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Yass! to nowy miejski projekt muzyczny powstający w Cieszynie. Już wkrótce w naszym 
mieście wystąpi dziewięciu artystów z różnych części świata w ramach „before 
Yass!” – muzycznej jesieni, która jest zapowiedzią pełnowymiarowego festiwalu 
w przyszłym roku. Jednego możemy być pewni – Yass! nie pozwoli nam się poddać 
jesiennej melancholii!  Więcej na s. 10 >>
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 gabrIela 
staszkIewICz

Burmistrz Cieszyna

od bUrMIstrza

Pozytywne podsumowanie 
roku 2019

Szanowni Mieszkańcy!
Podczas sierpniowej sesji radni udzielili 

mi zarówno wotum zaufania, jak i abso-
lutorium. To ważne punkty w kalenda-
rzu prac Rady Miejskiej, a także ważne 
podsumowanie poprzedniego roku. To 
pozytywne ocenienie wykonania budże-
tu w 2019 r., pierwszego roku mojej ka-
dencji, za którego planowanie i przebieg 
biorę pełną odpowiedzialność.

Jest to dobry czas, by wyjaśnić, czym 
właściwie jest absolutorium. Jako ele-
ment prawa finansowego jest instytucją 
powiązaną ściśle z procedurą budżeto-
wą, zarazem łączy się z kontrolą Rady 
Gminy nad wykonywanym przez burmi-
strza budżetem i oceną jego wykonania 
w poprzednim roku. ocena przez Radę 
Gminy działalności burmistrza w zakresie 
wykonania budżetu ma na celu ustale-
nie, czy sposób gromadzenia dochodów 
oraz realizacja wydatków budżetu były 
zgodne z uchwalonym budżetem, a je-
żeli wystąpiła rozbieżność pomiędzy 
stanem planowanym, a rzeczywistym, 
to czy winę za wystąpienie rozbieżno-
ści ponosi burmistrz i  jaki jest zakres 
jego odpowiedzialności. absolutorium 
nie może wynikać z  innych, szerszych 
przesłanek i ocen działań burmistrza, 
takich jak np. całokształt jego pracy, czy 
nadzór nad gospodarką pozabudżetową.

z kolei wotum zaufania jest ustosun-
kowaniem się Rady Gminy do informacji 
przedstawionych przez burmistrza w Ra-
porcie o stanie gminy, który obejmuje 
podsumowanie całokształtu działalności 
burmistrza w roku poprzednim, w szcze-
gólności realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu 
obywatelskiego. 

Podczas sierpniowej sesji przyjmowa-
ny był także raport o stanie gminy. Jego 
formuła jest narzucona nam ustawowo. 
Mam świadomość, że opracowany do-
kument może być trudny w odbiorze. 
o kształcie i przede wszystkim formie 
prezentacji raportu decydować mogą 
radni. Podczas sesji dyskusja była długa. 
Mam nadzieję, że radni do niej powrócą 
na komisjach i zaproponują inne, bar-
dziej ich satysfakcjonujące rozwiązanie.

w raporcie jedną z kluczowych infor-
macji jest ta dotyczącą budżetu. najważ-
niejszą uchwałą regulującą perspektywę 
finansową miasta jest uchwała budże-
towa, w której ujęty jest roczny plan do-
chodów i wydatków, a także przychodów 
i rozchodów. w 2019 r. dochody budżetu 
miasta zaplanowano na kwotę 184 105 
655,83 zł, z kolei wydatki na kwotę 198 
164 086, 64 zł. Deficyt w budżecie usta-
lono w wysokości 14 058 430,81 zł. Po 
zmianach planowane dochody wyniosły 
201 634 018, 01 zł i zostały wykonane 
w wysokości 194 722 361,58 zł, co sta-
nowi 96,6% planu. wydatki po zmianach 
wyniosły 215 915 989,25 zł, z czego wy-
konano 194 967 756,86 zł, co stanowi 
90,3 % planu. Rok 2019 r. zamknął się 

deficytem budżetowym w kwocie 245 
395,28 zł w stosunku do planowanego 
deficytu w wysokości 14 281 971,24 zł. 

w 2019 r. pozyskano dotacje ze środ-
ków unijnych na następujące zadania:

analiza możliwości przywrócenia tram-
waju jako atrakcji turystycznej cieszy-
na i czeskiego cieszyna  - 84 796,73 zł;

czeski cieszyn. cieszynInEurope – 
10 238,97 zł

Erasmus+ - Edukacja Szkolna – akcja 2 
– Partnerstwa Strategiczne – współpraca 
szkół „how to make schools attractive 
and creative” - 81 522,56 zł;

kaj indzi inakszy – u nas po naszemu. 
kultura ludowa Śląska cieszyńskiego – 
Modernizacja budynku cok Dom naro-
dowy – 1 170 902,10 zł;

