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Cieszyńska Karta 
Dużej Rodziny

Wizyta 
wiceministra MON w Cieszynie

Myśli zmieniające świat

Zgłaszanie wniosków 
do budżetu Cieszyna na rok 2016

Święto folkloru nad Olzą
W Cieszynie odbędzie się kolejna duża impreza. Po Kinie na Granicy, Święcie Trzech Braci i Kręgach Sztu-
ki przyszedł czas na Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny. Początek już 21 sierpnia.

Od 2006 roku Cieszyn był partnerem festiwalu, a nad Olzą 
odbywał się jeden z koncertów. W tym roku baza została prze-
niesiona do naszego miasta i w związku z tym wydarzeń będzie 
znaczenie więcej. Festiwal zostanie zainaugurowany 21 sierp-
nia, koncertem na Rynku. Rozpocznie się o godz. 17.15, a zo-
stanie poprzedzony korowodem zespołów, który przemasze-
ruje ulicą Głęboką. Dwa dni później w Cieszynie zaplanowano 
dwa kolejne wydarzenia: 23 sierpnia o godz. 15.00 w kościele 
pw. Marii Magdaleny odbędzie się nabożeństwo, a na 17.00 za-
planowano Koncert Galowy w Teatrze im. Adama Mickiewicza. 
Koncert Galowy zostanie powtórzony następnego dnia, także 
w teatrze (początek o godz. 18.00). Z kolei 27 sierpnia w Zamku 
Cieszyn odbędzie się Koncert Muzyki Świata.

Jak informuje Wydział Kultury Urzędu Miejskie-
go, który zajmuje się od samego początku przy udzia-
le Teatru im. A. Mickiewicza oraz ZPiT Ziemi Cieszyńskiej 
im. J. Marcinkowej współorganizacją imprezy, przez 10 dni od 
21 do 30 sierpnia będziemy gościć i podziwiać występy grup 
folklorystycznych z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch, 
Meksyku, Egiptu, Łotwy, Serbii i Polski.

– Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny jest je-
dyną tak dużą imprezą folklorystyczno-kulturalną w regionie, 
przygotowywaną jest przez środowisko akademickie. Jako jedna 
z 300 światowych imprez folklorystycznych, od wielu lat ma stałe 
miejsce w kalendarzu Międzynarodowej Rady Organizatorów Fe-

Do 24 sierpnia można zgłaszać propo-
zycje do budżetu obywatelskiego Cieszy-
na na 2016 rok. Wnioski mogą pochodzić 
od mieszkańców Cieszyna, którym uda 
się zebrać 20 podpisów popierających 
dany pomysł.

Z myślą o mieszkańcach Urząd Miejski 
wydał specjalną ulotkę poświęconą bu-
dżetowi, w której znajdziemy wszelkie po-
trzebne informacje – jak zgłosić pomysł, 
ile kosztują wybrane inwestycje. Nowym 
pomysłem jest uruchomienie Punktu In-

10 dni do końca

stiwali Folkloru i Sztuki Tradycyjnej, działającej pod auspicjami 
UNESCO – dodali cieszyńscy współorganizatorzy imprezy.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu można znaleźć na 
stronie internetowej: www.msff.pl. Na str. 4 rozmowa z Piotrem 
Gruchelem, naczelnikiem Wydziału Kultury.

wot

formacyjnego, który do 20 sierpnia bę-
dzie działał (w dni robocze) na cieszyń-
skim Rynku, w godzinach 15.00-18.00. Na 
miejscu dowiemy wszystkiego na temat 
budżetu obywatelskiego, który – przypo-
mnijmy – opiewać będzie na 300 tysięcy 
złotych. Pojedyncze projekty nie mogą 
jednak przekraczać 50 tysięcy.

Do tej pory złożono tylko parę propozy-
cji projektów, a im więcej – tym lepiej i tym 
większa szansa na podział pięniędzy.

Zachęcamy do odwiedzenia Punktu In-
formacyjnego, gdzie można dowiedzieć 
się, jak zacząć pisanie projektu by wpły-

nąć na przestrzeń, w której się mieszka 
i ją usprawnić, upiększyć.

wot

Włoska folklorystyczna grupa pieśni i tańca „I Burgisi di Marsala” 
została założona w 1989 roku przez architekta Giuseppe Coppola.

Fo
t.

 A
R

C



2 wydarzenia

Spora grupa mieszkańców Cieszyna 
przyszła w sobotę 1 sierpnia na Rynek, by 
upamiętnić osoby walczące w Powstaniu 
Warszawskim. Z inicjatywy Urzędu Miej-
skiego odbyła się uroczystość Cieszynia-
cy w powstaniu. Na najważniejszym placu 
w mieście rozdawano powstańcze opaski 
oraz znaczki z postacią małego powstań-
ca, w niebo wypuszczono białe i czerwo-
ne balony, odczytano rozkaz pułkownika 
Antoniego Chruściela, ps. Monter, komen-
danta Okręgu Warszawskiego Armii Krajo-
wej o wybuchu powstania, apel poległych, 
a także listę Cieszyniaków biorących udział 
w zrywie w 1944 roku. – Chcieliśmy razem 
z mieszkańcami Cieszyna wspólnie uczcić 
powstańców, wykorzystując fakt, że w całej 

Cieszyniacy pamiętali o powstańcach

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Beskidy”.

Polsce o godzinie 17.00 zostają uruchomione 
syreny alarmowe, szczególnie osoby zwią-
zane ze Śląskiem Cieszyńskim – powiedział 
Bogdan Ścibut, wiceburmistrz Cieszyna.

Włodarz wspomniał między innymi o Zo-
fii Kossak, znanej pisarce, ale także działa-
cze Armii Krajowej o pseudonimie „Weroni-
ka”, Janie Kubiszu, chirurgu, organizatorze 
szpitali dla powstańców i ludności cywil-
nej, Józefie Gryczu, bibliotekarzu, histo-
ryku, który dążył do uchronienia zbiorów 
Biblioteki Narodowej czy Janie Cholewie, 
pilocie dywizjonów bojowych 300. i 301. 
w Wielkiej Brytanii, posiadaczu szczegól-
nego rodzaju rekordu – na swoim koncie 
zapisał osiem lotów z zaopatrzeniem dla 
Powstania Warszawskiego.

– Kolejne dwie postaci to Bernard Ada-
miecki, ps. Bocian, szef lotnictwa oddziału 
3. Komendy Głównej Armii Krajowej oraz 
Adolf Pilch, ps. Góra, Dolina, cichociemny, do-
wódca sławnych oddziałów Armii Krajowej – 
dodał Bogdan Ścibut.

Nowa forma uczczenia powstańców 
w Cieszynie okazała się strzałem w dziesiąt-
kę, bo Rynek wypełnił się wieloma osoba-
mi. Niektórzy przyjechali aż z Gliwic, żeby 
wziąć udział w tej skromnej uroczystości. 
Część przyszła z pobliskiej plaży, która ulo-
kowała się na Rynku, ale większość stano-
wiły osoby – często całe rodziny z dziećmi 
– żeby oddać hołd walczącym powstańcom.

wot

Wypuszczenie balonów w hołdzie bohaterom.

Zofia Sitkiewicz Bardzo mi się podoba ta uroczystość, to 
jest świetny pomysł na to, żeby upamiętnić 
walczących powstańców. Zrobiło się jakoś 
tak świątecznie i fajnie. Przyszliśmy całą 
rodziną. Chociaż w rodzinie nikt nie wal-
czył w Powstaniu Warszawskim, chcieli-
śmy tutaj dziś być.

Jan Woszczyński
Trzeba pochwalić Urząd Miejski, że zor-

ganizował taką uroczystość. Miło było 
mi spotkać tutaj grupę rekonstrukcyjną. 
Widziałem ich kiedyś w Węgierskiej Gór-
ce. Skoro tak to wszystko fajnie się udało, 
to może impreza powinna odbywać się co 
roku, choć może w nieco innym wydaniu.

Małgorzata Jurczenko
Głównym atutem tej imprezy jest prze-

kazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu. 
Niech dzieci dowiedzą się, co robili ich 
dziadkowie. Może niektóre są jeszcze małe, 

Zofia Sitkiewicz z przyjemnością przyglądała 
się obchodom wybuchu Powstania.

Według Małgorzaty Jurczenko była to świetna 
lekcja historii nie tylko dla dzieci.

Cieszyniacy o uroczystości ale dla tych nieco starszych na pewno bę-
dzie to świetna lekcja historii. Więcej ta-
kich akcji w Cieszynie.

wot
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UM+UŚ = wzorowa współpraca
Porozumienie o współpracy podpisały Urząd Miejski w Cie-

szynie oraz Uniwersytet Śląski. Uroczystość odbyła się w ostatni 
czwartek lipca w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza, a podpisy 
pod dokumentem złożyli Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna oraz 
prof. Wiesław Banyś, rektor UŚ. Umowa jest tak naprawdę sfinalizo-
waniem wieloletniej współpracy.

– Ta umowa poświadcza to, co już zrobiliśmy, a jednocześnie daje 
nam możliwość poszerzenia i zdynamizowania współpracy. Cieszyn 
jest miastem wyjątkowym, z absolutnie unikalną atmosferą. A to, co 
my robimy jako Uniwersytet Śląski, nasze dwa wydziały, to nic innego, 
jak realizacja misji dobrego uniwersytetu. W wielu różnych aspektach 
– kształceniu, badaniach naukowych, ale dochodzi ostatnio w całej 
Europie trzecia część naszej działalności, którą jest nowa społeczna 
odpowiedzialność uniwersytetu. Dobry uniwersytet nie może się dziś 
zamykać w swoich murach, jak to bywało dawniej, ale być integralnym 
elementem środowiska, w którym funkcjonuje – mówił po podpisaniu 
umowy profesor Wiesław Banyś.

Z kolei Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, zwrócił uwagę, że 
współpraca z uniwersytetem od lat układa się dobrze.

– Cieszyn jest dumny z tego, że jest miastem uniwersyteckim. Płasz-
czyzn współpracy jest dużo. Możemy mówić o płaszczyźnie edukacyj-
nej czy kulturalnej. Chcemy, żeby Cieszyn nie tylko w swoich zamia-
rach i chęciach, ale autentycznie stał się miastem kreatywnym i tak 
był postrzegany. Połączenie najlepszej uczelni rankingowo w woje-
wództwie śląskim i jednej z najlepszych w kraju z naszym miastem 
z ogromnymi tradycjami – 240 lat kształcenia pedagogów – powinno 
sprawić, że ta współpraca będzie się dalej układać bardzo dobrze – 
przyznał Ryszard Macura.

