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Narodowe czytanie „Lalki”

Wieści ze szkół

„Ogród dwóch brzegów” 
podsumowany

Olimpijczycy docenieni

2

Wiele skarbów ukrytych w skrzyni
Już w najbliższy wtorek (15 września) Zamek Cieszyn kolejny raz uchyli symbolicznie wieko trówły, 
a  więc bogato zdobionej skrzyni. Jedna z najbardziej różnorodnych imprez organizowanych nad Olzą, 
Skarby z Cieszyńskiej Trówły, potrwa do 20 września. Co tym razem zostanie wyciągnięte z trówły?

Beata Mońka z Zamku Cieszyn zapewnia, że program będzie jak 
zawsze bogaty i różnorodny. Bo to właśnie różnorodność jest jed-
nym z największych atutów odbywającej się po raz 15. imprezy.

– Co roku wyciągamy z trówły to, co mamy najcenniejszego 
w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim. Do tej pory tematem prze-
wodnim były na przykład koronka, strój cieszyński czy cieszyń-
skie smaki. W tym roku wszystko będzie się kręciło właśnie wokół 
trówły. W programie znalazły się między innymi wystawa, warsz-
taty malowania skrzyń czy nawet ich budowy. W tym ostatnim 
przypadku miejsc będzie jednak niewiele, dlatego obowiązują za-
pisy. Chcemy wyjaśnić, jak powstawały trówły, co się w nich prze-
chowywało – opowiada Mońka.

Trówła jako określenie malowanej skrzyni jest popularne na 
Śląsku Cieszyńskim. Grzegorz Studnicki z Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego podkreśla, że dawniej trówła była po prostu skrzy-
nią z wianem.

– Taką kolorową skrzynię panna młoda otrzymywała od ro-
dziców jako posag. To zwyczaj, który nie przetrwał do dziś. Część 
skrzyń od dawnych czasów strawiły płomienie, inne zjadły robaki, 
na szczęście sporo ich się zachowało. Na przykład w naszym mu-
zeum mamy 40 skrzyń, najstarsze pochodzą z końca XVIII wieku 
– opowiada Grzegorz Studnicki.

Ta trówła ma już ponad 200 lat.

Fo
t.

 R
af

ał
 S

ol
iń

sk
i

Symboliczne otwarcie trówły nastąpi w piątek 18 wrze-
śnia w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. Początek 
o godz. 18.00. Program Skarbów... prezentujemy na stronie 9.

wot

Stop niskiej emisji
Do końca października w ośmiu bu-

dynkach w Cieszynie zostaną zlikwi-
dowane piece kaflowe. Łącznie w tych 
obiektach 151 źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym przejdzie do historii.

Tak wygląda w praktyce program 
KAWKA, wdrażany przez miasto, które-
go głównym celem jest ograniczenie ni-
skiej emisji. O tym, że likwidacja niskiej 
emisji jest konieczna, rozmawiamy z Te-
resą Wałgą, powiatowym inspektorem 
sanitarnym w Cieszynie.

Rozmowę publikujemy na stronie 4.

Plac zabaw 
jak nowy 

W sobotę 12 września w godz. 12.00-
16.00 burmistrz Cieszyna – Ryszard 
Macura oraz dyrektor zakładu PPG Po-
lifarb Cieszyn – Waldemar Gołębiewski 
serdecznie zapraszają mieszkańców Cie-
szyna i okolic na uroczyste otwarcie pla-
cu zabaw dla dzieci w Parku pod Wałką, 
po renowacji i rozbudowie zrealizowa-
nej przez wolontariuszy z PPG Polifarb 
Cieszyn. W programie towarzyszące-
go otwarciu festynu znajdzie się wiele 

atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak 
i dla dorosłych, m.in. malowanie twarzy, 
tworzenie „rzeźb” z baloników, fotobud-
ka, w której można będzie zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie w przebraniu, kon-
kursy i warsztaty plastyczne.

Plac zabaw dla dzieci w Parku pod Wał-
ką od lat służy mieszkańcom Cieszyna 
i okolic. W cieniu rzucanym przez ogrom-
ne, parkowe drzewa dzieci mogą beztro-
sko spędzić czas na świeżym powietrzu, 
korzystając z różnych atrakcji placu, ta-
kich jak drabinki, huśtawki, zjeżdżalnie 
czy nawet prawdziwa kolejka.

Ciąg dalszy na stronie 7.
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Narodowe czytanie „Lalki”
W sobotę 5 września cała Polska czytała Lalkę, najbardziej znane 

dzieło Bolesława Prusa. Narodowe czytanie odbyło się już po raz 
czwarty i zostało oficjalnie zainaugurowane przez parę prezydenc-
ką – Agatę i Andrzeja Dudów w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

– Ogromnie się cieszę, że po raz czwarty spotykamy się na Naro-
dowym Czytaniu. Chciałbym móc powiedzieć, że to nie jest już tylko 
zwyczaj, że to już jest taka nasza tradycja. Jest to niezwykle ważne 
dlatego, że przypominanie, zapoznawanie się z tymi najważniejszymi 
pozycjami polskiej literatury, z klasyką, to kontynuacja z jednej strony 
naszej narodowej tradycji, a z drugiej strony to budowanie więzi. Bo to 
właśnie takie wielkie powieści jak „Lalka” opisują życie naszego naro-
du na przestrzeni wieków – mówił prezydent Andrzej Duda.

Narodowe Czytanie odbyło się także w Cieszynie. Organizatorem 
była Biblioteka Miejska. Już w piątek w placówce gościli Leszek Mazan, 
Mieczysław Czuma oraz Amadeus Trio. W sobotę Lalkę czytały znane 
osobistości ze Śląska Cieszyńskiego oraz mieszkańcy. Z dziełem Pru-
sa publicznie zmierzyli się m.in. Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, 
Krzysztof Kasztura, przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszynie oraz 
Bronisław Brudny, wiceprezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Łącznie w 
imprezach zorganizowanych przez BM uczestniczyło 200 osób.

– Nie da się ukryć, że „Lalka” nie jest popularna. Po książkę sięgają 
głównie uczniowie, bo jest to lektura szkolna. Już po zakończeniu sobot-
niej imprezy znaleźli się jednak chętni, żeby zapoznać się z tym dziełem 

W każdej epoce są ludzie 
gotowi na największą ofiarę...

1 września minęło 76 lat od wybuchu II wojny światowej. Uroczy-
stości rocznicowe odbyły się w Cieszynie. Zorganizowano spotka-
nie weteranów wojennych, mszę patriotyczną w intencji obrońców 
Ojczyzny oraz manifestację na Placu Poniatowskiego. Całość zosta-
ła poprzedzona odsłonięciem tablicy upamiętniającej spoczywa-
jących w Cieszynie żołnierzy Wojska Polskiego na Kwaterze Woj-
skowej Cmentarza Komunalnego. Jak przypomniał Bogdan Ścibut, 
zastępca burmistrza Cieszyna, z materiałów źródłowych wiadomo, 
że w kwaterze spoczywa około 1090 żołnierzy wielu narodowości, 
głównie Polaków, Węgrów, Czechów, Słowaków, Austriaków z armii 
austro-węgierskiej, zmarłych w cieszyńskich szpitalach wojsko-
wych w latach 1914-1918.

– Kwatera z przeznaczeniem na cmentarz wojskowy ufundowana 
została przez hrabinę Gabrielę Thun z Kończyc Wielkich i Katolickie 
Stowarzyszenie Męskiej Młodzieży Polskiej – Korpus podoficerski 
4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. W latach 1918-1939 
na tym terenie chowani byli żołnierze Wojska Polskiego. Po II wojnie 
światowej, w miejscach nieoznaczonych krzyżami nagrobkowymi, 
ponownie, choć na niewielką skalę, zaczęto chować zmarłych, ale już 
cywili. Zinwentaryzowano 21 grobów posiadających aktualne opła-
ty. Wprowadzone zostanie zarządzenie burmistrza miasta Cieszyna 
wstrzymujące dalsze pochówki cywilne na tej kwaterze i sukcesywne 
przywracanie pierwotnego układu krzyży dedykowanych wojskowym 
– wyjaśnił zastępca burmistrza.

Chociaż według szacunków, w Kwaterze Wojskowej spoczywa 
blisko 1100 żołnierzy, krzyży nagrobkowych jest 412. Pierwszych 
28 krzyży wraz z tablicą pamiątkową związaną z poległymi i zmar-
łymi żołnierzami Wojska Polskiego z wojny obronnej Polski 1939 zo-
stało odnowionych na 1 września, z pieniędzy miejskich. To dopiero 
początek prac w tym miejscu. Miasto zwróciło się już o wsparcie do 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

– Ostatniego dnia sierpnia złożyłam u wojewody odpowiedni wnio-
sek. Chcemy nie tylko odnowić wszystkie krzyże nagrobkowe, ale także 
uporządkować zieleń, alejki, zamontować tablicę informacyjną o tym 
miejscu. Na razie czekamy na wieści i trzymamy kciuki. Potrzebujemy 
około 200 tysięcy złotych – powiedziała Wiadomościom Ratuszowym 
Karina Żyłka, kierownik Działu Cmentarzy ZGK w Cieszynie. 

– Naszym zamiarem jest odnowienie tego miejsca i pozostawienie 
go ku pamięci tych, którzy zakładając mundur, decydując się na służbę 
swojej Ojczyźnie – mówił w czasie uroczystości na cmentarzu Ry-
szard Macura, burmistrz Cieszyna.

Tomasz Wolff

1 września została odsłonięta tablica. 

Warsztaty plastyczne w oddziale dla dzieci pt. „W sklepie Pana Wokulskie-
go”.
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i zanotowaliśmy trochę wypożyczeń – przyznała Izabela Kula, dyrek-
tor Biblioteki Miejskiej.

wot
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„Ogród dwóch brzegów” 
podsumowany

Tego lata, dzięki unijnym funduszom, Cieszyńska Wenecja – jedna 
z największych turystycznych wizytówek miasta nad Olzą – nabra-
ła nowego blasku. – Jestem zadowolony, ponieważ zrobiliśmy zdecy-
dowany krok naprzód, choć oczywiście są jeszcze pewne detale, które 
musimy poprawić – mówi burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura.

We wtorek odbyła się konferencja dotycząca kończącego się z dniem 
30 września projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. W czeskocie-
szyńskim domu kultury Strzelnica spotkali się samorządowcy z Cie-
szyna i Czeskiego Cieszyna, przedstawiciele czeskiej i polskiej części 
Euroregionu Śląsk Cieszyński, a także wójtowie kilku cieszyńskich 
i zaolziańskich gmin. Goście obejrzeli przygotowane prezentacje, 
wspominali początki wspólnych działań, mówili o doświadczeniach, 
jakie zdobyli w trakcie realizacji transgranicznych projektów. Uczest-
nicy konferencji przespacerowali się odnowioną częścią obu miast, 
dyskutowali również o planach na przyszłość.

Ogród dwóch brzegów 2013-2015 to kolejna po Revitalparku 2010, 
Parku Sportowym i Moście Sportowym tzw. transgraniczna inicjatywa 
zrealizowana przez władze Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. W zakoń-
czonym właśnie etapie zagospodarowana została przestrzeń mię-
dzy mostami Wolności i Przyjaźni. Generalną modernizację przeszły 
ul. Przykopa i aleja Łyska, a po czeskiej stronie Olzy Nadbrzeże Pokoju. 
Za sprawą projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015 wyeksponowano 
unikalną turystycznie Cieszyńską Wenecję. Po obu stronach granicz-
nej rzeki miłośnicy aktywnego wypoczynku zyskali także nowe ścież-
ki pieszo-rowerowe, a dzieci i młodzież tereny rekreacyjne, nowocze-
sne place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu.

– Myślę, że rozwijający się Cieszyn sprawi, iż nasza Wenecja będzie 
teraz ożywać i pięknieć. My również będziemy nadal ją upiększać. Po-
nieważ jednak tamtejsze budynki w większości należą do prywatnych 
właścicieli, nie należy już spodziewać się wielkiej rewolucji – mówi 
burmistrz Macura, który dodaje, że władze miasta odstąpiły od 
projektu budowy kładki Europejskiej na wysokości dawnej Młyń-
skiej Bramy. – Ciągle analizujemy tę kwestię, ale zadanie jest trudne 
ze względów finansowych. Przed nami jest obecnie wiele innych, waż-
nych projektów i kładka Europejska nie jest w tej chwili priorytetem. 
Ze stroną czeską rozmawiamy natomiast o innej, wielkiej, wspólnej 

inwestycji – zdradza Macura.
Cieszyński magistrat rozpoczął już bowiem przygotowania do 

opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia polegają-
cego na rewitalizacji Alei Piastowskiej, czyli nadolziańskiego bul-
waru ciągnącego się od mostu Przyjaźni w kierunku mostu kolejo-
wego. – To zadanie jest dla nas ważne i w praktyce uzgodniliśmy już 
jego realizację z ratuszem w Czeskim Cieszynie. Natomiast rozmawia-
my jeszcze o innych przedsięwzięciach, na przykład remoncie ul. Głę-
bokiej. Symetrycznie, po swojej stronie Czeski Cieszyn wyremontował-
by ul. Dworcową – dodaje cieszyński włodarz.

Wiadomo też, że w ramach planowanej modernizacji Alei Pia-
stowskiej powstanie kolejna kładka pieszo-rowerowa łącząca oba 
brzegi Olzy. – Będzie to tzw. kładka kolejowa, która zamknie pętlę bie-
gnącą od kładki sportowej obok Parku Sikory. Realizację tej inwestycji 
planujemy w latach 2016-2018 – potwierdza Stanisław Folwarczny, 
wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna.

