosuj szybkowar. Zastosowanie szyb-
kowaru skraca czas gotowania, pozwala na 
przygotowanie kilku potraw równocześnie 
i pozwala lepiej wykorzystać zawartą w ga-
zie energię.

• dostosuj wielkość garnka, w którym go-
tujesz, do wielkości palnika gazowego. Dno 
garnka powinno mieć średnicę większą od 
palnika gazowego, tak aby palnik grzał dno 
garnka, a nie jego boki.

• podczas gotowania nakrywaj garnek 
pokrywką. To pozwala zaoszczędzić nawet 
do 30% energii potrzebnej do gotowania.

• do gotowania, smażenia i duszenia po-
traw stosuj garnki stalowe, a nie emalio-
wane. Przygotowując potrawy w garnkach 
emaliowanych (emalia utrudnia dopływ 
ciepła) zużywasz ok. 36% energii więcej 
niż w garnkach stalowych.

Jeżeli grzejesz wodę do mycia i kąpieli ga-
zem, korzystaj z natrysku zamiast kąpać się 
w wannie. Kąpiel w wannie to co najmniej 150 
litrów ciepłej wody, natrysk to tylko 50 litrów. 
Natrysk to potrójna oszczędność – wody, ener-
gii potrzebnej do jej ogrzania i czasu.

Jeżeli masz w łazience gazowy, przepły-
wowy podgrzewacz wody z tzw. „świeczką”, 
wymień go na nowoczesny z zapłonem elek-
tronicznym lub gaś „świeczkę” na noc. Tzw. 
„świeczka” zużywa znaczne ilości gazu.

Efekty stosowania powyższych rad za-
uważysz z radością na najbliższej fakturze 
za gaz. Warto spróbować.

Bogdan Ficek, Wydział OŚR

Jak się postaramy, rachunki za gaz mogą być 
niższe.

Impreza jubileuszowa odbyła się w Cisownicy.

„Człapoki” 
świętowały

W Gospodarstwie Agroturystycznym 
U Brzezinów w Cisownicy świętowano 40-le-
cie Klubu Górskiego PTTK Człapoki w Cieszy-
nie. Gośćmi uroczystości byli m.in. starosta 
cieszyński Janusz Król oraz sekretarz Urzę-
du Miejskiego Stanisław Kawecki. W sumie 
w uroczystości udział wzięło prawie 90 osób. 
Rozpoczęła się ona krótkim wystąpieniem 
prezesa Człapoków, Mieczysława Prawdzika. 
Następnie z krótkimi przemówieniami – ży-
czeniami wystąpili goście spotkania. Potem 
przyszedł czas na wyróżenienia. Z rąk wice-

prezesa LOK-u, Leszka Franka, Srebrny Medal 
LOK za Obronność Kraju otrzymał Tomasz 
Walichrad, Brązowy Medal LOK za Obronność 
Kraju Urszula Prawdzik, a honorową odznakę 
Za Zasługi dla LOK Andrzej Drózd. Honorowe 
Odznki Zasłużonego Działacza Ligi Obrony 
Kraju Województwa Śląskiego otrzymali: 
Gabriela Słota, Halina Dziadurska, Sara Wali-
chrad, Jerzy Brudny, Stanisław Pawlik, Paweł 
Cieślar. Za długoletnie organizowanie Rajdu 
Turystycznego Jajecznica Człapoków – go-
spodarze rajdu – małżeństwo Janina i Sta-
nisław Buławowie otrzymali specjalną oko-
licznościową statuetkę. Ponadto wręczono 
aktywnym członkom klubu oraz gościom 30 
okolicznościowych koszulek ufundowanych 

przez Urząd Miejski w Cieszynie oraz 50 jubi-
leuszowych dyplomów z upominkami, które 
przekazało Starostwo Powiatowe.

Mieczysław Prawdzik
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Na urodzinach nie mogło zabraknąć tortu.

10 lat minęło...

Rozpoczynając nowy rok szkolny za-
planowałyśmy dla naszych przedszkola-
ków wiele ciekawych zajęć. Jako pierwsze 
29 września odbyło się spotkanie integra-
cyjne dla dzieci i ich rodziców. 

Październik to dla naszego przedszkola 
miesiąc wyjątkowy. Obchodziliśmy 10-lecie 
Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego. 
14 października podczas uroczystości zor- Dzieci przygotowały program artystyczny.

Pamięć o bohaterach

Projekt koordynuje Muzeum 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich.

Adrian Korczago, przedstawiciele obecnego 
i byłego Zarządu TE, a także przedstawiciele 
instytucji współpracujących z naszą placów-
ką. Scenariusz przedstawienia, które zapre-
zentowały dzieci, został oparty na Podobień-
stwie o Siewcy z Ewangelii Marka.  Ziarnko 
łatwo zasiać, lecz na różne miejsca pada”. 
Przedszkole TE jest właśnie takim miejscem, 
gdzie pada „przysłowiowe ziarnko”. Mamy 
nadzieję, że wszystkie nasze „małe ziarenka 
będą przynosić w przyszłości Boże owoce”.

PTE

18 października w Szkole Podstawowej 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się 
niezwykłe spotkanie z historią dla uczniów 
z klas VI pt. Siatka Armii Krajowej – Stra-
gan, zorganizowane przez Regionalne Koło 
Naukowe Dl@ jutra oraz Muzeum 4. Pułku 
Strzelców Podhalańskich. Prelekcję związa-
ną z wystawą poprowadził Wojciech Święs 
z Książnicy Cieszyńskiej. Po krótkim wpro-
wadzeniu i zapoznaniu uczniów z tematyką 
wystawy i prelekcji uczniowie obejrzeli film 
dokumentalny Bohaterowie ze Stein, trak-
tujący m.in. o losach wiedeńskiej komórki 
wywiadu Armii Krajowej Stragan o kryptoni-
mie WO-1 Południe, w skład której wchodziło 
wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. 
Druga część spotkała się z równie żywym 
odbiorem. Młodzież z ciekawością oglądała 
ekspozycję. Żywa lekcja historii spotkała się 
z dużym uznaniem, gdyż uczy trudnej historii 
naszego regionu w tak interesujący i niekon-
wencjonalny sposób. Zarówno sposób przed-
stawienia wydarzeń, jak i sam film wzbu-
dziły zainteresowanie zebranych słuchaczy 
– uczniów i nauczycieli.

Zachęcamy inne placówki oświatowe 
do skorzystania i zapoznania z wystawą, 
kontaktując się z koordynującym przedsię-
wzięcie Muzeum 4. Pułku Strzelców Podha-
lańskich w Cieszynie.

Agata Granda,  
opiekun Reg. Koła Naukowego „Dl@ jutra”

Odwrócone role
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na na-

uczycieli Szkoły Podstawowej Towarzy-
stwa Ewangelickiego czekały nie lada nie-
spodzianki. Na wstępie było to doskonałe 
przedstawienie Jaki dyrektor… taka szkoła, 
przygotowane przez kółko teatralne pod 
czujnym okiem Katarzyny Krzempek-Śle-
zińskiej. Na tej sztuce z pogranicza komedii 
i horroru śmialiśmy się doprawdy do łez. 
Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której 
nagle zabrakło pani dyrektor, a stery szkoły 
przejął… przebojowy szóstoklasista. Chipsy i 
napój gazowany o ciemnej barwie na półkach 
szkolnego sklepiku, na przerwach jedna zasa-
da: nie ma żadnych zasad, tradycyjny szkolny 
dzwonek zamieniony na heavy metalowy ło-
mot, zeszyty wrzucone do kosza na śmieci… 
Jeśli jesteś uczniem, myślisz właśnie: marze-
nie! Wierzcie jednak, że ta historia nie mia-
łaby szczęśliwego zakończenia, gdyby nie… 
powrót właściwej pani dyrektor.

Po świetnym przedstawieniu czekało nas 
kolejne zaskoczenie. Samorząd uczniowski za-
dbał o to, by jedną z lekcji poprowadzili ucznio-
wie. To było istne odwrócenie ról. Uczniowie 
jako nauczyciele spisali się wyśmienicie, przy-
gotowali ciekawe i zabawne lekcje, widać, że 
włożyli w to wiele serca. 

W tych niepewnych dla edukacji czasach 
jedno jest pewne: rośnie nam doskonała przy-
szła kadra nauczycielska.