Dodajmy, że strony porozumienia wyrażają wolę nawiązania 
współpracy w następujących obszarach: realizacja wspólnych 

Cieszyńska Karta 
Dużej Rodziny

Cieszyn będzie kolejnym miastem w Pol-
sce, w którym rodziny wielodzietne będą 
mogły korzystać z szeregu zniżek, między 
innymi w placówkach podległych ratuszo-
wi. Podobne rozwiązanie wprowadziło 
wiele miast w Polsce, od pewnego czasu 
równolegle rodziny w całej Polsce z co naj-
mniej trójką dzieci mogą wyrobić ogólno-
polską Kartę Dużej Rodziny. Karta w Cie-
szynie to pomysł burmistrza Cieszyna, 
Ryszarda Macury, z którym pierwszy raz 
podzielił się publicznie na początku roku, 
kiedy to w Szpitalu Śląskim w Cieszynie 
witał pierwsze dziecko, które przyszło na 
świat na Śląsku Cieszyńskim.

– Bardzo nam zależy na tym, żeby Cieszyn 
był miastem, w którym rodzi się jak najwięcej 
dzieci i dobrze się je wychowuje. W tej chwi-
li zostały wysłane dokumenty do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmie 
się pracami nad kartą – mówił na początku 
stycznia Ryszard Macura. Dziś, kilka mie-
sięcy później, na temat Cieszyńskiej Karty 
Dużej Rodziny wiadomo znacznie więcej.

– Przewiduje się, że niniejsza karta podob-
nie jak ogólnopolska, będzie przysługiwała 
członkom rodzin, w których wychowuje się 
co najmniej troje dzieci, niezależnie od do-

chodu. Rodzice będą mogli korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnię-
cia 25. roku życia. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta będzie wyda-
wana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny 
mieszkającemu na terenie Cieszyna. Jej po-
siadacze będą mogli korzystać z szerokiego 
katalogu oferty bytowej, handlowo-usługo-
wej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz komuni-
kacyjnej na terenie Cieszyna. Zniżki mogą 
oferować instytucje publiczne, jak również 
prywatni przedsiębiorcy, a także organizacje 
pozarządowe – poinformowała „Wiadomo-
ści Ratuszowe” Łucja Stolpa z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Na co będą mogli liczyć posiadacze cie-
szyńskiej karty? Na przykład na tańsze bi-
lety do teatru, na basen czy na przykład na 
zniżkę opłaty za żłobek i przedszkole. Każ-
da jednostka podległa ratuszowi przygo-
towała własną ofertę, którą w niektórych 
przypadkach musi zaakceptować Rada 
Miejska. Jednocześnie burmistrz Ryszard 
Macura zachęca prywatne firmy do przy-
stąpienia do programu. W liście intencyj-
nym czytamy m.in.: Ideą karty jest ułatwie-
nie rodzinom, w których wychowuje się troje 
lub więcej dzieci dostępu do dóbr kultury, ak-
tywnego spędzania czasu wolnego oraz ob-
niżenia kosztów codziennego życia. Aby po-
siadacze karty mieli możliwość korzystania 

z szerokiego katalogu oferty bytowej, handlo-
wo-usługowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz 
komunikacyjnej ważne jest, by instytucje pu-
bliczne, jak również stowarzyszenia i firmy 
prywatne niezależnie od sektora, działające 
na terenie Cieszyna, włączyły się do progra-
mu. Dlatego też zachęcam wszystkich zain-
teresowanych przedsiębiorców, prezesów czy 
dyrektorów/kierowników instytucji o włą-
czenie się do akcji – możemy wspólnie przy-
gotować ofertę Cieszyńskiej Karty Dużej 
Rodziny. Firmy, organizacje czy instytucje 
włączające się do programu będą miały moż-
liwość posługiwania się znakiem Tu Honoru-
jemy Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny.

Wszystko wskazuje na to, że Cieszyńska 
Karta Dużej Rodziny wejdzie w życie na po-
czątku 2016 roku. Przyjmowaniem wnio-
sków oraz wydawaniem kart zajmował się 
będzie Wydział Spraw Obywatelskich, ma-
jący swoją siedzibę na ul. Kochanowskie-
go 14.

wot

Umowę o współpracy podpisali (od lewej): Ryszard Macura i Wiesław Banyś.

projektów edukacyjnych oraz badawczych o zasięgu regionalnym, 
ponadregionalnym i międzynarodowym; włączanie się uczelni 
w projekty kulturalne Cieszyna; współpraca w zakresie organi-
zacji inicjatyw prezentujących Cieszyn jako miasto akademickie; 
współpraca w zakresie wsparcia wysiłków miasta w przywrócenie 
bezpośrednich połączeń kolejowych z Bielskiem-Białą; współpraca 
w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do śro-
dowiska akademickiego UŚ oraz mieszkańców Cieszyna; promo-
wanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim uczelni, 
w tym wspieranie projektów studentów uczelni; organizacja prak-
tyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych uczelni; organizacja staży dla najlepszych studentów i ab-
solwentów uczelni; promowanie przez strony idei transferu wiedzy 
do środowiska gospodarczego.

wot
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4 polecamy

Baza nad Olzą
Można powiedzieć, że Międzynarodowy Studencki Festiwal 

Folklorystyczny to taki „mały Tydzień Kultury Beskidzkiej”?
Można tak powiedzieć. Jest to festiwal średniej wielkości, ale bar-

dzo dobry. Wystąpi osiem zespołów zagranicznych, dwa polskie: 
z Katowic oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej. Trzeba w tym miejscu dodać, że festiwal nie ograni-
cza się wyłącznie do Cieszyna. Zespoły będzie można oglądać także 
w Brennej, Istebnej i Ustroniu oraz Chorzowie i Sosnowcu.

Coś podobnego jak Kręgi Sztuki, których centrum jest w Cie-
szynie, ale miejsc festiwalowych jest dużo więcej...

Z festiwalem folklorystycznym jest trochę inaczej, ponieważ uro-
dził się i przez długie lata miał się dobrze w Katowicach. Natomiast 
decyzją organizatorów, jeżeli chodzi o siedzibę, lokalizację, został 
w całości przeniesiony do Cieszyna. Nad Olzą będzie znajdować się 
baza, gdzie uczestnicy będą mieszkać i skąd będą wyjeżdżać na po-
szczególne koncerty w całym województwie.

Przeniesienie bazy do Cieszyna stawia przez wami, organiza-
torami nowe wyzwania?

Na pewno pracy mamy więcej. Natomiast fakt, że w Cieszynie 
zlokalizowany jest campus uniwersytecki załatwia nam problem 
logistyczny. Uczestnicy tam będą mieszkać, tam będą się stołować, 
tam będzie cała baza.

Festiwal pokryje się na kilka dni z Letnią Szkołą Języka i Kul-
tury Polskiej, która także odbywa się w campusie uniwersytec-
kim. Nie będzie z tym problemu?

Nie będzie problemu, wręcz zostało to z premedytacją zaplano-
wane, żeby te dwie imprezy się spotkały. Nawet jest zaplanowana 
na 22 sierpnia impreza integracyjna dla uczestników szkoły języka 
polskiego oraz samego festiwalu. Odbędzie się ona w gościnnym 
Browarze Cieszyńskim.

Wyjaśnijmy na koniec: festiwal w nazwie ma „studencki”, ale 
to nie znaczy, że na scenie zobaczymy wyłącznie żaków...

Rzeczywiście, choć od tego się chyba wszystko zaczęło. Z upły-
wem czasu okazało się, że zespołów studenckich jest za mało, dla-
tego sięgnięto też po starsze ekipy.

Rozmowa z Piotrem Gruchelem, 
naczelnikiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, na temat festiwalu folklorystycznego

Festiwal jest ostatnim akordem lata. Jakie są plany na jesień?
We wrześniu zaczynany nowy rok kulturalny w Cieszynie. Jesie-

nią apraszamy na sprawdzone imprezy: Viva il canto, Cieszyński 
Festiwal Jazzowy, duży koncert z okazji kolejnej rocznicy powoła-
nia Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Na pewno jak zawsze 
będzie się sporo działo.

wot

„Malwa Sabhyacharak Club” to grupa z Indii, założona w 1994 roku.
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Prezentacja nowej książki 
prof. Janusza Spyry

W piątek 26 czerwca w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyń-
skiej miała miejsce prezentacja najnowszej i – być może – naj-
ważniejszej do tej pory książki prof. Janusza Spyry, wykładowcy 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Dzieło zatytułowane 
Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych na 
przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku 
XX wieku jest poniekąd próbą podsumowania dotychczasowej pra-
cy badawczej historyka.

Na prawie 500 stronach badacz przedstawił proces kształtowa-
nia się tożsamości regionalnej w oparciu o powstające od czasów 
średniowiecza zabytki regionalnego piśmiennictwa. Temat został 
podzielony na rozdziały poświęcone historiografii dworskiej, stanu 
szlacheckiego, miejskiej oraz chłopskiej. To właśnie podkreślenie 
wyjątkowości Śląska Cieszyńskiego pod względem zainteresowa-
nia historią i uczestnictwa w procesie kształtowania się tożsamo-
ści regionalnej także przez niższe warstwy społeczne jest jedną 
z najważniejszych refleksji zawartych w monografii. Historyk po-
święcił też sporo miejsca opisaniu jak regionalne piśmiennictwo 
motywowane było wyznaniowo. Wiek XIX, gdy literatura stała się 
dostępna dla masowego odbiorcy, został opracowany syntetycznie. 
Dokładniejsze omówienie tego okresu nie było możliwe, ze względu 
na ograniczoną objętość książki.

Podczas prezentacji profesor opowiadał o motywacjach, które 
powodowały nim podczas pracy nad monografią. Można też było 
dowiedzieć się wielu ciekawostek, np. o tym jak mityczne począt-
ki księstwa cieszyńskiego przedstawił Eleazar Tilisch – pierwszy 
kronikarz Piastów Cieszyńskich. Podbudował on wizerunek swoich 
mocodawców, wywodząc ich od Cieszymira – jednego z synów le-
gendarnego władcy Polski Leszka III, który w istocie, wg informacji 
podanych przez Jana Długosza miał rządzić w mieście Tessin, ale 
w… Holsztynie, historycznym regionie w północnych Niemczech, 
którego najczęściej występująca nazwa łacińska to notabene… Ol-
satia. Jak stwierdził Janusz Spyra, chcąc osiągnąć korzyści politycz-
ne z historii jak ma się odpowiednią inwencję i źródła, które milczą 
i które można odpowiednio interpretować, to da się zrobić wszyst-
ko. To kolejna ważna nauka płynąca z opracowania.

