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„Ogród dwóch brzegów 2013-2015” 
gotowy

Udany początek koszykarzy

Wygrał „Jeden z dziesięciu”

15 lat Chóru Jubileuszowego

2

25 projektów czeka na nasze głosy
Budżet obywatelski na 2016 rok wkracza w decydu-
jącą fazę. Głos na 25 projektów będzie można oddać 
od 12 do 26 października. Na pewno warto spełnić 
obywatelski obowiązek, a najlepszym dowodem jest 
na to Mini Strefa Sportu i Rekreacji, która powstała 
przy ulicy Skrajnej. Prace na osiedlu Piastowskim zo-
stały wykonane właśnie z budżetu obywatelskiego.

Bogactwo 
pozalekcyjne

Nauka w cieszyńskich szkołach 
podstawowych i gimnazjach nie koń-
czy się wraz z ostatnim dzwonkiem. 
Wielu uczniów nie wraca od razu do 
domu, ale uczestniczy w zajęciach po-
zalekcyjnych. Nic dziwnego, bo oferta 
jest ogromna i bardzo zróżnicowana. 
Według wyliczeń Zespołu Obsługi 
Jednostek Oświatowych, łącznie tygo-

dniowo w cieszyńskich placówkach, 
dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Cieszyn, realizowanych 
jest 514 godzin zajęć dodatkowych. 
Do tego trzeba jeszcze doliczyć oko-
ło 400 godzin, które odbywają się 
w szkołach średnich, stowarzysze-
niach, klubach i obiektach sportowych 
i placówkach kulturalnych. To razem 
daje około 900 godzin tygodniowo!!!

Dariusz Niemiec, dyrektor Gimnazjum 
nr 1 w Cieszynie, mówi krótko: – Gdyby 
nie było zainteresowania, to byśmy tylu za-
jęć nie realizowali.

Głosowanie na projekty będzie się odbywać na różne sposo-
by. Oprócz formy tradycyjnej Urząd Miejski przygotował drogę 
elektroniczną. – Głosować będzie można na kartach do głosowa-
nia dostępnych w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie inter-
netowej www.um.cieszyn.pl i w „Wiadomościach Ratuszowych”, 
wydanie z dnia 9 października 2015 roku. Trzeba podkreślić, że 
głosowanie na innej karcie niż określona we wzorze będzie nie-
ważne. Wprowadziliśmy także głosowanie elektroniczne. Odpo-
wiedni formularz do głosowania będzie dostępny na stronie in-
ternetowej www.um.cieszyn.pl – poinformował Ryszard Macura, 
burmistrz Cieszyna.

Głosowanie rozpocznie się 12 października. To symbo-
liczny dzień z perspektywy udziału mieszkańców w budżecie 
obywatelskim. Tego dnia bowiem przy ulicy Skrajnej zostanie 
oficjalnie otwarta Mini Strefa Sportu i Rekreacji (początek uro-
czystości o godz. 12.30), która powstała w ramach pierwszego 
w historii budżetu obywatelskiego w Cieszynie. Prace pochło-
nęły ok. 290 tysięcy złotych. Plac zabaw dla dzieci od roku do 

12 lat już teraz cieszy się ogromną popularnością. Przy ulicy 
Skrajnej powstały między innymi mini boisko do piłki nożnej 
i piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci, miejsce do wypoczynku, 
ponadto teren został obsadzony zielenią.

– Budżet obywatelski to świetne rozwiązanie, bo promuje inicja-
tywy oddolne, obywatelskie. Podpisuję się pod nim dwoma rękami 
i polecam głosowanie na przyszłoroczne projekty. Tak właśnie, dzięki 
pomysłowi naszych mieszkańców, zrodziła się idea budowy placu za-
baw. My, jako spółdzielnia, byliśmy kibicami tego projektu oraz poma-
galiśmy załatwić niektóre sprawy – przyznał Zbigniew Cichomski, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Piastowskie. 

wot

Karta do głosowania znajduje się na str. 9-12.

Mini Strefa Sportu i Rekreacji jeszcze nie została oficjalnie otwarta, 
a już cieszy się ogromną popularnością.

Fo
t.

 Ja
ni

na
 C

ic
ho

m
sk

a
W prowadzonej przez niego szkole od-

bywają się różnego rodzaju zajęcia po-
zalekcyjne. Z jednej strony jest to stan-
dardowa oferta – jak w każdej placówce 
– z drugiej działają ciekawe kółka, na 
przykład Teatr Profilaktyki Zdrufko czy 
koło wolontariatu.

– W ramach tych ostatnich zajęć dzie-
ci od najmłodszych lat uczą się pomagać, 
goszczą choćby w domach samotnej matki 
czy domach pomocy społecznej. Jest to na 
pewno ciekawa propozycja i lekcja życia– 
uważa Dariusz Niemiec.

Ciąg dalszy na stronie 5.
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Podczas wieczornych spacerów można podziwiać odnowione trakty.Cieszyńska Wenecja w jesiennych barwach prezentuje się bardzo okazale,

Także dzieci znajdą coś dla siebie...W ramach projektu zamontowano również urządzenia do ćwiczeń, 
z których mogą skorzystać mieszkańcy i turyści.

Odnowiona nawierzchnia w cieszyńskiej Wenecji.Przez „Ogród dwóch brzegów” prowadzą zarówno ścieżki piesze, jak 
i rowerowe.

   „Ogród dwóch brzegów 2013-2015” gotowy.
     Nic, tylko wybrać się na spacer
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 http://www.cz-pl.eu
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Pamięci wybitnego 
wynalazcy

W Cieszynie pojawiła się kolejna tablica 
pamiątkowa, tym razem poświęcona Józe-
fowi Bożkowi, pochodzącemu z Bier w obec-
nym powiecie bielskim konstruktorowi 
i wynalazcy. Została umieszczona na ścianie 
budynku przy ulicy Szerokiej 13, gdzie daw-
niej mieściło się gimnazjum prowadzone 
przez księdza Leopolda Szersznika. 

Bożek uczył się w nim w latach 1799-
1803. Uroczystość odsłonięcia tablicy od-

Seniorzy 
w roli głównej

Tablica znajduje się na ścianie budynku, do 
którego w latach 1799-1803 uczęszczał Józef 
Bożek.
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Kolorowy świat 
introligatora

W sobotę 19 września w Książnicy Cie-
szyńskiej odbyły się pierwsze warsztaty 
wykonywania papierów marmurkowych. 
Wzdłuż szeregu stołów ustawieni zostali 
początkujący twórcy zaopatrzeni w długie 
foliowe fartuchy. Kilka słów o historycznych 
aspektach marblingu oraz obszerne wyja-
śnienia dotyczące samego ich wykonania 
przedstawiła autorka warsztatów, Dorota 
Majowska. Każdy uczestnik otrzymał do 
dyspozycji zestaw farb, pędzelków, grzeby-
ków i innych akcesoriów, którymi wycza-
rowywał niepowtarzalne desenie i kształ-
ty. W tym roku papiery wykonywane były 
dwoma podstawowymi technikami: farba-
mi akrylowymi na zagęszczonym roztworze 
wodnym i metodą klejową. Wielobarwne 
efekty prac rozwieszane do suszenia udo-
wadniały jak kolorowy i zaskakujący może 
być świat papierów marmurkowych. Warsz-
taty adresowane były do dorosłych i star-
szych dzieci, aczkolwiek i towarzyszące 
rodzicom maluchy, pod okiem instruktorek, 
znalazły dla siebie ciekawe zajęcie.

Warsztatom towarzyszyła niewielka wy-
stawa papierów marmurkowych używa-
nych w pracach introligatorskich i książek 
ze zbiorów Książnicy z różnymi typami 
starych papierów marmurkowych i okle-
inowych.

Łucja Brzeżycka

była się w ramach I Międzynarodowego 
Kongresu Automobilowego, który od piąt-
ku do niedzieli (25-27 września) miał miej-
sce w Cieszynie. Przez kilka dni na Rynku 
można było zobaczyć polskie cuda motory-
zacji, począwszy od 1815 roku, po współ-
czesność. W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskie-
go odbyła się konferencja naukowa. Gości 
witał Ryszard Macura, burmistrz Cieszy-
na. – Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie. Piotr 
Pluskowski mówił, że nie możemy tej ważnej 
rocznicy pominąć. Serdeczne podziękowania 
i gratulacje za pomysł. Witam wszystkich 
w Cieszynie, mieście książęcym. Mieście, które 
dziś jest stolicą powiatu cieszyńskiego i przez 
wieki odgrywało znaczącą rolę. To właśnie 
na terenie Księstwa Cieszyńskiego urodził 
się wspominany już przez Halinę Szotek Józef 
Bożek, który został odkryty m.in. przez Le-
opolda Szersznika, wybitną postać dla Śląska 
Cieszyńskiego – mówił cieszyński włodarz.

Piotr Pluskowski, główny organizator 
Kongresu, przyznał z kolei, że chciał przy-
pomnieć postać słynnego konstruktora, 
który na przykład zbudował pojazd parowy, 
a poza tym podkreślić jego polskie korzenie. 
Po skończeniu gimnazjum w Cieszynie Bożek 
studiował mechanikę i matematykę, a po-
tem przeniósł się do Pragi. Tam też powstała 
większość jego dzieł, choćby wspominany już 
pierwszy na Starym Kontynencie powóz z na-
pędem parowym (1815 rok) czy łódź z silni-
kiem parowym (1817). Pod koniec życia po-
padł niestety w zapomnienie.

– Często spotykałem się ze stwierdzeniem 
„czeski wynalazca”, co jest nieprawdą. Józef 
Bożek urodził się w polskiej rodzinie w Bie-
rach – podkreślił Piotr Pluskowski.

wot

Kolejne warsztaty w Książnicy Cieszyńskiej.

30 września seniorzy, którzy odwiedzi-
li Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji, 
mogli skorzystać z szeregu atrakcji. Cały 
dzień wypełniony był licznymi wykłada-
mi o tematyce zdrowotnej i profilaktycz-
nej. Damian Krzempek podzielił się swoją 
wiedzą na temat jogi oraz przedstawił jej 
pozytywny wpływ na zdrowie seniora. 
Z kolei Mariusz Dębicki opowiedział w jaki 
sposób zachować sprawność ciała i ducha 
na długie lata. Mówił również o natural-
nych produktach wspierających na co dzień 
organizm człowieka Dowiedzieliśmy się, 
jak zachować doskonałą kondycję i dobre 
samopoczucie. Danuta Żabińska z Doradz-
twa Żywieniowego Dandiet w interesujący 
sposób przedstawiła sposoby racjonalnego 
i zdrowego żywienia. Szczególną uwagę 
zwróciła na dietę seniora.

Następnie odbyło się spotkanie ze specja-
listą rehabilitacji, lekarką Barbarą Ostrow-
ską-Belter, przedstawicielką Stowarzysze-
nia Akademia Seniora z Bielska-Białej, która 
wygłosiła wykład Leki bez recepty. Spotka-
nie z nią odbyło się pod hasłem Zdrowie 
to harmonia ciała, umysłu i ducha. Podczas 
wykładu Teresy Wałgi, państwowego po-
wiatowego inspektora sanitarnego, dowie-
dzieliśmy się o zagrożeniach jakie mogą nas 
spotkać w podróżach do krajów egzotycz-
nych. Jednym z ważniejszych zagadnień 
tego wykładu była profilaktyka grypy, bo-
reliozy i zakażeń pneumokokowych. 

Podczas imprezy była również możliwość 
spotkania z Małgorzatą Szwarc-Niedźwiec-
ka, prezesem Uniwersytetu III Wieku oraz 
Lucyną Bałandziuk, wiceprezesem Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku i współzałożycie-
lem Osiedlowego Klubu Seniora, które opo-
wiedziały o działalności tych organizacji 
i możliwościach spędzania wolnego czasu 
przez seniorów. 

Mat. pras.
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Konferencja 
o pracy przesunięta 
na listopad

Ze względu na prowadzoną obecnie kam-
panię wyborczą zaplanowana na 8 paź-
dziernika konferencja Burmistrza Miasta 
Cieszyna, Ryszarda Macury, z mieszkań-
cami poświęcona cieszyńskiemu rynkowi 
pracy została przesunięta na listopad.

O dokładnym terminie, miejscu i progra-
mie poinformujemy w kolejnym wydaniu 
Wiadomości Ratuszowych oraz na stronie 
internetowej: www.cieszyn.pl.