SPTE

Uczniowie jako nauczyciele spisali się wyśmienicie.

ganizowanej w nowej placówce otwarcia 
dokonał ówczesny wiceprezes Towarzy-
stwa Ewangelickiego, Henryk Kubeczka. 
10 lat to czas, który skłania nas do refleksji 
i podsumowań, zadumy nad przebytą drogą. 
Jak zmieniało się nasze przedszkole. Jakich 
wspaniałych mamy absolwentów. Nasza pla-
cówka przechodziła różne zmiany związane 
nie tylko z reformą edukacji, ale także z or-
ganizacją życia. Budynek przystosowany był 
do funkcjonowania trzech grup dziecięcych, 
jednakże zainteresowanie naszą placówką 
sprawiło, że zaadaptowaliśmy następne po-
mieszczenia i otworzyłyśmy czwartą i piątą 
grupę. Przez cały ten czas przedszkole ma 
dalej te same cele: stworzenie miłej i rodzin-
nej atmosfery, przygotowanie dziecka do doj-
rzałości szkolnej i samodzielnego radzenia 
sobie w roli ucznia, a przede wszystkim wy-
chowanie dzieci w duchu religijnym.

Na nasz jubileusz przyszło wielu zacnych 
gości, m.in. biskup diecezji cieszyńskiej ks. dr 

Wspomnień czar
Podczas Biesiady Belferskiej, zorganizowanej 

w Szkole Podstawowej nr 4 z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, przy wspólnym stole zasiadło 
obecne i dawne grono pedagogiczne. Dodatko-
wym pretekstem do spotkania stały się obcho-
dy 60-lecia SP4. Był to pełen wzruszeń senty-
mentalny powrót do przeszłości, gdzie, pośród 
ustnych wspomnień, pamiątek szkolnych, 
albumów ze zdjęciami, nagrań programów ar-
tystycznych sprzed lat, w których, nawiasem 
mówiąc, można było zobaczyć uczących dziś 
pedagogów, czas minął, jak to zwykle bywa 
w takich okolicznościach, zbyt szybko… 

Przed nami jeszcze kilka okazji, by poczuć 
się „jak za dawnych lat”! Najbliższa z nich 
to maraton pływacki „60 na 60”, czyli „60 
kilometrów na 60-lecie”, który rozpocznie 
się  w sobotę, 19 listopada, o godzinie 9.00. 
Zgłoszenie udziału w sekretariacie lub tele-
fonicznie pod numerem 33 852 07 33.  

5 stycznia 2017 roku to najważniejszy dzień 
w przyszłorocznym kalendarzu wszystkich 
absolwentów i sympatyków „czwórki”, na któ-
ry już dziś serdecznie zapraszamy. Ponadto 
zwracamy się z prośbą o udostępnienie w mia-
rę możliwości zdjęć lub filmów będących pa-
miątką z czasów szkolnych lub podzielenie się 
wspomnieniami z tego okresu w formie tekstu 
pisanego lub krótkiego filmiku, kontakt w tej 
sprawie pod numerem 33 852 07 33 lub biblio-
teka@sp4cieszyn.pl. Pozyskane materiały po-
zwolą wzbogacić szkolną stronę internetową 
oraz publikację planowaną z okazji 60-lecia. 

SP4

Obecne i dawne grono pedagogiczne z SP4.
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Samo zdrowie
18 października w Szkole Podstawowej nr 

3 z Oddziałami Integracyjnymi gościliśmy 
wyjątkowe osoby. Odwiedziły nas panie 
dietetyczki, które przez siedem godzin lek-
cyjnych prowadziły prelekcje, pogadanki, 
odpowiadały na pytania, edukowały i po-
szerzały wiedzę naszych uczniów z zakresu 
zdrowego stylu życia. Doradzały, co jeść na 
śniadanie, jak się odżywiać, żeby nie przy-
tyć, jak uzupełniać braki witamin. Ponadto 
w niektórych klasach wychowawcy zorga-
nizowali dodatkowo degustację owoców, 
takich jak mango, melon, awokado, granat. 
Zajęcia były bardzo ciekawe, uczniowie 
chętnie w nich uczestniczyli, a nawet zapro-
sili panie na kolejne „pogaduchy”. Po spotka-
niach z uczniami, przyszedł czas na nauczy-
cieli. Panie przeszkoliły całe grono, a potem 
zaprosiły na indywidualne mierzenie, wa-
żenie i doradztwo z zakresu odżywiania. 
Dla pań dietetyczek to był długi i pracowity 
dzień, dla naszych podopiecznych bardzo 
wartościowo spędzony czas.

Zespół Promocji SP3 

Zdrowe odżywianie to podstawa.

Działo się 
w „budowlance”

Scena należała do wielu artystów.

Konkurs odbył się po raz dziewiąty.

w zawodzie technik renowacji elementów ar-
chitektury. Nie zabrakło również smacznych 
przekąsek: potraw z grilla oraz ciast upieczo-
nych przez rodziców. Na miłośników dobrej 
zabawy czekała zabawa taneczna, którą po-
prowadził DJ Frano.

*   *   *
Europejski Dzień Języków

W Zespole Szkół Budowlanych odbył się 
IX Powiatowy Konkurs Języka Angielskie-
go w ramach Europejskiego Dnia Języków. 
W konkursie wzięli udział uczniowie klas trze-
cich z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, Katolickiego Gimnazjum, Gimnazjum 
Towarzystwa Ewangelickiego, Gimnazjum 
w Pogwizdowie, Gimnazjum w Kończycach 
Wielkich oraz z Zespołu Placówek Szkolno-
-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszy-
nie. Najpierw zespół instrumentalny ZSB 
wykonał dwie zwrotki Ody do radości, czyli 
hymnu Unii Europejskiej. Następnie ucznio-
wie rozwiązali test, który sprawdził ich wie-
dzę związaną z gramatyką, słownictwem 
i podstawowymi wiadomościami z zakresu 
kultury i historii Wielkiej Brytanii. Pierwsze 
miejsce zajęła Julia Kotula z Katolickiego Gim-
nazjum, drugie ex aequo były Magdalena Kło-
pacz i Agnieszka Krupa z GTE. 

Jesienna scena muzyczna

1 października w Restauracji Ogrodowa 
w Cieszynie odbył się tradycyjny piknik „bu-
dowlanki”, przygotowany z myślą o integracji 
nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwen-
tów. Jesienna scena muzyczna była przede 
wszystkim okazją do zaprezentowania ta-
lentów muzycznych. Uczniowie ZSB stanęli 
na wysokości zadania – wykonali zarówno 
znane utwory, jak i piosenki autorskie. Do-
datkową atrakcją pikniku była prezentacja 
prac malarskich uczniów kształcących się 

Aktywna świetlica

Uczniowie „jedynki” w Zamku Cieszyn.

Po zakończonym teście, odbyły się krót-
kie warsztaty kaligrafii chińskiej, które 
przeprowadził Jan Chmielowski, tegorocz-
ny absolwent LOTE. Młodzież nauczyła się, 
jak zapisać Europejski Dzień Języków uży-
wając znaków chińskich. 

Podczas rozwiązywania testu gimnazja-
liści mieli okazję obejrzeć pokaz zdjęć zwią-
zanych z poprzednimi edycjami konkursu, 
praktykami uczniów w Irlandii (program 
Erasmus) oraz współpracą uczniów z in-
nych szkół i absolwentów z ZSB (np. z Chó-
rem Kameralnym ZSB). 

Konkurs zorganizowała kolejny raz Joan-
na Lazar-Chmielowska, nauczycielka języ-
ka angielskiego ZSB w Cieszynie. 

ZSB

„Siódemka” ma 60 lat
W sobotę 22 października Szkoła Podsta-

wowa nr 7 w Cieszynie obchodziła sześćdzie-
sięciolecie istnienia. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Cieszynie-Krasnej. Dalsza 
część imprezy miała miejsce w budynku szko-
ły, gdzie odbyły się występy artystyczne połą-
czone z pasowaniem pierwszoklasistów. Za-
szczycili nas swoją obecnością samorządowcy 
z naszego miasta oraz powiatu cieszyńskiego, 
w tym burmistrz Ryszard Macura, przewod-
niczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik 
Kuboszek, a także dawne i obecne grono peda-
gogiczne, uczniowie, absolwenci oraz rodzice. 
Uroczystego pasowania i przyjęcia uczniów 
w poczet żaków „siódemki” dokonali: pani dy-
rektor SP7 – Jadwiga Wąsowicz, Karol Brudny 
– pierwszy absolwent szkoły, burmistrz Ry-
szard Macura oraz dyrektor Śląskiego Kura-
torium Oświaty Delegatury w Bielsku-Białej Nie zabrakło programu artystycznego.