O krótkie zrecenzowanie książki pokusił się dyrektor Książnicy 
Cieszyńskiej Krzysztof Szelong podczas laudacji otwierającej spo-
tkanie, wymieniając szereg jej zalet: jako pierwsza porusza szeroko 
dyskutowany temat budowy tożsamości regionalnej, rozbierając go 
na czynniki pierwsze; wykorzystuje szeroką bazę źródłową wraz 
z pozycjami nieuwzględnianymi dotychczas w dostatecznym stop-
niu, czy wręcz zupełnie zapomnianymi; wnioski prezentuje na tle 
szerszego kontekstu historycznego czy w końcu nie tylko przed-
stawia suche fakty, lecz zawiera również pogłębioną refleksję na 
temat konsekwencji z nich wynikających. Książka prof. Janusza 
Spyry to jedna z najważniejszych pozycji wydawniczych na rynku 
regionalnych opracowań naukowych ostatnich lat. Można ją nabyć 
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w cenie 65 zł.

WS

Krzysztof Szelong recenzujący książkę autora.

Prof. Janusz Spyra prezentuje swoje dzieło.

Myśli zmieniające świat
Są takie pomysły, które stają się krokami milowymi, zmieniając 

nasze myślenie. Są takie projekty, bez których trudno wyobrazić 
sobie dzisiejszy świat. Część z nich można zobaczyć na wystawie 
Myśli zmieniające świat, którą pokazuje Zamek Cieszyn.

Dlaczego serca dzieci na całym świecie podbiły klocki LEGO? 
Dlaczego tak chętnie korzystamy z rowerów „składaków”, robo-
tów kuchennych czy mebli do samodzielnego montażu w domu? 
Czy możemy wyobrazić sobie funkcjonowanie w pracy bez żół-
tych, samoprzylepnych karteczek (Post-it) albo długopisów BIC? 
Dlaczego tak popularna stała się czcionka Times New Roman?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań wiążą się z pasjonujący-
mi historiami ludzi, którzy poszukiwali, testowali i udoskonali 
swoje pomysły, by znaleźć najlepsze rozwiązania.

O tym, że się im udało, świadczy popularność ich projektów. 
Z wielu korzystamy na co dzień, nie zastanawiając się skąd się 
wzięły, kto wpadł na taki pomysł i na czym polegało rewolucyjne 
rozwiązanie.

Dlatego zapraszamy do Zamku Cieszyn do odwiedzania wysta-
wy Myśli zmieniające świat, która powstała dzięki Wzorro Design 

(Marcin Krater, Katarzyna Pełka, Natalia Jakóbiec). Wystawę 
można oglądać w Oranżerii do 13 września. Informacje: www.za-
mekcieszyn.pl

Zamek Cieszyn
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Zapraszamy:
23.08 g. 9.00 Jarmark Piastowski, Rynek.
29.08 g. 18.30 Strachy na Zamku – poże-

gnanie wakacji, Wzgórze Zamkowe.

Wystawy:
Galeria COK:
4-27.08 Polska Szkoła Plakatu – Plakat 

Teatralny – wystawa ze zbiorów Jarosława 
Mrożkiewicza.

Galeria „Na Piętrze”:
3-31.08 Wystawa prac z Pracowni ma-

larstwa i rysunku COK.

Biblioteka Miejska
Kreatywne Moliki – zajęcia plastyczne 

prowadzone w każdy poniedziałek:
17.08 g. 14.00 – Kiedy byłam mała
24.08 g. 14.00 – Tik-tak mówią szczerze 

najróżniejsze czasomierze
31.08 g. 14.00 – Ślimak – domator
Moliki Czytają – zajęcia literackie pro-

wadzone w każdy wtorek:
18.08 g. 14.00 – Chemik na nocniku
25.08 g. 14.00 – Jak cesarz pije herbatę
Moliki w Plenerze – zajęcia literackie 

prowadzone poza oddziałem dla dzieci 
w każdą środę:

19.08 g. 14.00 – Zebra z pingwinem przy-
chodzą do fotografa

26.08 g. 14.00 – Miotła czarownicy Irenki
Rozbawione Moliki – gry i zabawy oraz 

turnieje gier planszowych prowadzone 
w każdy piątek:

14.08 g. 14.00 – Prawda czy fałsz?
21.08 g. 14.00 – Bajeczka matematyczna
28.08 g. 14.00 – Domalunki
Moliki i Bajkobranie – seanse bajkowe:
do 31.08 g. 10.00 – Bajkobranie – projek-

cja bajek i filmów dla dzieci.

Strachy na Zamku
W ostatnią sobotę sierpnia – tradycyj-

nie żegnamy wakacje zabawą plenerową 
ze szczyptą… czarnego humoru. Wzgó-
rze Zamkowe obejmą we władanie duchy, 
wampiry i inne straszydła, których pochód 
29 sierpnia o godz. 18.30 wyruszy z KaSS 
„Střelnice” w Czeskim Cieszynie.

Nie zabraknie wspólnych tańców podczas 
„balu straszydeł”, zabaw, a także konkur-
sów m.in. na „najładniejszą maskę”. Całość 
zakończy pokaz ogni sztucznych nad Olzą.

Organizatorami imprezy są – KaSS „Střel-
nice” w Czeskim Cieszynie, Zamek Cieszyn 
i Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Naro-
dowy”).

COK

Polska Szkoła Plakatu 
– Plakat Teatralny

Do 27 sierpnia w Galerii Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury można oglądać unikato-
wą wystawę ze zbiorów Jarosława Mroż-
kiewicza, historyka, pedagoga, konesera 
i kolekcjonera, mieszkającego w Kończy-
cach Małych. Prezentujemy plakaty te-
atralne z lat 70. i 80. XX wieku, autorstwa 
najlepszych polskich twórców: Franciszka 
Starowieyskiego, Eugeniusza Geta-Stan-
kiewicza, Waldemara Świerzego, Andrzeja 
Pągowskiego, Tomasza Jury, Romana Kala-
rusa, Edwarda Lipińskiego, Ryszarda Kaji 
i Edwarda Dwurnika.

Wstęp wolny, zapraszamy!
COK

Życie i dzieło 
ks. Leopolda 
Jana Szersznika

Dyskusyjny Klub Propozycji Pod-
górze oraz Koło nr 2 Mały Jaworowy 

MZC zapraszają w środę 19 sierp-
nia br. o godz. 17.00 do Sali Widowisko-
wo-Konferencyjnej Osiedlowego Centrum 
Kultury i Rekreacji przy ul. Kossak-Szat-
kowskiej 6 na prelekcję mgr Wojciecha 
Grajewskiego pt. Życie i dzieło ks. Leopolda 
Jana Szersznika i jego wychowanków.

Organizatorzy
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Siłowanie na rękę W sobotę 15 sierpnia na kąpielisku 
miejskim w Cieszynie po raz drugi od-
będą się Otwarte Mistrzostwa Cieszyna 
w Armwrestlingu.

Impreza skierowana jest zarówno do 
dzieci, jak i osób dorosłych. Każdy chętny 
będzie mógł wziąć udział w warsztatach 
poświęconych specyfice armwrestlingu, 
gdzie pod okiem profesjonalnych zawod-
ników będzie można szlifować technikę 
siłowania na rękę.

Bezpośrednio po warsztatach rozpocz-
ną się zawody, w których będzie można 
spróbować swoich sił przy specjalnym 
stole do armwrestlingu.

Rywalizacja odbędzie się na prawą rękę 
w kategoriach: dzieci do 8 lat, 9-12 lat, 
13-15 lat; kobiety open; mężczyźni -80kg, 
-95kg, open oraz na lewą rękę w kategorii 
open kobiet i mężczyzn. 

Szczegółowe informacje dotyczące im-
prezy znajdują się na stronie www.mosir-
-cieszyn.pl, w zakładce „Imprezy”. Począ-
tek zawodów o godz. 14.00.

MOSiR Cieszyn

Powalczą 
o błękitną wstęgę...

23 sierpnia odbędzie się III Amatorski 
Wyścig O błękitną wstęgę Olzy, organizowa-
ny przez Motobrothers Klub oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie.

Organizatorzy podobnie jak w zeszłym 
roku mają rezerwowy termin 6 września 
w razie pogody deszczowej. Tak jak w po-
przednich latach impreza przeznaczona 
jest dla wszystkich miłośników dwóch kó-
łek. Każdy może spróbować swoich sił, za-
miast sprawdzać się na drodze może zrobić 
to legalnie na trasie wyścigu.

Wyścig odbędzie się na ul. Gwido Langera 
(dawniej Ładna Boczna). Start do wyścigu 
usytuowany będzie na ul. Gwido Langera 
(dawniej ul. Ładna Boczna) powyżej skrzy-
żowania z ul. Ładną. Dalej na ul. Langera wy-
znaczony został odcinek pomiaru czasu do 
zjazdu na dawny parking przy przejściu gra-
nicznym w Cieszynie Boguszowicach. Dal-
sza część jezdni ul. Langera do ul. Jabłonnej 
służyć będzie do wytracenia prędkości i za-
trzymania po przejeździe odcinka konkur-
sowego oraz do zaparkowania motocykli po 
przejeździe w trakcie oczekiwania na pilota, 
który odprowadzi zawodników z powrotem 
na linię startu po zakończeniu konkurencji 
w poszczególnych kategoriach.

Zgłoszenia do udziału w zawodach moż-
na dokonać na stronie www.race-timing.pl 
do 22 sierpnia (liczba uczestników ograni-
czona). Wszelkie szczegóły uczestnictwa 
można znaleźć w regulaminie dostępnym 
na stronie www.motobrothers.com.pl.

Dodatkową atrakcją w tym roku będzie 
przejazd ekskluzywnych samochodów spor-
towych. Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie www.motobrothers.com.pl.

O utrudnieniach w ruchu można przeczy-
tać na str. 11.

Mat. pras.