Piast
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013 http://www.cz-pl.eu

Burmistrzowie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Od lewej: Vít Slováček 
i Ryszard Macura.
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Walka o linię 190 trwa!
– Proszę nam podpowiedzieć, do których drzwi mamy jeszcze za-

pukać? Pójdziemy, zdejmiemy czapkę, wyciągniemy liczydła i jestem 
pewny, że udowodnimy, iż nie mamy wyboru, bo liniami kolejowymi 
trzeba się w końcu poważnie zająć – w tak emocjonalny sposób bur-
mistrz Cieszyna Ryszard Macura apelował w środę do przedstawi-
cieli PKP i Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkaniu poświęconym 
przyszłemu kształtowi transportu kolejowego na Śląsku Cieszyń-
skim starano się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwa będzie re-
witalizacja linii kolejowej nr 190 łączącej Cieszyn z Bielskiem-Białą. 
Do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przybyli przedsta-
wiciele powiatu cieszyńskiego, kilkunastu gmin leżących na Śląsku 
Cieszyńskim, a także reprezentanci władz województwa śląskiego 
oraz spółek kolejowych.

Jan Gerlach, pełnomocnik burmistrza Cieszyna ds. infrastruktu-
ry transportowej, przypomniał, że działająca od 1888 r. linia ko-
lejowa z Cieszyna do Bielska została w 2009 r. zawieszona i dziś 
praktycznie nie istnieje. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA wy-
kreśliła linię z Cieszyna do Bielska z wykazu inwestycji przewidzia-
nych do realizacji w latach 2014-2022. Jedyną trasą kolejową w na-
szym regionie, jaka w najbliższej przyszłości przejdzie gruntowną 
modernizację, będzie linia z Katowic do Wisły.

– Mimo rekordowo dużych pieniędzy, jakie mamy na remonty sieci ko-
lejowej, nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Zaległości 
inwestycyjne są bowiem ogromne. Ale przyjęte przez nas dokumenty nie 
są Pismem Świętym i można je zmienić – mówił Maciej Kaczorek, peł-
nomocnik zarządu ds planowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Również Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskie-
go, zastrzegł, że nie przywiózł nad Olzę gotowego rozwiązania. 
– Sprawa wydaje się kluczowa dla rozwoju waszego subregionu, jed-
nak biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe, remont linii 190 
ma małe szanse na uzyskanie finansowania – stwierdził Mercik.

Andrzej Kondziołka, wójt Zebrzydowic, zwracał na przykład uwa-
gę, iż „oknem na świat” dla Cieszyna jest również linia kolejowa do 
Zebrzydowic. Tymczasem znalazła się ona na tzw. liście rezerwowej. 
– Naszym zdaniem, by odwrócić postępujące wykluczenie komunika-
cyjne naszego regionu należy przesunąć remont tej linii z listy rezer-
wowej na podstawową oraz zmodernizować przynajmniej kolejową 
trasę z Cieszyna do Goleszowa. Te decyzje pozwoliłyby zrealizować 
większość postulatów, o których dzisiaj była mowa – przekonywał.

Burmistrz Macura przypomniał z kolei, że w ciągu najbliższych 
dwóch latach gmina zainwestuje w bezpośrednie otoczenie tere-
nów kolejowych około 20 mln złotych. – Dla średniej wielkości mia-
sta to ogromne pieniądze pokazujące, jak bardzo zależy nam, by Cie-
szyn odzyskał kolejowe połączenia ze światem – stwierdził.

Piast
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Podążają za modą
W pierwszy piątek i sobotę września w Cieszynie odbyła się kolej-

na edycja Brackiej Jesieni. Impreza jak zawsze przyciągnęła tłumy 
miłośników piwa, ale nie tylko. W końcu można było na przykład 
zwiedzić browar, któremu w przyszłym roku stukną 170. urodziny. 
W ostatnich miesiącach w zakładzie sporo się zmieniło. O nowo-
ściach na cieszyńskim i nie tylko rynku piwnym rozmawiamy z Fi-
lipem Paciorkiewiczem, dyrektorem ds. komercyjnych w Browarze 
Zamkowym Cieszyn.

Między tym, co było na rynku piwowarskim jeszcze kilka lat 
temu, a tym, co jest dziś, jest przepaść. Polacy zasmakowali 
w piwach, szczególnie w niszowych. Jak sobie radzicie na tym 
rynku?

Rynek stał się bardzo wymagający. W tej chwili w Polsce działa 
około 120 browarów rzemieślniczych, warzących od 50 do kilku-
dziesięciu tysięcy hektolitrów piwa rocznie. Nie wspominając o du-
żych zakładach. Dla zobrazowania mogę powiedzieć, że w ubiegłym 
roku piwnych premier było w całej Polsce blisko 500, w tym roku na 
rynku może się pojawić nawet 1000 nowych piw.

Jak łatwo policzyć, trzeba by wypijać prawie trzy piwa dzien-
nie, żeby skosztować każdą nowość pojawiającą się na rynku...

Na to wychodzi...
To jest tendencja ogólnoświatowa, że na półkach pojawia się 

tyle nowych gatunków? Skąd się wzięło w Polsce zainteresowa-
nie piwami niszowymi?

Polacy polubili takie piwa, szukają nowych smaków, innych od 
znanych im od dawien dawna. Picie piwa z browarów rzemieślni-
czych, regionalnych stało się modne. Rynek rośnie w tempie kilku-
nastu procent w skali roku, jest więc to dla browarów łakomy kąsek 
do wzięcia.

Rozumiem, że ostatnie zmiany w browarze w Cieszynie, wyj-
ście z nową ofertą, to jest odpowiedź na to, co dzieje się na rynku?

Zgadza się, podążamy za tą modą, kulturą piwną, która cały czas 
się rozwija. Tym bardziej, że nasz zakład nie jest typowym browa-
rem koncernowym. W ciągu roku produkujemy tyle piwa, ile bro-
war w Żywcu rozlewa w ciągu tygodnia. Fajnie, że Grupa Żywiec 
doszła do wniosku, że trzeba wykorzystać taką perełkę, jaką jest 
cieszyński browar, żeby powalczyć na trudnym i wymagającym 
rynku piw regionalnych. Nie budowaliśmy tego browaru od począt-
ku, nie stworzyliśmy go w październiku 2014 roku. W przyszłym 
roku będziemy świętowali 170. urodziny, w przeszłości to piwowa-
rzy z Cieszyna uczyli sztuki warzenia piwa kolegów z Żywca.

Warto w tym miejscu podkreślić, że to jest browar, który nieprze-
rwanie produkuje piwo od blisko 170 lat. Jedyna przerwa miała 
miejsce po zakończeniu II wojny światowej i trwała dwa tygodnie. 
Potrzebna była, żeby odbudować maszyny zniszczone przez Niem-
ców, po opuszczeniu przez nich Cieszyna. Poza tym, jest to jeden 
z nielicznych browarów grawitacyjnych w Europie. Zakład jest 
położony na Wzgórzu Zamkowym, dlatego obrazowo mówiąc pro-
dukcja piwa odbywa się z góry na dół – od słodowni, która znajduje 
się na samej górze, poprzez warzelnię, fermentownię, leżakownię, 
które są położone coraz niżej. Na samym dole wzgórza znajdują się 
poziome tanki leżakowe.

Może pan zdradzić, które z waszych piw najlepiej się sprzedaje?
Prowadzimy dwa typy działalności: usługową na rzecz Grupy 

Żywiec (produkujemy dla niej portera, Apa oraz Brackie) oraz pro-
dukcję marek własnych, których w tej chwili jest siedem (m.in. Lager 
Cieszyński, Pszczeniczne Cieszyńskie, Stout Cieszyński, Mastne). Ze 
sprzedażą ruszyliśmy w kwietniu tego roku i tak naprawdę ciężko 
jest wskazać lidera sprzedaży. Dużym wzięciem cieszą się Mastne 
Cieszyńskie i Lager Cieszyński. Proszę jednak pamiętać, że Browar 
Zamkowy Cieszyn to mały zakład, w którym pracuje 35 osób, sprze-
daż opiera się na pięciu osobach, które pracują w całej Polsce. 

Planujecie w przyszłości ekspansję na rynek czeski?
Na tę chwilę nic takiego nie planujemy. Mamy co robić po polskiej 

stronie granicy, natomiast mogę powiedzieć, że bardzo dużo Cze-
chów przychodzi po nowe gatunki piwa.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Filip Paciorkiewicz w browarze w Cieszynie.
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Stop niskiej emisji
Dokończenie ze strony 1.

Nie da się ukryć, że niska emisja jest szkodliwa. Dlaczego wy-
wiera tak duży wpływ na nasze życie?

Teresa Wałga: Niska emisja to wszystkie zanieczyszczenia, któ-
re utrzymują się do 40 metrów nad powierzchnią. Pochodzi przede 
wszystkim z palenisk w gospodarstwach domowych oraz ze spalin. 
W domowych gospodarstwach nie ma żadnego systemu filtrów. Nie 
możemy zlikwidować zanieczyszczeń, co jest możliwe w przypad-
ku zakładów przemysłowych. W tej sytuacji jedyną metodą jest 
niedopuszczenie do niskiej emisji, a więc na przykład stosowanie 
właściwego paliwa. Trzeba palić dobrej jakości węglem, gazem – 
możliwości jest naprawdę dużo, a nie byle czym. Bardzo złym po-
mysłem jest spalanie śmieci, nie mówiąc już o plastiku.

Kto jest szczególnie narażony na negatywne skutki niskiej 
emisji?

T.W.: Na pewno małe dzieci oraz osoby powyżej 65. roku życia, 
które mają słabszy układ odpornościowy, a także skarżacy się na 
problemy z górnymi drogami oddechowymi. Osoby zmagające się 
z astmą czy obturacyjną chorobą płuc nie czują się w takich warun-
kach komfortowo. Trzeba pamiętać, że te zanieczyszczenia niosą ze 
sobą również ładunek drobnoustrojów. Na tych cząsteczkach pyłu 
mogą się osadzać drobnoustroje, przez co może dochodzić do ska-
żeń i zakażeń.

Czy niska emisja może mieć wpływ na choroby nowotworowe?
T.W.: Jeżeli spalamy w piecu co popadnie, wypuszczamy do at-

mosfery bardzo szkodliwe substancje. Na przykład przy spalaniu 
plastiku mamy do czynienia ze szkodliwymi dioksynami.

Z drugiej strony jest coraz lepiej, dużo dobrego zrobiły różnego 
rodzaju programy. Dobrze, że Cieszyn wdraża taki program, jak 
KAWKA, który ogranicza niską emisję. Także świadomość społecz-
na stale rośnie. Do coraz większej liczby mieszkańców dociera pro-
sty przekaz, że spalając śmieci, plastik trują nie tylko sąsiadów, ale 
samych siebie.

wot
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Dzieci podczas warsztatów czerpania papieru.
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Bezpłatne warsztaty 
tworzenia papierów 
marmurkowych w Książnicy

W ramach tegorocznych Skarbów z Cieszyńskiej Trówły Książni-
ca Cieszyńska przygotowała ciekawe zajęcia, odtwarzające dawne 
techniki wykonywania papieru, w tym niezwykle dziś rzadkich 
ozdobnych papierów marmurkowych. W piątek 18 września, jak 
co roku, odbędą się bezpłatne warsztaty czerpania papieru skiero-
wane do szkół podstawowych i gimnazjów. 

Natomiast w sobotę 19 września w gmachu Książnicy przy 
ul. Menniczej 46 zorganizowane zostaną warsztaty wytwarzania 
kolorowych papierów marmurkowych, otwarte dla wszystkich 
chętnych, niezależnie od wieku – przewidziano osobne stanowi-
ska pracy zarówno dla osób dorosłych, jak i dla towarzyszących im 
dzieci. 

W czasie sobotnich warsztatów każdy z uczestników będzie mógł 
wykonać własne wzory unikatowego papieru marmurkowego, któ-
ry może posłużyć jako dekoracja, okładka (okleina) szkolnych ksią-
żek i zeszytów albo jako papier prezentowy. W trakcie zajęć będzie 
można spróbować różnych technik, jakie stosowali niegdyś artyści 
tworzący na zamówienie introligatorów specjalne papiery dekora-
cyjne do najpiękniejszych i najdroższych ksiąg i starodruków. Po-
nieważ liczba miejsc w czasie warsztatów jest ograniczona, zaleca 
się wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie chęci udziału w zajęciach.

W czasie tegorocznej edycji Skarbów z Cieszyńskiej Trówły będzie 
można zobaczyć także przygotowaną z tej okazji wystawę Ukryte 

Czytómy po naszymu. 
II Cieszyński Maraton 
Czytania Tekstów Gwarowych

W niedzielę 20 września w Książnicy Cieszyńskiej zorganizowa-
na zostanie druga edycja Cieszyńskiego Maratonu Czytania Tekstów 
Gwarowych. Tematycznym motywem przewodnim maratonu bę-
dzie Żywobyci. Od kolybki aż po trówłe, obejmujące trzy główne eta-
py ludzkiego życia: młodość, dorosłość i starość, będące wdzięcz-
nym tematem zarówno w dawnej, jak i współczesnej twórczości 
wielu cieszyńskich autorów. Teksty gwarowe odczytać będą mogli 
wszyscy zainteresowani miłośnicy regionu. W maratonie wystąpią 
ponadto zaproszeni goście: znani Cieszyniacy, przywódcy społecz-
ności polskiej z obu stron Olzy, miejscowi działacze społeczni i kul-
turalni oraz artyści. Główny punkt programu – czytanie cieszyń-
skiej literatury gwarowej poprzedzony zostanie występami dzieci 
i młodzieży, laureatów konkursu recytatorskiego Po naszymu po 
obu stronach Olzy, zaś w przerwach pomiędzy trzema blokami ma-
ratonu swą twórczość gwarową zaprezentują Ewelina Szuścik z Ze-
brzydowic oraz Juliusz Wątroba z Rudzicy, którzy odczytają także 
fragmenty swoich najnowszych tomików poetyckich. 