Uczniowie uczęszczający na świetlicę 
w Szkole Podstawowej nr 1, 26 paździer-
nika mieli okazję skorzystać z oferty Zam-
ku Cieszyn i zwiedzić interesującą wy-
stawę Let’s bee friends czyli zaprzyjaźnij 
się z pszczołami, a później pospacerować 
po Wzgórzu Zamkowym. Z tych atrakcji 
skorzystała pierwsza grupa dzieci, które 
aktywnie uczestniczą w zajęciach świetli-
cowych i swoim zachowaniem dają dobry 
przykład innym. W związku z nawiąza-
niem przez SP nr 1 współpracy z Zamkiem 
Cieszyn planowane są kolejne wyjścia na-
szych uczniów. 

Gabriela Sikora, SP1

– Tomasz Kowalik. Po programie artystycz-
nym prof. Idzi Panic wygłosił dla pierwszaków 
bardzo interesujący wykład na temat pocho-
dzenia liter. Po części oficjalnej można było 
pozwiedzać szkołę, obejrzeć różnorodne wy-
stawy, wpisać się do księgi pamiątkowej. Na-
stępnie w kuluarach odbywały się spotkania 
i rozmowy wszystkich zainteresowanych.

SP7
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Jak ryby w wodzie
Najmłodsi zawodnicy Delfina wystartowali 

w Cieszyńskim Mitingu Pływackim. Dla wielu 
z nich były to pierwsze zawody w życiu. W za-
wodach reprezentowała nas ekipa złożona 
z 34 zawodników, którzy łącznie zdobyli 14 
medali, w tym siedem złotych. Ponadto nasz 
klub całkowicie zdominował punktację klubo-
wą. Medale dla naszego klubu wywalczyli: Mi-
lena Zawada (dwa złote na 25 dowolnym oraz 
25 grzbietowym, kat. 6 lat i młodsi), Viktoria 
Utikal (dwa złote na 25 dowolnym oraz 25 
grzbietowym, kat. 7-8 lat), Kinga Macura (dwa 
złote na 100 dowolnym oraz 100 zmiennym, 
kat. 9-10 lat), Bartosz Loter (złoto na 50 kla-
sycznym oraz srebrno na 100 zmiennym, kat. 
11-12 lat), Olaf Zawada (dwa brązowe na 100 
dowolnym oraz 100 zmiennym, kat. 9-10 lat), 

Wiktoria Hliśnikowska (brąz na 50 klasycz-
nym, kat. 9-10 lat), Zuzanna Pauliny (srebr-
no na 50 klasycznym, kat. 11-12 lat), Paulina 
Lazarek (brąz na 25 dowolnym, kat. 7-8 lat). 
Ponadto nasza sztafeta 8x50 mix wywalczyła 
puchar za drugie miejsce.

Łukasz Widzik

Pływacy wiedzą, że w zdrowym ciele, zdrowy duch.

Mistrzyni Śląska
Kolejnym wielkim sukcesem dla klubu 

MUKS SZS Cieszyn zakończyły się Mistrzo-
stwa Śląska Juniorów w Szachach Szybkich P-
-10’+5s. Zawody zostały rozegrane w Imielinie 
22 października. Sylwia Zamarska w grupie 
do lat 16 została mistrzynią Śląska, a Bartosz 
Goszyk wicemistrzem Śląska w grupie do lat 
10. W grupie do lat 16 na czwartym miejscu 
uplasował się Szymon Marczak, ubiegłorocz-
ny mistrz Śląska. Kolejne miejsca naszych 
zawodników: Kinga Greń (11. w kat. do lat 
12), Mateusz Gabzdyl (21. w grupie do lat 12), 
Radosław Sobik (27. w grupie do lat 8). O ty-
tuł indywidualnego mistrza Śląska juniorów 
w szachach szybkich walczyło łącznie ponad 
300 zawodników z województwa śląskiego, 
w tym sześciu z cieszyńskiego klubu.

Piotr Foltyn, MUKS SZS Cieszyn

Pamiątkowe zdjęcie na podium.

Medalowe żniwa

Sukcesy  
w kata i kumite

Miło nam poinformować o kolejnych 
sukcesach zawodników K.S. Shindo. 22 
października w Łodzi odbyły się VIII Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa WKF Champion 
Cup. W turnieju wzięło udział  blisko 300 
zawodników z 22 klubów.

Najlepiej z naszego klubu wypadła Maja 
Borzęcka, która zdobyła złoty medal w kon-
kurencji kata indywidualne 10-11 lat oraz 
brązowy medal w kumite indywidualnym 
40 kg, natomiast Mateusz Cieślar w kumite 
w wadze +70 kg 14-15 lat wywalczył srebr-
ny medal. Dobrze spisał się również Łukasz 
Polak, który wywalczył brązowy krążek 
w kumite ind. 16-17 lat -68 kg. Gratulujemy 
zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Shindo

Octagon wrócił z zawodów z tarczą.

W sześcioosobowym składzie Octagon 
Team Cieszyn wybrał się na Mistrzostwa Ślą-
ska w MMA do Świętochłowic, które odbyły 
się 8 października. Nasi zawodnicy pokazali 
się jak zwykle z dobrej strony i wywalczyli 
dwa złote, srebrny i brązowy medal. Ola Woj-
tusiak (senior do 57 kg) zaledwie trzy tygo-
dnie po pewnym zwycięstwie na Szarży MMA 
2 dorzuciła do swojego dorobku kolejny złoty 
medal. Ola była tego dnia bezkonkurencyjna, 
pewnie odprawiając z kwitkiem obie swoje 
rywalki. Drugi złoty krążek dołożył Patryk 
Martynik (senior do 61 kg), szybko dusząc zza 

pleców swojego rywala w finałowej walce. Da-
niel Malinowski (senior do 66 kg) wywalczył 
srebrny medal, a jego klubowy kolega Dawid 
Martynik (senior do 66 kg) zajął trzecie miej-
sce w tej samej kategorii wagowej. Przed za-
wodnikami Octagonu jeszcze dwa starty MMA 
w tym roku na Mistrzostwach Polski Kadetów 
i Młodzieżowców w listopadzie oraz Mistrzo-
stwach Polski Junior i Senior w grudniu.

Z kolei 28 października w Centrum Szkole-
nia Policji w Legionowie do rywalizacji w Mi-
strzostwach Policji w Judo stanęli przedsta-
wiciele policji oraz innych zaproszonych służb 
mundurowych. Beata Wardzińska z Octagon 
Team Cieszyn zdobyła brązowy medal w ka-
tegorii 63 kg. Tym samym Beata powtórzyła 
swój ubiegłoroczny sukces na tejże imprezie.

Octagon Team prowadzi ciągły nabór do 
początkującej grupy w sekcji. Wszystkich 
chętnych do spróbowania czegoś nowego, co 
pozwoli się rozwijać fizycznie i nie tylko zapra-
szamy na salę. Treningi odbywają się przy uli-
cy Górny Rynek 6 (zakład sióstr boromeuszek) 
w każdy poniedziałek, środę, piątek o 16.30, 
a w sobotę 14.30. Zajęcia dla najmłodszych (5-
10 lat) we wtorek oraz czwartek o 16.30. Tre-
ningi prowadzi Michał Mankiewicz.

Mat. pras.

Maja Borzęcka z pucharem.