Finał Eliminatora 
MTB 2015  

Tegoroczna rywalizacja w ramach, ogól-
nopolskiego cyklu miejskich sprintów ro-
werowych zbliża się do końca. Finałowa im-
preza odbędzie się 30 sierpnia w Cieszynie.

To, że sprinty rowerowe są widowi-
skowe nie trzeba chyba nikogo przeko-
nywać. Walka bark w bark czwórki za-
wodników, szybkie proste, ostre i ciasne 
zakręty, schody a czasami nawet sztuczne 
przeszkody. Tak będzie również podczas 
ostatniej edycji cyklu Eliminator MTB, 
na której na zawodników i kibiców bę-
dzie czekało wiele emocji. Start i meta 
wyścigu usytuowana będzie na Rynku  
w Cieszynie, skąd zawodnicy pomkną w dół 
ulicą Głęboką. Pokonają tam sekcje scho-
dów a potem ostro skręcą ul. Kominiarska 
i Fredry, wyskakując na Stary Targ. Z nie-
go przejadą ponownie do ul. Głębokiej by 
tym razem finiszować pod górę w kierunku 
Rynku. Kolarze najpierw zmierzą się z trasą  
w wyścigu indywidualnym na czas. Osią-
gnięty rezultat posłuży do ustalenia ran-
kingu, wg którego zawodnicy będą roz-
stawieni w poszczególnych „czwórkach 
startowych”. Dwóch pierwszych na mecie 

danego wyścigu awansuje do dalszej rundy. 
Dwóch kolejnych odpadnie z rywalizacji. 
Wyjątek stanowić będzie I faza eliminacji, 
po których przegrani będą mieli jeszcze 
jedną szansę na dalszą walkę. Dzięki temu 
udział w zawodach najwcześniej skończy 
się po 3 wyścigach.

Warto więc przejechać nawet pół Pol-
ski, szczególnie że organizatorzy jak 
zwykle postarali się o konkretną pule 
nagród. W Cieszynie do zgarnięcia będą: 
aparaty BenQ, niezniszczalne latarki Var-
ta, okulary sportowe Goggle, butelki Sigg  
z limitowanej serii Eliminator MTB, opony 
Kenda, bony zakupowe Force, czy ochra-
niacze G-Form. Oprócz tego w miasteczku 
zawodów pojawią się rowery testowe, na-
miot rozgrzewkowy z trenażerami Force, 
oraz stoisko Epsona z możliwością druku 
na papierze fotograficznym wykonanych 
podczas imprezy zdjęć. Na koniec tradycyj-
nie już losowanie nagród wśród wszystkich 
uczestników oraz dekoracja zwycięzców 
przy strzałach symbolicznego „szampana”. 
Zapowiada się całkiem ciekawie i tak z pew-
nością będzie gdyż zwycięstwo w klasyfika-
cji generalnej nie jest jeszcze przesądzone. 

Harmonogram zawodów:
9.30 – otwarcie biura zawodów (Rynek)
11.30 – zakończenie zapisów; oficjalny tre-
ning na trasie
12.00 – rozpoczęcie zawodów – wyścig in-
dywidualny na czas
13.00 – rozpoczęcie wyścigów eliminacyjnych
15.00 – wyścigi finałowe
16.00 – dekoracja zwycięzców i zakończe-
nie imprezy

Harmonogram ma charakter informacyjny 
i może ulec zmianie (w przypadku mniejszej 
ilości zawodników wyścigi finałowe rozpocz-
ną się wcześniej).

Mat. pras.
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Wiceminister Obrony 
Narodowej w Cieszynie

We wtorek 11 sierpnia br. wiceminister obrony narodowej Maciej 
Jankowski wraz z sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa prof. dr. hab. Andrzejem Kunertem, przedstawicielami sztabu 
WP i dowódcami jednostek wojskowych złożyli wizytę w Cieszynie.

Przyjazd tego znamienitego grona do naszego miasta poprze-
dziły poranne uroczystości poświęcenia odrestaurowanego grobu 
śp. płk. Józefa Kossarka na cmentarzu w Bielsku-Białej oraz uroczy-
stości złożenia wieńca i zapalenie znicza na mogile śp. plut. Edwar-
da Biesoka ps. „Edek” w Mazańcowicach.

Pierwszym punktem programu wizyty był pokaz musztry pa-
radnej na cieszyńskim Rynku w wykonaniu krakowskiej Orkiestry 
Wojskowej. Następnie delegacja MON zwiedziła prywatne Muzeum 
4. Pułku Strzelców Podhalańskich oraz Ośrodek Edukacji Obronnej 
przy ul. Mała Łąka w Cieszynie.

Oficjalną cześć wizyty zakończyło wręczenie Krzysztofowi 
Neściorowi przez wiceministra obrony narodowej brązowego 
medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju, a także odznaczenie 
przez prof. Kunerta z-cy burmistrza Cieszyna Bogdana Ścibuta 
złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za „po-
nadstandardową działalność związaną z upamiętnianiem miejsc 
walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi 
miejscami”.

UM Cieszyn

Wiceminister MON odznacza K. Neściora – społecznika, radnego powiatowego. Sekretarz ROPWiM odznacza Bogdana Ścibuta – z-cę burmistrza Cieszyna.

Przemawia z-ca burmistrza Cieszyna Bogdan Ścibut, społeczny opiekun 
grobu śp. płk. Józefa Kossarka.

Delegacja MON składa kwiaty na grobie śp. plut. Edwarda Biesoka 
ps. „Edek” w Mazańcowicach.

Delegacja na cieszyńskim Rynku. Po muzeum 4PSP oprowadzał gości Krzysztof Neścior, jego założyciel.
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30 tysięcy wsparcia
Biblioteka Miejska w Cieszynie otrzyma-

ła dofinansowanie z Biblioteki Narodowej 
w kwocie 30 tys. 50 zł na zakup nowości 
wydawniczych w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota, jaką 
udało się pozyskać, jest wypadkową kilku 
czynników, m.in. budżetu instytucji, wiel-
kości księgozbioru, liczby czytelników oraz 
wypożyczeń na stu mieszkańców.

Nowości wydawnicze biblioteka będzie 
kupować systematycznie od sierpnia do 
listopada br. Priorytetem będzie literatu-
ra piękna dla dorosłych, w tym książki po-
dróżnicze, biograficzne i sensacyjne, które 
cieszą się największym zainteresowaniem 
wśród czytelników, książki dla dzieci 
i młodzieży, a także nowości z zakresu li-
teratury naukowej i popularnonaukowej. 
Warto pamiętać, że mieszkańcy mogą sa-
modzielnie zgłaszać swoje zapotrzebowa-
nie na książki.

Można to zrobić osobiście zgłaszając 
swoje życzenia odnośnie zakupu bibliote-
karkom dyżurującym za ladą, ale również 
na bibliotecznej stronie www.biblioteka.
cieszyn.pl w zakładce „Zaproponuj książ-
kę”.

Biblioteka Miejska

Do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie trafią nowo-
ści za 30 tysięcy złotych.
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Snowboardzista na 
podium zawodów w golfie

Mateusz i Michał Ligoccy z Cieszyna 
zostali zaproszeni do Berlina na... turniej 
golfowy.

Na polu golfowym Faldo rywalizowali 
zawodnicy na co dzień uprawiający snow-
board, surfing, narciarstwo freestylowe 
czy jeżdżący na rowerach.

– Wraz z Mateuszem zostaliśmy zapro-
szeni, by wzmocnić drużynę snowboardu. 
Udało mi się zagrać fantastyczną rundę 
i ostatecznie stanąć na najwyższym stopniu 
podium tego prestiżowego turnieju. Mate-
usz uplasował się na piątym miejscu. Jest to 

Poznawali przyrodę
Wyjazd do Ogrodów Kapiasa w Goczał-

kowicach-Zdroju był pierwszym elementem 
wolontariatu pracowniczego – Wykaż się 
inicjaTywą. W rejonie śląska został zrealizo-
wany projekt autorstwa Małgorzaty Kacyrz 
– z oddziału Czechowice-Dziedzice Grupy 
Raben, pt. Poznajemy przyrodę i jesteśmy ECO.

19 czerwca 2015 roku Raben Polska od-
dział Czecho wice-Dziedzice wraz z Nie-
publicznym Przedszkolem Bajlandia zor-
ganizował wyjazd do Ogrodów Kapias 
w Goczałkowicach Zdrój. W wycieczce 
brało udział 40 przedszkolaków z dwóch 
najstarszych grup wiekowych – 5- i 6-latki 
oraz 8 opiekunów. Celem wyjazdu było za-
znajomienie dzieci z otaczającą przyrodą.

Dzięki wiedzy jednej z opiekunek 
z przedszkola dzieci w ciekawy sposób po-
znały różne rośliny, krzewy, kwiaty oraz 
drzewa. Kolejnym etapem był zakup roślin 
przez firmę Raben dla przedszkola oraz 
wielka zabawa przy sadzeniu kwiatów, by-
lin i drzewek w przedszkolnym ogródku. 
Ciężka praca została zwieńczona słodkim 
poczęstunkiem w formie ciasta jabłkowe-
go, oczywiście upieczonym z jabłek zebra-
nych z okolicznych sadów. A każda z posa-
dzonych roślin zneutralizuje w całym cyklu 
życia 750 kg dwutlenku węgla.

Mat. pras.

Uroczystość 
wspomnieniowa 
Władysławy Sikorowej

Władysława Sikorowa.

W poniedziałek 24 sieprnia 2015 minie 
dokładnie 5 lat, kiedy na wieczną wartę 
odeszła hm. Władysława Sikorowa, z domu 
Pawłowska. Była też matką chrzestną stat-
ku Ziemia Cieszyńska, masowca o wypor-
ności 30 tys. ton, który pływa po morzach 
i oceanach, a wodowany był w Turcji. Pod-

czas II wojny światowej była więźniarką 
niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrück, gdzie powstała konspira-
cyjna drużyna harcerek Mury. Drużynową 
była hm. Józefa Kantor, której 25. rocznica 
śmierci w Szopienicach przypada właśnie 
w bieżącym roku. Minie również piąta rocz-
nica śmierci Ani Burdówny z Łodzi, harcer-
ki z Murów, którą za bezgraniczną opiekę 
nad chorymi więźniarkami nazwano Anio-
łem z Ravensbrück, poetkę, oznaczoną tuż 
przed śmiercią w sędziwych 99 latach życia 
Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restitu-
ta. Rocznice te, przypadające w 2015 roku, 
stały się inspiracją zorganizowania w Cie-
szynie uroczystej akademii dla uczczenia 
70. rocznicy wyjścia na wolność harcerek 
z Murów, więzionych w  Ravensbrück. Te 
wspaniałe kobiety, które przeszły przez pie-
kło straszliwego obozu koncentracyjnego, 
zostały wierne harcerskim ideałom i przy-
rzeczeniu służenia swej ojczyźnie – Polsce.