Wszyscy chętni do udziału w maratonie odczytać mogą wybrany 
przez siebie utwór gwarowy. Ważne, by wybrany tekst nawiązywał 
tematycznie do głównego motywu imprezy oraz by czas jego od-
czytania nie przekraczał 6 minut. Dla uczestników, którzy spełnią 
powyższe warunki przygotowano nagrody. 

Zgłoszenia udziału w maratonie przyjmowane będą telefonicznie 
(798 590 639), mailowo (grajewski@kc-cieszyn.pl) albo w dniu im-
prezy w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej (Cieszyn, ul. Mennicza 46), 
pod warunkiem, że limit uczestników nie zostanie przekroczony.

Organizatorami II Cieszyńskiego Maratonu Czytania Tekstów 
Gwarowych są: Książnica Cieszyńska, Kongres Polaków w RC oraz 
Zarząd Główny i Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku Kultural-

pod okładką, poświęconą artystycznie zdobionym papierom uży-
wanym w introligatorstwie oraz wystawę czasową poświęconą 
cieszyńskiemu rzemiosłu introligatorskiemu. 

Sobota 19 września  – Kolorowy świat introligatora. 
Warsztaty wykonywania papierów marmurkowych dla doro-

słych i dzieci, godz.: 11.00, 12.30, 14.00 (liczba miejsc ograniczo-
na, zgłoszenia przyjmowane pod numerem telefonu: 33 85 138 47 
w godz. 7.00-15.00).

Wystawy czasowe: Cieszyńskie introligatorstwo, Ukryte pod 
okładką – wystawa papierów artystycznie zdobionych używanych 
w introligatorstwie.

KC

no-Oświatowego w RC, a partnerami imprezy – Zamek Cieszyn, Ma-
cierz Ziemi Cieszyńskiej, Urząd Miasta Cieszyna, Starostwo Powia-
towe w Cieszynie i Transgraniczne Centrum Wolontariatu.

Plan imprezy:
10.00 – Występy recytatorskie dzieci i młodzieży, laureatów 

X edycji Konkursu Gwar Śląska Cieszyńskiego Po naszymu po obu 
stronach Olzy,

11.15-16.00 – Otwarty maraton czytania tekstów gwarowych 
pod hasłem Żywobyci. Od kolybki aż po trówłe, w trzech odsłonach: 

11.15-12.15 – Jak jo chodził do szkoły..., 
13.15-14.15 – Już se trzeja swoji ucho gryźć, 
15.00-16.00 – Starzikowe spóminki.
W przerwach:
12.30 – Spotkanie z twórczością Eweliny Szuścik,
14.15 – Spotkanie z twórczością Juliusza Wątroby.
Więcej informacji na www.kc-cieszyn.pl.

KC

Gwarowy maraton odbędzie się po raz drugi.
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6 wydarzenia

Seniorzy 
nie odpuszczają

W Filii nr 3 cieszyńskiej Biblioteki Miej-
skiej seniorzy kolejny raz wzięli udział 
w bezpłatnym kursie komputerowym. 
Grupa, która kształciła się letnią porą, roz-
wijała swoje umiejętności w zakresie pod-
staw obsługi komputera oraz Internetu.

Tym sposobem kursanci zgłębiali tajniki 
cyberprzestrzeni – wyszukiwali interesu-
jące ich informacje, przesyłali sobie e-ma-
ile, był także czas na rozrywkę w wirtual-
nym świecie. 

Bezpłatne kursy dla seniorów cały czas 
trwają, chętnych zapraszamy do biblioteki.

Mat. pras.

Kursanci z dyrektor Biblioteki Miejskiej  
w Cieszynie, Izabelą Kulą (trzecia z lewej).

Każda jego praca 
to jeden szept

25 sierpnia w Galerii Sztuki PULS otwar-
ta została nowa wystawa Whispers (Szepty) 
autorstwa Romana Greena. Dzieła tego arty-
sty są niepowtarzalne, wyjątkowe i  skłania-
jące do refleksji. Wernisaż zgromadził spore 
grono miłośników sztuki. Wśród gości poja-
wiło się także liczne grono fanów z zagrani-
cy, m.in. z USA i Republiki Czeskiej. 

Trudno namalować słowami tego artystę. 
Urodził się w połowie lat 50. XX wieku w Ło-
dzi. Tam studiował m.in. na wydziale grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych. Następnie konty-
nuował naukę w Szkole Teatralno-Filmowej 
na kierunku związanym ze scenografią. 
Jednak nie w szkołach tkwi jego sekret. Kim 
zatem jest ten artysta? Nie, to z pewnością 
nie ten elegancki człowiek ze stolika obok. 
Gdy go zobaczysz nie domyślisz się, że cię 
obserwuje. Smutne oczy, zapatrzone w jeden 
punkt. Porysowana twarz i przejęcie. Dużo 
w swoim życiu doświadczył, większość swo-
ich demonów zapraszał na jednego, a potem 
z nimi odpływał. Zgubił się zupełnie, by po-
wrócić. Od niedawna jest z nami na nowo. 
Maluje, paznokcie wiecznie ma brudne od 
farb i grafitowego ołówka, nie rzuci palenia. 
Nigdy! Za to wciąż ogranicza.

Dziś można go spotkać przede wszyst-
kim w Cieszynie, zajmują go już tylko rysu-
nek i malarstwo. To w nich znajduje swój 

tunel, wyjście i nadzieję. To sztuka po-
zwala mu na połączenie tych dwóch świa-
tów, realnego i surrealistycznego, które 
jak w depresji dwubiegunowej przenikają 
się wzajemnie. Zmienne nastroje, kobie-
ty z głębokiego snu, przerysowane ołów-
kiem sceny. Takie są jego obrazy, takie są 
jego grafiki, przeszywające i nadrealne. 
Nie mają się podobać, mają przemawiać do  
podświadomości oglądającego. Każda jego 
praca to jeden szept, jedno słowo wyjęte 
z umysłu artysty.

Wystawa będzie czynna do 25 września.
Mat. pras.

Podczas wernisażu...
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Centra obsługi
Centra obsługi powstają na mocy ustawy z dnia 10 lipca 

2015 r. o administracji podatkowej, w celu zapewnienia komplek-
sowej obsługi klientów w zakresie bieżących spraw obsługiwanych 
przez Administracje Podatkową oraz dodatkowych usług związa-
nych z obsługą płatników składek ZUS, podań i deklaracji wynika-
jących z przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz rejestracją 
w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Centra obsługi będą działały od 1 września 2015r w 50 urzędach 
skarbowych w całym kraju, w dotychczasowych salach obsługi i będą 
obsługiwały podatników w zakresie składanych podań i deklaracji 
oraz żądanych zaświadczeń i wyjaśnień prawa podatkowego, nieza-
leżnie od właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego.

W Intranecie AP można znaleźć „listę rekomendowanych lokali-
zacji centrum obsługi”. W województwie śląskim centrum obsługi 
będą zlokalizowane w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dzie-
dzicach oraz w Urzędzie Skarbowym w Rudzie Śląskiej.

W ww. centrach obsługi od 1 września 2015 r. zostanie urucho-
miona pilotażowo usługa asystenta podatnika. Zgodnie z ustawą 
o administracji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. asystent podatnika 
rozpocznie funkcjonowanie we wszystkich urzędach skarbowych.

Centra obsługi zorganizowane zostaną według jednakowych 
wytycznych i działać będą według jednolitych standardów określo-
nych w dokumencie „Standardy obsługi bezpośredniej w jednost-
kach Administracji Podatkowej”. Każde centrum będzie posiadało 
2 strefy: strefę wsparcia ze stanowiskami ds. wsparcia podatnika 
i ze stanowiskami asystenta podatnika i drugą strefę innowacyjną 
ze stanowiskami samoobsługowymi (dostęp do systemu e-Deklara-
cje, Portalu podatkowego, e-PUAP, telefon do KIP).

Mat. pras.

Zapraszamy do sekcji zainteresowań
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zaprasza do udzia-

łu w zajęciach pracowni, zespołów artystycznych i sekcji zaintere-
sowań. Poniżej terminy spotkań organizacyjnych.

Szkółka szachowa – 7 IX, g. 16.00.
Sekcja muzyczna – instrumenty klawiszowe – 8 IX, g. 15.00. 
Zajęcia baletowe dla dzieci – 8 IX, g. 17.00. 
Pracownia rysunku i malarstwa – 17 IX, g. 16.30 – dzieci, 17.00 

– młodzież i dorośli. Pracownia rękodzieła artystycznego – 25 IX, 
g. 16.00 – dzieci, 16.30 – młodzież i dorośli.

Zespół Taneczno-Mażoretkowy Cieszyńskie Gwiazdeczki – 21 IX, 
g. 16.00.

Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka – 25 IX, g. 17.00.  
Pracownia ceramiki – 7 X, g. 15.00 – dzieci, 16.00 – młodzież i dorośli.
Taniec współczesny (dla młodzieży i dorosłych) – 15 X, g. 17.00. 

Warsztaty tańca żydowskiego i izraelskiego (dla młodzieży i dorosłych) 
– 16 X, g. 17.00. Zespół Tańca Żydowskiego Klezmer – 16 X, g. 18.00.

COK

Bawimy się w teatr 
7 października o godzinie 15.00 zapraszamy do Domu Narodo-

wego dzieci w wieku 6-10 lat na zajęcia organizacyjne warsztatów 
teatralnych. Zajęcia poprowadzi Joanna Gruszka – aktorka Sceny 
Polskiej Teatru Cieszyńskiego oraz dyplomowana psycholog. Za-
grała wiele ról dramatycznych (bywały wśród nich również te na-
grodzone), ale z wielką przyjemnością wciela się w rolę Ani z Zielo-
nego Wzgórza czy Małej Syrenki, „…bo dziecko to widz najbardziej 
wymagający, ale również niezwykle wdzięczny...”.

COK
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Historia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce ma 40 lat. 
W Europie zaczęło się trochę wcześniej, a pierwsza była Francja. 
W Tuluzie prof. Pierre Vellas zainteresował się gerontologią spo-
łeczną i opublikował na ten temat kilka opracowań naukowych. Póź-
niej łącząc teorię z praktyką zaproponował na miejscowym uniwer-
sytecie realizację programu badań stosowanych umożliwiających 
poprawę warunków życia osób starszych. I tak w 1973 r. powstał 
w Tuluzie pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku stworzony przez 
prof. P. Vellasa przy udziale lekarzy i innych specjalistów z zakresu 
zdrowia publicznego. Cele jakie przyświecały pierwszemu uniwer-
sytetowi to: umożliwienie zdobywania wiedzy osobom starszym 
i poprawa jakości życia starszego pokolenia, a także upowszech-
nienie wiedzy o starzeniu w społeczeństwie i wśród decydentów. 
W Warszawie niemal w tym samym czasie powstała podobna pla-
cówka z inicjatywy prof. dr nauk med. Haliny Szwarc. Idea naro-
dziła się po spotkaniu pani prof. H. Szwarc z prof. P. Vellasą, który 
obiecał wszelką pomoc przy tworzeniu uniwersytetu w Warszawie.

Prof. H. Szwarc zorganizowała w październiku 1975 r. pierwszy w 
Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku, a trzeci w świecie, reprezento-
wała również Polskę w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku. Już w 1987 r. odbył się w Warszawie Kon-
gres Międzynarodowego Stowarzyszenia UTW poświęcony zdrowiu 
i edukacji. Założycielka polskiego UTW tak uzasadniała powstanie 
tego ruchu: „Ludzie starsi mają szczególnie ważną rolę do spełnienia. 
Nabyta przez nich wiedza, w połączeniu z doświadczeniem zgroma-
dzonym w ciągu wielu lat życia, tworzy wartości bardzo cenne dla 
społeczeństwa, a im samym powinna dawać poczucie satysfakcji”.

Zapoczątkowany przez prof. H Szwarc ruch UTW rozwijał się, 
w pierwszym dziesięcioleciu powstało tylko dziewięć nowych UTW, 
ale później liczba zaczęła szybko rosnąć. Na koniec roku 2014 było 
ich już ok. 500, a najwięcej powstało w ostatnim dziesięcioleciu. 
W grudniu 2007 r. powstała Ogólnopolska Federacja Stowarzy-
szeń UTW z siedzibą w Nowym Sączu pod kierunkiem Wiesławy 
Borczyk, a w 2009 powołano Ogólnopolskie Porozumienie UTW. 
W Warszawie w 2012 r. odbył się I Kongres UTW. Na II Kongresie, 
w marcu 2015 r. w Teatrze Wielkim, byli obecni również przedsta-
wiciele cieszyńskiego UTW.

W deklaracji końcowej Kongresu czytamy, że jednym z najważ-
niejszych celów ruchu UTW na lata 2015-2020 jest zwołanie Oby-
watelskiego Parlamentu Seniorów, który byłby ważnym elementem 
drodze konsolidacji polskich seniorów i tworzenia partnerskich 
relacji z rządem i parlamentem oraz nadanie w strategii rozwoju 
UTW priorytetu zagadnieniom aktywnego, zdrowego i kreatywne-
go starzenia się zgodnie z koncepcją ONZ „Społeczeństwo dla ludzi 
w każdym wieku”.

40 lat z Uniwersytetami III Wieku

Aby podkreślić rolę ruchu społecznego, jaki stanowią UTW, Se-
nat ogłosił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
a w 2015 r. Sejm RP upamiętnił prof. H. Szwarc. W Sejmie powstała 
też stała Komisja Polityki Senioralnej. W roku 2013 Sejm, nowelizacją 
ustawy o samorządzie gminnym, zachęcił do aktywności obywatel-
skiej osoby starsze i do powoływania gminnych rad seniorów mają-
cych charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Uniwersyte-
ty zostały partnerem rządu w kształtowaniu polityki senioralnej, 
problem ludzi starszych zaczął być dostrzegany, przy Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej utworzono Departament Polityki Senio-
ralnej, a także powołano Radę ds. Polityki Senioralnej oraz przyjęto 
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Ruch UTW odniósł sukces dzięki grupom ludzi, którzy wiedzie-
li, czego ludziom potrzeba. Osoby zadowolone ze swego życia są 
zdrowsze i żyją dłużej. W Cieszynie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działa już ponad 10 lat. Prowadzi wiele interesujących zajęć i ma na 
swym koncie wiele ciekawych inicjatyw. Informacja o CUTW zosta-
nie zamieszczona w następnym numerze Wiadomości Ratuszowych.