UM Cieszyn
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Trzeba mieć i wiedzę, i szczęście

Jaka jest stolica Azerbejdżanu?
Azerbejdżanu? Baku.
Dobrze, nie będę bawił się w Tadeusza Sznuka, prowadzące-

go Jeden z dziesięciu i zadawał kolejne pytania sprawdzające 
pana wiedzę. Z innej beczki więc: jak długo przygotowywał się 
pan do udziału w programie?

Oglądałem archiwalne odcinki, wypożyczyłem od kolegi książkę 
Jeden z dziesięciu, wydaną w 1997 roku, gdzie znalazłem zestaw py-
tań. Na cześć odpowiedziałem, na niektóre nie. Przeczytałem sporo 
haseł w Wikipedii. Ponadto skontaktowałem się z innym mieszkań-
cem Cieszyna, który brał udział w programie i dowiedziałem się 
nowych rzeczy. Tak naprawdę pytania dotyczą tak wielu dziedzin 
życia, że trzeba mieć dużo szczęścia, żeby trafić na te „swoje”, na 
które się zna odpowiedź. Ja sam trafiłem na dużo historycznych py-
tań, chociaż jedno mnie zagięło.

Pamięta pan go jeszcze?
Dotyczyło Ukrainy i powstania z XVI wieku. Powiedziałem, że cho-

dzi o powstanie Chmielnickiego, a chodziło o powstanie Nalewajki. 
Na tym się przejechałem i był to zresztą mój jedyny błąd w drugiej 
rundzie. Od tego momentu zacząłem się bać, że mogę nie przejść do 
finału. Na szczęście ta sztuka mi się powiodła, a finał był zwycięski.

Program był emitowany we wrześniu. A kiedy był nagrywany?
Zdjęcia były nagrywane dość dawno, bo 21 maja w Lublinie. Mogę 

jeszcze dodać, że eliminacje były w listopadzie zeszłego roku. Nie mó-
wiłem nikomu o wynikach rywalizacji, chciałem kilka osób potrzymać 
w niepewności. Nie miałem zapisów w umowie z producentem progra-
mu, że nie mogę ujawniać wyników, po prostu chciałem zrobić niespo-
dziankę. Mam natomiast czteroletnią karencję, jeżeli chodzi o Jeden 
z dziesięciu. Przez tyle lat nie mogę w nim występować.

Jako zwycięzca czy jako uczestnik?
Jako uczestnik, takie są po prostu zasady tego programu. 

Wystartuje pan w kolejnych teleturniejach?
Nie zamierzam osiadać na laurach i dalej chcę pogłębiać swoją 

wiedzę. Mam nadzieję, że za cztery lata wystąpię kolejny raz w Jed-
nym z dziesięciu.

Liczył pan na wygraną?
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że wygram. Jechałem na na-

granie odcinka, żeby przede wszystkim sprawdzić swoją wiedzę. Mam 
świadomość, że miałem trochę szczęścia, bo spasowały mi pytania.

Nie pierwszy raz pada podczas rozmowy słowo „szczęście”. 
Na ile zwycięstwo w Jednym z dziesięciu jest wskaźnikiem wie-
dzy, a na ile szczęścia?

Pół na pół. Trzeba mieć i wiedzę, i szczęście. Można być doskonale 
zorientowanym we wszystkich dziedzinach życia, ale otrzymać py-
tanie zupełnie „nie z naszej bajki”.

Coś się zmieniło od pana debiutu na szklanym ekranie? Lu-
dzie pana poznają na ulicy, mówią dzień dobry?

Jestem kontrolerem biletów w autobusach w Cieszynie. Kilkana-
ście osób mnie poznało i pogratulowało sukcesu. Mówili też, że śle-
dzili kolejne odcinki i z przykrością zauważyli, że nie awansowałem 
do ścisłego finału.

Praca „kanara” nie jest chyba łatwa...
Nie da się ukryć, że jest to dość ciężki kawałek chleba. Oprócz 

uczciwych pasażerów jest cała grupa osób, która jeździ na gapę. Są 
to ludzie, którzy zazwyczaj mają wszystko gdzieś, nie pracują albo 
nie mają stałego zatrudnienia. Nie kupują biletów, bo mają świado-
mość, że trudno z nich ściągnąć należności. Sporo kombinują też 
młodzi ludzie. Niektórzy na przykład zapominają skasować bilet.

Rozmawiał: Tomasz Wolff
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Dariusz Falkowski w rodzinnym Cieszynie.

Tadeusz Sznuk, prowadzący teleturniej „Jeden z dziesięciu”.
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Rozmowa z Dariuszem Falkowskim, który wygrał jeden 
z wrześniowych odcinków teleturnieju „Jeden z dziesięciu”

Jeden z dziesięciu to jeden z najpopularniejszych programów w te-
lewizji. Pierwszy odcinek został wyemitowany na antenie telewi-
zyjnej Dwójki 10 czerwca 1994 roku.

Od tego czasu widzowie zobaczyli już ponad 2100 odcinków. Jest 
to obecnie najdłużej transmitowany teleturniej w polskiej telewizji, 
który opiera się na brytyjskim formacie Fifteen to One. Program 
prowadzi znany prezenter Tadeusz Sznuk. 

wot

12 tys. przy świecach
12 409 złotych i 48 groszy – tyle udało się 

zebrać podczas charytatywnego koncertu 
Przy szabasowych świecach, który odbył się 
w kościele Jezusowym w Cieszynie. Został 
zorganizowany przez Szpital Śląski, Fun-
dację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego oraz 
Starostwo Powiatowe. To ważne wsparcie 

Od 1994 roku...

finansowe dla Szpitala Śląskiego. Pieniądze 
pomogą spłacić zakupiony już – drogi i bez-
cenny dla pacjentów aparat USG najnow-
szej generacji, niezbędny do szczegółowej 
diagnostyki onkologicznej. Sprzęt pracuje 
już pełną parą i jak najlepiej służy chorym. 
Ułatwia lekarzom postawienie właściwej 
diagnozy, pozwalając tym samym lepiej 
i skuteczniej leczyć ludzi. Bardzo dziękuje-
my wszystkim, którzy wsparli naszą akcję 

i zechcieli wziąć udział w tym niezwykłym 
wydarzeniu, które zainaugurowało Dni 
Kultury Żydowskiej w Cieszynie.

Ufamy, że dla wszystkich było to prze-
życie kulturalne, duchowa uczta. Wartość 
tym większa, że koncert był na bardzo wy-
sokim poziomie. Zagrała bowiem orkiestra 
kameralna Jean-Claude’a Hauptmanna, wy-
stąpili soliści i aktorzy.

Mat. pras.
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Bogactwo 
pozalekcyjne
Dokończenie ze str. 1.

Z kolei Mariola Lapczyk, dyrektorka 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi, jako ciekawe wymienia 
kółko kulinarne dla klas młodszych, na 
którym uczniowie poznają tajniki zdro-
wej kuchni, uczą się dobierać odpowiednie 
składniki, a także języka migowego, które-
go zajęcia rozpoczęły się 1 września tego 
roku. Zajęciami pozalekcyjnymi żywo zain-
teresowani są także rodzice, którzy marzą 
o tym, żeby ich pociechy rozwijały dodat-
kowe pasje.

– W sumie w tygodniu mamy 111 godzin 
zajęć, do tego trzeba doliczyć jeszcze 15 go-
dzin szkolnego kółka sportowego. To bardzo 
dużo, ale też jesteśmy bardzo dużą szkołą – 
powiedziała Wiadomościom Ratuszowym 
Mariola Lapczyk.

Odzwierciedlenie współczesności
W Zespole Obsługi Jednostek Oświato-

wych zajęcia pozalekcyjne dzielą na trzy 
kategorie. Pierwszą stanowią Zajęcia dy-
daktyczno-wyrównawcze, opiekuńczo-wy-
chowawcze i korekcyjno-kompensacyjne. 
W ramach tych zajęć nauczyciele pomagają 
uczniom nadrobić zaległości, wyrównać 
różnice w nauce i wiedzy w zakresie po-
szczególnych przedmiotów nauczania. Są 
to zajęcia wyrównawcze z matematyki, ję-
zyka polskiego, języków obcych, przyrody, 
geografii, chemii, itp. oraz zajęcia z psy-
chologiem, logopedą, doradcą zawodowym 
i pedagogiem. W ciągu tygodnia realizo-
wanych jest ogółem 220 godzin lekcyj-
nych we wszystkich szkołach. Do drugiej 
grupy Bogdan Ficek, dyrektor ZOJO, zalicza 
zajęcia w kołach zainteresowań, takich jak 
kółko historyczne, biblijne, polonistyczne, 
matematyczne, informatyczne, bibliotecz-
ne, przyrodnicze, artystyczne, turystyczne, 
wokalno-taneczne, scrabble, regionalne 
i wiele, wiele innych – pozwalające uczniom 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 
Cieszą się one dużą popularnością. W ciągu 
tygodnia odbywają się ogółem 223 go-
dziny tych niezwykle atrakcyjnych 
zajęć. Z kolei trzecią kategorię stanowią 
zajęcia sportowe, odbywające się poza obo-
wiązkowymi lekcjami wychowania fizycz-
nego, obejmujące popularne dyscypliny 
sportowe, takie jak tenis stołowy, siatków-
ka, koszykówka, szachy, piłka nożna, lekka 
atletyka i pływanie. W ciągu tygodnia re-
alizowanych jest ogółem 71 godzin.

– Tak naprawdę zajęcia pozalekcyjne są od-
zwierciedleniem współczesności. Dyrektorzy 
i nauczyciele przygotowują taką ofertę, któ-
ra spotka się z przychylnym przyjęciem dzie-
ci i rodziców Dobrym przykładem mogą być 
zajęcia scrabble czy kółkach informatyczne. 
Niestety coraz mniej jest kółek teatralnych. 

Reasumując, aby zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, muszą być ciekawe. W ty-
godniu realizowanych jest tak dużo zajęć, że 
naprawdę mamy się czym pochwalić  – uwa-
ża Bogdan Ficek.

Zajęcia w szkołach średnich
Zajęcia pozalekcyjne odbywają się także 

w szkołach ponadgimnazjalnych w Cieszynie.
– W bieżącym roku szkolnym szkoła pro-

wadzi w ramach zajęć pozalekcyjnych 51 kół 
przedmiotowych, fakultetów i zajęć uzupeł-
niających z przedmiotów, na które uczęszcza 
łącznie 602 uczniów. Ponadto w szkole dzia-
łają dwa koła artystyczne i chór szkolny, na 
które regularnie uczęszcza 56 uczniów. Szko-
ła prowadzi również pozalekcyjne zajęcia 
sportowe w trzech grupach, z których korzy-
sta 65 uczniów – poinformował Janusz Łu-
komski-Prajzner, dyrektor I LO im. A. Osu-
chowskiego w Cieszynie.

ne, język angielski, wyjazdy integracyjne, 
obozy rehabilitacyjne, zajęcia z tworzenia 
biżuterii) mogą uczestniczyć osoby z ak-
tualnym orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności. Propozycję spędzenia wolnego 
czasu po lekcjach mają także Fundacja Ta-
lent, Octagon Team Cieszyn, Środowisko-
we Ogniska Wychowawcze TPD i Świetlica 
Środowiskowa Przytulisko, a nawet cie-
szyńskie Koło Polskiego Związku Wędkar-
skiego.

Propozycje dla całych rodzin
– Organizujemy przede wszystkim zawody 

wędkarskie, także dla dzieci. Frekwencja wy-
nosi zawsze około 100 dzieciaków. Nasz ośro-
dek na Gułdowach czynny jest codziennie, za 
wyjątkiem poniedziałków (dzień gospodar-
czy) od kwietnia do połowy października. 
Na łowisku dominują karp, amur, lin, karaś 
leszcz, z ryb drapieżnych można wymienić 
jeszcze szczupaka sandacza i węgorza – po-
wiedział Radosław Giecek, prezes koła 
PZW w Cieszynie.