To one napisały na brązowej tablicy 
w obozie Ravensbrück swe memento: Jeżeli 
echo naszych słów zamilknie – zginiemy. Dla-
tego serdecznie zapraszamy Szanownych 

Państwa na uroczystość, będącej hołdem 
dla tych 40 tys. polskich kobiet, z których 
tylko znikoma część doczekała wolności. 
Są jeszcze żyjące w bardzo sędziwym wieku 
harcerki Murów, które, jeżeli zdrowie im do-
pisze, obiecały przyjechać do Cieszyna. Uro-
czystość w poniedziałek 24 sierpnia 2015 r. 
rozpocznie harcerska msza św. w kościele 
parafialnym pw. Marii Magdaleny w Cieszy-
nie o godz. 15.00, zaś o godz. 16.00 w sali 
widowiskowej Domu Narodowego odbędzie 
się uroczystość wspomnieniową, podczas 
której mamy zamiar przekazać przesłanie 
dla nas i młodzieży.

Mat. pras.

jedno moich największych osiągnięć w gol-
fie, w którego z przyjemnością gram między 
sezonami zimowymi – powiedział Michał 
Ligocki.
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Nowe przepisy regulujące kwestię 
usuwania drzew i krzewów

Od dnia 28 sierpnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, które wprowadzają szereg 
istotnych zmian, dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości. Zmiany mają w swoim założeniu usprawnić pro-
ces uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, obniżyć 
opłaty i kary administracyjne z tego tytułu oraz zróżnicować ich 
wysokość w zależności od okoliczności sprawy, jak również zapew-
nić większą efektywność nowych nasadzeń. 

Jedna z zasadniczych zmian wprowadzonych w wyniku noweliza-
cji ustawy o ochronie przyrody polega na określeniu wielkości ob-
wodów pni drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają 
obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia. Dzięki temu w stosunkowo 
prosty sposób każdy posiadacz nieruchomości będzie mógł ustalić, 
czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę danego drze-
wa. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą wymóg uzyskania zezwole-
nia dotyczyć będzie usunięcia drzew, których obwód mierzony na 
wysokości 5 cm nad ziemią przekracza 25 cm, a w przypadku topo-
li, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego – 35 cm. 

Ustawa znosi także obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usu-
wanie krzewów z ogrodów przydomowych, a także powalonych lub 
złamanych przez wiatr drzew. Te ostatnie będą mogły być usunię-
te przez określone w ustawie służby (m.in. straż pożarna, wojsko, 
zarządcy dróg i kolei) lub po oględzinach przeprowadzonych przez 
organ właściwy do wydania zezwolenia, potwierdzających, że dane 
drzewa lub krzewy stanowią tzw. wywrot lub złom.

W przypadkach gdy wycinka wynika z procesu inwestycyjnego 
nowe przepisy stanowią, iż drzewa i krzewy będą mogły być usu-
nięte po uzyskaniu przez inwestora stosownego pozwolenia na bu-
dowę, co ma na celu zabezpieczenie zadrzewień przed niepotrzeb-
ną wycinką.

Ważną zmianą jest doprecyzowanie kwestii niszczenia zieleni, 
np. w wyniku niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew – 
zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie 
podlegało karze za uszkodzenie drzewa (w wysokości 60% opłaty za 
jego usunięcie), natomiast pozbawienie drzewa ponad połowy jego 
korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wynie-
sie dwukrotność opłaty. Wyjątek stanowić będą sytuacje, w których 
redukcja korony związana jest z usuwaniem posuszu i gałęzi nadła-
manych, utrzymywania formowanego kształtu korony drzewa, bądź 
konieczności przywrócenia jego statyki. W tym ostatnim przypad-
ku niezbędne będzie jednak sporządzenie stosownej dokumentacji 
(w tym fotograficznej), wskazującej na konieczność przeprowadze-
nia tego rodzaju zabiegu.

Jedną z kluczowych zmian jest rozszerzenie kręgu posiadaczy nie-
ruchomości, którzy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwo-
lenia na usunięcie drzew i krzewów, bez konieczności dołączania 
zgody formalnych właścicieli nieruchomości. Dotychczas to ułatwie-
nie dotyczyło wyłącznie użytkowników wieczystych, natomiast po 
zmianie przepisów zgoda właścicielska nie będzie wymagana rów-
nież w przypadku wniosku składanego przez:

• spółdzielnię mieszkaniową,
• wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli 

zarząd nieruchomością wspólną zarządowi,
• zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
• posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
W przypadku dużych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze-

branie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na usu-
nięcie drzew i krzewów często było bardzo czasochłonne i skom-
plikowane. W myśl nowych przepisów spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe będą miały obowiązek poinformowania w sposób 
zwyczajowo przyjęty (np. w formie ogłoszenia wywieszonego na 

tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych) swoich członków oraz 
właścicieli budynków lub lokali nie będących członkami, o zamiarze 
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub 
krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie 
uwag. Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu winien być złożony 
do właściwego organu nie później niż w ciągu 12 miesięcy od upływu 
terminu na zgłaszanie uwag.

Znaczącym usprawnieniem administracyjnym jest zmiana po-
legająca na możliwości powiadamiania stron postępowania o de-
cyzjach lub innych czynnościach administracyjnych w trybie ob-
wieszczenia – co możliwe będzie w postępowaniach, w których 
liczba stron przekraczać będzie 20.

Zmiany objęły również przypadki, w których nie jest ponoszo-
na opłata za usunięcie drzew i krzewów – dotychczasowy wykaz 
poszerzony został m.in. o działania mające na celu przywrócenie 
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego, 
zgodnego z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu. W tym przypadku należy jednak 
zwrócić uwagę, na określone przez ustawodawcę parametry wiel-
kościowe (w odniesieniu do drzew), bądź wiekowe (w odniesieniu 
do krzewów), stanowiące podstawę do zwolnienia z opłat (ale nie 
z zezwoleń).

Warto również wskazać na nowe lub zmodyfikowane definicje, 
jakie wprowadza nowelizacja ustawy – sprecyzowanie takich pojęć 
jak: „drzewo”, „krzew”, „złom”, „wywrot”, „żywotność drzewa lub 
krzewu” oraz „tereny zieleni” ułatwić ma właściwe stosowanie sze-
regu przepisów ustawy. 

Bez zmian pozostały kompetencje administracyjne – zezwole-
nie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wy-
daje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy 
nieruchomość stanowi własność gminy – starosta. Zezwolenie na 
usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków znajduje się w kompetencji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. W dalszym ciągu usuwanie drzew w pasie 
drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków to-
poli, poprzedzone jest uzgodnieniem dokonywanym z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska.

W momencie wejścia w życie znowelizowanych przepisów usta-
wy o ochronie przyrody na stronach internetowych Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie zamieszczone zostaną stosowne formularze 
wniosków, przydatne w procesie uzyskiwania zezwolenia na usu-
nięcie drzew lub krzewów. Bliższe informacje i wyjaśnienia w za-
kresie nowej procedury związanej z usuwaniem drzew i krzewów 
można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach pracy urzę-
du (pok. nr 117 w budynku Ratusza, tel. 33 47 94 270 (272), e-mail: 
ochrona@um.cieszyn.pl)

Wydział OŚR

Jedna ze zmian polega na określeniu wielkości obwodów pni drzew.

Fo
t.

 p
ix

ab
ay

.c
om



1114 sierpnia 2015
Nr 17 (867)ogłoszenia i komunikaty

Składanie wniosków do 
projektu budżetu na 2016 rok

W związku z rozpoczęciem prac związanych 
z opracowaniem projektu budżetu na 2016 rok 
zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz 
jednostki organizacyjne Gminy w tworzeniu pro-
jektu budżetu.

Organizacje społeczne, polityczne oraz 
mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski – do 
31 sierpnia 2015 roku. Podmioty niezaliczone 
do sektora finansów publicznych – do 15 paź-
dziernika 2015 roku (wnioski składamy na for-
mularzu będącym załącznikiem nr 1 do Uchwały 
nr V/29/11 Rady Miejskiej w Cieszynie).

Informujemy, że złożone wnioski stanowią 
materiały pomocnicze do opracowania projek-
tu budżetu. Wnioski można składać osobiście w 
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub prze-
syłać listownie na adres: Urząd Miejski w Cie-
szynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

UM Cieszyn

14 sierpnia – Urząd, ZBM i PSZOK 
nieczynne, 17 sierpnia – MOSiR

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta Cieszyna Nr 120.5.2015 z dnia 
21 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany czasu 
pracy oraz wyznaczenia dni wolnych od pra-
cy w zamian za święta przypadające w sobotę, 
Urząd Miejski w Cieszynie w dniu 14 sierpnia 
(piątek) jest nieczynny. 

* * *
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. 

z o.o. uprzejmie informuje, że na podstawie Za-
rządzenia wewnętrznego nr 49/2014 Prezesa 
Zarządu Spółki, piątek 14 sierpnia jest dniem 
wolnym od pracy, w zamian za świąteczną sobo-
tę przypadającą 15 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu pra-
cy. Ewentualne awarie można zgłaszać pod 
dyżurnymi numerami tel.: 33 85 11 886 oraz 
663 856 000.

* * *
Informujemy, że w dniu 14 sierpnia Punkt Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. 
PSZOK) zlokalizowany przy ul. Motokrosowej 27 
w Cieszynie jest nieczynny.

* * *
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszy-

nie informuje, że 17 sierpnia 2015 r. jest dniem 
wolnym od pracy w zamian za niewykorzystany 
jako wolna sobota dzień 15 sierpnia 2015 r. In-
formacja nie dotyczy obiektów sportowych MO-
SiR w tym Kąpieliska Miejskiego.