Za nami Cieszyńska 
Godzinówka

30 października miłośnicy biegów spotkali 
się, aby wziąć udział w biegu organizowanym 
przez MOSiR Cieszyn oraz koordynatora Par-
krun Cieszyn, wspomaganych przez Wolonta-
riuszy Stowarzyszenia GramOLajf. Na starcie 
stawiło się 56 biegaczy, którzy rywalizowali 
ze sobą na trasie prowadzonej alejkami Sport-
-Parku. W czasie godziny trzeba było poko-
nać jak największą liczbę okrążeń, przy czym 
w sytuacji takiej samej liczby okrążeń decy-
dował czas pokonania całej trasy. Jedno okrą-
żenie trasy  liczyło 1225 m. Zarówno wśród 
zawodników, jak i zawodniczek najlepsza trój-
ka pokonała taką samą liczbę okrążeń. Panie 
pokonały 10 okrążeń, a najlepsza okazała się 
Kinga Kowalska z Olzy Cieszyn, która wyprze-
dziła Dorotę Ryszkowską z Szakal Team i Bo-
żenę Rzepecką z Olzy Cieszyn. Panowie prze-
biegli 14 okrążeń, a wygrał Bartosz Misiak z 
Olzy Cieszyn, wyprzedzając Tomasza Wróbla 
z MKSR Centrum Dzięgielów i Rafała Błahuta 
z Olzy Cieszyn. Najlepszą drużyną okazała się 
Olza Cieszyn, której biegacze stanowili naj-
liczniejszą grupę. Na podium w klasyfikacji 
drużynowej znalazł się również SpeedCross 
Knurów oraz Szakal Team.

MOSiR Cieszyn
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Rower i pożytki z tego płynące
Dzięki małemu, 

choć bardzo istot-
nemu wynalazkowi, 
można dziś jeździć 
na wycieczki, ścigać 
się na zawodach czy 
po prostu podążać 

do celu. Cała historia rozpoczęła się w Mezopo-
tamii w zamierzchłych czasach, kiedy to Sume-
rowie najpierw wynaleźli koło. Potem musiało 
minąć kilkanaście wieków, aż w 1816 r. niejaki 
Karl Drais wpadł na pomysł połączenia dwóch 
kół poziomą deseczką imitującą siodełko i na-
zwał swój epokowy wynalazek „maszyną do 
biegania”. Nie była to jeszcze konstrukcja, którą 
można już nazwać rowerem, jednak pierwszy 
krok został uczyniony. I choć jeszcze dużo czasu 
musiało upłynąć zanim rower zaczął przypomi-
nać to, co dziś rozumiemy pod tą nazwą, 
to od samego początku kojarzył się ak-
tywnością fizyczną.

Niejednokrotnie dowiedziono, że 
jazda na rowerze bardzo korzystnie 
oddziałuje na zdrowie użytkownika. 
Jeżeli jest traktowana jako rekreacja, 
w większości nie istnieją żadne prze-
ciwwskazania. Specjaliści od medycy-
ny sportowej twierdzą, że rower z po-
wodzeniem mogą użytkować osoby 
w każdym wieku i nie ma tu żadnych li-
mitów. Ondraszek, należąc do struktur 
oddziału PTTK Beskid Śląski w Cieszy-
nie, od początku propaguje turystkę 
rowerową oraz krajoznawstwo. Dlate-
go różnymi sposobami (internet, Face-
book, lokalna prasa, afisze) staramy się 
dotrzeć z ciekawymi propozycjami do 
wszystkich zainteresowanych. W la-
tach 2005-2015 każdy sezon kolarski 
składał się z 20-30 wycieczek. Niektóre z pro-
pozycji tworzyły też wieloletnie, nadal konty-
nuowane cykle, np. Ziemia Cieszyńska znana i 
nieznana , Na rowerze i pod żaglami czy też Z ro-
werową wizytą do sąsiada.

*  *  *
40-lecie istnienia klubu w 2006 roku uczci-

liśmy organizacją 46. Ogólnopolskiego Zlotu 
Przodowników Turystyki Kolarskiej Ziemia 
Cieszyńska z bazą w Cieszynie. Przygotowanie 
imprezy tej rangi trwało prawie dwa lata, fre-
kwencja jednak przerosła nasze oczekiwania. 
Przyjechało do nas ponad 300 turystów-kola-
rzy, reprezentujących prawie wszystkie kluby 
rowerowe PTTK w Polsce. Przez tydzień nasze 
miasto było „rowerową stolicą Polski”. Przygo-
towaliśmy bogaty program zwiedzania całego 
Śląska Cieszyńskiego, który został bardzo po-
zytywnie odebrany przez uczestników, dzięki 
czemu popularność małego klubu turystyki 
rowerowej z Cieszyna w środowisku PTTK 
mocno wzrosła, co zostało ugruntowane otrzy-
manymi wyróżnieniami. Po tym sukcesie An-
drzej Słota „Jędruś”, który nieprzerwanie od 27 
lat był prezesem klubu, postanowił przekazać 
„pałeczkę” dalej. Funkcję przejął jego wielolet-
ni zastępca, Zbigniew Pawlik „Rechtór”, który 
położył nacisk na szeroko pojętą współpracę 
z wszystkimi, którzy w wolnym czasie posta-
wili na turystykę rowerową.

Przy organizacji zlotu postanowiliśmy wy-
korzystać nasze dotychczas dość luźne kon-

takty z odpowiednikiem PTTK na Zaolziu, tj. 
Polskim Towarzystwem Turystyczno-Spor-
towym Beskid Śląski w Republice Czeskiej, 
w którym też działała sekcja rowerowa Olza. 
Na bazie zawiązanych wtedy przyjaźni doszło 
do tak ścisłej współpracy, że od 2007 roku 
przygotowujemy, uzgadniamy i realizujemy 
wspólne propozycje na kolejne sezony rowe-
rowej aktywności. Przy wydatnej pomocy 
Władysława Kristena z PZKO i władz gminy 
Istebna od kilkunastu lat do stałych propozy-
cji programowych włączyliśmy Rajd do źródła 
Olzy na trasie Jabłonków – Istebna, aż pod Gań-
czorkę, gdzie wypływa źródełko Olzy. Uznając 
Olzę jako rzekę, która obecnie nie dzieli lecz 
łączy turystów na obu brzegach, rozpoczęli-
śmy również organizować rowerowe wypra-
wy do jej ujścia.

skiej skali miejsca od szóstego do ósmego. Wy-
darzenia i wspomnienia z kolejnych lat klubo-
wej aktywności są też skrzętnie zapisywane 
i ilustrowane w kronikach, których uzbierało 
się już 15 tomów. 

W PTTK jednym ze sposobów efektywnego 
kreowania turystyki jest zdobywanie odznak 
turystycznych. W przypadku turystyki rowe-
rowej jest to m.in. wielostopniowa Kolarska 
Odznaka Turystyczna. W Terenowym Refera-
cie Weryfikacyjnym działającym przy klubie 
dotychczas zweryfikowano i wydano 584 
tych odznak. Oczywiście można zdobywać 
również i inne, tematyczne odznaki turysty-
ki kwalifikowanej. Nasz klub samodzielnie 
opracował, wydał i nadal promuje zdobywa-
nie regionalnej odznaki Rajd Indywidualny 
Ziemia Cieszyńska.

Choć szanujemy prywatne przyzwy-
czajenia, preferujemy jednak wspólne 
rowerowe eskapady, na które najlepiej 
wybrać się w grupie rodziny czy krę-
gu znajomych. Wspólne smakowanie 
rowerowej przygody ma bowiem nie-
ocenione znaczenie we wzajemnych 
relacjach rodzice – dzieci, partner-
skich, bądź pasjonatów, którzy traktują 
uprawianie turystyki rowerowej jako 
wspólne hobby. Przeżycia i przygody 
na kolarskich szlakach na długo pozo-
stają w pamięci i potrafią być doskona-
łym pomostem porozumienia z dzieć-
mi. Fascynacja partnerów z realizacji 
wspólnej pasji może doprowadzić też 
na ślubny kobierzec, co w klubie kilka-
krotnie się już zdarzyło. 