Zajęcia pozalekcyjne to norma tak-
że w innych placówkach podległych pod 
Urząd Miejski, na przykład w Książnicy Cie-
szyńskiej oraz Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Ta ostatnia jednostka prowadzi 
szkółkę łyżwiarstwa figurowego, szkół-
kę hokeja na lodzie, szkółkę narciarstwa 
biegowego, działa także Ośrodek Terapii 
Ruchowej Osób III Wieku. Z kolei w ofercie 
Książnicy Cieszyńskiej znajdują się lekcje 
biblioteczne, których przeprowadzenie za-
mawiać można według następującego 
programu: www.kc-cieszyn.pl/index.php/
content,324.  Oznacza to, że zajęcia te nie 
odbywają się w terminach wyznaczonych 
przez Książnicę, ale – stosownie do potrzeb 
i oczekiwań ich uczestników. 

– Książnica organizuje poza tym imprezy, 
które przeznaczone są wprawdzie dla doj-
rzalszych odbiorców, ale w których udział 
wziąć może młodzież, dzieci i całe rodziny. 
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem 
harmonogramu tego rodzaju wydarzeń na 
2016 r. – poinformował Krzysztof Szelong, 
dyrektor Książnicy.

Bogatą ofertę ma także Cieszyński Ośro-
dek Kultury Dom Narodowy. Jak dowie-
dzieliśmy się w placówce, aktualnie trwają 
nabory i zajęcia organizacyjne sekcji i kół 
zainteresowań COK.

W Cieszynie liczne placówki oferują tak-
że zajęcia dla osób starszych. Na przykład 
Muzeum Protestantyzmu ma w swojej ofer-
cie biblijne spotkanie dla kobiet, spotkanie 
młodzieży pracującej i studiującej, wieczo-
ry z Biblią czy śpiew w chórach, a Turystycz-
ny Klub Kolarski Ondraszek zabiera swoich 
członków i nie tylko na wycieczki rowero-
we. Równie aktywne są Człapoki, które raz 
w tygodniu zapraszają na wycieczkę.

Warto w tym miejscu wspomnieć także 
o Państwowej Szkole Muzycznej I i II stop-
nia w Cieszynie im. Ignacego Paderewskie-
go, w której odbywa się tygodniowo blisko 
1100 godzin dydaktycznych.

Tomasz Wolff

Warsztaty czerpania papieru w Szkole Podsta-
wowej nr 4.
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Bogatą ofertę dla swoich uczniów ma 
również II LO im. M. Kopernika. Ucznio-
wie mogą uczestniczyć w zajęciach kółka 
artystycznego, filmowego, są także m.in. 
siatkówka dziewcząt i chłopców, jogging/
nordic walking czy nauka pływania. Z kolei 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych, co nie powinno dziwić z uwagi na 
profil szkoły, stawia na dodatkowe zajęcia 
z dziedziny kulinariów. I tak w jeden pią-
tek miesiąca odbywają się Kulinarne piątki 
z ZSEG, ponadto w środy i piątki spotyka się 
Klub Młodego Gastronoma. Działają rów-
nież m.in. klub wolontariusza, kółko eko-
nomiczne i taneczne. Bogata jest także lista 
w Szkole Organizacji i Zarządzania. Ucznio-
wie mają do dyspozycji kółko wojskowe, te-
atralne i matematyczne czy zajęcia z języka 
włoskiego. Zajęcia pozalekcyjne odbywają 
się także w Zespole Szkół Budowlanych i 
Zespole Szkół im. W. Szybińskiego. Jeżeli 
ktoś pomyśli, że Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Cieszynie świadczy wyłącznie 
usługi noclegowe, jest w błędzie. Placówka 
także oferuje cały wachlarz zajęć poza-
lekcyjnych, na które składają się treningi 
piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekko-
atletyki czy zajęcia z hip-hopu. Ofertę ma 
także Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kul-
tury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Razem Łatwiej. W zaję-
ciach (basen z rehabilitacją, mini siłownia, 
zajęcia usprawniające, zajęcia plastycz-



6 wydarzenia

Walka o najlepszą „ósemkę” 
Koszykarze KS MOSiR 3 października rozpoczęli swój trzeci se-

zon w drugiej lidze. W drużynie zaszły pewne zmiany, dołączył do 
niej Rafał Domajer – tym razem w nowej roli, a trener wierzy, że 
jego podopieczni są w stanie zakwalifikować się do fazy play-off.

Przed zespołem stoi nie lada wyzwanie. Do rozgrywek dołączyły 
dwie bardzo silne krakowskie drużyny – Wisła oraz AGH. Szcze-
gólnie w tej drugiej ekipie trener Łukasz Kuboszek upatruje jed-
nego z kandydatów do czołowych miejsc w lidze. Jednak najlepiej 
w oczach szkoleniowca wypada zespół ze Śląska.

– Moim zdaniem głównym faworytem do awansu jest Polonia By-
tom. Stworzono tam nowy, silny skład. Bardzo dobre zmiany perso-
nalne przeprowadzono też w Albie Chorzów, do której dołączyło wielu 
doświadczonych zawodników – powiedział szkoleniowiec.

Z cieszyńską drużyną po ostatnim sezonie pożegnało się kilku 
wartościowych zawodników – w tym Michał Sadło i Piotr Osiakow-
ski. Jednak wydaje się, że udało się sprowadzić pewne wzmocnienia. 
Z Wrocławia wrócił Łukasz Kubik. – Podczas okresu przygotowaw-
czego dało się zauważyć, iż jest on o wiele silniejszym zawodnikiem niż 
przed wyjazdem – zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. 
Wierzę, że w meczach ligowych pokaże na co go stać – ocenił powrót 
środkowego Łukasz Kuboszek. W rolę asystenta trenera, po kilku-
letniej przerwie od profesjonalnej koszykówki, wcielił się Rafał Do-
majer. Jednak z powodu braków kadrowych na pozycji numer trzy, 
będzie łączył pracę szkoleniowca z czynnym zawodnikiem.

W ocenie duetu szkoleniowców okres przygotowawczy został 
bardzo dobrze przepracowany przez całą drużynę. – Jako trener 
uważam, że do startu ligi jesteśmy gotowi. W meczach testowych 
sprawdzaliśmy pewne ustawienia i tworzyła się taktyka na nowy se-
zon. A jako zawodnik – widzę wszystko bardzo pozytywnie, w druży-
nie panuje fajna atmosfera i wszyscy są zmotywowani do walki – po-
wiedział Rafał Domajer.

W pierwszym pojedynku rozgrywek drugiej ligi koszykarze 
KS MOSiR Cieszyn świetnie zainaugurowali sezon. Pokonali zespół 
AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice aż 20 punktami.

Cieszyński zespół praktycznie od samego początku postawił 
swoje warunki gry, nie pozwalając przeciwnikom na realizację tak-
tyki. Pierwszą kwartę zakończyli, prowadząc już ośmioma punk-
tami. Od początku drugiej części spotkania powiększali przewagę, 
jednak dobrze ułożonemu do tej pory zespołowi w obronie, zdarzył 
się przestój. Rywalom udało się zniwelować osiemnaście punktów 
przewagi do ośmiu. Jednak już na początku trzeciej kwarty gospo-
darze ponownie zaczęli budować różnicę punktową na swoją ko-
rzyść, konsekwentnie grając w obronie i zespołowo w ataku. Od 
tego momentu dominowali na boisku i ostatecznie w całym meczu 
wygrali 88:68.

KS MOSiR Cieszyn

Cieszyńscy koszykarze chcą w tym sezonie walczyć o najwyższe cele.

Złoty Szymon
Kolejnym wielkim sukcesem Szymona Marczaka z klubu MUKS 

„SZS” Cieszyn zakończyły się rozegrane 3 października w Imielinie 
Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 
P-15. Szymon w grupie juniorów do lat 15 został mistrzem Śląska, 
udowadniając, że jest najlepszym graczem w województwie śląskim 
w tej grupie wiekowej.

Przypomnijmy, że w czerwcu został mistrzem Śląska w szachach 
klasycznych. Warto dodać, że oprócz Szymona srebrny medal w gru-
pie dziewcząt do lat 14 wywalczyła Sylwia Zamarska, należąca do 
ścisłej czołówki juniorek na Śląsku. Natomiast w grupie do lat 10 Bar-
tosz Goszyk zajął 22. miejsce, a Mikołaj Grzybek był 32.

Mat.pras.

Ceremonia medalowa w kategorii chłopców do lat 15.
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Piłkarskie sukcesy
10 i 11 września dziewczyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimna-

zjum nr 1 oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 brali udział w eli-
minacjach gminnych Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Chłopcy 
młodsi zajęli drugie miejsce (zdecydowała o tym jedna bramka w fina-
le). Skład drużyny: A. Gibiec, A. Socha, K. Głowacki, M. Kotrys, D. Wior-
ko, O. Jaworski, M. Mrozek, B. Moik, P. Nowosadko, O. Szymanek.

Więcej szczęścia miały drużyny w kategorii dziewcząt i chłopców 
starszych, bo udało im się wywalczyć awans do eliminacji wojewódz-
kich, zajmując pierwsze miejsca. Skład drużyny chłopców: M. Greń, 
M. Pierzgalski, K. Folwarczny, T. Chendoszko, J. Szulc, K. Langer, 
M. Zahradnik. W skład zwycięskiej drużyny dziewcząt wchodziły 
uczennice SP1 i G1 (nasze absolwentki): L. Kotrys, W. Szczypka, 
K. Orszulik, J. Nieznańska, P. Gerula, J. Mateja, N. Pońc, P. Śliż.

Nasi uczniowie zdobyli również indywidualne wyróżnienia. 
W kategorii chłopców Marcin Greń został najlepszym zawodnikiem 
turnieju, a Jakub Szulc zdobył tytuł najlepszego bramkarza turnie-
ju. Natomiast w kategorii dziewcząt najlepszą zawodniczką turnie-
ju została okrzyknięta Laura Kotrys, nasza absolwentka, obecnie 
uczennica Gimnazjum nr 1. Wszystkim zawodnikom dziękujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Stanisława Bortliczek, Jolanta Cieplik SP1

Piłkarska kadra czeka...

Fo
t.

 A
R

C

Fo
t.

 K
S 

M
O

Si
R

 C
ie

sz
yn



79 października 2015
Nr 21 (871)wieści ze szkół

Half-pipe z Pauliną
Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie 

miała przyjemność gościć u siebie Paulinę 
Ligocką, polską snowboardzistkę, dwukrot-
ną brązową medalistkę mistrzostw świata 
w half-pipe’ie, obecnie trenerkę kadry snow-
boardowej Śląska i Stowarzyszenia Free 
Style Junior. Olimpijka z Turynu i Vancouver 
opowiedziała uczniom z „czwórki” swoją 
sportową historię, ubarwiając ją pięknymi 
zdjęciami i filmami z zawodów odbywają-
cych się w różnych zakątkach świata. W dru-
giej części spotkania uczniowie mieli okazję 
sprawdzić się w ćwiczeniach na desce snow-
boardowej i deskorolce, zaprezentowanych 
przez Paulinę Ligocką i jej męża, trenera, 
Michała Andrzejewskiego. W programie Paulina Ligocka „zgubiła się” w tłumie dzieci.
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Bezpieczne pierwszaki

Fascynująca fizyka
Aby przekonać się, że uczyć się można tak-

że poza szkołą, jak co roku – już we wrześniu 
– został zorganizowany wyjazd Gimnazjum 
nr 3 na Wydział Fizyki w Katowicach, któ-
rego głównym celem był udział w pokazach 
pt. Osobliwości świata fizyki. Ideą zajęć jest 
popularyzacja fizyki poprzez prezentację te-
matycznie dobranych, interesujących, a nie-
raz wręcz fascynujących eksperymentów. 
Pokazywane były zarówno eksperymenty 
trudne lub niemożliwe do wykonania w wa-
runkach szkolnych, jak również takie, które 
przy pomocy najprostszych środków moż-
na powtórzyć w domu. Przez prawie dwie 
godziny uczniowie mogli oglądać bardzo 
ciekawe i efektowne doświadczenia z nastę-
pujących dziedzin: Piękno nano i mikroświa-
ta, Cząsteczki na luzie, Na tropie światła. Nie 
było ani chwili na nudę. Wszyscy uczniowie 
zaciekawieni oglądali pokazy i pytani o to, 
czy im się podobało, najczęściej odpowiada-
li: – Nie wiedzieliśmy, że fizyka może być taka 
ciekawa! Karolowi najbardziej utkwiło w pa-
mięci doświadczenie, w którym sam brał 
udział. – Bardzo podobał mi się sposób, w jaki 
wykładowca przedstawił nam wszystko, cie-
kawa prezentacja prowadzona w nowoczesny 

Ile jest sześć 
razy dziewięć?