Likwidacja niskiej emisji zanieczysz-
czeń w centrum cieszyna – etap I –  
1 276 135, 34 zł;

Modernizacja Muzeum Drukarstwa 
– 332 971,50 zł;

Modernizacja oświetlenia publicz-
nego miasta cieszyna – etap 1 – 4 004 
950,29 zł;

Płatności bezpośrednie do gruntów 
rolnych – 14 403,06 zł;

Podniesienie jakości dostępności oraz 
zwiększenie wykorzystania administra-
cyjnych zasobów mapowych subregionu 
południowego województwa śląskiego 
– 332 350, 23 zł;

Poprawa efektywności energetycznej 
w miejskich obiektach użyteczności pu-
blicznej – 228 273,96 zł;

Program dla kultury cieszyna i cze-
skiego cieszyna – 4 776,58 zł;

Strefa działań wspólnych – 67 305, 86 zł;
warto umieć więcej – 107 146,66 zł
warto umieć więcej 2 – 380 000 000 zł.
Razem daje to kwotę 8 095 773, 84 zł.

w kolejnych numerach postaramy 
się kolejne zagadnienia pokazać, zapre-
zentować rok 2019 w liczbach, w ujęciu 
najważniejszych obszarów działalności 
urzędu Miejskiego, naszych jednostek 
i instytucji.  

Chciałabym jeszcze 
raz podziękować 
moim zastępcom, pani 
skarbnik, sekretarzowi, 
wszystkim naczelnikom, 
kierownikom  
i pracownikom, zarówno 
urzędu miejskiego,  
jak i naszych jednostek 
i instytucji za 
zaangażowanie  
w swoją pracę, 
realizację założonych 
w budżecie zadań. 
zarządzanie miastem  
to praca zespołowa.

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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Miejsce wielu możliwości 

Muzeum Drukarstwa –  
remont zakończony
Zakończyły się prace związane z modernizacją Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, które 
powstało w 1996, w celu zachowania dóbr kulturowych i materialnych cieszyńskiego 
drukarstwa. Stało się również ukłonem i upamiętnieniem bogatych tradycji na Śląsku 
Cieszyńskim.

adaptacja, remont oraz rozbudowa dla 
potrzeb placówki całego budynku przy ul. 
Głębokiej 50 odbyły się w ramach projektu 
o nazwie „Modernizacja Muzeum Drukar-
stwa w cieszynie” współfinansowanego 
przez unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
operacyjnego województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, działanie 5.3. Dziedzictwo 
kulturowe, poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo 
kulturowe – konkurs.

co zmieniło się wraz z modernizacją 
miejsca, gdzie mimo panujących tu trud-
nych warunków i ciasnoty prowadzone były 
(w ograniczonym zakresie) zajęcia warsz-
tatowe, głównie dla dzieci i młodzieży? 
Można powiedzieć, że zmiany widać gołym 
okiem. Przede wszystkim wykonano prace 
rozbiórkowe ścianek działowych, podłóg, 
skucia tynków w piwnicy oraz w korytarzu 
na pierwszym piętrze. zdemontowano 
również centralne ogrzewanie, instalację 
gazową i częściowo kanalizację sanitarną. 
na parterze budynku oprócz posadzek 
zabytkowych wykonano nowe posadzki 
gresowe. na ścianach zastosowano tynki 
renowacyjne, a stropy odcinkowe ceglane 
wyczyszczono i zaimpregnowano. 

od strony ul. Stromej dobudowano 
nową część budynku zakończoną tarasem 
i schodami zewnętrznymi. na pierwszym 
piętrze wykonano ścianki działowe i sufity 
podwieszone. ocieplono ściany zewnętrz-
nej elewacji tylnej kamienicy i wykonano 
renowację elewacji frontowej. Ponadto, 
by przestrzeń stała się przyjazna nam 
wszystkim, wykonano prace związane 
z zagospodarowaniem terenu w najbliż-
szym otoczeniu. 

co ważne, Muzeum Drukarstwa w no-
wej odsłonie dostępne będzie również dla 
osób z niepełnosprawnością. wykonany 
został szyb windy, w którym zamontowana 

jest kabina o rozmiarach przystosowanych 
do osób niepełnosprawnych. Do osób 
niepełnosprawnych dostosowane zostały 
również toalety. w budynku wymieniono 
instalację elektryczną, centralne ogrze-
wanie, a także instalację wodociągową 
i kanalizacyjną.