*  *  *
W 2016 r. do Ondraszka należy 68 

członków w różnym wieku, a jego kadrę sta-
nowi 20 osób posiadających m.in. uprawnie-
nia przodownika turystyki kolarskiej PTTK. 
Tradycyjnie prowadzimy wewnętrzną ry-
walizację w konkursie na Najaktywniejszego 
turystę-kolarza sezonu, a od kilku lat również 
i Długodystansowca sezonu. To dzięki tej ostat-
niej konkurencji wiemy, że w przeciętnym se-
zonie turystycznym między kwietniem a paź-
dziernikiem pokonujemy na rowerach łącznie 
imponującą odległość nawet ponad 50 tysięcy 
km. Trzeba sobie zdać sprawę, że poruszając 
się samochodem dojedziemy tylko tam, gdzie 
jest droga, i z oczywistych względów nie jeste-
śmy w stanie zauważyć wielu uroczych miejsc 
na trasie, które na pewno nas zaciekawią, gdy 
popatrzymy na nie z perspektywy rowerowe-
go siodełka. Chcąc na długo zachować zdrowie 
i sylwetkę, przeżyć ciekawe przygody oraz po-
znać choćby najbliższą okolicę miejmy właśnie 
rower na uwadze. Jak niewiele trzeba zrobić, 
aby ta przygoda stała się udziałem każdego 
z nas, można się przekonać odwiedzając stronę 
internetową Turystycznego Klubu Kolarskie-
go PTTK Ondraszek (www.ondraszek.prv.pl), 
który tą ideę już od półwiecza z powodzeniem 
realizuje. 

Zbigniew Pawlik

Od 4 listopada do 2 grudnia istnieje nie-
powtarzalna okazja zobaczenia klubowych 
trofeów oraz kolekcji rowerów i wyposażenia 
turystycznego na okolicznościowej wystawie 
w Piwnicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Obecnie do „Ondraszka” należy 68 członków w różnym wieku. Fot. ARC

*  *  *
Przez kilka lat, aż do roku 2011, z wielkim 

nakładem pracy przygotowywaliśmy również 
ofertę dla kolarzy ze sportowym zacięciem. 
Były to Rajdy na spostrzegawczość, które na-
stępnie przekształcono w triathlony rowerowe. 
Zawody polegały na sportowej rywalizacji w 
trzech kolarskich konkurencjach: jazda na czas, 
rowerowy cross i jazda na spostrzegawczość. 
W 1998 zainspirowani przykładem z Ustro-
nia rozpoczęliśmy organizację Cieszyńskich 
Rowerowych Rajdów Rodzinnych. Na bazie 
wieloletnich doświadczeń organizowaliśmy 
oraz byliśmy uczestnikami wielodniowych za-
granicznych obozów kolarskich. W ostatniej 
dekadzie zobaczyliśmy kolejno: południowe 
Morawy (2006), okolice Ołomuńca (2008), 
Bornholm (2009), zachodnią Białoruś (2010), 
Ukrainę w okolicach Żółkwi i Lwowa (2012), 
Krym (2013), południową Finlandię (2014) 
oraz zachodnie Czechy (2015). Bazując na ze-
branych doświadczeniach, przygodach i mate-
riale fotograficznym większość z nich docze-
kała się opracowań w formie multimedialnych 
prezentacji.

*  *  *
Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głów-

nego PTTK dbając o odpowiednio atrakcyjną 
ofertę turystyczną w zrzeszonych ponad 100 
klubach rowerowych z całej Polski organizuje 
co roku konkurs na najlepiej pracujące ogniwo. 
W ostatniej dekadzie kilkakrotnie zgłosiliśmy 
się do tego konkursu, zajmując w ogólnopol-
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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 dzie-

Gmina wygrała 
z ministerstwem 

Gmina Cieszyn wygrała ze Skarbem Pań-
stwa, konkretnie z ministrem środowiska. 
Chodzi o finansowanie usuwania zwłok zwie-
rząt łownych z terenu miasta. Minister nie 
chciał pokryć kosztów, stojąc na stanowisku, 
że powinna to zrobić gmina. Jak poinformo-
wała Anna Jurczyk z Kancelarii Radcy Praw-
nego Traktat, sąd II instancji, w ślad za sądem 
I instancji, uznał jednak, że to Skarb Państwa – 
minister środowiska powinien ponieść koszty 
uprzątnięcia i utylizacji zwłok zwierząt łow-
nych w stanie wolnym.

Sprawa rozpoczęła się w 2014 roku od 
wniesienia przez kancelarię w imieniu 
Gminy Cieszyn pozwu o zasądzenie na jej 
rzecz odszkodowania za straty poniesio-
ne wskutek zaniechania pozwanego przy 
wykonywaniu władzy publicznej. Chodziło 
o wydatki poniesione w związku z uprząt-
nięciem i utylizacją zwłok saren. W 2016 r. 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Kato-
wicach rozstrzygnął sprawę pozytywnie 
dla Gminy Cieszyn. – Minister środowiska 
wniósł jednak apelację, w której domagał się 
uchylenia wyroku i przekazania sprawy są-
dowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, 
a ewentualnie zmiany zaskarżonego wyroku 
w całości i oddalenie powództwa. Sąd Okrę-
gowy w Katowicach wyrokiem z dnia 6 paź-
dziernika 2016 potwierdził jednak zasadność 
roszczenia i stanowisko kancelarii zaprezen-
towane w toku postępowania w obu instan-
cjach – dodała Anna Jurczyk.

Wyrok tym samym jest prawomocny. 
Anna Jurczyk z Traktatu dodała, że chociaż 
wydatki Gminy Cieszyn z tego tytułu nie 
są w skali roku astronomiczne, to jednak 
biorąc pod uwagę sumę kosztów pono-
szonych przez wszystkie gminy w Polsce, 
orzeczenie ma niebagatelne znaczenie dla 
Skarbu Państwa. Prawniczka zastanawia 
się, czy inne gminy nie pójdą teraz za przy-
kładem Cieszyna.

wot

Najsilniejsza kobieta świata na sesji
Dwudziesta szósta sesja Rady Miejskiej 

Cieszyna odbyła się w dniu 27 październi-
ka 2016 roku.

Na sesji gościła Maria Juroszek – najsil-
niejsza kobieta świata. Jest ona aktualną 
mistrzynią świata w armwrestlingu. Złoty 
medal zdobyła na Mistrzostwach Świata 
XXXVIII Word Armwrestling w Bułgarii. 
Gratulacje i okolicznościowy list złożyli na 
jej ręce Burmistrz Miasta Ryszard Macura 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Kasztura.

Rada zapoznała się z Informacją o reali-
zacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2015/2016 oraz z informacją Burmistrza 
Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
dotyczącą  oświadczeń majątkowych za 2015 
rok, złożonych przez osoby pełniące funkcje 
w jednostkach samorządu terytorialnego.

Na sesji zostały podjęte następujące 
uchwały, skierowane pod obrady przez 
Burmistrza Miasta: 

• w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Cieszyna 
obejmującego obszar zawierający częścio-
wo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Cieszyna obejmują-
cego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kos-
sak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargera, 

• w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017, 

• w sprawie uchwalenia Programu współ-
pracy gminy Cieszyn z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami działającymi 
w zakresie pożytku publicznego na rok 2017, 

• w sprawie zmiany budżetu Miasta Cie-
szyna na 2016 rok, 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 
2016-2025. 

Z inicjatywy Klubu Radnych Cieszyń-
ski Ruch Społeczny (CRS) Rada podjęła 
uchwałę w sprawie uchylenia uchwały 
nr LV/529/02 Rady Miejskiej w Cieszynie 
z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie 
ograniczenia czasu funkcjonowania insta-
lacji i urządzeń nagłaśniających w zakła-
dach gastronomicznych.

Ze szczegółami zapytań wniosków i inter-

dzin prawa z wyłączeniem prawa podatko-
wego oraz porady pedagogiczne, z których 
mogą korzystać matki potrzebujące pomo-
cy i porady doświadczonego pedagoga. Po-
mocy prawnej udzielają wykwalifikowani 
prawnicy, posiadający niezbędne doświad-
czenie zawodowe. Prowadzone są również 
sesje coachingowe, skierowane do kobiet, 
które chcą poznać swoje zdolności, zmienić 
zawód 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 ta-
jemnicy wszystkich informacji uzyskanych 
przy udzielaniu pomocy zarówno prawnej, 
jak i pozostałej. 

Zapraszamy panie do siedziby Sorop-
timist International, ul. Zamkowa 3abc. 
W celu umówienia się na spotkania pro-
simy o kontakt telefoniczny: 731 609 903. 
Terminy dyżurów znaleźć można na stro-
nie Wiadomości Ratuszowych w dziale: „In-
stytucje”.