Uczniowie odpytali burmistrza Ryszarda Ma-
curę oraz skarbnik Alicję Dąbrowską z tabliczki 
mnożenia, a następnie zrobili sobie wspólne 
zdjęcie.

spotkania znalazł się też czas na pytania 
i autografy. Pamiątkowe zdjęcie zakończyło 
emocjonujące spotkanie, które na długo po-
zostanie w pamięci nie tylko sympatykom 
sportów zimowych!

SP4

24 września obchodziliśmy w naszej 
szkole V Światowy Dzień Tabliczki Mnoże-
nia. Inicjatorem akcji było Wydawnictwo 
WKM Rachmistrz. W imprezie wzięło udział 
1517 szkół. Przygotowania rozpoczęliśmy 
już dwa tygodnie wcześniej, zamieszczając 
na tablicy ogłoszeń ważne informacje dla 
uczniów. Ogłosiliśmy konkurs plastyczny 
na plakat i na najzabawniejszą rymowankę, 
oba o tematyce związanej z tabliczką mno-
żenia. Od 21 września na przerwach chętni 
uczniowie mogli się sprawdzić, odpowiada-
jąc na trzy wylosowane przykłady. Nagrodą 
za poprawne odpowiedzi były cukierki. 

W czwartek od samego rana rozpoczęli-
śmy egzaminowanie uczniów klas 4-6. Do-
datkowym utrudnieniem dla uczestników 
było ograniczenie czasowe: po 2 minuty na 
każdy z trzech zestawów zadań. Spośród 
127 uczniów 15 było bezbłędnych, a 12 
z jednym błędem. Zwycięzcy otrzymują 
tym samym tytuł MT Ekspert oraz ocenę 
bardzo dobrą do dziennika.

Równolegle z konkursami szkolnymi 
uczniowie SP1 w Cieszynie udali się w te-
ren, by sprawdzić matematyczny stan 
wiedzy cieszyniaków. Reprezentacje klas 
4 i 6 naszej szkoły rozpoczęły na Rynku 
odpytywanie mieszkańców Cieszyna ze 
znajomości tabliczki mnożenia. Egzaminy 
te zostały zdane na piątkę! Odpowiadający 
otrzymali certyfikat znajomości tabliczki 
mnożenia i słodki poczęstunek. 

Następnie udaliśmy się do Zespołu Ob-
sługi Jednostek Oświatowych. Pracownicy 
jednostki, na czele z dyrektorem Bogdanem 
Fickiem, egzamin zdali bez problemów. Na 
koniec akcji postanowiliśmy udać się do 
Urzędu Miejskiego. Oprócz pań w sekreta-
riacie udało nam się przeegzaminować bur-
mistrza Ryszarda Macurę, zastępcę burmi-
strza Bogdana Ścibuta oraz skarbnik Alicję 
Dąbrowską. I w tym przypadku test z ta-
bliczki mnożenia został zdany celująco. Na 
zakończenie egzaminu, dzięki uprzejmości 
pana burmistrza, zrobiliśmy wspólne pa-
miątkowe zdjęcie. Będzie ono na pewno 
wspaniałą pamiątką. 

D. Szyguda, B. Piksa, SP1 Cieszyn

Dzieci z zaciekawieniem oglądały latające bańki.

Fo
t.

 A
R

C

sposób. Na wykładzie miałem możliwość zoba-
czenia zastosowania różnych praw fizycznych 
w praktyce. Chętnie pojadę znowu za rok na tę 
wycieczkę – przyznał.

Nie ulega wątpliwości, że był to zwykły 
dzień nieprzeciętnej nauki, bowiem nie każ-
dego dnia dane jest nam uczestniczyć w tak 
wielkiej liczbie doświadczeń, które urucha-
miają naszą wyobraźnię. Sprawiają, że jeste-
śmy głodni wiedzy. Był to dzień pełen przeżyć, 
po których – mamy nadzieję – wśród naszych 
uczniów pojawi się nowe spojrzenie na naukę, 
które zaowocuje większym zaangażowaniem 
na lekcji i rozbudzi naukową pasję.

K. Szczepańska, Gimnazjum nr 3

Dzieci uczyły się, jak bezpiecznie poruszać się 
po drogach.

23 września naszą szkołę odwiedzili funk-
cjonariusze policji i Straży Miejskiej, którzy 
spotkali się z uczniami klas pierwszych. Pod-
czas spotkania dzieci mogły dowiedzieć się, 
w jaki sposób mają zachowywać się w dro-
dze do i ze szkoły, żeby była dla wszystkich 
bezpieczna. Na koniec spotkania wszyscy 
pierwszoklasiści otrzymali w prezencie od-
blaski, dzięki którym będą zawsze widocz-
ni na drodze. Mamy nadzieję, że o zasadach 
bezpiecznego poruszania się będą pamiętać 
nie tylko nasi najmłodsi uczniowie, ale także 
dorośli, odpowiedzialni za bezpieczne przy-
prowadzanie dzieci do szkoły, jak i ich rów-
nie bezpieczny powrót do domu.

Zespół ds. promocji szkoły SP1
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Informacje na temat 
funduszy unijnych 

 
Zamek Cieszyn oraz Lokalny Punkt In-

formacyjny Funduszy Europejskich w Biel-
sku-Białej zapraszają do skorzystania 
z Mobilnego Punktu Informacyjnego w Cie-
szynie, który będzie dostępny dla wszyst-
kich zainteresowanych 12 października, 
w godz. 9.00-13.00, w Czytelni Oranżerii 
Zamku. Mile widziana rejestracja telefo-
niczna: Dział Przedsiębiorczości Zamku 
Cieszyn, tel. 33 851 08 21 w. 22.

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa 
usługa dla mieszkańców regionu, udostęp-
niania za pośrednictwem Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści 
do spraw Funduszy Europejskich udzielają 
w nich bezpłatnych konsultacji na temat 
możliwości uzyskania wsparcia ze środków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej 
2014-2020. Z usług MPI mogą skorzystać za-
równo osoby fizyczne (planujące rozpoczę-
cie prowadzenia działalności gospodarczej, 
jak i poszukujące szkoleń wzmacniających 
kompetencje), a także przedstawiciele orga-
nizacji i przedsiębiorców (np. potrzebujące 
wsparcia dla rozwoju firm, czy realizacji 
projektów społecznych). Więcej informacji 
na stronach: www.efs.slaskie.pl, www.rpo.
slaskie.pl.

Zamek Cieszyn

Skuteczna 
komunikacja 

W jaki sposób trafnie odczytywać inten-
cje ludzi? Jak budować porozumienie, by re-
alizować wspólne cele? 

Zapraszamy na październikowe spotka-
nie Klubu Przedsiębiorcy. Podczas spotka-
nia będzie można dowiedzieć się nie tylko, 
jak odczytywać intencje ludzi, ale również 
jak na nie reagować. Mowa będzie też o tym, 
w jaki sposób wykorzystać wiedzę o czte-
rech ustach i czterech uszach komunikacji, 
by skuteczniej współpracować z klientami 
i/lub wspierać swój zespół. 

Spotkanie poprowadzi Marzena Jankow-
ska, która jest przedsiębiorcą, liderką i tre-
nerką biznesu, współautorką książki Auto-
motywacja. Odkryj w sobie siłę do działania. 
Od 8 lat wspiera biznes, organizacje poza-
rządowe i budżetowe w realizacji ich celów, 
prowadząc szkolenia, treningi i excecutive 
coaching. 

Spotkanie odbędzie się 21 października, 
w godzinach 16.30-19.30, w sali konferen-
cyjnej Zamku Cieszyn. Udział w spotkaniu 

Wieści z Domu 
Narodowego

• Zaproszenie na „Wesele żydowskie”
Moment zawarcia małżeństwa w kulturze 

żydowskiej jest bardzo ważny. Nazywany 
jest „kiddushin”, co znaczy „uświęcony”. Żydzi 
wierzą, że gdy dwoje ludzi się pobiera – to sam 
Bóg zamieszkuje między nimi... Taneczno-
-muzyczną inscenizację Wesela Żydowskiego 
przygotowali wspólnie: Zespół Tańca Żydow-
skiego i Izraelskiego Klezmer działający przy 
Cieszyńskim Ośrodku Kultury oraz zespół 
muzyczny Klezmak z Czeskiego Cieszyna. 

Ten interesujący spektakl będzie moż-
na obejrzeć już jutro, 10 października 
o godz. 18.00, w sali koncertowej Domu Na-
rodowego. Impreza odbędzie się w ramach 
Dni Kultury Żydowskiej. Bilety w cenie 
10 zł do nabycia w COK.

• 60-lecie na zdjęciach
Do 22 października w Galerii Domu Na-

rodowego można oglądać wystawę pokazu-

jącą 60-letnią historię państwa Izrael. Dzię-
ki zastosowaniu techniki trójwymiarowej, 
możliwe było zestawienie na każdym obra-
zie dwóch rzeczywistości – początków ży-
dowskiej państwowości na Bliskim Wscho-
dzie oraz współczesnego Izraela. Wystawa 
została zrealizowana dzięki partnerstwu 
Departamentu Kultury Ambasady Izraela 
w Polsce i towarzyszy Dniom Kultury Ży-
dowskiej w Cieszynie. Wstęp wolny.

• Sekcje zainteresowań
Cieszyński Ośrodek Kultury zaprasza 

młodzież i dorosłych do udziału w zajęciach 
tańca współczesnego, warsztatach tańca ży-
dowskiego i izraelskiego oraz Zespołu Tańca 
Żydowskiego Klezmer. Poniżej zamieszcza-
my terminy spotkań organizacyjnych.

Taniec współczesny (dla młodzieży i do-
rosłych) – 15.10, g. 17.00

Uczestnicy zajęć poznają podstawy tech-
nik tańca klasycznego, współczesnego i im-
prowizacji. Pracują nad plastyką i dyna-
miką ruchu, koordynacją i ekspresją ciała, 
a także nad wyrazem artystycznym ukła-
dów choreograficznych proponowanych 
przez instruktora.

Warsztaty tańca żydowskiego i izraelskie-
go (dla młodzieży i dorosłych) – 16.10, g. 17.00

W trakcie warsztatów poznamy podsta-
wy tańców izraelskich, żydowskich, cha-
sydzkich i jemeńskich.

Zespół Tańca Żydowskiego Klezmer 
– 16.10, g. 18.00

Zespół Klezmer powstał w 2006 roku 
w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. W progra-
mie zespołu znajdują się tańce izraelskie, 
żydowskie i chasydzkie.

COK 

jest bezpłatny dla członków Klubu Przed-
siębiorcy oraz mieszkańców Cieszyna, pozo-
stałe osoby płacą 30 zł.

Zamek Cieszyn
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Odkryj w sobie siłę do działania.

Gotta Go! Festiwal 
W Klubie Studenckim Panopticum w dniu 

10 października odbędzie się piąta edycja 
Gotta Go! Festival. Na liście potwierdzonych 
kapel znajdują się Schizma, 1125, Burning 
Sky, Regres, Vicious Reality i Strike You 
Down. Na Festiwalu dzięki stoisku Spook 
Records dostępne do kupienia będą płyty 
wielu grup muzycznych z kraju i ze świata. 
O apetyty zadba wegańskie stoisko z inicja-
tywy Food Not Bombs. Bilety w cenie 30 zł 
dostępne bezpośrednio przed koncertem. 

Organizatorzy
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„Tosca” Pucciniego

Pożegnanie z rowerem  
Zapraszamy członków oraz sympatyków 

„dwóch kółek” na zakończenie 49. sezonu tu-
rystycznego. Zbiórka na cieszyńskim Rynku 
11 października (niedziela) o godz. 9.00. 

Zakończenie trasy o długości 22 km w Mu-
zeum Ustrońskim, gdzie zobaczymy warsz-
taty rękodzieła oraz będzie można zwiedzić 
aktualne wystawy muzealne (wstęp na wy-
stawy kosztuje 4 zł). 

Na zakończenie udamy się do Karczmy Gó-
ralskiej na kiełbaskę z grilla w cenie 7 zł. Na-
poje gorące i zimne do nabycia we własnym 
zakresie.  Wpisowe w wysokości 7 zł płatne 
przy zapisach. 

 TKK PTTK Ondraszek

Cztery pory roku 
Urokliwość dnia, miejsca i czasu, zamknię-

te w delikatnych akwarelach, prezentuje Wil-
helm Lehmann w Galerii zmiennej w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie (Zespół Poradni Specja-
listycznych). Te subtelne pejzaże można obej-
rzeć w październiku, wstęp wolny. 