Władysława Magiera

Plac zabaw jak nowy 
Dokończenie ze strony 1.

Towarzyszący im rodzice i opiekunowie mogą przysiąść na 
jednej z licznych ławeczek, nie spuszczając oka ze swoich pod-
opiecznych. To jedno z ulubionych miejsc wypoczynku cieszynian, 
tu koncentruje się życie rodzin z małymi dziećmi, tu przychodzą 
rodziny zarówno z polskiej, jak i czeskiej części miasta, a także 
z okolicznych osiedli.

Nic dziwnego, że kiedy tylko pojawiła się możliwość upiększenia 
okolicy, zatrudnieni w PPG Polifarb Cieszyn mieszkańcy miasta 
zdecydowali, że ze wszystkich możliwych miejsc, najbardziej zasłu-
guje na renowację właśnie parkowy plac zabaw. Odnowienie nad-
gryzionych przez słońce i deszcze urządzeń, a także rozbudowa pla-
cu jest modelowym przykładem zgodnej współpracy mieszkańców, 
Urzędu Miasta i zakładu pracy. W ramach globalnego programu 
Colorful Communities (Kolorowe Społeczności) PPG pokryło koszty 
odnowy placu, sfinansowało zakup nowych urządzeń, potrzebnych 
farb i środków ochrony oraz organizację otwarcia. Miasto zaku-
piło nowe urządzenia, zadbało też o podniesienie bezpieczeństwa 
poprzez ogrodzenie placu zabaw płotem oraz o zainstalowanie 

w parkowych alejkach szykan chroniących dzieci przed niespodzie-
wanym wbiegnięciem na jezdnię, jest też odpowiedzialne za orga-
nizację finałowego wydarzenia. Natomiast pracownicy PPG, wypo-
sażeni w puszki z farbami, pędzle, gogle i kombinezony, poświęcili 
dwa sierpniowe popołudnia czyszcząc, skrobiąc, szlifując i malując 
cały sprzęt pod czujnym okiem użytkowników. 

Dyrektor PPG Polifarb Cieszyn, Waldemar Gołębiewski, powie-
dział: – Głównym założeniem programu Colorful Communities jest 
upiększanie miejsc w okolicy naszych zakładów, my jednak chcieliśmy 
pójść o krok dalej. Priorytetem naszej firmy jest ogólnie rozumiane 
bezpieczeństwo. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć projekt o bu-
dowę elementów zwiększających bezpieczeństwo użytkowników – 
zwłaszcza najmłodszych.

–  Jest to jedna z największych inicjatyw na rzecz mieszkańców zre-
alizowana przez firmę już działającą w Cieszynie. Dotychczas więk-
szość tego typu działań była bowiem realizowana przez firmy szuka-
jące dla siebie miejsca i rozpoczynające działalność w naszym mieście. 
Dlatego przyjmujemy inicjatywę PPG z dużą wdzięcznością. Serdecz-
nie dziękujemy też pracownikom firmy, którzy włożyli naprawdę dużo 
czasu, pracy i serca w odnowienie placu zabaw – powiedział bur-
mistrz Cieszyna, Ryszard Macura.

PPG Polifarb Cieszyn
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Warsztaty emisji 
i kształcenia głosu

Młodzież szkół ponadpodstawowych za-
praszamy do udziału w całorocznych warsz-
tatach emisji głosu. Zajęcia poprowadzi 
Maria Górniok-Matula – wokalistka, absol-
wentka Wydziału Jazzu Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Uczestniczka wielu warsztatów wokalno-
-jazzowych – również międzynarodowych 
(m.in. z Bobem Stoloffem, Sibel Kose, Ewą 
Bem, Januszem Szromem, Bogdanem Ho-
łownią).

– Na cyklicznych warsztatach będziecie 
mogli poznać tajniki świadomego używania 
aparatu mowy. Będziecie mogli nauczyć się 
poprawnie wydobywać dźwięk przy śpiewa-
niu i mówieniu. Rozłożymy głos na czynniki 
pierwsze, wyeliminujemy wspólnie błędy emi-
syjne związane z podparciem dźwięku, into-
nacją, artykulacją, dykcją, siłowym śpiewa-
niem oraz wiele innych, które nieświadomie 
popełniacie w czasie śpiewania. Dowiecie się 
jak dbać o aparat mowy, jak odpowiednio go 
rozwijać, jak śpiewać bez wysiłku. Na zaję-
ciach pojawiać się będą także elementy ryt-
miki, interpretacji piosenki, doboru repertu-
aru – zapowiadają organizatorzy.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 
29 września o godzinie 16.00 w Domu Na-
rodowym.

COK

Teatr w plenerze
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Cze-

skim Cieszynie oraz Zamek Cieszyn zapra-
szają we wrześniu na spektakle Makbet 
oraz Ondraszek. Pan Łysej Góry w plenerze.

Makbet to historia o ludzkich namiętno-
ściach, dla których człowiek jest zdolny do 
przekroczenia wszelkich granic, także mo-
ralnych. Spektakl wyreżyserował Bogdan 
Kokotek. Zapraszamy na Wzgórze Zamko-
we 11 września.

Natomiast 25 września Wzgórze Zam-
kowe obejmie we władanie Ondraszek. 
Pan Łysej Góry. Bilety: do kupienia w In-
formacji Turystycznej Zamku Cieszyn 
(tel. +48 33 851 08 21 wew. 14 , ijarosin-
ska@zamekcieszyn.pl) lub w Teatrze Cie-
szyńskim w Czeskim Cieszynie (tel. +420 
558 746 022, rezerwacja: www.tdivadlo.cz 
lub scenapolska@tdivadlo.cz), a także bez-
pośrednio przed spektaklem na Wzgórzu 
Zamkowym.

Zamek Cieszyn

Twoja Snowboardowa 
Przygoda 2015

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej już edycji Twojej Snowbo-
ardowej Przygody, programu sportowego Kumulacja Aktywności, 
której organizatorem jest Fundacja Lotto Milion Marzeń. 

Paulina Ligocka – brązowa medalistka Mistrzostw Świata 
w snowboardzie zaprasza młodzież gimnazjalną i uczniów klas 
6. szkół podstawowych z powiatu cieszyńskiego do bezpłatnych 
zajęć sportowych. 

– Naszym głównym celem jest znalezienie przynajmniej 20 gimna-
zjalistów i zachęcenie ich do uprawiania sportu. Jak doskonale wie-
my, zwiększenie aktywności fizycznej niesie za sobą korzyści przede 
wszystkim zdrowotne, intelektualne ale także społeczne. Na podsta-
wie badań przeprowadzonych po poprzedniej edycji Kumulacji Ak-
tywności aż 90% uczestników ma lepszą kondycję fizyczną, a 79% 
bardziej wierzy w siebie i swoje możliwości. Siedzący tryb życia, brak 
wystarczającej aktywności i nieodpowiednie odżywianie prowadzi 
do cukrzycy, nadciśnienia i innych chorób cywilizacyjnych. Chcemy 
ustrzec przed tymi zagrożeniami naszą młodzież i dać możliwość 
uczestnictwa w ciekawych zajęciach i aktywnym spędzaniu czasu 
wśród rówieśników – mówi autorka projektu, Paulina Ligocka.

Nasze zajęcia odbywać się będą systematycznie od września do 
końca kwietnia 2016 roku. Chcemy przeprowadzić przynajmniej 
40 zajęć, w których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z róż-
nymi dyscyplinami sportu. Zaczynamy od zajęć ogólnorozwojo-
wych i gimnastycznych na hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego. 
Następnie trenować będziemy podstawy snowboardu na wybudo-
wanym przez nas specjalistycznym torze ze śniegiem zwożonym 
z lodowiska, aby potem w trakcie sezonu zimowego ruszyć na stok 

Ptaki – 15 lat 
pracowni ceramiki

Jesienią tego roku mija 15 lat działalności 
pracowni ceramiki COK. We wrześniu 2000 r. 
ruszyły pierwsze zajęcia, a już rok później 
zaprezentowane zostały prace uczestników 
na pierwszej wystawie w Galerii COK.

W tym roku ekspozycja poświęcona jest 
ptakom. Powstały m.in. ciekawe mozaiki, 
formy użytkowe oraz unikatowe rzeźby. 
Do udziału zaproszone zostały osoby, które 
od lat prezentują swoje prace oraz ci, któ-
rzy pierwsze „ceramiczne kroki” stawiali 
w pracowni, a potem podjęli własną dzia-
łalność artystyczną i edukacyjną. Wystawę 
można oglądać w Galerii Domu Narodowe-
go do 25 września.

Wstęp wolny, zapraszamy.
COK

narciarski. Planujemy również przeprowadzić zajęcia w terenie na 
ogólnodostępnych obiektach sportowych.

Tak jak w poprzedniej edycji skupimy się także na sportach po-
krewnych, takich jak deskorolka czy jazda na rolkach i longboar-
dzie, których uprawienie jest świetną alternatywą dla snowboardu 
wiosną czy latem. 

Pamiętajmy, że zajęcia są zupełnie darmowe. Serdecznie zapra-
szamy do udziału – zachęca Michał Andrzejewski, doświadczony 
trener i koordynator programu. 

Więcej informacji i terminy zajęć: 516 087 725
http://www.facebook.com/twojasnowboardowaprzygoda
http://www.facebook.com/FundacjaLOTTO
http://www.facebook.com/kumulacjaaktywnosci.

Paulina Ligocka

200 lat polskiej 
motoryzacji

Pojazdy rodzimej konstrukcji, które 
zmieniły oblicze Polski. Wystawa pojazdów 
zabytkowych i historycznych odbędzie się 
25-27 września na Rynku w Cieszynie.

Mat. pras.
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Działo się w „szóstce”
Aktywne wakacje

Szkoła Podstawowa nr 6 zabrała cieszyń-
skie dzieci na wypoczynek wakacyjny. Tym 
razem kolonię zorganizowano w miejsco-
wości Lubsko, gdzie wypoczywało 70 dzie-
ci z cieszyńskich szkół.

Koloniści oprócz wypoczywania na base-
nie oraz aktywności na boisku i sali sporto-
wej, zwiedzili także położony po obu stro-
nach Nysy Łużyckiej – Park Mużakowski, 
wojskowy obóz jeniecki w Żaganiu, gdzie 
mogli zobaczyć tunele wybudowane przez 
alianckich pilotów.

Niewątpliwymi atrakcjami były wyciecz-
ki do muzeów znajdujących się w zabytko-
wych pałacach oraz spacer po nieczynnej 
kopalni węgla brunatnego Babina, gdzie 
obok siebie znajdowały się zbiorniki wodne 
z różnokolorową wodą.

Polonistyczne 
talenty

Na spotkanie z burmistrzem Cieszyna, 
Ryszardem Macurą, zostali zaproszeni szó-
stoklasiści: Szymon Masarski, laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego 
oraz jego siostra Weronika, finalistka tego 
samego konkursu.

W szkole zdolne rodzeństwo otrzyma-
ło statuetki dla wybitnych absolwentów. 
Życzymy im w gimnazjum dalszych suk-
cesów.

Wycieczka 
do stolicy

W dniach 18 i 19 czerwca uczniowie klas 
czwartej i piątej pojechali na wycieczkę do 
Warszawy, gdzie podziwiali piękne zabyt-
ki, przeprowadzali eksperymenty w Cen-
trum Nauki Kopernik, spotkali się z historią 
w Muzeum Powstania Warszawskiego i byli 
pod wrażeniem Stadionu Narodowego.

SP nr 6

Piknik rodzinny
Rada Rodziców we współpracy z nauczy-

cielami SP nr 6, OSP w Cieszynie Pastwi-
skach, PSP Cieszyn oraz Klubem Bawialnia 
zorganizowała, na zakończenie roku szkol-
nego III Piknik Rodzinny.

Mimo niesprzyjającej pogody cieszył się 
on dużym zainteresowaniem. Dzieci korzy-
stały z mnóstwa atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów oraz niezawodnych 
strażaków ochotników, uczestniczyły wraz 
z rodzicami i opiekunami w konkursach, 
zabawach i rozgrywkach sportowych.

W kolonii uczestniczyło 80 dzieci.
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Zdolne rodzeństwo z Cieszyna. Przedwakacyjne zwiedzanie stolicy.

Atrakcji było pod dostatkiem.

W fotograficznym 
skrócie...

Pozostający w Cieszynie w tegoroczne 
wakacje nie mogli narzekać na nudę. Dom 
Narodowy przygotował bardzo bogaty 
i urozmaicony program. Każdego dnia od-
bywały się atrakcyjne zajęcia w formie cy-
klu warsztatów, pokazów, plenerów, wycie-
czek i tematycznych spotkań.

Można było m.in. posłuchać muzyki 
w Parku Pokoju, wziąć udział w festiwalach 
Wakacyjne Kadry i Kręgi Sztuki, poznać 
historię polskich Żydów w Muzeum na kół-
kach, zatańczyć z zespołem Klezmer, zostać 
małym artystą (na plenerze malarskim, 
w pracowni ceramicznej, podczas warszta-
tów plastyczno-teatralnych).