Halina Małaszkiewicz, prezydent Klubu SI

pelacji radnych, klubów radnych i komisji 
można się zapoznać na stronie internetowej 
pod adresem: http://www.bip.um.cieszyn.
pl w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są publi-
kowane zarówno zapytania, wnioski i inter-
pelacje, jak i odpowiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na 
sesje Rady Miejskiej. Najbliższe posiedze-
nie odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 
roku o godzinie 15.30. Nagrania video z se-
sji Rady Miejskiej Cieszyna są dostępne na 
stronie http://www.um.cieszyn.pl  – Urząd 
od środka – Rada Miejska. Zapraszam na 
dyżury klubów radnych i Prezydium Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna,
Krzysztof Kasztura

Maria Juroszek pokazała na sesji siłę.

Turnusy 
rehabilitacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji, 
Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji 
Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie in-
formuje, że planuje organizację:

• 10-dniowego pobytu integracyjnego 
w Szczawnicy Zdroju w terminie 11-20 
maja 2017 r. 

• 14-dniowy turnus rehabilitacyjny nad 
morzem w Sarbinowie Morskim w dniach 
11-24 czerwca 2017 r. 

• 14-dniowy turnus rehabilitacyjny 
w Kołobrzegu od 30 września do 13 paź-
dziernika 2017 r. 

Zapisy na pobyt integracyjny w Szczawnicy 
Zdroju są już przyjmowane w dniach i godzi-
nach dyżurów, natomiast zapisy na turnusy 
rehabilitacyjne będą przyjmowane od 1 stycz-
nia 2017 roku. Bliższe informacje można uzy-
skać w siedzibie stowarzyszenia, tel. 33 858 12 
56. Liczba miejsc ograniczona.
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Odbiór popiołu  
w okresie grzewczym

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w okre-
sie od października br. następuje zmiana w sposo-
bie gromadzenia popiołu pochodzącego z palenisk 
domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był 
łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalny-
mi w pojemniku plastikowym bądź metalowym. 
Niejednokrotnie takie rozwiązanie wymuszało na 
mieszkańcach wyposażenie nieruchomości w więk-
szą liczbę pojemników, w szczególności w okresie 
grzewczym. Stąd po uzgodnieniu z firmą wywo-
zową Ekoplast-Produkt Sp. z o.o. zdecydowano, że 
mieszkańcy mogą do końca br. roku wytworzony 
popiół w okresie grzewczym nadal gromadzić 
w ww. pojemnikach lub wydzielać ze zmieszanych 
odpadów 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 dostarcza-
ła worki na zasadzie „jeden za jeden”, czyli tak jak 
do tej pory przy odbiorcze surowców wtórnych. 
W przypadku gromadzenia popiołu w workach, 
będzie on odbierany sprzed nieruchomości w ter-
miach odbioru surowców wtórnych wskazanych 
w harmonogramie odbioru w roku 2016.

Wydział OŚR
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

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. 

MOPS

Nieruchomość na sprzedaż
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza II ustny 

przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieru-
chomości na sprzedaż udziału 1/19 części w nie-
ruchomości zabudowanej, oznaczonej jako dział-
ka nr 10/25 obr. 29 o pow. 1267 m2, obj. KW Nr 
BB1C/00081427/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie, 
położonej przy ul. Gołębiej 4 w Cieszynie. 

Budynek przy ul. Gołębiej 4 jest piętrowy, czę-
ściowo podpiwniczony, z nieużytkowym podda-
szem, jest w bardzo złym stanie technicznym, do 
generalnego remontu lub rozbiórki. W wyniku po-
żaru, nastąpiło zwalenie części dachu oraz części 
stropów nad parterem. Nieruchomość nie jest ob-
ciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena 
wywoławcza udziału do nieruchomości wynosi 
6600 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jednolity: Dz. U. Z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). 
Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. w 
sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 
1, I piętro) o godz. 10.00. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
osobiste lub pisemne zgłoszenie do Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby 

spełniające warunki przetargu (współwłaściciele 
nieruchomości) oraz wpłacenie w formie pienięż-
nej wadium w wysokości 700 zł. Wadium należy 
wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 listopada 2016 r. przelewem na konto Urzę-
du Miejskiego: ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie 
nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin 
wpłaty wadium uważa się wpływ środków finan-
sowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało za-
mieszczone na stronie internetowej um.cieszyn.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie. Bliższych 
informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod nu-
merem telefonu 33 4794 230 lub 33 4794 232.

Wydział GN

Lokale na rzecz najemców
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 

przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz aktualnych najemców:

• lokal mieszkalny nr 20 położony w budynku 
przy ul. Ks. Tomanka 9 w Cieszynie wraz z udzia-
łem w nieruchomości gruntowej i częściach wspól-
nych budynku w 3727/131438 części,

• lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku 
przy ul. Olszaka 3 w Cieszynie wraz z udziałem 
w nieruchomości gruntowej i częściach wspól-
nych budynku w 8922/75378 części,

• lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku 
przy ul. Pokoju 2 w Cieszynie wraz z udziałem 
w nieruchomości gruntowej i częściach wspól-
nych budynku w 13754/80227 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 24 października 2016 
r. do dnia 14 listopada 2016 r.

Wydział GN

Dystrybucja żywności
Zgodnie z umową nr CRU.032.408.2016 

z dnia 16 czerwca 2016 roku Gminy Cieszyn 
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej 
Zarząd Wojewódzki w Katowicach na reali-
zację zadania publicznego pod nazwą: Stop 
ubóstwu, polegającego na dystrybuowaniu 
żywności dla najuboższych mieszkańców Cie-
szyna w ramach Programu FEAD, uprzejmie 
informujemy, że od dnia 25 października 2016 
roku rozpoczyna się wydawanie żywności 
w ramach programu FEAD 2016.

Osoby będą kwalifikowane do udziału w Pro-
gramie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Cieszynie. Wydawanie żywności odbywać 
się będzie we wtorki i środy w godzinach od 
11.00 do 15.00 w następujących terminach:

• 22 listopada 2016
• 23 listopada 2016
• 13 grudnia 2016
• 14 grudnia 2016
Punkt wydawania żywności: Cieszyn, ul. Wa-

łowa 4 – siedziba Fundacji Rozwoju Przedsię-
biorczości Społecznej Być Razem.

MOPS

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 

Nowy przystanek 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie 

Sp. z o.o. informuje, że od dnia 2 listopada na 
trasie przejazdu autobusu linii nr 21 zostanie 
uruchomiony nowy przystanek: „Cieszyn Inter-
marche”. Autobusy komunikacji miejskiej tej linii, 
będą się na nim zatrzymywać w obu kierunkach.

Godziny odjazdu autobusu z poszczególnych 
przystanków nie ulegną zmianie. 

ZGK

Grunt pod automat
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie 

Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
na wysokość stawki czynszu za dzierżawę nieru-
chomości gruntowej o powierzchni 1,00 m² położo-
nej przy cmentarzu komunalnym na ul. Kościuszki, 
na czas określony (36 miesięcy), z przeznaczeniem 
na postawienie automatu z wkładami do zniczy. 
Przetarg odbędzie się w Dziale Cmentarzy przy ul. 
Katowickiej 34 w Cieszynie, w dniu 8 listopada 
2016 r. o godz. 10.00. Szczegółowych informacji 
udziela Dział Cmentarzy, tel. 33 852 11 36. ZGK

Spotkania w trzeźwości
Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów 

Familia z Cieszyna z siedzibą przy ul. Błogockiej 30 
zaprasza na XIX Zlot Dinozaurów Trzeźwości, który 
odbędzie się dnia 5 listopada o godz. 17.00 w siedzi-
bie stowarzyszenia. W programie zabawa taneczna 
i spotkanie w miłym gronie przyjaciół i znajomych. 
Równocześnie informujemy, że 4 listopada przy-
pada 25. rocznica założenia grupy AA Watra i z tej 
okazji o godz. 18.00 odbędzie się uroczysty mityng 
otwarty,  zorganizowany na terenie Klubu Familia 
przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie. Szczegółowe in-
formacje pod nr. tel. 33 852 40 00.

Zarząd Stowarzyszenia 
Klub Abstynentów „Familia”
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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 (hol).

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

Ustny przetarg
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do sprzedaży w drodze ustnego prze-
targu ograniczonego do właścicieli i użytkow-
ników wieczystych nieruchomości przyległych 
nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie w 
rejonie ul. Frysztackiej, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działki obrębu 64 nr: 117/1 o pow. 
101957 m2 i 118/1 o pow. 4032 m2 zapisane 
w księdze wieczystej nr BB1C/00026581 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 19 października 
2016 r. do 9 listopada 2016 r.