Szpital Śląski

Festiwal strudla
Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, ser-

decznie zapraszamy do Cafe Muzeum na Fe-
stiwal Strudla Jabłkowego i nie tylko! 

Z wielu domów na Śląsku Cieszyńskim 
rozchodzi się teraz niezwykły zapach. Pie-
czenie strudla jabłkowego to tutaj wielopo-
koleniowa tradycja. – To był kiedyś przysmak 
ludzi biednych, bo do jego przyrządzenia 
trzeba było tylko mąki, wody i jabłek, których 
było tu pełno. Dopiero potem spod strzech 
trafił na salony. Uwielbiał go m.in. cesarz 
Franciszek Józef – mówi Mariusz Makowski, 
historyk z Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Sezon na strudla rozpoczyna się w paź-
dzierniku, bo teraz jest najwięcej jabłek. Z tej 
okazji w Cafe Muzeum od 10 października 
rozpocznie się Festiwal Strudla Jabłkowego. 

Można będzie skosztować strudla na czte-
ry sposoby, m.in. z bitą śmietaną, z lodami, 
z sosem waniliowym bądź cynamonowym, 
a także innych smakołyków z jabłek. W nie-
dzielę 11 października  o godz. 16.00 odbę-
dzie się pokaz ciągnięcia ciasta na strudel.

Cafe Muzeum

Zaolzie ratuje organy
W niedzielę, 25 października, o godz. 

16.00 w kościele Jezusowym w Cieszynie 
odbędzie się kolejny koncert w ramach ak-
cji Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego. Już 
po raz trzeci w akcję zbierania funduszy na 
dokończenie remontu zabytkowych orga-
nów Sauera włączają się znakomici artyści 
z Zaolzia. Zapowiada się wspaniały koncert 
w wykonaniu znanych i lubianych zaolziań-
skich zespołów. Przed cieszyńską publicz-
nością zaprezentują się: Hutnik – Polski Ze-
spół Śpiewaczy z Trzyńca pod dyr. Cezarego 
Drzewieckiego, Melodia – Chór Żeński z Na-
wsia pod dyr. Aleksandry Zeman, Tamara 
Tomoszek – wokalistka z Trzyńca, której 
towarzyszyć będą Tomasz Lasota (gitara) 
i Zdeněk Holka (kontrabas). Koncert popro-
wadzą Ewa Sikora (Czeski Cieszyn) i Piotr 
Sikora (Cieszyn). 

Organizator akcji, Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Cieszynie, serdecznie zapra-
sza wszystkich melomanów na tę niezwy-
kłą muzyczną ucztę. Więcej informacji na 
temat akcji oraz trwającego już od niemal 
roku remontu można znaleźć na stronie 
www.ratujmyorgany.pl.

Organizatorzy

Gry planszowe 
na Zamku

Miłośników planszówek w każdym wie-
ku zapraszamy w sobotę 24 października, 
do… gry! 

Będziemy pokazywać oraz tłumaczyć 
zasady gier, a także pomożemy w wyborze. 
Chętni będą mogli własnoręcznie pomalo-
wać wybraną figurkę do gier bitewnych. 
Nie zabraknie tez rozgrywek bitewniaków. 

Rodziny z dziećmi zapraszamy na warsz-
taty, podczas których wcielą się w projek-
tantów gier i stworzą własne planszówki. 
Dla koneserów przygotowaliśmy spotka-
nie z Adamem Kałużą, którego K2 – jako 
pierwsza gra polskiego autora – zdobyła 
w 2012 roku nominację do Spiel des Jahres, 
najbardziej prestiżowej nagrody w dziedzi-
nie gier planszowych. Więcej informacji na 
www.zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn
Już 16 października o godz. 18.00 na 

deskach cieszyńskiego Teatru im. A. Mic-
kiewicza przedstawiona zostanie jedna 
z najsławniejszych oper wszechczasów, ar-
cydzieło Giacomo Pucciniego – Tosca. Poru-
szająca do głębi historia miłości śpiewaczki 
Toski i malarza Cavaradossiego, w którą 
wmiesza się okrutna historia i polityka.

Akcja rozgrywa się kolejno w rzymskim 
kościele, w którym maluje Cavaradossi, 
później w pałacu okrutnego barona Scar-
pii, a następnie na tarasie Zamku Świętego 
Anioła.

Niezapomniane arie, pełne czaru melo-
die. Rezerwacja biletów pod nr. tel. 33 857 
75 90 i 33 858 16 52. Sprzedaż biletów 
w kasie Teatru i w systemie on-line na stro-
nie www.bilety.cieszyn.pl.

Organizatorzy



14 miasto

Spotkanie pań
III Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskie-

go odbędzie się pod honorowym patrona-
tem wicemarszek województwa śląskiego, 
Aleksandry Skowronek.

17 października (sobota) w godz. 10.00-
16.30 można będzie uczestniczyć w pane-
lach dyskusyjnych w Uniwersytecie Ślą-
skim Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
w Cieszynie, ul. Bielska 62.

Temat dnia: Przestrzeń  kobiecej co-
dzienności.

18 października (niedziela), godz. 
11.20-16.30,  Wyższa Szkoła Biznesu, Cie-
szyn, ul. Frysztacka 44.

Patronat honorowy nad drugim dniem 
kongresu objęli: JM Rektor Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. Zdzi-
sława Dacko-Pikiewicz oraz poseł na Sejm 
RP Mirosława Nykiel.

Temat dnia: Edukacja rozwija i wzbogaca.

Organizatorzy

Rozpoczęła się 
pracowita jesień

Czternasta sesja Rady Miejskiej odbyła 
się w dniu 24 września 2015 roku. 

W trakcie sesji Rada zapoznała się z za-
kresem działalności i strukturą organiza-
cyjną Energetyki Cieszyńskiej Spółka z o.o. 
oraz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spół-
ka z o.o. Radzie została przekazana infor-
macja z działalności spółek z udziałem ma-
jątku Miasta, związków międzygminnych, 
w których uczestniczy Miasto.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
 • przyznania Nagrody Miasta Cieszyna 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury – nagrody 
otrzymali: Izabela Tymich, Piotr Gruchel 
i Mariusz Makowski,

• przyznania lauru Srebrnej Cieszynianki 
2015. Laur został przyznany Annie Gociek,

• miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Cieszyna obejmują-
cego teren położony pomiędzy ul. Liburnia 
a ul. Czarny Chodnik,

• zmiany uchwały Nr VII/59/11 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwietnia 
2011 roku w sprawie ustalenia godzin bez-
płatnego nauczania oraz ustalenia opłat za 
świadczenia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Cieszyn,

• zmiany uchwały Nr XVI/166/12 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 
2012 roku w sprawie zasad i trybu przy-
znawania i pozbawiania stypendiów spor-
towych dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynaro-
dowym i krajowym współzawodnictwie 
sportowym,

• zmiany uchwały nr V/22/14 Rady Miej-
skiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach długoterminowej 
pożyczki na dofinansowanie zadania: Li-
kwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszy-
na – projekt pilotażowy,

• zmiany uchwały nr V/23/14 Rady Miej-
skiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2014 r. 
w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w ramach programu 
„KAWKA” długoterminowej pożyczki na dofi-
nansowanie zadania: Likwidacja niskiej emisji 
w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy,

• wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy na czas oznaczony – 
10 lat (dz. nr 17/12 obr.31),

• wyrażenia zgody na dokonanie darowi-
zny na rzecz Powiatu Cieszyńskiego,

• określenia formy, wysokości i trybu przy-
znawania pomocy dla repatrianta i człon-
ków jego rodziny, zaproszonych uchwałą 
Rady Miejskiej Cieszyna nr LII/510/14 z dnia 
30 października 2014 roku do osiedlenia się 
na terenie Gminy Cieszyn,

• wyboru ławników do Sądu Okręgowego 
w Bielsku-Białej i Sądu Rejonowego w Cie-
szynie,

• powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów 
oraz nadania jej statutu,

• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok 2015,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025,
• ustalenia kierunków działania Burmi-

strza Miasta Cieszyna w zakresie przebu-
dowy dróg powiatowych o nazwie ul. Pikie-
ty i Frysztacka,

• zmiany Uchwały Nr X/76/15 Rady Miej-
skiej Cieszyna z dnia 28 maja 2015 r. w spra-
wie wspólnej realizacji z Powiatem Cieszyń-
skim zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cie-
szynie oraz przejęcia przez Gminę Cieszyn 
zadań własnych powiatu cieszyńskiego.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem 
Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 
w okresie między sesjami.

 Ze szczegółami zapytań wniosków i in-
terpelacji radnych, klubów radnych i komi-
sji można się zapoznać na stronie interne-
towej pod adresem: www.bip.um.cieszyn.
pl w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są 
publikowane zarówno zapytania, wnioski 
i interpelacje, jak i odpowiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na 
sesje Rady Miejskiej. Najbliższe posiedze-
nie odbędzie się w dniu 29 października 
o godz. 15.30. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kasztura

Kluby radnych 
zapraszają na dyżury

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa (CIS) zaprasza mieszkańców 
na dyżury w każdą środę miesiąca w godz. 
od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem tygodnia, 
w którym odbywa się sesja).

Dyżury odbywają się w Biurze Rady Miej-
skiej (Ratusz, II piętro).

Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą 
pomocą zmienić coś w mieście? Coś ci się 
nie podoba?

W każdy poniedziałek w godz. od 16.30 
do 17.30 radni Cieszyńskiego Ruchu Spo-
łecznego (CRS) zapraszają mieszkańców do 
rozmów w Biurze Rady Miejskiej (Ratusz, II 
piętro). Spotkajmy się w działaniu!

UM Cieszyn

Startuje lodowisko
Łyżwy przygotowane? Jeżeli nie, to jak 

najprędzej musicie to zrobić. Dlaczego? 
Już w najbliższy poniedziałek startuje lo-
dowisko w Cieszynie. Lodowisko, znaj-
dujące się w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy 
ul. Sportowej 1, zostanie uruchomione 
w dniu 12 października. 

Zapraszamy wszystkich do skorzystania 
ze ślizgawek oraz szkółek, które będą pro-
wadzone w formie cotygodniowych zajęć. 
Szkółka łyżwiarstwa figurowego skierowa-
na jest dla dzieci w wieku 4-6 lat, a zajęcia 
odbywać się będą w każdy wtorek w godzi-
nach 16.45-17.45 oraz w sobotę w godzinach 
9.45-10.30. Z kolei szkółka hokeja na lodzie 
organizowana będzie dla dzieci w wieku 
5-8 lat w każdą środę w godzinach 17.15-
18.15. Harmonogramy wraz z wykazem śli-
zgawek dostępne są na stronach www.hws.
cieszyn.pl oraz www.mosir-cieszyn.pl. 

MOSiR Cieszyn
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Projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Cieszyna, obejmującej teren położony po północnej stronie ul. Wiślańskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz.199) 
oraz uchwały Nr LII/508/14 z dnia 30 października 2014 r. Rady Miejskiej 
Cieszyna zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 
obejmującej teren położony po północnej stronie ul. Wiślańskiej wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 października 2015 r. 
do 9 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 
(Ratusz), pok. 216, II piętro, w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, od wtor-
ku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30. 

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
można się również zapoznać na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne – Projekty miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 26 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 126, I piętro, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2015 r. 

Burmistrz Miasta Cieszyna
Ryszard Macura

Zmiana oznakowania 
na ul. Limanowskiego

Informujemy, że komisja Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego działająca przy Miejskim Za-
rządzie Dróg pozytywnie zaopiniowała złożony 
wniosek o zmianę znaku A-7 „ustąp pierwszeń-
stwa” na znak B-20 „stop” przy wlocie ul. Lima-
nowskiego do ul. Pokoju.

Takie rozwiązanie komisja uznaje za wystar-
czające i niewymagające dodatkowego montażu 
lustra drogowego.

Zmiana oznakowania została wykonana koń-
cem września 2015 roku.