Modernizacja z pewnością będzie kro-
kiem naprzód – w stronę rozwinięcia dzia-
łalności, szczególnie w kierunku realizacji 
różnych form edukacyjnych i warsztato-

wych dla osób w każdym wieku oraz osób 
z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy 
jeszcze, że niezbędnym warunkiem prze-
prowadzenia prac budowlanych było za-
bezpieczenie majątku muzeum. a majątek, 
czyli eksponaty, nie dość, że są cenne, 
to jeszcze bardzo ciężkie. Do produkcji 
książek w starych drukarniach używano 
bowiem ołowianych czcionek, których na 
wyposażeniu muzeum są tysiące. Jedna 
metalowa szafka z literami waży prawie 
700 kg, a szafek było ponad 20. Do tego 
niezwykle ciężkie wielkogabarytowe 
maszyny drukarskie i mnóstwo innego 
osprzętu, urządzeń i mebli. Potrzebna 
była mobilizacja sił ludzkich i środków 
technicznych. Jak widać – opłaciło się. 
Dziś Muzeum Drukarstwa jest miejscem 
wielu możliwości. 

BSK

Muzeum drukarstwa 
w nowej odsłonie 
dostępne będzie 
również dla osób 
niepełnosprawnych. 
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Projekt „szlakiem cieszyńskiego tramwaju” – Przystanek 4

Oczami kierownika budowy
Na hasło „remont ulic” najczęściej reagujemy panicznie. To zrozumiałe, szczególnie jeśli remont 
obejmuje sam środek miasta. Ale nie on – kierownik budowy, który remontami przestrzeni 
publicznej żyje na co dzień. Tomasz Jankowski, bo o nim mowa, podzielił się z nami wrażeniami po 
pierwszym tygodniu prac remontowych, związanych z realizacją projektu „Szlakiem cieszyńskiego 
tramwaju”. Każdego dnia łączyliśmy się telefonicznie, aby zbierać próbki danych z terenu,  
nie zabierając cennego czasu budowlańcom. 

wtorek, 1 września, godz. 15:00

Panie kierowniku, jak sytuacja pierw-
szego dnia budowy?
TomaSz JanKowSKi: Jadą do nas znaki dro-
gowe i barierki. w najbliższym czasie 
oznaczymy nimi nowe ciągi komunikacyj-
ne dla samochodów i pieszych. nie ma 
co panikować. Przez cały okres remon-
tu piesi będą mieli dostęp do sklepów.

jak to możliwe, skoro ma być wymie-
niana cała nawierzchnia chodników 
i dróg?
Dziś na porannej odprawie, krótkiej i kon-
kretnej, osobiście wyznaczyłem odległość 
półtora metra od elewacji budynków. 
Dlaczego? Dlatego, żeby było wystar-
czająco dużo miejsca do poruszania się. 

osobiście dopilnuję, aby piesi i mieszkań-
cy minimalnie odczuli skutki remontu, 
a jeśli nie będzie błędów projektowych 
i koniecznych korekt, to do maja przy-
szłego roku będzie po wszystkim. Gorzej 
mają kierowcy. ci będą musieli nauczyć 
się nowych kierunków jazdy.

Co sobie Pan pomyślał, spoglądając 
dziś na ulicę głęboką, przed jej naj-
większą zmianą w historii. jest stres?
widzę piękne miejsce, które będzie jesz-
cze piękniejsze. 

Póki co oczami wyobraźni?
nie chodzi o wyobraźnię, tylko konkret-
ny, czytelny i przewidywalny projekt. Ja 
korzystam z map, pomiarów i wytycz-
nych. widzę stare ławki, kosze na śmieci, 

stojaki na rowery, małą architekturę. To 
będziemy musieli usunąć w pierwszej 
kolejności. 

Środa, 2 września, godz. 17:00

Panie kierowniku, podobno wjechał 
już jakiś ciężki sprzęt?
halo… proszę chwilę poczekać, bo mam 
tu kierowcę. Jest nakaz jazdy w lewo… tu 
można jechać w górę, a tu teraz jest jed-
nokierunkowa. 

Może zadzwonimy później?
nie, nie… już jestem. To pierwszy dzień 
po zmianie organizacji ruchu. Ludzie 
nie patrzą na znaki i jeżdżą na pamięć. 
Pytaliście o sprzęt? wjechała kołówka.

 k
k
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kołówka…?
Tak mówimy w branży na koparki na 
podwoziu kołowym. oprócz niego jest 
też gąsienicówka, ale ta wjeżdża tylko 
w ciężki teren. Rozumiecie? To jak czołg 
taki. ale w cieszynie to nam nie grozi. Tu 
będzie delikatniej. na placu budowy kręci 
się już koparka i samochód trzyosiowy, 
czyli popularna wywrotka.

a jak odprawa techniczna z pracow-
nikami?
Sprawnie. nikt nie narzeka. osobiście 
przekazałem ekipie mapki z tymczaso-
wą organizacją ruchu. chłopaki ruszyli 
w teren montować nowe znaki i demon-
tować stare. 