Dzieci uczyły się także konstruować 
szybowce i latawce, własnoręcznie wycza-
rowywać cuda z bibuły, koralików, szyć 
pacynkę i kwiatowe broszki, poznawać 
tajniki decoupage’u i origami, wykonywać 
ekologiczne zabawki z sianka, dinozaura 
z… kartonu, grać w szachy, zwiedzać Cie-
szyn z przewodnikiem PTTK i nakręcić te-
ledysk. To były niezwykle udane wakacje 
z kulturą!

COK

Warsztaty „Modelarskie ABC”.

Zwiedzanie „Muzeum na kółkach”.

Na Rynku dzieci dobrze się bawiły kręcąc teledysk.
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Aktywne lato
Każde dziecko zapewne chciałoby, aby wakacje jeszcze trochę 

trwały. Niestety astronomiczne lato dobiega końca, a w szkołach 
rozbrzmiały już pierwsze dzwonki.

Jednak ci, którzy postanowili aktywnie spędzić wakacyjną prze-
rwę razem z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Cieszynie 
będą mieli co wspominać przez cały rok szkolny. Jak co roku MOSiR 
realizował program aktywnego wypoczynku dla dzieci z cieszyń-
skich szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Akcja Lato w Mieście 2015, bo tutaj o niej mowa, prowadzona 
była zarówno w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których 
każdy chętny, pod okiem instruktora bądź trenera mógł rozwi-
jać swoje umiejętności w danej dyscyplinie sportu, jak również 
turniejów, gdzie zawodnicy rywalizowali ze sobą zespołowo lub 
indywidualnie. I tak dzieci mogły uczestniczyć w takich formach 
aktywności fizycznej, jak zajęcia z piłki nożnej, koszykówki, ka-
rate, judo, szachów, tenisa ziemnego i stołowego, nauki pływania, 
aqua aerobiku, jazdy konnej, hokeja na trawie, uczestniczyły także  
w animacjach sportowych. 

Poza tym na wszystkich spragnionych współzawodnictwa spor-
towego czekały zawody w armwrestlingu, pływaniu, tenisie ziem-
nym i stołowym, wyścigi na materacach MateRACE oraz turnieje 
piłki nożnej, siatkówki, piłki wodnej i streetballu. Ponadto dla 
sympatyków sportów zimowych została przygotowana letnia śli-
zgawka, połączona z nauką jazdy na łyżwach w rytmach muzyki na 
sztucznym lodowisku w Czeskim Cieszynie. 

Uczestnicy akcji Lato w Mieście 2015 obdarowani zostali unika-
towymi gadżetami, a najlepsi w zawodach i turniejach otrzymali 
medale oraz puchary.

MOSiR Cieszyn

Zajęcia odbywały się także na świeżym powietrzu.

Przygotowano wiele upominków i medali.

Zmagania przy szachownicy.

Jeszcze o wakacjach ...

W czasie letniej kanikuły Oddział dla dzieci Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie tętnił gwarem i śmiechem dzieci, które odwiedzały 
nas, by właśnie w bibliotece miło i ciekawie spędzić wolny czas. 
Podczas dwóch wakacyjnych miesięcy biblioteczna grupa Molików 
czytała, wykonywała najrozmaitsze prace plastyczne i doskonale 
wspólnie bawiła się.

Podsumowanie wakacji, połączone z rozdaniem drobnych upo-
minków i pamiątek odbyło ostatniego dnia sierpnia, a królową 
letnich spotkań w cieszyńskiej bibliotece została Natalia Żyrek, 
która wzięła udział aż w 22 z 36 wakacyjnych zajęć prowadzonych 
w dziecięcym oddziale. Czas beztroskiego wypoczynku już za nami 
ale zapraszamy wszystkie dzieciaki do odwiedzania Biblioteki, 
gdzie zawsze dzieje się coś ciekawego!

Biblioteka Miejska
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W bibliotece cały czas dzieje się coś ciekawego.
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Po wstęgę na 
dwóch kółkach

Zawody odbyły się już po raz trzeci.

Każdy chciał spróbować swoich sił na dwóch 
kółkach.
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23 sierpnia na ul. płk. Gwido Langera 
w Cieszynie odbył się amatorski wyścig 
motocyklowy O Błękitną Wstęgę Olzy. Była 
to już trzecia edycja wyścigu i podobnie 
jak w latach ubiegłych przyciągnęła liczną 
rzeszę kibiców. W zawodach wystartowało 
56 motocyklistów, którzy rywalizowali ze 
sobą na odcinku ok. 400 metrów w sześciu 
kategoriach (Naked-bike, Classic do 1985, 
Sportowe/Turystyczne do 600 ccm, En-
duro/Cross, Sportowe/Turystyczne pow. 
600 ccm, kobiety). Na najlepszych czekały 

unikatowe trofea oraz medale. Organizato-
rami imprezy byli Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Cieszynie oraz MotoBrothers 
Klub Cieszyn. Poniżej prezentujemy wy-
niki we wszystkich kategoriach: Naked-
-bike: 1. Szymon Kłeczek, 2. Mateusz Kukie-
ła, 3. Piotr Dawid; Classic do 1985: 1. Marcin 
Kołoczek, 2. Marcin Pochopień, 3. Wiesław 
Chwierut; Sportowe/Turystyczne do 600 
ccm: 1 . Przemysław Mędrek, 2. Rafał We-
gierkiewicz, 3. Lucjan Kopeć; Sportowe/Tu-
rystyczne pow. 600 ccm: 1. Łukasz Gomela, 
2. Daniel Święty, 3. Radosław Macura; En-
duro/Cross: 1. Paweł Czekaj, 2. Mariusz Zu-
bek, 3. Karol Woszczycki; kobiety: 1. Klau-
dia Stasiuk, 2. Ewelina Klajsek, 3. Justyna 
Dawid. 

MOSiR

Cieszyński finał 
sprintów

W niedzielę 30 sierpnia w Cieszynie od-
była się finałowa edycja cyklu miejskich 
sprintów rowerowych organizowana przez 
Active Group oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Cieszynie. Było bardzo szyb-
ko, widowiskowo i niezwykle upalnie.

Trasa w Cieszynie, w porównaniu z Lu-
blinem i Parkiem Śląskim, zdawała się być 
najszybsza. Długa prosta startowa oraz 
szeroki finisz lekko pod górkę dawały moż-
liwości rozwijania bardzo dużych pręd-
kości. Jednak wjazd pod arkady, zjazdy ze 
schodów i wąski przesmyk ul. Kominiarską 
sprawiły, że rywalizacja nie należała do 
łatwych. Z racji „mijanki” na samym po-
czątku i końcu trasy, starty w wyścigu in-
dywidualnym na czas odbywały się co trzy 
minuty. Najlepsze czasy wykręcili Marta 
Turoboś (1:24:50) oraz Tomasz Dygacz 
(1:13:60). Faworyci z całych sił walczyli 
o awans do ścisłego finału. Nie udała się ta 
sztuka Oskarowi Plucińskiemu, zwycięzcy 
z Lublina, który w półfinale zerwał łań-
cuch. Wielu emocji dostarczyli licznie zgro-
madzonej publiczności uczestnicy wyści-
gów w kategorii full, w której ostatecznie 
triumfował Marcin Motyka (Romet Racing 
Team). Wśród pań frekwencja niestety była 
niewielka, ale za to poziom sportowy nie-
zwykle wysoki.

Tym razem Marta Turoboś (LKK LUKS 
Sławno) musiała uznać wyższość Iwony 
Kurczab (SGR Srebrna Góra), zaś trzeci sto-
pień podium należał do Karoliny Kukuły 
(AGH Cycling Team). Z kolei do finału męż-

czyzn dotarli po dość zaciętej walce: Adrian 
Rzeszutko (Cannondale Pro Rider Dobosz-
SPORT), Grzegorz Bem (Mitutoyo Dema 
PWr), Tomasz Dygacz (DMG MORI Cyclo 
Trener Team), oraz Marcin Motyka (Romet 
Racing Team).

W takiej właśnie kolejności zakończyła 
się walka o zwycięstwo w Cieszynie. Tym 
samym Adrian zapewnił sobie zwycięstwo 
w klasyfikacji generalnej cyklu, zwycię-
żając w dwóch edycjach (Park Śląski i Cie-
szyn). W „generalce” wśród kobiet trium-
fowała Marta Turoboś, zaś w kategorii full 
Marcin Motyka, który w open sklasyfiko-
wany został na czwartym miejscu.

Eliminator MTB 2015 przeszedł do histo-
rii, jednak organizatorzy już teraz rozpo-
czynają przygotowania do kolejnego sezo-
nu. – Chcemy, aby cykl się rozwijał, dlatego 
niewykluczone, że w sezonie 2016 będzie miał 
cztery lub pięć edycji. Jest też szansa na na-
grody pieniężne, ale rozmowy ze sponsorami 
nie są łatwe, gdyż oczekują oni lepszej fre-
kwencji na zawodach. Zatem kształt imprezy 
jest również w rękach zawodników – mówi 
Grzegorz Miedziński, dyrektor wyścigu.

Mat. pras.

Rywalizacja na ulicach Cieszyna była bardzo 
widowiskowa.
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Olimpijczycy 
docenieni

W ostatni czwartek wakacji, przed rozpo-
częciem sesji Rady Miejskiej, złożono gra-
tulacje cieszyńskim olimpijczykom. Kinga 
Iwańska, podopieczna Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Cieszynie oraz Rafał Tobiczyk, uczest-
nik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dro-
gomyślu odnieśli wielki sukces podczas 
XIV Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych, odbywających się od 24 lipca 
do 2 sierpnia w Los Angeles. Kinga Iwańska 
zdobyła w pływaniu srebrny medal stylem 
dowolnym 4x50 metrów oraz dwa brązo-
we medale na 100 metrów żabką i stylem 
zmiennym, natomiast Rafał Tobiczyk w te-
nisie stołowym wywalczył srebrny medal 
w deblu oraz brązowy medal w singlu.

Gratulacje zostały złożone również ro-
dzicom Annie i Jerzemu Iwańskim, Zofii 
i Franciszkowi Tobiczykom oraz trenerom 
sportowców: Martynie Weres, Aleksandrze 
Czechowskiej, Witoldowi Sztolerowi, Ro-
bertowi Młynarczykowi i Mieczysławowi 
Prawdzikowi, którzy w znacznej mierze 
przyczynili się do ich sukcesu.

– W Cieszyńskim Wielosekcyjnym Klubie 
Sportowym, Kinga trenuje już 11 rok, 5 dni 
w tygodniu, w tym 2 dni nawet 2 razy dziennie 
– pod okiem trenerów M. Weres, M. Prawdzika 
i W. Sztolera – mówi Mieczysław Prawdzik.

Kindze i Rafałowi oczywiście gratuluje-
my, szczerze się cieszymy z ich sukcesów 
oraz życzymy wielu kolejnych udanych za-
wodów. psk

Olimpijczycy na Sali Sesyjnej.

Letnie strzelanie
Koło Terenowe Ligi Ochrony Kraju było 

organizatorem Letniej Ligi Strzeleckiej 
Dzieci i Młodzieży 2015. Wzięło w niej udział 
78 uczestników. Strzelanie przeprowadzono 
w Cisownicy, Goleszowie, Wiśle oraz Korbie-
lowie. Strzelano z broni pneumatycznej – pi-
stoletu oraz karabinka sportowego.

W kategorii dziewcząt zwyciężyła Karo-
lina Częczek, druga była Justyna Rutkow-
ska, a trzecia Sara Walichrad. Rywalizację 
chłopców wygrał Remigiusz Walichrad, 
Tomasz Raszka był drugi, a na najniższym 
stopniu podium stanął Henryk Rutkowski. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody. Sędziami zawodów byli niżej 
podpisany i Jerzy Brudny.

Mieczysław Prawdzik
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Warsztaty haftu 
dwustronnego

Kolejne warsztaty rękodzieła artystycz-
nego (na które zapraszamy do Cieszyńskie-
go Ośrodka Kultury 17 września na godz. 
15.00) poprowadzi Magdalena Łacek z Ja-
worzynki.

Poznamy tajniki tradycyjnego haftu 
dwustronnego, nazywanego w Beskidzie 
Śląskim „krziżiczkiem podwójnym”. Haft 
pozwala na uzyskanie identycznego orna-
mentu po obu stronach tkaniny. 

Stosuje się go głównie w stroju góralek 
beskidzkich do ozdabiania „szatek spusz-
czowych i narożkowych”, a także współcze-
śnie do wyszywania serwetek i obrusów.

Zapisy do 15 września, bilety 15 zł.
COK

Co z tą tradycją?
Warsztaty taneczne dla dzieci i ręko-

dzieła ludowego, ludowe gry i zabawy nie 
tylko dla najmłodszych oraz koncert Otma-
ra Kantora z kapelą Bukóń z Jabłonkowa 
połączony z prezentacją gajd i piszczałek 
góralskich – wszystko to czeka na miłośni-
ków lokalnych tradycji, którzy odwiedzą 
12 września Park Pokoju.

O godzinie 15.00 rozpocznie się kolejna 
edycja imprezy Cieszyński Przekładaniec 
– czyli co z tą tradycją..., organizowanej 
przez Dom Narodowy wspólnie z Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego oraz Zespołem Pie-
śni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej.

Szczegółowy program – na afiszach 
i stronie www.domnarodowy.pl. 

Wstęp wolny, zapraszamy!
COK

Wałach zaprasza
18 września o godzinie 17.00, w cyklu: 

Żywe źródła, odbędzie się spotkanie ze 
Zbigniewem Wałachem, muzykiem – folk-
lorystą zafascynowanym tradycją, liderem 
grupy Wałasi, budowniczym instrumentów 
ludowych (trombit, gęśli, rogów paster-
skich, skrzypiec, jedynym wykonawcą gajd, 
najbardziej charakterystycznego dla Beski-
du Śląskiego instrumentu); pomysłodawcą 
Międzynarodowych Spotkań Gajdoszy i Du-
dziarzy w Istebnej.