UM

Basen będzie otwarty dłużej

W sezonie 2015 kąpielisko jest czynne od 
13 czerwca. Na terenie obiektu można skorzy-
stać z dużego basenu o wymiarach olimpijskich 
50x25 metrów i mniejszego połączonego ze zjeż-
dżalnią oraz brodzika dla najmłodszych z małą 
zjeżdżalnią.

Przy basenie znajdują się również dwa boiska 
do siatkówki plażowej i stół do tenisa stołowe-
go. Sprzęt sportowy (piłki, rakietki do tenisa 
stołowego, rakietki do badmintona, itp.) można 
wypożyczyć u gospodarzy obiektu. W sezonie 
2013 przygotowany został tor do skimboardu. 
Na piętrze znajdują się bufet z tarasem, a także 
punkt medyczny i pokój ratowników. Kąpielisko 
czynne jest od czerwca do września. Godziny 
otwarcia kąpieliska miejskiego są uzależnione 
od warunków pogodowych.

Ceny biletów: normalny – 6 zł, ulgowy – 4 zł, 
(uczniowie, studenci, osoby niepełnosprawne 
i emeryci), ulgowy – 3 zł (dzieci szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych w grupie zorganizowanej 
z opiekunem, liczącej co najmniej 10 osób), karnet 
normalny – 25 zł (5-wejściowy), karnet ulgowy – 
15 zł (5-wejściowy).

Dzieci do lat 6 wstęp wolny. Po godz. 15.00 bilet 
normalny – 3 zł, ulgowy – 2 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszy-
nie informuje, że od dnia 7 sierpnia 2015 r. do 
odwołania kąpielisko miejskie czynne będzie 
od 9.30 do 19.30.

MOSiR

Utrudnienia w ruchu 23 sierpnia

23 sierpnia br. Cieszyn gościł będzie uczest-
ników III edycji Amatorskiego Wyścigu Motocy-
klowego O Błękitną Wstęgę Olzy, który organizo-
wany jest przez MotoBrothers Klub z Cieszyna 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cie-
szynie.

W związku z powyższym zachodzi koniecz-
ność wyłączenia z ruchu kołowego w dniu zawo-
dów, tj. 23 sierpnia lub w przypadku ich przeło-
żenia na termin rezerwowy w dniu 6 września, 
ul. Gwido Langera od ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Frysztacką do początku ul. Jabłonnej Jed-
nocześnie wyłączony zostanie z ruchu fragment 
ul. Ładnej – ok. 100 metrów od skrzyżowania 
z ul. Langera, gdzie usytuowany będzie park 
maszyn, Wyznaczony zostanie także objazd dla 
mieszkańców do ul. Ładnej od strony ul. Kościel-
nej. Wymienione ograniczenia w ruchu nastąpią 
w godzinach od 8.00 do 18.00.

Oficjalne otwarcie wyścigu nastąpi o godz. 
10.00 i bezpośrednio po nim rozpoczną się prze-
jazdy konkursowe.

Utrudnienia w ruchu 30 sierpnia

30 sierpnia br. w Cieszynie odbędzie się ama-
torski wyścig kolarski City Race – Eliminator 
MTB. Głównym organizatorem wszystkich eta-
pów wyścigu jest firma Active Group z Jeleniej 
Góry, a w przypadku Cieszyna współorganizato-
rem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W związku z powyższym zachodzi koniecz-
ność wyłączenia z ruchu kołowego i częścio-
wo również pieszego w dniu zawodów od 
godz. 10.00 do godz. 18.00 fragmentu płyty 
Rynku na której wyznaczona będzie część tra-
sy oraz parking dla zawodników, ul. Głębokiej 
na odcinku od Rynku do ok. 30 metrów poni-
żej wylotu ul. Kominiarskiej, ul. Kominiarskiej, 
fragmentu parkingu na Placu Teatralnym od 
wylotu ul. Kominiarskiej do ul. Fredry, ul. Fre-
dry oraz fragmentu Starego Targu od ul. Fredry 
do ul. Głębokiej.

Ograniczenia w dniach 23 i 30 sierpnia zo-
stały ustalone w porozumieniu z Policją, Strażą 
Graniczną i odpowiednimi służbami miejskimi.

Na czas trwania imprez sportowych prosimy 
o korzystanie z objazdów. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy 
i prosimy o wyrozumiałość. Zapraszamy jed-
nocześnie do kibicowania zawodnikom życząc 
niezapomnianych wrażeń.

Organizatorzy wyścigów

Dzierżawa nieruchomości

Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do 
wydzierżawienia na czas nieoznaczony w dro-
dze bezprzetargowej część działki nr 8/103 
obr. 52 o pow. 1 432 m2 położonej wokół budyn-
ków wielorodzinnych, w rejonie ul. Tysiąclecia 
w Cieszynie.

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wy-
dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 
1, I piętro) na okres od dnia 6 sierpnia do dnia 26 
sierpnia 2015 r.

Wydział GN

Lokal do zbycia

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz aktualnych najemców:

• lokal mieszkalny nr 25 położony w budynku 
przy ul. Moniuszki 7 w Cieszynie wraz z udzia-
łem do nieruchomości gruntowej i części wspól-
nych budynku w 6690/241396 części,

• lokal mieszkalny nr 21 położony w budynku 
przy ul. Macierzy Szkolnej 3 w Cieszynie wraz 
z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 4680/132117 części.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres 21 dni, tj. od 5 sierpnia 2015 r. do 
25 sierpnia 2015 r.

Wydział GN Najem lokali

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu:

• w drodze dwuetapowego przetargu ustne-
go, nieograniczonego lokal użytkowy położony 
na parterze budynku nr 30 przy ul. Głębokiej 
w Cieszynie o łącznej powierzchni użytkowej 
36.44 m2.

• w drodze dwuetapowego przetargu ustne-
go, nieograniczonego lokal użytkowy położony 
na parterze budynku nr 32 przy ul. Głębokiej 
w Cieszynie o łącznej powierzchni użytkowej 
57.95 m2 (w tym: 51.95 m2 – powierzchnia han-
dlowa, 6.00 m2 – przynależny magazyn).

• w drodze dwuetapowego przetargu ustnego, 
nieograniczonego lokal użytkowy położony bu-

dynku nr 1 przy Placu Św. Krzyża w Cieszynie 
o łącznej powierzchni użytkowej 57.68 m2.

• w drodze pisemnego przetargu nieograni-
czonego, lokal użytkowy położony w budynku 
nr 7 przy ul. Przykopa w Cieszynie o łącznej 
powierzchni użytkowej 42.21 m2.

Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszo-
ne 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 2a, I piętro, pokój nr 18, 
tel. 33 852 37 52.

ZBM
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12 ogłoszenia i komunikaty

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny 
przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowa-
nej nieruchomości położonej w Cieszynie w rejo-
nie ul. Skrajnej, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działki obrębu 21 o numerach: 30/79 
o pow. 802 m2 oraz 30/81 o pow. 28 m2 (łącz-
na pow. 830 m2), obj. KW nr BB1C/00100703/7 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Przetarg odbędzie się 10 września 2015 r. 
w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Ry-
nek 1, I piętro) o godz. 10.20. Przetarg jest ogra-
niczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
29.000,- zł. Sprzedaż podlega opodatkowaniu 
podatkiem VAT wg stawki 23% na podstawie 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.). Podatek zostanie doliczo-
ny do ceny ustalonej w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wy-
sokości 2.900,- zł oraz osobiste lub pisemne 
zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
uczestnictwa w przetargu przez osoby spełnia-
jące warunki przetargu (właściciele lub wieczy-
ści użytkownicy działek sąsiednich) w terminie 
do dnia 4 września 2015 r.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miej-
skiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 
1050 1083 1000 0022 6985 8169. Szczegółowe 
ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na 
stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl, oraz na 
tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.

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

Wydział GN

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny 
przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści położonej w Cieszynie przy ul. Zamarskiej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 2/1 obr. 14 o pow. 404 m2, obj. KW nr 
BB1C/00041192/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Przetarg odbędzie się 10 września 2015 r. 
w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
(Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00 Przetarg jest 
ograniczony do właścicieli nieruchomości przy-
ległych do dz. 2/1 obr. 14. Cena wywoławcza do 
przetargu wynosi 14.000,- zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
osobiste lub pisemne zgłoszenie do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez 
osoby spełniające warunki przetargu (właści-
ciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w for-
mie pieniężnej, wadium w wysokości 1.400,- zł, 
w terminie do dnia 4 września 2015 r. Dopusz-
cza się również dokonanie zgłoszenia za pośred-
nictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
grunty@um.cieszyn.pl 

Wadium należy wnieść przelewem na konto 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 
1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cie-
szynie. Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało 
zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cie-
szyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.

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

Wydział GN

Sprawdź, czy masz 
prawidłowo ustalony 
czynsz za najem komunalnego 
lokalu mieszkalnego

Obowiązujące w komunalnych lokalach miesz-
kalnych stawki czynszu są kształtowane zgod-
nie z polityką czynszową Gminy Cieszyn, za-
wartą w Uchwale Nr XVI/169/12 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie 
programu gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem Gminy Cieszyn. Stawka czynszowa jest 
indywidualnie ustalana dla każdego lokalu i jest 
związana z danym lokalem. Natomiast od sytu-
acji finansowej najemcy tego lokalu zależy, czy 
zapłaci on pełną stawkę czynszową, czy też uzy-
ska prawo do jej obniżenia.

Pełną stawkę czynszową zapłacą najemcy, 
których dochód miesięczny na jednego członka 
rodziny wynosi więcej niż 2021,13 zł w gospo-
darstwach jednoosobowych i 1584,81 zł w go-
spodarstwach wieloosobowych. 

Jeżeli dochód jest niższy najemcy przysługuje 
prawo do skorzystania z obniżki stawki czyn-
szowej o 20, 25 lub 30 procent, w zależności od 
osiąganego dochodu.

Warunkiem ubiegania się o obniżkę staw-
ki czynszowej jest nie posiadanie zaległości 
w opłatach za najem lokalu lub zawarcie porozu-
mienia o spłacie zadłużenia.

Pełny zakres informacji na temat możliwo-
ści skorzystania z obniżki stawek czynszowych 
znajduje się na stronie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. 
www.zbm.cieszyn.pl, zakładka „Informacje dla 
mieszkańców”, następnie „Sprawdź czy możesz 
ubiegać się o obniżkę czynszu” oraz na stronie 
www.bip.zbm.cieszyn.pl w zakładce „Informacje 
podstawowe”, dalej „Druki”, następnie „Doku-
menty wymagane przy ubieganiu się o obniżkę 
stawki czynszowej”.