MZD

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny prze-
targ ograniczony na sprzedaż nieruchomości po-
łożonej w Cieszynie przy ul. Zamarskiej, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/9 obr. 
14 o pow.751 m2, obj. KW nr BB1C/00037923/2 
Sądu Rejonowego w Cieszynie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 
2015 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00. Przetarg jest 
ograniczony do właścicieli nieruchomości przy-
ległych do dz. 3/9 obr. 14. Cena wywoławcza do 
przetargu wynosi 23.500,- zł. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
osobiste lub pisemne zgłoszenie do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez 
osoby spełniające warunki przetargu (właści-
ciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w for-
mie pieniężnej, wadium w wysokości 2.350,- zł, 
w terminie do dnia 12 listopada 2015 r. Dopusz-
cza się również dokonanie zgłoszenia za pośred-
nictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
grunty@um.cieszyn.pl 

Wadium należy wnieść przelewem na konto 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 
1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cie-
szynie. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało 
zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cie-
szyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.

Bliższych informacji w tej sprawie można za-
sięgnąć pod numerem telefonu 33 4794 230 lub 
33 4794 234.

Wydział GN

Nabór do Cieszyńskiej Rady Seniorów

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków Cieszyńskiej 
Rady Seniorów. Celem działania Cieszyńskiej Rady Seniorów jest integra-
cja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych – seniorów.

Rada Seniorów zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedsta-
wicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzą-
cych uniwersytety trzeciego wieku. 

Członkiem Rady może być osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania 
w Cieszynie i uzyska poparcie co najmniej 25 osób, mających również stałe 
miejsce zamieszkania w Cieszynie. Osoba może udzielić poparcia wyłącznie 
jednemu kandydatowi na członka Rady. 

Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu kandydato-
wi do Rady, skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby 
przy wszystkich zgłoszonych kandydatach. 

Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić jednego kandy-
data do Rady spośród swoich członków lub innych osób, które mają stałe 
miejsce zamieszkania w Cieszynie i powinien być podpisany zgodnie z za-
sadą reprezentacji danego podmiotu. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w punkcie 
obsługi klientów w Cieszynie, Ratusz, ul. Rynek 1 w terminie do 30 paź-
dziernika 2015 roku. 

Wzory formularzy zgłoszeń i list poparcia można odbierać w Biurze Rady 
Miejskiej 43-400 Cieszyn, Rynek 1 (pok. nr 203  II piętro) w dniach od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pobrać w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego (zakładka: Cieszyńska Rada Seniorów). 

Burmistrz Miasta Cieszyna
Ryszard Macura

Zbycie lokalu na rzecz najemcy

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do zbycia, w trybie bezprze-
targowym na rzecz aktualnego najemcy lokal 
mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Strzelców 
Podhalańskich 5 w Cieszynie wraz z udziałem 
w nieruchomości gruntowej i części wspólnych 
budynku w 3523/79798 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres 21 dni, tj. od dnia 30 września 
2015 r. do dnia 20 października 2015 r.

UM Cieszyn

Termin płatności za III kwartał

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 
15  października mija termin płatności opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
III kwartał 2015 r. Wpłaty można dokonać w na-
stępujący sposób:

• na indywidualny rachunek bankowy prze-
znaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnym, 

• na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu

• gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców spół-

dzielni mieszkaniowych oraz wspólnot. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod numera-
mi telefonu 33 479 43 18, 33 479 43 17, lub na 
stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl oraz 
www.um.cieszyn.pl. 

UM Cieszyn

Najem lokalu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Sp. z o. o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze pisemnego przetargu nieograniczone-
go, lokal użytkowy położony na wysokim par-
terze budynku nr 32 przy ul. Głębokiej w Cie-
szynie (wejście do lokalu od ul. Kominiarskiej) 
o powierzchni użytkowej 26,63 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miej-
skich w Cieszynie Spółka z o. o. (ul. Liburnia 2a, 
parter) oraz umieszczone na stronie interneto-
wej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o. o. www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o. o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 
33 852 37 52.

ZBM
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Anonimowe spotkania

Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cie-
szynie. Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A Klub 
Abstynenta Familia, poniedziałki godz. 17.00.

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

Organizatorzy

Dyżury psychologiczne i prawne

Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-
stania z bezpłatnych dyżurów psychologicz-
nych i prawnych, związanych z problematyką 
uzależnień i przemocy w rodzinie. Dyżury 
pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie). 
Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Najem lokali

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. informuje, że przeznacza do najmu wolne loka-
le mieszkalne położone w Cieszynie przy ul. Górnej 
nr 7 (które powstaną w wyniku podziału jednego 
dużego mieszkania), których najem może nastąpić 
na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania 
w lokalu remontu własnym staraniem i na własny 
koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne:

1. ul. Górna nr 7/a o powierzchni ok. 56 m2 

2. ul. Górna nr 7/b o powierzchni ok. 47 m2

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej Za-
kładu  www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

ZBM

Najem lokalu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu na 
czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu 
nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny poło-
żony w Cieszynie przy ul. Pokoju nr 2/1 o po-
wierzchni 150,50 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szy-nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM 
www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miej-
skich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a, 
I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

ZBM
Basen SP4

Informujemy, że w dniu 1 listopada niedziela 
(Wszystkich Świętych) i 11 listopada (Święto 
Niepodległości) obiekt sportowy przy Szkole 
Podstawowej nr 4 będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie infor-
macje dotyczące godzin otwarcia i rezerwacji 
basenu SP4 w Cieszynie są dostępne na stronie 
internetowej szkoły www.sp4cieszyn.pl, w za-
kładce basen.

Kierownik Obiektu Sportowego

Turniej tenisa stołowego

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury 
Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepeł-
nosprawnych w Cieszynie informuje, że w dniu 
21 listopada o godz. 10.00 w hali hportowej 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszy-
nie organizuje Międzywojewódzki Turniej Teni-
sa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

Regulamin turnieju oraz karty zgłoszeń moż-
na pobierać w siedzibie Stowarzyszenia w dniach 
i godzinach dyżurów oraz na stronie: www.stre-
hon.ox.pl Zgłoszenia i zapisy będą przyjmowane 
do 31 października Zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy. Tel. kontaktowy 33 858 12 56.

Zarząd SRKFTiION

Właściciele ogródków letnich 
zapłacą mniej

Burmistrz Ryszard Macura podpisał wniosek 
Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie o obniże-
nie wysokości stawki czynszu ogródków letnich 
na terenie Cieszyna za okres od 1 do 31 paź-
dziernika 2015 roku.

– W bieżącym roku część właścicieli lokali ga-
stronomicznych chce pozostawić swoje ogródki 
letnie do końca października. W związku z tym, 
że wiąże się to z zakupem dodatkowego sprzętu 
grzewczego oraz ryzykiem pogodowym, zwrócili 
się do władz miasta z prośbą obniżenia czynszu 
o 50% w bieżącym miesiącu (podobnie jak w roku 
ubiegłym). Popieram tę propozycję – uzasadnia 
Ryszard Macura.

W tym miesiącu pogoda nie powinna sprawiać 
nam niespodzianek, więc korzystajmy z oferty 
przedsiębiorców oraz dodatniej temperatury – 
jeszcze przed rozpoczęciem okresu zimowego.

UM Cieszyn

Ważne przypomnienie

1 kwietnia 2015 r. uległy zmianie stawki opła-
ty za odpady komunalne, czyli obliczając opłatę 
za odpady komunalne za III kwartał br. należy 
brać pod uwagę nowe stawki opłaty.

Poniżej ponownie prezentujemy obowiązu-
jące stawki opłaty oraz przypominamy zasadę 
obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, którą należy wnieść w terminie 
płatności:

1. W przypadku nieruchomości zamiesz-
kałych opłata stanowi iloczyn stawki opłaty 
i liczby osób zamieszkujących w nieruchomości. 
Jeżeli mieszkaniec zdecydował się, aby odpady 
komunalne zbierać w sposób selektywny – staw-
ka wynosi 10,30 zł miesięcznie od osoby za-
mieszkującej, natomiast dla osób, które nie będą 
zbierać odpadów komunalnych w sposób selek-
tywny – stawka wynosi 19,53 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej;

2. W przypadku nieruchomości niezamieszka-
łej (czyli nieruchomości mającej inną funkcję niż 
mieszkalna) opłata stanowi iloczyn liczby zade-
klarowanych pojemników o określonej pojem-
ności, częstotliwości ich wywozu oraz  stawki 
opłaty za dany rodzaj pojemnika. Również w tym 
przypadku  stawka opłaty za pojemnik jest różna 
w przypadku zbiórki selektywnej i nieselektyw-
nej, zgodnie z poniższym wykazem:

3. W przypadku, gdy odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• za pojemnik o pojemn. 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;
• za pojemnik o pojemn. 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;
• za pojemnik o pojemn. 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;
• za pojemnik o pojemn. 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;
• za pojemnik o pojemn. 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;
• za pojemnik o pojemn. 1100 l (1,10m3) – 105,75 zł.
• za pojemnik o pojemn. 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;
• za pojemnik o pojemn. 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;
• za pojemnik o pojemn. 10 000 l (10,0 m3) – 
825,15 zł.

4. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• za pojemnik o pojemn. 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;
• za pojemnik o pojemn. 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;
• za pojemnik o pojemn. 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;
• za pojemnik o pojemn. 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;
• za pojemnik o pojemn. 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;
• za pojemnik o pojemn. 1100 l (1,10m3) – 136,65 zł.
• za pojemnik o pojemn. 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;

Cieszyn dawniej

W księgarniach można nabyć kalendarz  na rok 
2016 Rok w dawnym Cieszynie, w którym znajdują 
się najstarsze fotografie Cieszyna pochodzące ze 
zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

UM Cieszyn 

• za pojemnik o pojemn. 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;
• za pojemnik o pojemn. 10 000 l (10,0 m3) – 
1066,95 zł.

UWAGA! W deklaracji właściciele nierucho-
mości określają wysokość miesięcznej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ale dokonując płatności wartość tę należy po-
mnożyć przez trzy, ponieważ opłata wnoszona 
jest kwartalnie. Dodatkowo Burmistrz Miasta 
Cieszyna przypomina, że zgodnie z zasadami 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
w przypadku:

• zamieszkania na nieruchomości, np. w nowo 
wybudowanym budynku bądź w nowym lokalu 
mieszkalnym,

• powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych, np. w związku z rozpoczęciem 
działalności gospodarczej,
właściciel nieruchomości jest zobowiązany, 
w ciągu 14  dni od dnia nastąpienia zmiany,  zło-
żyć do burmistrza miasta pierwszą deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Natomiast w przypadku zmian danych będą-
cych podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nierucho-
mości, takich jak np.:
• narodzin dziecka,
• zgonu osoby ujętej w pierwotnej deklaracji,
• wyprowadzenia/zmiany miejsca stałego pobytu,
• zakończenie działalności gospodarczej,
właściciel nieruchomości jest obowiązany, w ciągu 
14  dni od dnia nastąpienia zmiany, złożyć  nową 
deklarację uwzględniająca zaistniałe zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Gdzie można uzyskać  informacje na temat 
zasad nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn?

Wszelkie informacje można uzyskać:
• bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w pok. 116 i 117,
• pod numerem tel. 33 47 94 273 (-275, -278),
• na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl/
smieci Urzędu Miejskiego w Cieszynie, poświę-
conej zagadnieniom gospodarki odpadami ko-
munalnymi.