Będzie okazja do poznania archaicznych 
instrumentów muzycznych, wspólnego 
grania i śpiewania... Wstęp wolny, zapra-
szamy!

COK

Do rymu 
po naszymu

Miłośników poezji, folkloru i cieszyńskiej 
gwary zapraszamy 17 września o godzinie 
17.00 na spotkanie z Heleną Wróbel – poet-
ką i gawędziarką z Cisownicy. Jej wiersze, 
pisane gwarą, mówią o pięknie przyrody, 
dawnych czasach, przywiązaniu do lokalnej 
tradycji i kultury. Bohaterka wieczoru ma 
również inne, pozaliterackie pasje – udziela 
się w środowisku lokalnym, śpiewa w chó-
rze Parafii Ewangelickiej i zespole Beskuryje.

W imprezie, która odbędzie się w Domu 
Narodowym, weźmie udział zespół śpie-
waczy Przocielki, a poprowadzi ją Henryka 
Szarzec, szefowa Stowarzyszenia Miłośni-
ków Cisownicy. Zapraszamy!

COK

Kolejne wykłady 
Pro salute

Szpital Śląski w Cieszynie serdecznie za-
prasza na kolejne prozdrowotne wykłady 
z cyklu Pro salute, które zostały zainicjo-
wane w roku 2010.  

– Do tej pory zostało przedstawionych po-
nad 100 tematów medycznych. W tym roku 
odbyło się już 14 spotkań, z czego 6 dla do-
rosłych i 8 dla uczniów cieszyńskich szkół –
mówi Barbara Karnas-Greń, specjalistka 
z Sekcji Promocji Zdrowia Szpitala Śląskie-
go i dodaje: – Wykłady Pro salute mają cha-
rakter otwarty, korzystają z nich pacjenci 
Szpitala oraz mieszkańcy regionu. Odbywają 
się w sali konferencyjnej Pawilonu Diagno-
styczno-Zabiegowego.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny. Cykl 
prelekcji stanowi spójną całość, by słucha-
cze mogli w krótkim czasie uzyskać kom-
pleksową wiedzę z szerokiego obszaru.

22 września o godz. 16.00 (wtorek) za-
praszamy na pierwszy wykład w II półro-
czu pt. Deformacje stopy – paluchy koślawe. 
Jak zapobiegać i jak leczyć, który poprowa-
dzi lek. Monika Pilarz-Mirocha z Oddziału 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Szpital Śląski

Anime w szpitalnej 
galerii

Szpital Śląski w Cieszynie serdecznie za-
prasza do Galerii zmiennej na wrześniową 
wystawę autorstwa KAGU: Anime – moja 
wyobraźnia. 

Pod pseudonimem KAGU kryje się na-
stolatka, uczennica cieszyńskiego liceum. 
Od wielu lat zafascynowana japońską ani-
macją tworzy rysunki z fantastycznego 
świata, opierającego się na magii. To wy-
imaginowane postaci małych bohaterów, 
robotów i zwierząt. Aktualnie tworzy swój 
pierwszy komiks. 

KAGU to samorodny talent o wielu za-
interesowaniach; grafika, muzyka, śpiew, 
fotografia. O sobie mówi: jestem otwartą 
optymistką, kocham zwierzęta, pieczenie 
zakalców oraz gotowanie risotto i leczo.

Anime – to charakterystyczna anima-
cja, spopularyzowana przez japońskich 
rysowników: czarodziejki z księżyca, 
zwierzęta o ludzkich cechach, roboty z ar-
senałem broni przybierające różnorodne 
kształty, mroczne klimaty, walka o odzy-
skanie wolności.

Galeria zmienna mieści się w Zespole Po-
radni Specjalistycznych Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
Szpital Śląski

Pofulejmy razem
Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze 

oraz Koło nr 2 Mały Jaworowy MZC zaprasza-
ją w dniu 16 września o godz. 17.00 do Sali 
Widowiskowo-Konferencyjnej Osiedlowego 
Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Zofii 
Kossak-Szatkowskiej 6, na spotkanie z p. Ewą 
Szczerbową – popularną Jewką Trzyńczanką 
pt. Pofulejmy po naszymu z Jewką.

Organizatorzy
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Przerwa wakacyjna za nami
Trzynasta sesja Rady Miejskiej odbyła się po przerwie wakacyj-

nej w dniu 27 sierpnia 2015 roku. 
W trakcie sesji Rada zapoznała się z zakresem działalności 

i strukturą Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej oraz z informacją na temat przygotowania placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, w których 
powstają odpady komunalne.

• określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

• współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego sub-
regionu południowego w celu wspólnego przygotowania i realizacji 
projektu pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wy-
korzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu połu-
dniowego województwa śląskiego współfinansowanego ze środków 
EFRR,

• wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części 
gruntu stanowiącego własność Gminy Cieszyn (dotyczy: części 
działki nr 8/103 obr. 52 o pow. 0,1432 ha), 

• wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części 
gruntu stanowiącego własność Gminy Cieszyn (dotyczy: części 
działki nr 18/2 obr. 14 o pow. 0,1500 ha),

• zmiany uchwały Nr XII/81/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w spra-
wie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców mia-
sta Cieszyna na lata 2015-2017,

• zmiany uchwały Nr XLIV/450/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Cieszyn 
zadania z zakresu właściwości powiatu cieszyńskiego,

• zmiany uchwały nr III/39/06 Rady Miejskiej Cieszyna w spra-
wie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wy-
znaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia 
z tytułu inkasa,

• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok 2015,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na 

lata 2015-2025,
• zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji 

o kandydatach na ławników,
• utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Projekt uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania 
instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas 
może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie Gminy 
Cieszyn został zdjęty z porządku obrad i przekazany do Komisji Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Klubów, celem dal-
szych prac nad jego treścią z uwzględnieniem projektu, który w tej 
sprawie złożył również Klub Radnych CRS oraz innych propozycji.

Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem Burmistrza Mia-
sta Cieszyna z realizacji uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych 
w I półroczu 2015 roku oraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta 
Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.

Ze szczegółami zapytań wniosków i interpelacji radnych, klubów 
radnych i komisji można się zapoznać na stronie internetowej pod 
adresem: bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są 
publikowane zarówno zapytania, wnioski i interpelacje, jak i odpo-
wiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na sesje Rady Miejskiej. Naj-
bliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 24 września 2015 roku 
o godzinie 15.30. 

Radni Klubu Cieszyńska Inicjatywa Społeczna (CIS) pełnią dyżur 
w środy od godziny 16.00 do 17.00.

Radni Klubu Cieszyński Ruch Społeczny (CRS) pełnią dyżur w po-
niedziałki od godziny 16.30 do 17.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kasztura

MZD ogłasza
 Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszy-

nie ogłasza przetarg ustny, nieograniczo-
ny na używanie, w drodze zawarcia umo-
wy najmu, lokalu użytkowego położonego 
w budynku Miejskich Hal Targowych przy 
ul. Stawowej 6 w Cieszynie, stanowiącego 
własność Gminy Cieszyn, składającego się 
z pomieszczenia o powierzchni 120 m², na 
prowadzenie w lokalu dowolnej działalności.

Osoby zainteresowane zawarciem umo-
wy najmu mogą składać oferty do dnia 
18 września (piątek) do godz. 9.00 w Se-
kretariacie Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Li-
burnia nr 4, I piętro, pokój nr 6, w zamknię-
tych kopertach z adnotacją „Przetarg na 
lokal użytkowy przy ul. Stawowej 6 w Cie-
szynie”.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi 
w dniu 18 września 2015 roku (piątek) 
o godz. 10 00 w siedzibie Miejskiego Zarzą-
du Dróg. Cena wywoławcza licytacji: 8.00 
zł za 1m2 plus VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest dokonanie przelewu na konto ING Bank 
Śląski S. A. o/Cieszyn Nr 29 1050 1083 1000 
0022 8826 4480 z dopiskiem: „Wadium, 
przetarg na lokal użytkowy przy ul. Stawo-
wej 6 w Cieszynie” do dnia 18 września do 
godz. 9.00 wadium w wysokości 720,00 zł.

Wadium zwraca się niezwłocznie po od-

wołaniu lub zamknięciu przetargu, nie póź-
niej niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia od-
wołania lub zamknięcia przetargu. Oferent, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest 
niezwłocznie do zawarcia umowy najmu 
oraz dostarczenia wszelkich wymaganych 
dokumentów, nie później jednak niż w ter-
minie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach 
przetargu, pod rygorem utraty wadium. 

Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet opłat czynszu najmu lub in-
nych należności MZD. Wadium wpłacane 
przez oferenta nie podlega oprocentowa-
niu.

W przetargu mogą brać udział osoby lub 
instytucje, które nie zalegają z opłacaniem 
danin publicznych, nieposiadające nieure-
gulowanych w terminie zobowiązań cywil-
no-prawnych oraz nieposiadające zaległo-
ści finansowych wobec:

• Urzędu Skarbowego,
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą 

w Cieszynie
Powyższe warunki dotyczące oferty po-

dane w ogłoszeniu powinny być spełnione 
łącznie. 

Niespełnienie jakiegokolwiek z nich po-
woduje wyłączenie dalszego oferenta z dal-
szej procedury przetargowej – licytacji.

 Oferta musi zawierać:
• dane oferenta,

• określenie sposobu zagospodarowania 
lokalu,

• oświadczenie o niezaleganiu z opłaca-
niem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu 
z opłacaniem danin publicznych, nieposia-
daniu nieuregulowanych, w terminie zobo-
wiązań cywilnoprawnych,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze sta-
nem technicznym lokalu oraz projektem 
umowy najmu i ich akceptacja,

• dowód uiszczenia wadium,
• podpis oferenta,
• numer konta na które należy zwrócić 

wpłacone wadium.
Formularz ofertowy, projekt umowy naj-

mu są udostępnione do pobrania na stro-
nie internetowej www.bip.mzd.cieszyn.
pl, a także w siedzibie Miejskiego Zarządu 
Dróg z siedzibą w Cieszynie.

W przypadku złożenia oferty nie na for-
mularzu ofertowym, oferta winna zawierać 
wszelkie informacje zawarte w formularzu 
ofertowym.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Miejskim Zarządzie Dróg – Dział 
Targowisk Miejskich, ul. Stawowa 6, 
tel. 33 85 23 653.

MZD zastrzega sobie prawo zamknię-
cia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert lub odstąpienia od przetargu bez po-
dania przyczyny.

MZD
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Bezpłatne 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 peł-
nione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie). Za-
pisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Kluby radnych 
zapraszają na dyżury

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

Dyżury odbywają się w Biurze Rady Miejskiej 
(Ratusz, II piętro).

Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą po-
mocą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie po-
doba?

W każdy poniedziałek w godz. od 16.30 do 
17.30 radni Cieszyńskiego Ruchu Społecznego 
zapraszają mieszkańców do rozmów w Biurze 
Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Biblioteka poszukuje młodych 
pasjonatów cyfrowych 
technologii

Biblioteka Miejska w Cieszynie przystępuje do 
realizacji projektu STREFY INNOWACJI współ-
finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacji 
Billa i Melindy Gates’ów. Celem projektu jest 
wdrożenie programu edukacji medialnej dla 
dzieci, młodzieży i seniorów. W związku z przy-
stąpieniem do projektu Biblioteka poszukuje 
młodych pasjonatów cyfrowych technologii, 
chętnych do prowadzenia warsztatów kompu-
terowych z dziećmi i młodzieżą. Pragniemy, by 
były to osoby z wykształcenia lub pasji zainte-
resowane i biegłe w korzystaniu z nowych tech-
nologii, takich jak tworzenie gier i animacji przy 
użyciu prostych języków programowania typu 
Scrach, obróbka fotografii cyfrowej, nagrywanie 
krótkich filmików, tworzenie prostych filmów 
animowanych, grafiki komputerowej, zwłaszcza 
w zakresie materiałów promocyjnych typu ulot-
ka czy plakat, prowadzenie fotobloga itp. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie 
będą miały do dyspozycji pracownię multime-
dialną TWOJEmedia wyposażoną w 12 nowocze-
snych komputerów, 6 tabletów, aparaty cyfrowe, 
kamery, telewizor 3D, konsolę XBox ONE, ro-
boty do programowania i inne potrzebne urzą-
dzenia. Warsztaty komputerowe odbywać się 
będą w godzinach popołudniowych. Dla 5 osób, 
które zaangażują się w projekt STREFY INNO-
WACJI przewidziane są niewielkie honoraria. 

Natomiast osoba najbardziej kreatywna, która 
zdobędzie uznanie młodzieżowych uczestni-
ków projektu oraz sympatię dzieci otrzyma 
stanowisko opiekuna pracowni TWOJEmedia 
w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Chętnych 
prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Biblio-
teki (Cieszyn, ul. Głęboka 15, pokój 202, II pię-
tro), w terminie od 1-15 września br. Pytania 
dotyczące szczegółów projektu STREFY INNO-
WACJI można też kierować pod numer telefonu 
33 852 07 10 lub adres e-mail: dyrekcja@biblio-
teka.cieszyn.pl.

Zapraszamy zatem studentów, uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i wszystkich pasjonatów 
nowych technologii. Oferujemy możliwość roz-
woju, realizacji własnych pomysłów, szkoleń 
i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, 
a także pracę przy realizacji ciekawych i nowo-
czesnych technologicznie projektów w przyja-
znej i twórczej atmosferze.

Biblioteka Miejska

Biblioteka Miejska stawia na nowoczesne 
technologie.
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Dołącz do grupy literackiej!

Piszesz do szuflady i nie wiesz co zrobić ze 
swoją twórczością? Tworzysz i szukasz dla sie-
bie miejsca? Uczysz się w szkole średniej lub 
gimnazjum i czujesz, że wiedza szkolna Ci nie 
wystarczy? 