Wydział GN

Działki rekreacyjne na sprzedaż
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 

przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do dzierżawców kom-
pleksu działek rekreacyjnych w Cieszynie przy 
ul. Mickiewicza, niżej wymienione nieruchomo-
ści gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów 
jako działki obrębu 57 nr:

• 2/100 o pow. 397 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103206/4,

• 2/102 o pow. 382 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103208/8,

• 2/105 o pow. 341 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103211/2,

• 2/106 o pow. 380 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103212/9, 

• 2/108 o pow. 585 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103214/3,

• 2/109 o pow. 361 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103215/0,

• 2/110 o pow. 515 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103216/7,

• 2/111 o pow. 611 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103217/4,

• 2/112 o pow. 370 m2 zapisana w księdze wie-
czystej nr BB1C/00103218/1, 

zabudowane budynkami rekreacyjno-gospo-
darczymi wraz z udziałami po 1/14 części do 
niezabudowanej działki nr 2/107 obr. 57 o pow. 
0,0415 ha stanowiącej dojście do kompleksu 14 
działek przy ul. Mickiewicza w Cieszynie, zapi-
sanej w księdze wieczystej nr BB1C/00103213/6 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres od 19 października 2016 r. do 9 li-
stopada 2016 r.

Wydział GN

Lokal mieszkalny
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym 
na rzecz aktualnego najemcy, lokal mieszkalny 
nr 8 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 
1 w Cieszynie wraz z udziałem w nieruchomo-
ści gruntowej i częściach wspólnych budynku 
w 3590/159600 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 20 
października 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r.

Wydział GN

Szkolenie z generatora eNGO 
dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych na szkolenie przygo-
towujące do składania wniosków w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicz-
nych Gminy Cieszyn za pośrednictwem interne-
towego Generatora eNGO.

Szkolenie odbędzie się 7 listopada o godz. 
15.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej, 
II piętro. Prosimy o oddelegowanie przynajmniej 
jednego przedstawiciela państwa organizacji, 
jest wskazane, aby była to osoba, która zajmuje 
się przygotowywaniem ofert realizacji zadania 
publicznego przez organizację.

Urząd Miejski w Cieszynie

Dzierżawa nieruchomości
Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do wy-

dzierżawienia na czas oznaczony do trzech lat 
w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na 
dojście i dojazd do budynku grunt o powierzchni 
18,25 m2, oznaczony jako część działki nr 23/2 obr. 
42 położonej w rejonie ul. Kiedronia w Cieszynie.

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wy-
dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 
1, I piętro, na okres od dnia 25 października 
2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r. 

Wydział GN

Wynajem lokalu użytkowego
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze dwuetapowego przetargu ustnego, nie-
ograniczonego, na prowadzenie dowolnej dzia-
łalności gospodarczej, lokal użytkowy położony 
na parterze budynku przy ul. Głębokiej nr 30 
w Cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 
35.77 m2. Z uwagi na przystosowanie lokalu – pre-
ferowana branża gastronomiczna. 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich 
w Cieszynie oraz umieszczone na stronie inter-
netowej 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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Nr 22 (899)CO? GDZIE? KIEDY?

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

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
do 22.12 Grafika Zbigniewa Jóźwika

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.)
30.12 Myśl o Szekspirze – Wojewódzka Bi-
blioteka Pedagogiczna Filia w Cieszynie
do 30.11 Papierowy teatr Kamishibai – Wo-
jewódzka Biblioteka Pedagogiczna
do 20.11 Jesiennie, kolorowo, nastrojowo – 
Galeria w Bramie
4-5.11 Snow Film Fest 2016 – Herbaciarnia Laja
9.11 g. 16.00 Debata o reformie edukacji – GTE
9.11 g. 16.00 Spotkanie z prof. Idzi Panicem 
- MZC, ul. Stalmacha 14
14.11 g. 17.00 Poznaj Rumunię – prelekcja 
Henryka Tomaszka – OCKiR
16.11 g. 11.30 Koronka teneryfowa na ko-
luszku – warsztaty rękodzieła – OCKiR
16.11 g. 15.30 Jak wspomagać uczenie się – LOTE
16.11 g. 17.00 Reformacja XVI wieku i jej 
wpływ na Kościół Chrześcijański wczoraj i 
dziś – OCKiR
17.11 g. 11.00 Rozruch dla rodziców ma-
łych dzieci  – trening BuggyGym 
17.11 g. 18.00 Recital Justyny Lewandow-
skiej – Kamienica Konczakowskich
18.11 g. 18.00 Droga donikąd… z Polski do 
Singapuru – OCKiR
19.11 g. 17.00 Viva la Musica! - Kościół Jezusowy
21.11 g. 17.00 Kolorowe lampiony – warsztaty 
dla dzieci i rodziców – OCKiR
do 30.11 Sztuka fotografii – Sztuka przetrwa-
nia – UL Kultury

KINO

4-10.11 g. 14.30 Za niebieskimi drzwiami 
(familijny film fantasy) Polska 9
4-10.11 g. 16.00 Historia Marii (dramat/
biograficzny) Francja 12
4-9.11 g. 17.45, 20.00 Inferno – napisy 
(thriller) USA 15
5.11 g. 12.00 Podsumowanie Kina na Gra-
nicy w Drodze
8.11 g. 12.30 Zwycięstwo – dramat Karola 
Irzykowskiego 
10.11 g. 17.45 Inferno – napisy (thriller) USA 15
11-16.11 g. 14.00 Dzielna syrenka i piraci z 
Kraboidów – dubbing (animowany/familij-
ny) Chiny b.o.
17.11 g. 15.15 Dzielna syrenka i piraci z 
Kraboidów – dubbing (animowany/familij-
ny) Chiny b.o.
11-16.11 g. 15.45 Krolestwo (dokumental-
ny/przyrodniczy/familijny) Francja 7
11-16.11 g. 17.30, 20.00 Pitbull. Niebez-
pieczne kobiety (sensacyjny) Polska 18
17.11 g. 17.00 Pitbull. Niebezpieczne kobie-
ty (kryminalny/sensacyjny) Polska 18
18-23.11 g. 20.00 Pitbull. Niebezpieczne ko-
biety (kryminalny/sensacyjny) Polska 18
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „FAFIK”
10.11 g. 20.00 Nadejdą lepsze czasy Dania/
Polska 15
17.11 g. 19.30 Polowanie na muchy Polska 15

TEATR

4.11 g. 18.00 Odi sed amo - charytatywne 
widowisko taneczno-muzyczne
9.11 g. 18.00 Koncert Korteza
20-26.11 Gość Oczekiwany - Zofia Kossak
3.12 Edukacja Rity - spektakl
11.12 g. 16.00 i 19.00 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

4.11 g. 19.00DG Projekt – Live Show
8.11 g. 18.00 Filipiny – w raju na siedmiu 
tysiącach wysp
11.11 Winiarska „podróż z kulturą”
14-19.11 Cieszyński Festiwal Jazzowy
do 15.11 Prezentacje 2016 – Cieszyńskie 
Towarzystwo Fotograficzne zaprasza …
17.11 g. 20.00 – Pasimito plays Kid - mu-
zyka na żywo do filmu Brzdąc Ch. Chaplina
18.11 g. 18.00 – Kinga Głyk Quartet, Jazz Dinos
GALERIE
do 15.11 Prezentacje – wystawa Cieszyń-
skiego Towarzystwa Fotograficznego 
9-29.11 „Strzał w dziesiątkę” – wystawa z oka-
zji jubileuszu 10-lecia Dziennego Oś. Wsparcia 
w Cieszynie, wernisaż 9.11 godz. 13.30
17-30.11 Na styku dwóch światów” – wy-
stawa koronki koniakowskiej i teneryfowej

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
do 6.11 Artystyczne zbiory z archiwum hra-
biów Saint Genois d’Anneaucourt – wystawa
do 30.11 Jan Baudouin de Courtenay i oso-
bliwości epoki
4.11-2.12 50 lat turystyki kolarskiej z „On-
draszkiem”