ZBM

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

MOPS

Najem miejsca postojowego

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o. o. informuje, że przeznacza do najmu 
w drodze pisemnego przetargu ograniczonego 
miejsce postojowe położone w budynku przy 
ul. Towarowej nr 7 w Cieszynie o powierzchni 
28,20 m².

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej Za-
kładu www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o. o. ul. Liburnia 2a, I piętro, pokój nr 10, 
tel. 33 852 03 63.

ZBM

Letnia Szkoła Designu

Do 25 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia 
do udziału w tegorocznej edycji Letniej Szkoły 
Designu, która jest poświęcona projektowaniu 
identyfikacji wizualnej dla szeroko rozumianej 
sfery kultury. Zajęcia kierujemy do projektan-
tów (grafików, plastyków) pracujących dla in-
stytucji kultury i instytucji publicznych, ale też 
festiwali i innych wydarzeń.

W programie warsztatów zaplanowano ćwi-
czenia praktyczne oraz wykłady dotyczące wie-
dzy z zakresu całościowej identyfikacji, a także 
metodologii tworzenia informacji wizualnej. 
Warsztaty poprowadzą eksperci w dziedzinie 
tworzenia systemów informacji, identyfikacji 
wizualnej oraz typografii.

Warsztaty odbędą się od 8 do 11 września w 
Zamku Cieszyn. Liczba miejsc jest ograniczona! 
O uczestnictwie nie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie 
formularza rejestracyjnego wraz z portfolio. For-
mularz, cennik oraz informacje na www.zamek-
cieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

Kalendarium wydarzeń 
w Cieszynie

Uprzejmie informujemy, że w Cieszyńskim 
Centrum Informacji (Rynek 1) dostępne są ulot-
ki z miesięcznymi kalendariami wydarzeń w na-
szym mieście, a w Wydziale Kultury i Turystyki 
Urzędu Miejskiego (pokój 103, I piętro ratusza) 
– również plakaty.

Szczególnie zapraszamy społeczników, przed-
stawicieli stowarzyszeń i animatorów kultury 
do kolportowania tych materiałów w swoich 
środowiskach. Istnieje również możliwość do-
dawania imprez do miesięcznego kalendarium 
i współredagowania naszego materiału.

W tym celu prosimy o kontakt z Wydziałem 
Kultury i Turystyki w celu ustalenia szczegó-
łów: tel. 33 4794 340, e-mail: kultura1@um.cie-
szyn.pl.

Wydział Kultury
UM w Cieszynie
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PREMIERY
14-20.08 g. 15.00 Sekrety morza – dubbing 
(animowany film familijny/fantasy), Irl./
Dania/Bel./Luks./Fr., b.o.
14-20.08 g. 16.45 Papierowe miasta – napi-
sy (romans/tajemnica), USA, od lat 12
14-20.08 g. 18.45 Nieracjonalny mężczyzna 
– napisy (komediodramat), USA, od lat 15
14-20.08 g. 20.30 Taśmy Watykanu – napi-
sy (horror), USA, od lat 15
21-27.08 g. 14.00 2D Mały Książę – dubbing 
(animowany/fantasy), Francja, b.o.
21-27.08 g. 16.00 3D Mały Książę – dubbing 
(animowany/fantasy), Francja, b.o.
21-27.08 g. 18.00 Nieracjonalny mężczyzna 
– napisy (komediodramat), USA, od lat 15
21-27.08 g. 19.45 Mission: Impossible – Ro-
gue Nation – napisy (thriller/film akcji), 
USA, od lat 12
28.08-3.09 g. 14.30 Barbie: Rockowa księż-
niczka – dubbing (familijny/animowany), 
USA, b.o.
28.08-3.09 g. 16.15 Fantastyczna Czwórka 
– dubbing (fantasy/przygodowy film akcji), 
USA, od lat 12
28.08-3.09 g. 18.15 Fantastyczna Czwórka 
– napisy (fantasy/przygodowy film akcji), 
USA, od lat 12
28.08-2.09 g. 20.15 Żyć nie umierać 
(komediodramat/obyczajowy), Polska, 
od lat 15
Wakacyjne Kino Familijne
17.08 g. 10.30 Papierowe miasta – napisy 
(romans/tajemnica), USA, od lat 12
18.08 g. 10.30 Sekrety morza – dubbing 
(animowany film familijny/fantasy), Irl./
Dania/Bel./Luks./Fr., b.o.
19.08 g. 10.30 Alfie,  mały  wilkołak – 
dubbing (familijny/przygodowy), Dania, 
od lat 6
20.08 g. 10.30 Sekrety  morza – dubbing 
(animowany film familijny/fantasy), Irl./
Dania/Bel./Luks./Fr., b.o.
25.08 g. 10.30 2D  Mały Książę – dubbing 
(animowany/fantasy), Francja, b.o.
26.08 g. 10.30 Imperium  robotów.  Bunt  
człowieka – dubbing (science-fiction), An-
glia, od lat 12
27.08 g. 10.30 3D  Mały Książę – dubbing 
(animowany/fantasy), Francja, b.o.
28.08 g. 10.30 Fantastyczna Czwórka – 
dubbing (fantasy/przygodowy film akcji), 
USA, od lat 12

TEATR

23.08 g. 17.00, 24.08 g. 18.00 Koncert galo-
wy w ramach Międzynarodowego Studenc-
kiego Festiwalu Folklorystycznego (cena 
15, 20 zł)
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

Poniedziałki, czwartki, g. 16.00 Szkółka 
szachowa dla najmłodszych.
23.08 g. 9.00 Jarmark Piastowski, Rynek
24.08 g. 15.00 Uroczystość wspomnienio-
wa poświęcona pamięci hm. Władysławy 
Sikorowej, kościół pw. św. Marii Magdaleny
29.08 g. 18.30 Strachy na Zamku – poże-
gnanie wakacji, Wzgórze Zamkowe
WYSTAWY
Galeria
Do 27.08 Polska Szkoła Plakatu – Plakat Te-
atralny – wystawa ze zbiorów Jarosława 
Mrożkiewicza
Galeria „Na Piętrze”
Do 31.08 Wystawa prac z Pracowni ma-
larstwa i rysunku COK

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
Kreatywne Moliki
17.08 g. 14.00 – Kiedy byłam mała
24.08 g. 14.00 – Tik-tak mówią szczerze 
najróżniejsze czasomierze
31.08 g. 14.00 – Ślimak – domator
Moliki Czytają
18.08 g. 14.00 – Chemik na nocniku
25.08 g. 14.00 – Jak cesarz pije herbatę
Moliki w Plenerze
19.08 g. 14.00 – Zebra z pingwinem przy-
chodzą do fotografa
26.08 g. 14.00 – Miotła czarownicy Irenki
Rozbawione Moliki
14.08 g. 14.00 – Prawda czy fałsz?
21.08 g. 14.00 – Bajeczka matematyczna
28.08 g. 14.00 – Domalunki
Moliki i Bajkobranie:
Do 31.08 g. 10.00 – Bajkobranie – projek-
cja bajek i filmów dla dzieci.

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
Od 7.08 Cieszyńskie introligatorstwo

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-

takcie telefonicznym: 604 833 667, Krzysz-
tof Neścior.

MUZEUM DRUKARSTWA

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
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
WYDARZENIA
27.08 g. 20.30 Muzyka Świata
29.08 g. 18.30 Strachy na Zamku, Wzgórze 
Zamkowe
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
codziennie w godz. 10.00-18.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne codziennie: g. 9.00-19.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE

Do 31.08 Plaża na Rynku – darmowe leża-
ki, każda sobota (poza 15.08) – występy dj-
-ów ze Śląska, Rynek
15.08 g. 15.00 Wieczór Narodów – naro-
dowe tańce, pieśni i piosenki przedstawią 
uczestnicy Letniej Szkoły Języka i Kultury 
Polskiej, Rynek
16.08 g. 13.00 Filmowy Piknik Rodzinny
20.08 g. 16.00 Letnia Szkoła Rodzenia, Klub 
F44 w Wyższej Szkole Biznesu, ul. Frysztac-
ka 44
Do 20.08 Punkt Informacyjny Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2016, Rynek
21.08 g. 17.00 Witajcie w gościnnym Cieszy-
nie!, Rynek
22.08 g. 13.00 Plażowanie na Rynku przy 
muzyce + zabawy dla dzieci
Do 24.08 XXV Letnia Szkoła Języka i Kultu-
ry Polskiej
28.08 g. 21.30 Objazdowe Kino Allegro 
przedstawia: „Pulp Fiction”, Rynek
29.08 g. 17.00 Plażowanie na Rynku przy 
muzyce, Rynek
Do 30.08 XXVIII Międzynarodowy Studenc-
ki Festiwal Folklorystyczny
Do 31.08 Fotografie Sylwii Dwornickiej, 
Herbaciarnia Laja, Wzgórze Zamkowe
Do 31.08 Tatry w obiektywie, Galeria 
Zmienna Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Ze-
spół Poradni Specjalistycznych, ul. Bielska 4
Do 31.08 Krew darem życia, Sala Konferen-
cyjna Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowe-
go, ul. Bielska 4

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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Do 15.09 proKreatywni, Galeria Uniwersy-
tecka UŚ, ul.Bielska 62
Do 30.09 Wyjątkowa książka z mojej biblio-
teki szkolnej, Biblioteka Wojewódzka w Biel-
sku-Białej, filia w Cieszynie, ul. Stalmacha 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

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
15.08 g. 14.00 II Otwarte Mistrzostwa Cie-
szyna w Armwrestlingu, Kąpielisko Miej-
skie, al. J. Łyska 23
18.08 g. 10.00 Darmowe zajęcia BuggyGym, 
Sport Most w Parku nad Olzą, al. J. Łyska
23.08 g. 10.00 III Amatorski Wyścig Moto-
cyklowy „O błękitną wstęgę Olzy”
Do 23.08 (każda niedziela) g. 15.00 Aqua 
aerobik, Kąpielisko Miejskie, al. J.Łyska 23
26.08 g. 10.00 Darmowe zajęcia BuggyGym, 
Sport Most w Parku nad Olzą, al. J. Łyska
Do 26.08 (poniedziałki i środy) g. 17.00-
19.00 Zajęcia sportowe z zakresu judo, Pa-
wilon judo przy ul. Sarkandra
27-30.08 III Cieszyński Rajd Motocykli Za-
bytkowych im. płk Gwido Langera
Do 27.08 (wtorki i czwartki) g. 10.00-11.30 
Zajęcia sportowe z zakresu karate „Spróbuj 
karate”, ul. Śrutarska 39
Do 28.08 poniedziałki g. 16.00-16.45, śro-
dy g. 11.00-11.45 Wakacyjna nauka pływa-
nia, Kąpielisko Miejskie, al. J.Łyska 23
30.08 Cieszyn City Race – Eliminator MTB, 
Rynek
30.08 Cieszyńska Liga Siatkówki, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24