Dołącz do grupy literackiej młodych ludzi 
(w wieku 16-19), która od września będzie pra-
cować nad tworzeniem utworów z pogranicza 
prozy, poezji, publicystki i nowych mediów. Ra-
zem założymy zespół, który poza pisaniem wła-
snych utworów będzie organizować wydarzenia 
artystyczne w przestrzeni Cieszyna nawiązują-
ce do awangardy, zaczniemy czytać ją na nowo, 
interpretować i promować wśród mieszkańców. 

Poza twórczym pisaniem będziemy uczyć się 
upowszechniać swoje utwory z Martą Frej (au-
torką memów, malarką), przetwarzać treść na 
dźwięk z Asi Miną (wokalistką, autorką płyty 
„Biało” na podstawie poezji Mirona Białoszew-
skiego) oraz poznawać literaturę z zupełnie 
innej strony. Między innymi dzięki twórczo-
ści Juliana Przybosia, który przez dwanaście 
lat mieszkał i pracował w Cieszynie. Projekt 
„#awangarda27-39” realizowany jest w ramach 
stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Aktywność Obywatelska. Warsztaty 
będą odbywać się do grudnia w Księgarni/Czytel-
ni Na Granicy, prowadzić je będzie Anna Cieplak 
(animatorka, autorka książki Zaufanie).

Zgłoszenia wraz z odpowiedzią na pytanie 
„Dlaczego chcesz dołączyć do grupy?” proszę 
kierować na adres e-mailowy przybos.cieszyn@
gmail.com lub zgłosić się osobiście w Księgarni/
Czytelni „Na Granicy” (ul. Zamkowa 1, godziny 
otwarcia 10.00-17.00, od wtorku do piątku) do 
dnia 13 września 2015.

Mat. pras.

Informacje dla osób 
oczekujących na najem lokali 
mieszkalnych z zasobu gminy 
Cieszyn

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że rozdział 
mieszkań następuje z zachowaniem poniższych 
zasad:
1. kolejności wynikającej z listy osób oczekują-
cych:

 • na lokale socjalne, 
 • na lokale na czas nieoznaczony, 
 • zamian,

2. struktury rodziny odpowiednio do po-
wierzchni lokalu podlegającego rozdziałowi,
3. dochodu w rodzinie w odniesieniu do kosztów 
utrzymania rozdzielanego lokalu – ocena moż-
liwości utrzymania lokalu o wyższym standar-
dzie,
4. zaleceń lekarskich dotyczących niepełno-
sprawności, stanu zdrowia (decydują dokumen-
ty w aktach wnioskodawcy na dzień przedsta-
wienia propozycji najmu lokalu).

Jednocześnie informujemy, że odmowa zaak-
ceptowania złożonej oferty najmu za każdym 
razem istotnie narusza zasady współżycia spo-
łecznego, gdyż oznacza niezasadne pozbawienie 
innych osób znajdujących się na dalszych pozy-
cjach listy niezwłocznego zaspokojenia ich po-
trzeb mieszkaniowych.

Przypominamy zatem, że dwukrotna odmowa 
objęcia zaproponowanego lokalu niezależnie od 
przyczyny takiej odmowy spowoduje automa-
tyczne skreślenie z listy osób oczekujących na 
najem lokalu mieszkalnego.

ZBM
Najem lokalu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o. o. informuje, że posiada do wynajęcia 
magazyn o powierzchni 432,00 m² przy ul. Po-
przecznej nr 6 w Cieszynie.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o. o. ul. Liburnia 2a (parter) oraz 
umieszczone na stronie internetowej ZBM www.
zbm.cieszyn.bip-gov.info.pl  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o. o. ul. Poprzeczna 6, tel. 33 8520729 lub 
33 8513387.

ZBM

...

Remont na wysokościach

We wrześniu są prowadzone prace remonto-
we w Wieży Piastowskiej. Dzięki środkom z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
pozyskanych w ramach programu Dziedzictwo 
kulturowe priorytet 1 Ochrona zabytków oraz 
środkom własnym Gminy Cieszyn możliwy bę-
dzie remont m.in. krenelaża.

Oznacza to, że zmienią się we wrześniu go-
dziny otwarcia zabytków. Będzie można je 
zwiedzać od 11.00 do 19.00. Może zdarzyć się, 
że prowadzone prace będą wymagały czasowe-
go zamknięcia wieży. Dlatego wszystkie osoby 
planujące we wrześniu odwiedzenie zabytków 
prosimy o wcześniejszy telefon do Informacji 
Turystycznej i sprawdzenie, czy w danym dniu 
będzie możliwe wejście na wieżę (tel. 33 851 08 
21 wew. 14).

Zamek Cieszyn
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Informacja o naborze wniosków 
na dotacje do inwestycji 
ekologicznych planowanych 
do realizacji w 2016 roku

Niniejszym zawiadamiamy, iż w terminie od 
28 sierpnia do 30 września 2015 r. włącznie, 
przeprowadzony zostanie nabór wniosków 
o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwesty-
cji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, planowanych do realizacji w 2016 r., 
a polegających na:

• ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez za-
stąpienie pieców węglowych piecami gazowymi, 
olejowymi lub elektrycznymi, podłączenie bu-
dynku do sieci ciepłowniczej, wykorzystanie al-

ternatywnych źródeł ciepła, takich jak systemy 
solarne lub pompy ciepła),

• uporządkowaniu gospodarki wodno-ście-
kowej (np. poprzez likwidację zbiorników na 
nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczysz-
czalni ścieków i podłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przy-
łącza grawitacyjnego bądź ciśnieniowego, wy-
konanie przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza 
obszarem aglomeracji),

• usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów nie-
bezpiecznych zawierających azbest z terenów 
zabudowy mieszkaniowej.

O dotacje mogą się ubiegać podmioty niezali-
czone do sektora finansów publicznych (w tym 
osoby fizyczne), które są posiadaczami miesz-
kalnych budynków jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych położonych 

w granicach administracyjnych Gminy Cieszyn.
Formularze wniosków dostępne są w Wydzia-

le Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego oraz na stronie internetowej Cieszyna 
(www.cieszyn.pl) i Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie (www.um.cieszyn.pl). Wypełnione wnioski 
wraz z wymaganymi załącznikami można skła-
dać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzę-
du Miejskiego na parterze budynku Ratusza, 
w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą 
pocztową na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 
Rynek 1, 43-400 Cieszyn (terminem złożenia 
wniosku jest data jego wpływu do Urzędu).

Bliższe informacje uzyskać można bezpo-
średnio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 
1, pok. 117, tel. 33 479 42 71 lub 33 479 42 72, 
e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl.

Wydział OŚR

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa

Minister środowiska informuje, że w bieżącym roku, na terenie całego 
kraju rozpoczęło się wykonanie opracowania pod nazwą Wielkoobszarowa 
Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu 
lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów 
statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla 
sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, 

będą również służyły formowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Pań-
stwa. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywa-
ne przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej. 

W związku z powyższym minister środowiska zwraca się z prośbą 
do właścicieli lasów o umożliwienie wstępu na teren lasu pracownikom 
przedsiębiorstwa oraz założenia powierzchni próbnych według zasad 
określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryza-
cji stanu lasu, zatwierdzonej przez ministra środowiska w dniu 27 lute-
go 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych po-
wierzchniach.

Wydz. OŚR

Najem lokalu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do naj-
mu, w drodze przetargu pisemnego – konkursu 
ofert, nieograniczonego lokal użytkowy położo-
ny na parterze budynku nr 32 przy ul. Głębo-
kiej w Cieszynie o łącznej powierzchni użytko-
wej 57.95 m2 (w tym: 51.95 m2 – powierzchnia 
handlowa, 6.00 m2 – przynależny magazyn).

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 
Sp. z o.o. www.bip.zbm.cieszyn.pl.

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

ZBM

Najem lokalu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze 
dwuetapowego przetargu ustnego, nieograniczo-
nego lokal użytkowy położony na parterze budyn-
ku nr 62 przy ul. Głębokiej w Cieszynie o łącz-
nej powierzchni użytkowej 55.50 m2 (w tym: 
30.00 m2 – powierzchnia sklepowa, 25.50 m2 – 
przynależna powierzchnia magazynowa).

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 Spół-
ka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, 
tel. 33 852 37 52.

ZBM

Grupa wsparcia dla rodziców

Nie zapominaj, że najlepsza rzecz, na jaką bę-
dzie cię stać przez większość dni, to bycie dosta-
tecznie dobrym rodzicem.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby dorosłe 
będące rodzicami, opiekunami lub planujące 
nimi zostać do udziału w cyklu 10 warsztatów, 
w trakcie których będą poruszane następujące 
tematy:

• dowiedzieć się, jak znaleźć siły do bycia ro-
dzicem

• lepiej poznać własne dziecko i zrozumieć co 
nim kieruje

• poznać najczęstsze błędy popełniane przez 
kochających rodziców

• nie wpaść w „pułapkę nadopiekuńczości”
• nauczyć dziecko szacunku dla siebie i innych
• nauczyć się bycia konsekwentnym
• pozbyć się lub zmniejszyć poczucie winy, bę-

dące często stałym towarzyszem rodzica
• zyskać świadomość zagrożeń współcze-

sności i nauczyć się chronić przed nimi dziecko 
(używki, cyberprzemoc)

• poznać innych rodziców i wymienić do-
świadczenie

Start: 5 października 2015 roku (cykl 
10 spotkań dwugodzinnych) o godz. 16.00-18.00 
w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii Kon-
takt w Cieszynie, ul. Ks. Janusza 3. Zapisy pod 
numerem telefonu: 33 479 54 55.

Prowadzacy: mgr psycholog, psychoterapeuta 
Katarzyna Kauer, mgr pedagog, psychoterapeu-
ta Tomasz Sawiński.

CPEiT

Projekt współfinansowany
ze środków Gminy Cieszyn

w ramach Programu wieloaspektowej
pomocy psychologicznej i prawnej

„Sedno Sprawy”.
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PREMIERY
11-16.09 g. 15.30, 17.45, 20.00 Karbala 
(wojenny), Polska, od lat 15
17.09 g. 15.30, 17.45 Karbala (wojenny), 
Polska, od lat 15

TEATR

18.09 g. 19.00 Symfonia serc – koncert cha-
rytatywny (15, 20, 35 zł)
19.09 g. 18.00 Koncert grupy VOX (25, 45, 
60 zł)
23.09 g. 19.00 Spektakl „Pół na pół” (20, 40, 
60 zł)

COK

12.09 g. 15.00 „Cieszyński przekładaniec – 
czyli co z tą tradycją ...” – w programie śpiew, 
taniec, warsztaty rękodzieła artystycznego, 
prezentacje folklorystyczne (COK „Dom Na-
rodowy”, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej) 
szczegóły na afiszach – Park Pokoju
14.09 g. 17.00 „Jak usprawnić pracę tar-
czycy” – prelekcja Beaty Śleszyńskiej, spe-
cjalistki promocji zdrowia (Klub Zdrowia)
14.09 g. 17.00 Rzóndzymy, rozprawiomy i 
śpiywómy po naszymu – spotkanie sekcji 
miłośników gwary cieszyńskiej
17.09 g. 16.30 – dzieci, 17.00 – młodzież i 
dorośli. Pracownia rysunku i malarstwa – 
zajęcia organizacyjne
17.09 g. 15.00 Dwustronny haft beskidzki 
– warsztaty rękodzieła artystycznego po-
prowadzi Magdalena Łacek z Jaworzynki 
(zapisy do 15.09, bilety 15 zł)
17.09 g. 17.00 „Do rymu po naszymu” – 
spotkanie z Heleną Wróbel , poetką i ga-
wędziarką z Cisownicy
18.09 g. 17.00 W cyklu: „Żywe źródła – tra-
dycja z pasją” – spotkanie ze Zbigniewem 
Wałachem, muzykiem, folklorystą, budow-
niczym dawnych instrumentów ludowych.
21.09 g. 16.00 Zespół taneczno-mażoret-
kowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki”– spotka-
nie informacyjne (nabór i zapisy: kadetki 
7–10 lat, juniorki od 11 lat)
24.09 g.16.00 „Jesienne uroki beskidzkiej 
przyrody” – wycieczka (zapisy do 18.09, 
liczba miejsc ograniczona, dojazd we wła-
snym zakresie) – zbiórka w GOK Goleszów
25.09 g 16.00 dzieci (7-12 lat), 16.30 mło-
dzież i dorośli. Pracownia rękodzieła arty-
stycznego – zajęcia organizacyjne
25.09 g. 17.00 Miejska Orkiestra Dęta „Cie-
szynianka” – spotkanie informacyjne (nabór)
WYSTAWY
Galeria:
Do 25.09 „Ptaki – 15 lat pracowni ceramiki COK”
Galeria „Na Piętrze”:
Do 29.09 „8 pereł Francji” – wystawa foto-
grafii Aleksandry Frońskiej
Sala 17:
Do 18.09 „Z kulturą w świecie” – pokon-
kursowa wystawa fotografii

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.
Do 27.09 Secesja – początek nowej epoki
Do 30.09 W cieniu jednostki. Kult Stalina 
na Górnym Śląsku (1945–1956)