BIBLIOTEKA

4.11 g. 9.15 Warsztaty roboklasa SP2
5.11 g. 9.00 Warsztaty programowania dla ASP
7.11 g. 9.00 Escape the room
7.11 g. 10.00, 12.00 Angielski dla Seniora 55+
9.11 g. 8.00, 9.30 i 11.30 Kurs komputero-
wy dla seniorów 
10.11 g. 8.00 Warsztaty programowania dla ASP
14.11 g. 8.15, 10.00 Warsztaty chemiczne 
Żelusiowe Laboratorium SPTE
14.11 g. 12.00 Angielski dla Seniora 55+
16.11 8.00, 9.30, 11.30 Kurs komputerowy 
dla seniorów
17.11 g. 8.00 Warsztaty programowania dla ASP
17.11 g. 9.302 Warsztaty chemiczne kl. 6 
Katolicka SP
17.11 g. 17.00 Azja Środkowa na wesoło - 
spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem
18.11 g. 14.30 Zajęcia z robotyki i progra-
mowania
BIBLIOTEKA Oddział dla DZIECI
4.11 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
7.11 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne
8.11 g. 9.00 Warsztaty biologiczno-przy-
rodnicze GTE
9.11 g. 10.00 Gromadka Uszatka
9.11 g. 15.00 Strefa czytania
14.11 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne
15.11 g. 8.15, 10.30, 12.40 Warsztaty che-
miczne Żelusiowe Laboratorium SPTE
15.11 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne
16.11 g. 15.00 DalEKOwzroczni - warsztaty 
ekologiczne
18.11 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych

ZAMEK CIESZYN

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 prze-
strzeni publicznej. Dostępność w miastach 
historycznych
14-17.11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
26.11 Mała Pracownia Projektowania - 
Projektowanie ceramiki użytkowej z Bog-
danem Kosakiem
Przedsiębiorcy przedsiębiorcom – cykl 
porad w każdy wtorek i czwartek (po tele-
fonicznym lub mailowym zgłoszeniu)

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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do 30.11 Onirycznie – wystawa fotografii Se-
bastiana Basto Żebrowskiego – Galeria Zmien-
na – Szpital Śląski

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
6.11 g. 9.00 Amatorska Liga Siatkówki – je-
sień 2016 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe
12.11 g. 9.00 III Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Fundacji Talent Cieszyn – LO im. 
M.Kopernika 
18.11 g. 20.00 42. Rajd Cieszyńska Barbórka 
– start – Rynek
19.11 g. 15.43 42. Rajd Cieszyńska Barbórka 
– meta - Rynek
19.11 g. 10.00 Turniej tenisa stołowego osób 
niepełnosprawnych – Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe

Po 2 Str. OLZY

Czytelnia i Kawiarnia AVION, ul. Główna 1
4.11 g. 17.00 Bez stereotypów. Polacy i 
Czesi o sobie nawzajem Tomáš Kočko, Bo-
gusław Słupczyński, prowadząca: Renata 
Putzlacher
do 29.11 Karolina Langner - wystawa 
7.11 g. 17.00 Stop listování
14.11 g. 17.00 Tamara Tomoszek & Petr Li-
twora Quartet
15.11 g. 17.00 Dyskusyjny Klub Czytelników PL
18.11 g. 17.00 Salon Podróżniczy Jan Kunze
24.11 g. 17.00 Promocja publikacji „Kalen-
darz Śląski 2017”
25.11 g. 16.00 Św. Wacław w wizualnych 
źródłach średniowiecza
TEATR CIESZYŃSKI
6.11 g. 17.30 Rajska jabłonka
10.11 g. 10.00 Rajska jabłonka
10.11 g. 19.00 Pierwsza młodość - Teatr im. 
J. Szaniawskiego Płock
25.11 g. 10.00 Pani z morza
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Data Apteka
4 XI 

– 
18 XI

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
tel. 33 858 27 65

Dyżury aptek

Zapisz się na newsletter
Tych, którzy chcą być na bieżąco in-

formowani o najciekawszych wydarze-
niach kulturalnych i sportowych w Cie-
szynie, zachęcamy do skorzystania z 
newslettera. Wejdź na www.cieszyn.pl 
w zakładce Newsletter podaj swój adres  
e-mail, a będziesz otrzymywał na skrzynkę 
mailową 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 otrzymasz powiadomienia sms o 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych, 
a także ostrzeżenia i komunikaty. Wystar-
czy 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

Grażyna Mazur jest miłośniczką psów. Sama ma 
w domu Axela. Jak mówi, warto mieć w domu ta-
kiego pupila, który na pewno odwzajemni nasze 
uczucia, bo kocha całym swoim psim sercem.

Suczka – w wieku około 5 lat, mała, gładko-
włosa, w kłębie ma około 30 cm, przywiezio-
na 1.11.2016 r., „osierocona” z powodu śmier-
ci właściciela. Nr ewidencyjny 375/2016.

Pies – w wieku około 8 miesięcy, w kłębie 
ma około 35 cm, znaleziony 31.10.2016 r. na 
stacji benzynowej Statoil przy ul. Kolejowej 
w Cieszynie. Nr ewidencyjny 374/2016.

Marcelina Augustowska z Niepublicznego Przed-
szkola „Jaś i Małgosia” bardzo lubi psy. – Każdy 
pies powinien mieć ciepły dom. Dlatego warto za-
adoptować czworonoga – przekonuje Marcelina. 
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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

10 urodziny chóru
Wyższobramski Chór Kameralny, działa-

jący przy cieszyńskiej parafii ewangelickiej, 
obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia swo-
jej działalności. Chór powstał w 2006 roku 
z inicjatywy grupy przyjaciół, którzy wcze-
śniej od lat śpiewali w chórze młodzieżowym 
Hosanna. Obecnie tworzy go czternaście 
osób, dla których śpiew i muzyka są praw-
dziwą życiową pasją. Inicjatorem i dyrygen-
tem zespołu jest Piotr Sikora. Na repertuar, 
obejmujący ponad 200 utworów, składają 
się przede wszystkim pieśni sakralne a cap-
pella polskich i zagranicznych twórców, jak 
również utwory ludowe, patriotyczne oraz 
muzyka popularna.  Chór występuje głównie 
w cieszyńskim kościele Jezusowym, uświet-
nia również uroczystości miejskie oraz liczne 
koncerty w całym kraju. W swojej krótkiej hi-
storii koncertował także w Czechach, Holan-
dii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.  

Od 2012 roku Wyższobramski Chór Kame-
ralny aktywnie wspierał akcję ratowania orga-
nów w kościele Jezusowym. Przy współpracy 
z organistą Pawłem Seligmanem wydał dwie 
płyty-cegiełki. W 2012 roku ukazała się płyta 
pod tytułem Ratujmy Organy Kościoła Jezusowe-
go, a w 2013 roku kolejna płyta zatytułowana 
Czas radości, prezentująca wybór najpiękniej-
szych kolęd z repertuaru zespołu. W ostatnich 
miesiącach chór zrealizował nagrania do kolej-
nego albumu CD Dźwięki Reformacji, który uka-
że się pod koniec bieżącego roku.

W sobotę, 19 listopada, o godz. 17.00 
w kościele Jezusowym odbędzie się koncert 
jubileuszowy Viva la Musica! z okazji 10-lecia 
pracy Wyższobramskiego Chóru Kameralne-
go. W programie m.in. kompozycje J. Gawla-
sa, J. Świdra, F. Nowowiejskiego, J. Rheinber-
gera oraz potężne pieśni z towarzyszeniem 
organów, na których zagra Paweł Seligman. 
Wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

Prelekcja w OCKiR
16 listopada o godz. 17.00 Dyskusyjny 

Klub Propozycji Podgórze oraz Koło nr 2 Mały 
Jaworowy MZC zapraszają do Osiedlowego 
Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Zofii 
Kossak 6, na prelekcję multimedialną ks. 
Łukasza Gasia pt. Reformacja XVI wieku i jej 
wpływ na Kościół chrześcijański wczoraj i dziś.

Organizatorzy

50 lat na rowerze
Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondraszek 

i Muzeum Śląska Cieszyńskiego zapraszają do 
Piwnicy muzealnej na wystawę 50 lat turysty-
ki kolarskiej z Ondraszkiem. Wystawa prezen-
towana będzie od 4 listopada do 2 grudnia. 
Podczas jej zwiedzania można zagłosować 
w konkursie na najciekawsze zdjęcia.
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