PO 2 STR. OLZY

14.08 g. 13.00 Rockování nad Olzou, Park 
Adama Sikory przy ul. Kasztanowej
15.08 g. 15.00 Wyścig pojazdów beznapę-
dowych „Šlapej, nebo zemři”, Park Adama 
Sikory przy ul. Kasztanowej
20.08 g. 17.30 Šlágrování, Rynek Cz. C.
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA 
ul. Główna 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 10.00-15.00)
14.08 g. 17.00 Piosenki Jaromíra Nohavicy i 
innych… (70 koron)
Do 20.08 Sławomir Iwański: Plakaty
21.08 g. 17.00 Ładnie Emaliowane, Otwar-
cie wystawy Emalii Artystycznej Studen-
tów I Wykładowców UŚ
28.08 g. 17.00 Tamara Tomoszek & Petr Li-
twora Trio (70 koron)

ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
14 VIII 

– 
28 VIII

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

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

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

Sport

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. 33 479 53 54 (pon-pt, 8.00-16.00), 
w pozostałych dniach i godz. 33 851 29 29

Hospicjum Domowe

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

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
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 w piątki 
w godz. 11.00-20.00
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)

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
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska, dlatego jeszcze bez 

imion. Przypominamy, że poszukiwania zaginionego psa dobrze jest rozpocząć w schronisku 
dla zwierząt Azyl w Cieszynie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

RK

Adam Cieślar – animator kultury, pracownik 
Domu Narodowego, koordynator programu 
KinoSzkoła.

Pies (394/2015) – czarno-brązowy, znalezio-
ny 8 sierpnia 2015 roku w studzience kanali-
zacyjnej na ul. Zamarskiej. Jest nieśmiały, ale 
radosny.

Pies (393/2015) – biszkoptowy, szorstko-
waty, przywieziony 8 sierpnia 2015 roku 
z pl. Wolności, gdzie był krzywdzony przez 
właściciela. Duży i energiczny.

Dagmara Kowol – Inspektor w Wydziale Orga-
nizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
posiada już własnego psa.
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Zabytkowe motocykle 
przejadą przez Cieszyn

Automobilklub Cieszyński z Sekcją Po-
jazdów Zabytkowych zapraszają miłośni-
ków motocykli zabytkowych (wyproduko-
wanych do 31.12.1984 r.) na III Cieszyński 
Rajd Motocykli Zabytkowych im. płk Gwido 
Langera będący XII (motocyklową) Rundą 
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych.

Rajd na zlecenie zarządu głównego PZM 
wg. Regulaminu Mistrzostw Polski Pojaz-
dów Zabytkowych 2015. Program imprezy 
dostępny jest na www.cieszyn.pl. Cennik 
oraz informacje o uczestnictwie i wpiso-
wym dostępne na stronie organizatorów.

Mat. pras.

Symfonia serc – 
koncert charytatywny

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 występujących 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 Bez-
piecznie – chce się żyć! – seminarium z zakre-
su bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Teatr

Kino pod gwiazdami

Sztuka iluzji, quizy wiedzy filmowej, 
tropienie bajkowych postaci, kinowe ka-
lambury – a wieczorem pokazy plenerowe 
filmów: Pingwiny z Madagaskaru oraz Sky-
fall. Bank BGŻ BNP PARIBAS zaprasza na 
Filmowy Piknik Rodzinny, który odbędzie 
się 16 sierpnia w Cieszynie. W trakcie pik-
niku odbędą się liczne konkursy i zabawy.

Największym wyzwaniem będzie quiz 
wiedzy filmowej Widziałem, powiedziałem 
– wygrałem. Najmłodsi będą tropić bajkowe 
postaci i zabawią się w magiczne kalambury.

Nie lada wyzwanie czeka na uczestników 
Filmowego podróżowania. Najodważniejsze 
z rodzin udowodnią, że pakowanie waka-
cyjnego plecaka zajmuje im nie dłużej, niż 
wysłanie sms-a.

Będzie możliwość ścigania się w ukła-
daniu bajkowych kloców na czas i wzięcia 
udziału w konkursie sprawdzającym dyk-
cję. Dodatkową atrakcją Filmowego Pikni-
ku Rodzinnego będzie pokaz magicznych 
sztuczek przygotowany przez Radka Hof-
fmana, iluzjonistę, który wiedzę oraz pa-
sję wykorzystał do powołania pierwszego 
w Polsce Muzeum Sztuki Iluzji.

Dzień pełen wrażeń zakończą pokazy fil-
mowe.

Mat. pras.



Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41
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Chór Męski Parafii św. Jerzego w Cieszynie
Chór został założony w roku 1972, przez gru-
pę mężczyzn, którzy wyrazili wolę oddawania 
chwały Bogu przez śpiew chóralny, byli to: Karol 
Antony, Franciszek Fiedor, Franciszek Gajdzica, 
Władysław Gancarczyk, Emil Kałuża, Jan Kwicza-
ła, Roman Lanc, Stanisław Nowak, Władysław 
Zdrazil, Florian Zielonka, a dyrygentury podjął się 
Jan Raszka. Opiekunem chóru został ks. Alojzy 
Binda, w późniejszych latach ks. proboszcz Anto-
ni Pohl, następnie ks. proboszcz Stefan Sputek.

Pierwszy raz chór wystąpił w czasie uroczystej pasterki Bo-
żego Narodzenia 24-25 grudnia 1972 roku. Po jakimś czasie 
dołączył do chóru znany solista Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej Jerzy Kwiczała. Chór zaczął się rozwijać, śpiewać 
coraz to nowsze pieśni. Przez wiele lat chór byl zapraszany do 
pobliskich parafii, gdzie mógł wyśpiewać chwałę na cześć Boga, 
a przy tym zaprezentować się parafianom z okolic Cieszyna. 
Przez te wszystkie lata chórowi na organach akompaniowa-
ły panie: Henryka Tomczyk, Danuta Gociek, a w zastępstwach 
pani Alicja Madecka oraz pani Jadwiga Żebrok.

Chór śpiewał podczas ważnych świąt roku kościelnego, ta-
kich jak: Boże Narodzenie, Święta Wielkiej Nocy, Boże Ciało, 
odpust parafialny św. Jerzego, itp. W roku 1974 uświetnił mszę 
jubileuszową – 550 lat Kościoła św. Jerzego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla tego chóru było śpie-
wanie wraz z innymi chórami podczas Pierwszej Pielgrzym-
ki Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz 21 maja 
1995 roku w Skoczowie, w czasie uroczystości kanonizacyjnych 
św. Jana Sarkandra, dokonanej przez Papieża.

W dniach 20-23 maja 1999 r. na zaproszenie jednego z chó-
rzystów, do Cieszyna przyjechał chór żeński Oruri z Japonii, 
a dokładnie z 500 tysięcznego miasta Hachioji. Chór ten liczył 
40 pań. Panie z Japonii miały swój „Wieczór Japoński” 21 maja 
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Była to wielka przy-

goda dla żeńskiego japońskiego chóru, jak i dla panów z męskie-
go chóru cieszyńskiego i ich rodzin.

Chór z parafii św. Jerzego jest znany na Ziemi Cieszyńskiej oraz 
poza jej granicami. Występował m.in. w czasie nabożeństwa 
ekumenicznego w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 
Koncertował m.in. w Katowicach Ochojcu, Tarnowskich Górach, 
Rybniku, Bielsku-Białej, Czeskim Cieszynie, we wszystkich pa-
rafiach cieszyńskich oraz dla Telewizji Polskiej, w Kościele Jezu-
sowym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Chór męski przy parafii św. Jerzego w Cieszynie do dnia 
dzisiejszego cieszy parafian swoim śpiewem w najważniejsze 
święta. Panom śpiewającym od lat w chórze nie brakuje werwy 
i chęci do wydobywania pięknych dźwięków na chwałę Pana. 
Przez te wszystkie lata chórowi towarzyszyło motto: „Śpiewać 
Bogu na chwałę, a ludziom na pociechę”.

Szczególnie ważnym okresem dla chóru jest Boże Narodze-
nie stąd dużą część repertuaru stanowią kolędy i pastorałki. 
W repertuarze chóru znajduje się również Bogurodzica według 
zapisu z 1407 roku, utwory W. A. Mozarta, A. Macedońskiego, 
G. Gorczyckiego, S. Moniuszki, E. L. Clarka, oraz okolicznościo-
we pieśni w języku łacińskim, utwory ze zbioru pieśni chórów 
cerkiewnych. Od powstania chór św. Jerzego śpiewa pod batutą 
jednego dyrygenta, który jest równocześnie autorem większo-
ści opracowań na chór męski śpiewanych utworów.

Męski chór stanowi nierozerwalną część tutejszej kultury 
muzycznej i na stałe zapisuje się w pamięci słuchaczy. Zakłada-
jąc chór dyrygent Jan Raszka nie spodziewał się, że będzie dzia-
łał przez tyle dziesięcioleci. Pozostaje życzyć członkom chóru 
wielu lat dalszej działalności, gdyż stał się on nierozerwalną 
cząstką parafii św. Jerzego w Cieszynie. By tak się stało, po-
trzebni są nowi kandydaci do wspólnego śpiewania.

Wszystkich chętnych mężczyzn członkowie chóru zapra-
szają na próby, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 
18:00 w Kaplicy Bożego Miłosierdzia przy kościele św. Jerzego 
w Cieszynie: – Jeżeli czujesz się na siłach i masz dobry głos, za-
praszamy do wspólnego śpiewania.

Na podstawie 43-letniej kroniki chóru
opracowała Dorota Świerczek

Członkowie chóru przed świętem Bożego Ciała – 14 czerwca 1973 roku.

40-lecie Chóru Męskiego Parafii św. Jerzego w Cieszynie (1972-2012),
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