BIBLIOTEKA

Oddział dla dzieci
11.09 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
14.09 g. 15.00 Fun English – zabawy z ję-
zykiem angielskim
15.09 g. 15.00 Fun English – zabawy z ję-
zykiem angielskim
15.09 g. 15.00 Stacja plastyka – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
16.09 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
18.09 g. 8.00 „Cieszynioka bych tańcowa-
ła” – warsztaty folklorystyczne z Zespo-
łem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
18.09 g. 9.00 „Cieszynioka bych tańcowa-
ła” – warsztaty folklorystyczne z Zespo-
łem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
18.09 g. 10.00 „Cieszynioka bych tańcowa-
ła” – warsztaty folklorystyczne z Zespołem 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej  
18.09 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
21.09 g. 15.00 English story – zabawy z ję-
zykiem angielskim
22.09 g. 15.00 Strefa czytania – zajęcia li-
terackie
23.09 g. 10.00 Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)
23.09 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
25.09 g. 10.30 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa – wychowankowie 
Ośrodka Rehabilitacujno-Edukacyjno- 
Wychowawczego w Cieszynie)
25.09 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.
Od 7.08 Cieszyńskie introligatorstwo
18.09 Warsztaty czerpania papieru
19.09 Warsztaty wytwarzania kolorowych 
papierów marmurkowych
20.09 g. 10.00-16.00 Czytómy Po Naszymu. 
II Cieszyński Maraton Czytania Tekstów 
Gwarowych

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 13.09 Myśli zmieniające świat, sala wy-
stawowa Oranżerii Zamku Cieszyn
Do 13.09 Design w terenie, mały hol Oran-
żerii Zamku Cieszyn
Do 31.10 „Nie tylko Chińczyk, czyli gry 
planszowe na Zamku”, sala wystawowa 
Zamku Cieszyn
WYDARZENIA
Do 11.09 Letnia Szkoła Designu 2015 Kurs 
na identyfikację. Projektowanie dla kultu-
ry, Zamek Cieszyn
11.09 Makbet, Wzgórze Zamkowe
15-20.09 XV Skarby z cieszyńskiej trówły, 
Český Těšín / Cieszyn
25.09 „Ondraszek. Pan Łysej Góry”, Wzgó-
rze Zamkowe
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
codziennie w godz. 10.00-18.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne we wrześniu w godz. 11.00-19.00 
(czytaj o remoncie na str. 15)
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

RÓŻNE

12.09 „Cieszyński Przekładaniec – czyli co 
z tą tradycją”, Park Pokoju
12.09 g. 12.00 Uroczyste otwarcie placu za-
baw w Parku pod Wałką
Do 15.09 proKreatywni, Galeria Uniwersy-
tecka UŚ, ul.Bielska 62
16.09 g. 17.00 „Pofulejmy po naszymu 
z Jewką”, Sala Widowiskowo-Konferencyjna 
Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji, 
ul. Z. Kossak 6
21-24.09 Letnia Szkoła Nauk, Centrum 
Konferencyjne Wydziału Etnologii i Nauk 
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 
ul. Bielska 62
22.09 g. Deformacje stopy – paluchy kośla-
we. Jak zapobiegać i jak leczyć, Sala Konfe-
rencyjna Pawilonu Diagnostyczno-Zabiego-
wego, wejście od ul. Chrobrego
Do 25.09 Roman Green – Szepty, Galeria 

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

Różne...
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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)
11 IX

– 
25 IX

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

Sztuki „PULS”, ul. Głęboka 25/111 (koło 
Rossmanna)
Do 30.09 „Anime w szpitalnej galerii”, 
Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego w Cie-
szynie, Zespół Poradni Specjalistycznych, 
ul. Bielska 4
Do 30.09 Wyjątkowa książka z mojej bi-
blioteki szkolnej, Biblioteka Wojewódzka 
w Bielsku-Białej, filia w Cieszynie, ul. Stal-
macha 14
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 30.09 Sekrety wyobraźni, wystawa 
młodych artystów

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Czwartki g. 19.00 Nordic Walking
Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
12.09 Z Wyższą Szkołą Biznesu na dwóch 
kółkach, Cieszyn-Ustroń
12.09 g. 16.00 TS Piast Cieszyn - LKS Koń-
czyce Małe, Stadion Miejski, al. Jana Łyska 
21
13,20.09 Cieszyńska Liga Siatkówki, Szkol-
ne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24
19.09 g. 8.45 IX Rajd do ujścia Olzy im. W. Ja-
nika, zbiórka na Rynku
19.09 Turniej siatkówki plażowej, Boisko do 
siatkówki plażowej, ul. Chopina
20.09 g. 9.00 Tradycyjna Zagroda Rolna – 
skansen w Ochabach, zbiórka na Rynku

PO 2 STR. OLZY

15.09 g. 19.00 Teatr Cieszyński: „Grube 
Ryby”, Scena Polska, ul. Ostravská 67
12.09 Pepper Gas w „Dziupli”, Dziupla, 
Střelniční 28 (7 zł lub 50 koron)
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA 
ul. Główna 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 10.00-15.00)
Do 24.10 g. 17.00 Ładnie Emaliowane, 
Otwarcie wystawy Emalii Artystycznej 
Studentów I Wykładowców UŚ
11.09 g. 16.30 Lidia Hławiczka: Izrael – 
wiosna 2014, prezentacja komputerowa
17.09 g. 8.00 Lekcja Cooltury – czyli opętani 
literaturą angielską
23.09 g. 9.00-11.00 Powitanie dnia tematy-
ką socjalną
25.09 g. 17.00 Moje ulubione prace – Robert 
Mussachio

Po drugiej stronie Olzy

Sport

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że 

poszukiwania zaginionego psa dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszy-
nie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

RK

Wojciech Święs – pracownik Książnicy Cieszyń-
skiej, autor wystaw i artykułów popularnonau-
kowych nt. historii Śląska Cieszyńskiego.

Pies z krótką sierścią, średniej wielkości. Zna-
leziony 11 lipca 2015 r. w Cieszynie na ul. Ma-
jowej. Numer ewidencyjny: 350/2015.

Pies gładkowłosy, niewielki. Znaleziony 
20 sierpnia 2015 roku w Cieszynie na osiedlu 
Banotówka. Numer ewidencyjny: 417/2015.

Piotr Szymala – trener karate Klubu Sportowe-
go Shindo w Cieszynie.
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Teatr zaprasza
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Roz-

sianego Oddział Ziemi Cieszyńskiej ma za-
szczyt zaprosić na koncert charytatywny, 
w którym wystąpią: Czechowicki Teatr Mu-
zyczny Movimento z musicalem My Fair Lady 
oraz grupa wokalna Gminnego Ośrodka 
Kultury w Chybiu ze spektaklem muzycz-
nym Gdzie ta bohema. Piosenki Jonasza Kofty.

Całkowity dochód z imprezy zostanie 
przekazany na rzecz osób dotkniętych 

stwardnieniem rozsianym, ponieważ to dla 
nich gra SyMfonia Serc. Żegnaj smutku!

Koncert charytatywny odbędzie się 
18 września w piątek o godzinie 19.00 
w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cie-
szynie. Bilety w cenie 15, 20 i 35 złotych do 
nabycia w kasie teatru oraz przez Internet. 
Podczas koncertu będzie także możliwość 
złożenia datku. Więcej o grupach występu-
jących podczas koncertu można dowiedzieć 
się na stronie www.teatr.cieszyn.pl.

Ale to nie wszystkie wydarzenia orga-
nizowane przez Teatr im. A. Mickiewicza 
w Cieszynie – we wrześniu czekają nas jesz-
cze takie koncerty i spektakle jak:

• 19 września (sobota) godz. 19.00 kon-
cert zespołu VOX w składzie: Witold Paszt, 
Jerzy Słota, Dariusz Tokarzewski,

• 23 września (środa) godz. 19.00 spek-
takl teatralny Pół na pół – „dramat przebra-
ny za komedię”, reżyseria: Wojciech Malaj-
kat Obsada: Piotr Polk , Piotr Szwedes

• 24 września (czwartek) godz. 20.30 
Bezpiecznie – chce się żyć! – seminarium z za-
kresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Teatr

Konkurs dla wokalistów
W cyklu Ocalić od zapomnienia przypo-

minamy kolejną legendę polskiej sceny mu-
zycznej! Kombinat, Gadające głowy, Sexy Doll, 
Układ sił, Telefony, Biała flaga, Obcy astronom, 
Poranna wiadomość, Tak, tak, Lawa, Mamona, 
Nie pytaj o Polskę... To tylko kilka wielkich 
przebojów z bogatej dyskografii Grzegorza 
Ciechowskiego – lidera Republiki, Obywatela 
G.C., Grzegorza z Ciechowa...

Na konkursowe, otwarte dla publiczności 
przesłuchania, Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy” zaprasza 27 listopada 
o godz. 17.00. Konkurs przeznaczony jest 
dla amatorów (solistów i grup wokalnych) 
– mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Na 
zgłoszenia czekamy do 13 listopada br.

Szczegółowe informacje, regulamin 
i karta zgłoszeń dostępne są na stronie in-
ternetowej www.domnarodowy.pl.

COK
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Pierwszy dzień września 
Sobota 26 sierpnia 1939 rozpoczęła się alar-
mem bojowym, w wyniku starcia plutonu wy-
dzielonego I batalionu 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Cieszyna z dywersantami nie-
mieckimi przy tunelu kolejowym w Jabłon-
kowie. Polacy nie dali się zaskoczyć, wyparli 
Niemców i starczyło naszym opanowania, by tu-
nelu nie wysadzić przedwcześnie w powietrze. 

Dowódca batalionu major Franciszek Perl w kontakcie 
z dowódcą 4. Pułku Strzelców Podhalańskich ppłk. dypl. Bro-
nisławem Warzybokiem oraz oficerami sztabu gen. Józefa 
Kustronia, dowódcy 21. dywizji piechoty górskiej, przekazał 
szczegółowo przebieg wydarzeń. Niemiecki dowódca z drugiej 
strony granicy przekazał przeprosiny i wojska stron nadcho-
dzącego konfliktu pozostały na swoich pozycjach wyjścio-
wych. 

Po południu, w Górnym Żukowie, gdzie obecnie 2. kompa-
nia 4. Pułku Strzelców Podhalańskich wysunęła placówkę 
oficerską, odbył się ślub podporucznika Jana Sikory, dowód-
cy 2. plutonu 2. kompanii z 1. batalionu z panną Władysła-
wą Pawłowską. Młodym towarzyszyli najbliżsi, świadkowie 
(m.in. plut. pchor. Jacek Stwora) oraz niektórzy z oficerów 
i żołnierzy, którym z tego szczególnego powodu, w szcze-
gólnych okolicznościach zewnętrznych zezwolono na udział 
w uroczystości. Wieczorem jednostki, poza czatami i artyle-
rią, wróciły na nocleg do koszar. 

W opinii zawodowych oficerów wojna była nieuchronna. 
Jednostki niemieckie, po niedawnej czeskiej stronie granicy, 
zostały zidentyfikowane. Wszystkie były w stanie gotowości 
bojowej, na pozycjach wyjściowych. Podobnie po polskiej stro-
nie. Bez naiwności, w większości ze świadomością przewagi 
przeciwnika, ale z dobrym duchem bojowym. 

Uznawana za jedną z najlepszych w Europie armia polska 
z ostrzelaną w bojach kadrą, która dla Polski wywalczyła 
i obroniła niepodległość. Major Perl wzmacniał w podwład-
nych przekonanie, że pójdą w bój z dowódcą, posiadającym 
umiejętność dowodzenia i z pewnością osobistą odwagę, któ-
rej Virtuti Militari i Krzyż Walecznych były podkreśleniem. 
Walczył w I wojnie, w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Zawsze na pierwszej linii. Do tego znako-
mity strzelec i oficer o nieposzlakowanej opinii. Opanowany, 
zdecydowany, gdy można wyrozumiały. 

1. kompania kpt. Józefa Grčara obsadziła północno-zachod-
ni skraj Cieszyna; od szosy ostrawskiej do wsi Boguszowice 
włącznie.  Dodatkowo na przedpole do rejonu wzgórz w Mi-
strzowicach wysunięto placówkę oficerską w sile plutonu 
piechoty i 1 ckm. 2. kompania por. Michała Boruca obsadziła 
południowo-zachodni skraj Cieszyna: przedmieście Błogo-
cice i wieś Skibicę w kierunku na Frydek. W odwodzie bata-
lionu pozostała 3. kompania por. rez. Edwarda Stachaka roz-
lokowana po wschodniej stronie Cieszyna w rejonie Bobrku. 
Batalionowa kompania ciężkich karabinów maszynowych 
por. Sergiusza Kapury została rozdzielona pomiędzy kompa-
nie strzeleckie.

We wspomnieniach uczestników zdarzeń zachowały się 
opisy pięknej, letniej, księżycowej, rozgwieżdżonej nocy 
z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku.

1 września o godz. 4.30 jednostki 1. batalionu 4. Pułku 
Strzelców Podhalańskich weszły w kontakt bojowy z nieprzy-
jacielem, którym zgodnie z rozpoznaniem wywiadu okazała 
się austriacka 45. Dywizja Piechoty Wehrmachtu z Linzu. Od 
godz. 9.00 do godzin popołudniowych trwały walki o Cieszyn. 
O godz. 14.00 pułk otrzymał rozkaz wycofania się przez Sko-
czów na Bielsko, przy czym I batalion – po przejściu Skoczowa 
– miał obsadzić linię obronną na północ od tej miejscowości. 
Perl jednak zwlekał, a jego batalion ogniem broni maszynowej 
spędzał z przedpola niemieckie patrole.

Ostatecznie około godz. 15 major Perl wraz z dowódcą puł-
ku pułkownikiem Warzybokiem, doszli do wniosku, że opóź-
nianie nieprzyjaciela straciło sens operacyjny i taktyczny, 
a ewentualna walka w mieście będzie narażała batalion na 
zniszczenie.

O godz. 15.10 wysadzono mosty na Olzie. O 19.30 mjr Perl 
rozkazał wycofać pozostałe pododdziały batalionu z pierw-
szej pozycji i ok. 21.00 podhalańczycy wycofali się na drugą 
linię przesłaniającą Ogrodzona – Goleszów, wykonując wypad 
rozpoznawczy jednym plutonem, który wziąwszy w nocy kil-
ku jeńców powrócił do batalionu. Na pozycji tej oddział po-
został do rana 2 września 1939 roku nie będąc niepokojony 
przez Niemców.

Bogdan Ścibut 