Wydział OŚR
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PREMIERY
9-11.10 g. 14.30 NOCTURNA – dubbing (ani-
mowany), Hiszp./Fra., od lat 6
12-15.10 g. 16.00 NOCTURNA – dubbing (ani-
mowany), Hiszp./Fra., od lat 6
9-11.10 g. 16.15 PILECKI (biograficzny doku-
ment fabularyzowany), Polska, od lat 12
12-15.10 g. 17.45 PILECKI (biograficzny do-
kument fabularyzowany), Polska, od lat 12
9-11.10 g. 18.00 2D EVEREST – napisy (dra-
mat/thriller), Ang./USA/Isl., od lat 12
9-11.10 g. 20.15 3D EVEREST – napisy (dra-
mat/thriller), Ang./USA/Isl., od lat 12
12-14.10 g. 19.30 3D EVEREST – napisy (dra-
mat/thriller), Ang./USA/Isl., od lat 12
16-18.10 g. 14.00 SVEIN I SZCZUR – dubbing 
(komedia familijna), Promocja! Bilety: 12,00 
zł, Norwegia, od lat 6
19-22.10 g. 15.30 SVEIN I SZCZUR – dubbing 
(komedia familijna), Promocja! Bilety: 12,00 
zł, Norwegia, od lat 6
16-18.10 g. 15.30 2D MARSJANIN – napisy 
(science - fiction), USA, od lat 12
16-18.10 g. 20.00 3D MARSJANIN – napisy 
(science - fiction), USA, od lat 12
19-21.10 g. 19.15 3D MARSJANIN – napisy 
(science - fiction), USA, od lat 12
16-18.10 g. 18.00 PANIE DULSKIE (komedio-
dramat), Polska, b.o.
19-22.10 g. 17.15 PANIE DULSKIE (komedio-
dramat), Polska, b.o.
DKF „Fafik”
15.10 g. 19.45 CZY BOISZ SIĘ BOMBY? 
– K-19*, USA, od lat 12
22.10 g. 20.00 REŻYSERZY ŚWIATOWEGO 
KINA: Xavier Dolan - MAMA, Kanada, od lat 15
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

TEATR

9.10 g. 17.30, 20.30 Musical „Siostrunie”. 
Musical w ramach XXIV Festiwalu Muzyki 
Wokalnej „Viva il canto” (50, 70, 90 zł)
10.09 g. 19.00 Jubileuszowa Gala „Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej” (25, 40, 70 zł)
15.10 g. 9.00 Spektakl dla klas IV-VI „TEN 
OBCY”
16.10 g. 18.00 Opera” Tosca” G. Pucciniego 
(40, 60, 80 zł)
18.10 g. 17.00 KUBA BADACH Tribute to 
Andrzej Zaucha. Obecny (30, 50, 70 zł)
23.10 g. 17.30 i 20.30 spektakl teatralny 
„IMIĘ” (60, 70, 90 zł)

COK

12.10 g. 15.00 DZIEŃ EDUKACJI NARODO-
WEJ – spotkanie okolicznościowe
12.10 g. 17.00 „BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ 
ŻYWIENIEM” – prelekcja Beaty Głowac-
kiej, promotora zdrowia
12.10 g. 16.00 „RZÓNDZYMY, ROZPRA-
WIOMY I ŚPIYWÓMY PO NASZYMU” – spo-
tkanie sekcji miłośników gwary cieszyń-
skiej 

13.10 g. 16.00 WYBORY SAMORZĄDOWE 
2015 – debata publiczna
13.10 g. 16.00 SPOTKANIE SEKCJI GEO-
GRAFICZNO–HISTORYCZNEJ UNIWERSY-
TETU III WIEKU
14-23.10 Cieszyn-Czeski Cieszyn XXVI 
MIĘDZYNARODOWA DEKADA MUZYKI 
ORGANOWEJ, CHÓRALNEJ I KAMERALNEJ 
– szczegóły na afiszach
15.10 g. 17.00 (młodzież, dorośli) TANIEC 
WSPÓŁCZESNY – spotkanie organizacyjne
16.10 g. 17.00 (młodzież, dorośli) WARSZ-
TATY TAŃCA ŻYDOWSKIEGO I IZRAEL-
SKIEGO – spotkanie organizacyjne
16.10 g. 18.00 ZESPÓŁ TAŃCA ŻYDOW-
SKIEGO I IZRAELSKIEGO „ KLEZMER” – 
spotkanie informacyjne, nabór
19.10 IV MIĘDZYNARODOWA KONFEREN-
CJA NAUKOWA NT. „SZKOŁA – KULTURA – 
ŚRODOWISKO LOKALNE”
22.10 g. 9.00 W cyklu: „POZNAJEMY IN-
STRUMENTY MUZYCZNE: FORTEPIAN” – 
koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
WYSTAWY
Galeria:
Do 22.10 „Izrael wczoraj i dziś” – wystawa 
trójwymiarowej fotografii, wernisaż 7.10, 
godz. 16.30
Galeria „Na Piętrze”:
Do 30.10 „Mosty” – fotografia Renaty Majki 
i Jerzego Chachlowskiego

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.

BIBLIOTEKA

Oddział dla dzieci
9.10 g. 15.00 – WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
12.10 g. 15.00 – Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
13.10 g. 15.00 – Strefa czytania– zajęcia 
literackie
14.10 g. 10.30 – Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)
14.10 g. 15.00 – English story – warsztaty 
jzykowo- plastyczne
15.10 g. 10.30 – Bajki bez barier – program 
psychoedukacyjny dla dzieci (zaproszona 
grupa)
16.10 g. 15.00 – WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
19.10 g. 15.00 – English story – warsztaty 
jzykowo- plastyczne
20.10 g. 15.00 – Bon czy ton? - warsztaty 
edukacyjno - wychowawcze
21.10 g. 09.00 – Warsztaty programowa-
nia z wyjorzystaniem robotów Finch
21.10 g. 11.00 – Warsztaty programowa-
nia z wyjorzystaniem robotów Finch
21.10 g. 10.30 – Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)
21.10 g. 15.00 – English story – warsztaty 
jzykowo- plastyczne
23.10 g. 15.00 – WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
Do 7.11 Cieszyńskie introligatorstwo

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym: 604 833 667, Krzysz-
tof Neścior.

MUZEUM DRUKARSTWA

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie 
turystycznym (maj-wrzesień) również 
w soboty i niedziele: 14.00-18.00. Zwie-
dzanie i udział w warsztatach graficz-
nych, introligatorskich i typograficznych 
dla grup w każdym dniu tygodnia po 
uzgodnieniu terminu: 696 652 114 lub 
osobiście.
Galeria „Przystanek Grafika”

ZAMEK CN

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Do 18.10 Cieszyńskie rękodzieło - wysta-
wa fotograficzna Piotra Brody z Cieszyń-
skiego Towarzystwa Fotograficznego, mały 
hol Oranżerii Zamku Cieszyn
Do 31.10 „Nie tylko Chińczyk, czyli gry 
planszowe na Zamku”, sala wystawowa 
Zamku Cieszyn
Do 31.10 Folk jest trendy - wystawy ma-
larstwa Kariny Czernek, Basteja Zamku 
Cieszyn 
Do 31.10 Tutaj jesteśmy – wystawa prac 
uczniów i studentów Szkoły Malarstwa, 
Rysunku, Fotografii i Myślenia w Cieszynie, 
Antresola Zamku Cieszyn
Do 3.11 Trówła. Portret podwójny, sala wy-
stawowa Oranżerii Zamku Cieszyn 
WYDARZENIA
12.10 g. 9.00-13.00 Mobilny Punkt Infor-
macyjny, czytelnia w Oranżerii Zamku 
Cieszyn 
21.10 g. 16.30-19.30 Skuteczna komunika-
cja, sala konferencyjna Zamku Cieszyn
24.10 Festiwal Gier Planszowych, Zamek 
Cieszyn
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
codziennie w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja 
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 
gospodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 
w. 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Punkt 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. zaufania 33 851 29 29 
(g. 19.00–7.00)

Hospicjum Domowe

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

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
14.00–20.00 i wt., śr. 10.00–16.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, tel. 731 609 903,  
porady prawne (czwartki godz. 15.00-18.00), porady 
pedagogiczne (ost. środy miesiąca godz. 16.00-18.00)

Data Apteka (adres, telefon)
9 X

– 
23 X

Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
33 858-27-65

Dyżury aptek

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

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

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

Zachęcamy do 
polubienia profilu 
Cieszyna na portalu społecznościowym 
Facebook. Ciekawostki o Cieszynie, zapo-
wiedzi imprez, konkursy itd. – to wszystko 
na www.facebook.com/CieszynRobiWra-
zenie.

BZ

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sani-
tarnego,
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

RÓŻNE

9.10 g. 9.00 Godność – wystawa prac, 
g. 11.00 spektakl teatralno-muzyczny, Sala 
Konferencyjna Pawilonu Diagnostyczno-Za-
biegowego, wejście od ul. Chrobrego
10.10 g. 10.00 Koń przyjacielem dzieci, Klub 
Jeździecki Cieszyn - Pastwiska, ul. Owocowa 4
10.10 g. 18.00 Gotta Go Festival vol. 5, Klub 
Studencki Panopticum, ul. Bielska 66
Od 10.10 Festiwal Strudla Jabłkowego i nie 
tylko, Café Muzeum, ul. Tadeusza Regera 6
11.10 g. 16.00 Pokaz ciągnięcia ciasta na 
strudel
Do 11.10 Dni Kultury Żydowskiej, Cieszyn 
– Czeski Cieszyn
17-18.10 III Kongres Kobiet Śląska Cieszyń-
skiego, UŚ, ul. Bielska 62, WSB, Frysztacka 44
Do 31.10 Cztery pory roku, Galeria Zmienna 
Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Zespół Po-
radni Specjalistycznych, ul. Bielska 4
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harce-
rza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po 
kontakcie telefonicznym 33 852 43 75

SZARA

Do 14.10 Video4 In/dependency - wystawa 
video online
Do 15.11 g. 18.00 Wernisaż wystawy Ma-
cieja Chodzińskiego: Selbstassemblierung / 
Samoorganizacja

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
11.10, Cieszyńska Liga Siatkówki, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24
11.10 g. 9.00 Wycieczka rowerowa na za-
kończenie sezonu, organizuje „Ondraszek”, 
zbiórka na Rynku
17.10 g. 15.00 TS Piast Cieszyn - LKS Błyska-
wica Drogomyśl, Stadion Miejski, al. Łyska 21
18.10 g. 10.00 Charytatywny maraton zumby, 
Sala MOSiR, al. Łyska 21 (od 15 zł)

PO 2 STR. OLZY

10-11.10 g. 17.30 Teatr Cieszyński: „Śmierć 
Komiwojażera”, Scena Polska, ul. Ostravská 67
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA 
ul. Główna 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 10.00-15.00)
16.10 g. 18.00 Słowackie stereotypy na te-
mat Polaków i Czechów
20.10 g. 17.00 Genealogia, hobby na całe zy-
cie, Wykłada Helena Voldánová (50 koron)

Po drugiej stronie Olzy

Sport

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87

Różne...
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Stwórzmy im dom, nawet tymczasowy Jubileusz „Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej”

10 października o godz. 18.00 w Te-
atrze im. A. Mickiewicza odbędzie się nie-
zwykły koncert z okazji 60-lecia istnienia 
Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Wystąpią w nim... 
same VIP-y z naszego terenu, a cel jest 
równie wyjątkowy.

Tego jeszcze w Cieszynie nie było! Za 
sprawą Głosu Ziemi Cieszyńskiej, który ob-
chodzi jubileusz 60-lecia, w cieszyńskim 
teatrze będzie można nie tylko posłuchać 
wielkich muzycznych szlagierów: Euryth-
mics, The Police, Abby, Placido Domingo, 
The Beatles, Arethy Franklin, Tiny Turner, 
Cyndi Lauper, Eltona Johna, Cher i wielu in-
nych, ale przede wszystkim zobaczyć, jak 
w rolę megagwiazd sceny wcielają się waż-
ne osobistości ze Śląska Cieszyńskiego. 

Głos Ziemi Cieszyńskiej, obecnie jedyny 
tygodnik wydawany na Śląsku Cieszyń-
skim, postanowił swój jubileusz uczcić tak, 
żeby nie tylko było o nim głośno, ale przede 
wszystkim, żeby był z niego pożytek.

Postanowiliśmy, że dochód z gali zasili Ho-
spicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. 
Do zobaczenia w drugą sobotę października.

Organizatorzy

Muzyczna uczta
W dniach 14-23 października w Cie-

szynie i Czeskim Cieszynie odbędzie się 
XXVI Międzynarodowa Dekada Muzyki Or-
ganowej, Chóralnej i Kameralnej.

Jak co roku jesienią w Cieszynie i Cze-
skim Cieszynie zabrzmi muzyka wszyst-
kich epok. Utwory klasyków i kompozyto-
rów współczesnych już po raz 26. wypełnią 
zabytkowe wnętrza kościołów i sal koncer-
towych po obu stronach Olzy. 

Wystąpią znakomici muzycy – soliści, 
chóry, zespoły kameralne z Polski, Czech 
i Ukrainy. Zapraszając serdecznie na deka-
dowe koncerty, mamy nadzieję, iż okażą się 
one inspirujące dla artystów, słuchaczom 
zaś dostarczą wielu muzycznych przeżyć 
i wzruszeń.

• 14.10, godz. 19.00, kościół Marii Magda-
leny, Koncert inauguracyjny Kanty polskie 
i ruskie w wykonaniu Camerata Cracovia  

• 15.10, godz. 17.00, Cieszyński Ośrodek Kul-
tury „Dom Narodowy”, Polské Klavírní Trio 

• 16.10, godz. 18.30, kościół ss. Borome-
uszek, Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii 
i Włoch – Zespół Ad Libitum

• 17.10, godz. 17.00,  Teatr Cieszyński, Cze-
ski Cieszyn, Jubileuszowy koncert Pěveckého 
Sboru Slezan – Pěvecký Sbor Slezan, Smyčcové 
Kvarteto – Moravskoslezské hudební sdružení

• 18.10, godz. 17.00, kościół ewangelicki 
na Rozwoju, Czeski Cieszyn, Sám ve svých 
stínech - Jiří Stivín (flétny)

• 19.10, godz. 18.00, kościół ewangelicki na 
Niwach, Czeski Cieszyn, Oktet wokalny Immer-

Tak niewiele potrzeba, aby ocalić i pomóc 
cierpiącemu zwierzęciu. Dobre, kochają-
ce otoczenie człowieka potrafi uczynić 
przysłowiowe cuda. Sposób na pomaganie 
zwierzętom jest bardzo prosty. Zwierzęta 
domowe, takie jak psy czy koty – często 
ofiary porzucenia i przemocy stosowanej 
przez ludzi – po odłowieniu, interwencji 
oraz kontroli weterynaryjnej na czas lecze-
nia oraz rehabilitacji trafiają bardzo często 
bezpośrednio pod opiekę wolontariuszy 
do tzw. domów tymczasowych. Zwierzęta 
te odbywają długą i trudną drogę do od-
zyskania zdrowia i pełnej równowagi. Nie-
stety w schronisku zwierzęta tak dobrych 
warunków do poprawy stanu zdrowia nie 
mają. Schronisko często jest miejscem, 
w którym zwierzę nie potrafi odnaleźć 
się na nowo i to jest niestety standard na-
szej polskiej rzeczywistości schronisko-
wej. Idealną sytuacją byłoby, aby do czasu  
adopcji zwierzęta przebywały w ciepłych, 
domowych warunkach. Trzeba im stwo-
rzyć szansę, by mogły w jak najkrótszym 
czasie znaleźć nowe stałe domy adopcyjne. 

Poszukiwane są miejsca i ludzie, którzy 

so Nella Musica – Michał Duźniak (varhany)
• 20.10, godz. 19.30, kościół oo. Bonifra-

trów, Czar baroku – Zespół Kameralny im. 
Telemanna pod dyrekcją Piotra Sadowskiego

• 21.10, godz. 18.00, Centrum Kultury 
„Strzelnica”, Czeski Cieszyn, Inspirace šan-
sonem – Petr Malásek (klavír), Beladona 
Quartek (dámské smyčcové kvarteto), Jana 
Musilová (zpěv)

• 22.10, godz. 19.00, kościół św. Elżbiety, 
Z muzyką przez wieki – Dorota Baran-Błasz-
czyk (sopran), Piotr Rojek (organy)

• 23.10, godz. 19.00, kościół Najświętsze-
go Serca Jezusowego, Czeski Cieszyn, Kon-
cert finałowy Struny a píšťaly – Kameralna 
Orkiestra Bohuslava Martinů

Wstęp wolny. Zmiany w programie za-
strzeżone. Organizatorzy: Cieszyński Ośro-
dek Kultury „Dom Narodowy”, Centrum 
Kultury „Strzelnica”, Miasto Cieszyn i Cze-
ski Cieszyn. 

Patroni medialni: TVP Katowice, Ra-
dio 90, Ox.pl, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, 
Gwiazdka Cieszyńska.

Organizatorzy
Co widać po roku

Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze 
oraz Koło nr 2 Mały Jaworowy MZC zapra-
szają na spotkanie pn. Co widać po roku. 
Naszym gościem będzie Burmistrza Miasta 
Cieszyna mgr Ryszard Macura.

Spotkanie odbędzie się 21 października 
o godz. 17.00 w Sali Widowiskowo-Konfe-
rencyjnej Osiedlowego Centrum Kultury 
i Rekreacji przy ul. Kossak-Szatkowskiej 6.

Organizatorzy

zechcą bezinteresownie wspomóc porzuco-
ne i cierpiące zwierzęta, ofiarując im swoje 
miejsca, odrobinę swojego czasu natomiast 
mnóstwo ciepła i empatii. 

Stworzenie domu tymczasowego to do-
skonały sposób na pomoc zwierzętom, 
zwłaszcza w przypadku osób, które z róż-
nych powodów nie chcą lub nie mogą an-
gażować się w pomoc w inny sposób. Stwo-
rzenie kąta dla psa, myszki lub kota, nie 
wymaga wielu nakładów. Najważniejsze 
to stworzenie im odpowiednich warunków 
bytowania. Każdy okres czasowej opieki 
nad zwierzętami jest cenny: nawet jeśli 
miałoby to być kilka dni. Czasem tylko tyle 
wystarczy, żeby poszukać zwierzęciu domu 
stałego lub przemieścić go w inne miejsce. 

Za zgodą opiekunów prawnych wolonta-
riuszami prowadzącymi domy tymczasowe 
mogą zostać osoby od 16. roku życia. 

Więcej informacji o możliwości i sposo-
bie stania się domem tymczasowym otrzy-
macie Państwo od członka Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami, Barbary Nyczki, 
adres mailowy: basia.nyczka@interia.eu.

Mat. pras.



Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
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15 lat Chóru Jubileuszowego ZPiT 
Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej 

„Zespolakiem” jest się na całe życie – tak podsu- 
mowuje swoją życiową przygodę w Zespole 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im.  J.  Marcin-
kowej jedna z członkiń Chóru Jubileuszowe-
go, który w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. 

Historia Chóru Jubileuszowego nie jest tak długa jak zasadni-
czego Zespołu, który w czerwcu 2015 roku obchodził 65. urodzi-
ny. Zapoczątkowana w 1999 roku krótka przygoda ze śpiewem 
byłych członków – jubilatów, zrzeszonych obecnie w Chórze Ju-
bileuszowym miała być w 2000 roku tylko jednorazowym punk-
tem programu obchodów Złotych Godów ZPiT Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej. Stało się jednak inaczej. Chór Jubileuszo-
wy trwa do dzisiaj i jego szeregi nadal tworzą oddani pasjonaci, 
dla których próby, występy, wyjazdy, wspólne spotkania są oka-
zją do realizacji swoich zainteresowań z ulubionym folklorem 
i tradycją nie tylko cieszyńskiej ziemi. 

Niepodważalną zasługę w powstaniu Chóru Jubileuszowego 
ma długoletni zespolak-jubilat, solista Jerzy Kwiczała, który po 
jubileuszowych uroczystościach Zespołu 2000 roku był wielkim 
orędownikiem kontynuowania dalszych spotkań byłych człon-
ków Zespołu. Inicjatywa padła na podatny grunt, bo od tego mo-
mentu spotkania jubilatów odbywały się już co miesiąc, a nawet 
częściej, podczas których był czas nie tylko na wspomnienia, ale 
i czas na wspólny śpiew oraz naukę repertuaru pieśni. Stało się 
to również za sprawą nieżyjącego już Władysława Rakowskiego 
ówczesnego kierownika muzycznego Zespołu, dyrygenta, wy-
chowawcy wielu muzyków, solowych śpiewaków i chórzystów, 
który wcześniej wiele lat współpracował z wieloma obecnymi 
zespołowymi jubilatami, składając im propozycję czynnego 
udziału w koncertach aktualnego Zespołu. Dyrygencką pałeczkę 
po zmarłym w 2006 roku Władysławie Rakowskim objął z wiel-
kim oddaniem i poświęceniem znany w środowisku nie tylko 
Cieszyna wybitny muzyk, kompozytor i dyrygent Piotr Gruchel. 

Okres minionych 15 lat chóru to intensywne próby i poświę-
cenie wielu godzin na naukę nowych wyzwań repertuarowych 
oraz oczywiście udział w wielu występach, koncertach w kra-
ju i za granicą. Obecnie szeregi chóru tworzą już nie tylko byli 
członkowie-jubilaci, ale również pasjonaci tradycji i wielbiciele 
muzykowania oraz śpiewu, którzy nigdy nie byli związani z cie-
szyńskim Zespołem. Myślę, że zasługą trwania i pozytywnego 
trendu zwiększania się szeregów chóru jest nie tylko pasja, ale 
również wyjątkowa, życzliwa atmosfera wspólnej pracy i współ-
pracy jego członków. Oprócz prób chóru, nadal kontynuowane są 
spotkania towarzyskie z tymi, którzy nie uczestniczą już w pra-
cach chóru, ale nadal sercem i duszą wspierają cały Zespół. 

Chór Jubileuszowy trwa nie tylko dzięki oddanym, bezintere-
sownym jego członkom ale również, a może przede wszystkim 
dzięki tym, którzy nam stworzyli wyjątkową atmosferę do pracy 
w Zespole. To przede wszystkim kadra Zespołu, którą obecnie 
tworzą: dyrektor Karolina Małysz-Tulec, wspomniany już kie-
rownik muzyczny Zespołu, dyrygent Chóru Jubileuszowego Piotr 
Gruchel oraz choreograf Zespołu Dorota Siedlecka-Dominiak. Na 
przestrzeni ostatnich 15 lat z Chórem Jubileuszowym współpraco-
wali również Katarzyna Siwiec-Kantor oraz Maria Gruchel. 

Pracami organizacyjnymi Chóru od jego powstania nieprze-
rwanie kieruje Zarząd pod przewodnictwem inicjatora i preze-
sa Jerzego Kwiczały, który oprócz pasji śpiewu dał się poznać 
jako wspaniały kolega i dobry organizator.

Członkowie Chóru Jubileuszowego to wyjątkowo oddani lu-
dzie, którym leży na sercu trwanie i istnienie Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej. Aktualnie Zespół 
skupia w swych szeregach ponad 200 członków – od najmłod-
szych do tych, co swą aktywnością nadal tworzą żywą historię 
„jako młodzi”, bo 15-letni członkowie Chóru Jubileuszowego. 

W tym miejscu chciałoby się szczerze rzec, a nawet głośno 
zawołać: Oby nie zabrakło tych, którzy w różnych formach wspie-
rają i nadal chcą wspierać to piękne dzieło, które jest mozolnie 
budowane przez wiele pokoleń. „Zespolakiem” jest się na całe 
życie. Te słowa głęboko tkwią w nas wszystkich, którzy Zespo-
łowi poświęcili i nadal poświęcają wiele czasu i serca, dlatego 
uczyńmy wszystko co możliwe, aby ten kolorowy kwiat cie-
szyńskiej ziemi nadal mienił się barwami uśmiechu, z którego 
została stworzona nasza cała cieszyńska ziemia. 

Chór Jubileuszowy ZPiTZC podczas koncertu w kościele Jezusowym.

Aktualnie szeregi Chóru Jubileuszowego ZPiT Ziemi Cieszyń-
skiej im. Janiny Marcinkowej pod dyrekcją Piotra Gruchela two-
rzą, w kolejności alfabetycznej: Maria Biłko-Holisz, Stanisława 
i Mieczysław Biłko, Stefan Biłko, Danuta Błahut, Bogdan Bujok, 
Krystyna Bujok, Kazimierz Chrapek, Kazimierz Chmiel, Kazi-
miera Duda, Aniela i Jerzy Fenderowie , Mariola Gładczak, Anna 
i Zbigniew Goćkowie, Jerzy Grusiecki, Katarzyna Hupert, Danu-
ta Janiczek, Wiesław Jarmuła, Anna Jędrysko, Jacek Jurys, Zbi-
gniew Kamiński, Kornela Kasprzak, Mieczysław Korcz, Alek-
sandra Krzempek, Jerzy Kwiczała, Barbara Matloch, Weronika 
i Władysław Walter Orawscy, Teresa Pelc, Krystyna Piecho-
wiak, Halina Raszka, Jacek Sikora, Małgorzata i Adam Skutowie, 
Sylwia Sokół, Jolanta Stonawska, Barbara i Stanisław Stoszko-
wie, Ewa Szczotka, Dorota Twardoń, Grażyna Wlach, Zygmunt 
Wawrzyczek, Jolanta Wierzbicka-Śliwka.

Koncert z okazji 15-lecia Chóru Jubileuszowego ZPiT ZC odbę-
dzie się w sobotę dnia 24 października 2015 r. o godz. 16.00 
w sali widowiskowej Domu Narodowego.

Władysław Walter Orawski
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