Czwartek, 3 września, godz. 12:00

Panie tomaszu, jakie plany na dziś?
Planuję rozbiórkę nawierzchni kostki na 
ulicy Głębokiej. zadanie na dziś to ścią-
gnąć 90 procent kostki między zamkową 
i Menniczą. 

jak zachowują się przechodnie? ser-
ca bolą, jak się widzi takie zmiany?
Piesi przechodzą bokiem i zachowują 
się tak, jakby byli przyzwyczajeni do 
remontu. widać, że dla cieszyniaków 
utrudnienia w ruchu to nie pierwszyzna. 
widziałem tylko jedną osobę, która ro-
biła zdjęcia. akurat wtedy używaliśmy 
łyżki skarpowej. 

Czyli?
Takiej poszerzonej i bez zębów. łatwiej 
ściąga kostkę. Były jednak takie miej-
sca, w których kostkę montowano na 
betonie. Tam musimy się przebijać, uży-
wając łyżki z zębami, w naszym języku 
ładowarkowej.

Piątek, 4 września, godz. 14:30.

Panie kierowniku, no to zaczęło się 
na dobre…
najważniejsze, że wszyscy respektują 
przepisy. oby tak dalej. 

a co dziś?
od wczoraj jest z nami archeolog. chodzi 
z wykrywaczem metali wzdłuż i wszerz 
ulicy Głębokiej. My robimy swoje. 

jest stres? 
Podobno nie mamy się co przejmować, 
bo ta ulica była już wielokrotnie spraw-
dzana w czasie poprzednich remontów 
i nic nie znaleziono. 

widać, że przybywa robotników. Ilu 
macie teraz ludzi na pokładzie?
Siedem osób, ale po weekendzie będzie 
już dwunastu.

ludzie chcą wiedzieć. niech Pan po-
wie, co to za fachowcy?
Dwie osoby z kadry zarządzającej. czte-
rech specjalistów od instalacji wodno-
-kanalizacyjnej. czterech pomocników 
budowlanych. Po jednym kierowcy i ope-
ratorze koparki. ale jak będziemy kładli 
granity, to ściągnę następne brygady. 
łącznie do dwudziestu osób jeszcze 
w tym roku. 

Poniedziałek, 7 września, godz. 17:00

Panie tomaszu, pierwszy weekend za 
nami. deszczowo?
Pracujemy nawet jak pada. zatrzyma nas 
tylko ostra ulewa, a w zimie silny mróz. 
Skoro o wodzie mowa, to wykopujemy 
właśnie czwarty spust i przykanaliki. 
Teraz kopiemy pod miejsce, gdzie wsta-
wimy rurę. Momencik. Muszę podejść 
do chłopaków. Panowie, dwusetka PcV.

na co ta rura?
Taka jest kolejność działania i osadzania 
kluczowych elementów. To rury spusto-
we na deszczówkę. Tak jak są rynny idą-
ce z dachu, tak te służą odprowadzaniu 
wody do ziemi. Przed nami dwa do trzech 
tygodni pracy na tych odcinkach. 

jak teraz wygląda ulica głęboka?
wokół mnie krajobraz trochę księżycowy, 
ale takie są początki. Są też miejsca, które 
musimy wykopywać ręcznie.

kiedy mieszkańcy zobaczą pierwsze 
widoczne efekty prac?
Myślę, że układanie granitu będzie naj-
bardziej spektakularne. na to jednak bę-
dziemy musieli jeszcze wszyscy poczekać. 

 k
k

 Dokończenie na str. 6 >>
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wtorek, 8 września, godz. 14:00

Panie kierowniku, mija pierwszy ty-
dzień remontu. jak relacje z miesz-
kańcami?
nie możemy narzekać. zaczęliśmy na 
piątkę! Mam nadzieję, że z taką oceną 
skończymy. Mieszkańcy stosują się do 
znaków. za to piątka z wykrzyknikiem!

Co Pan zapamięta z tego pierwszego 
tygodnia na placu budowy?
hm… jak podszedł do mnie starszy pan 
z historyczną widokówką ulicy Głębokiej 
i krótką opowieścią, jak to było kiedyś. 
akurat burmistrz Major przechodził nie-
opodal i zwyczajowo podszedł zagadać. 

To nietypowa i miła sytuacja jak na wa-
runki placu budowy. 

ostatnia prośba. w tym tygodniu do-
wiedzieliśmy się co znaczy gąsienicówka 
i kołówka, koparko-ładowarka, łyżka 
skarpowa czy wspomniana wczoraj 
rura spustowa. gdyby miał Pan podać 
pięć wyrazów z branży budowlano-
-remontowej, które każdy Cieszyniak 
powinien znać, byłyby to…?
Po pierwsze proszę przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i nie wchodzić na teren 
budowy. co do słów? kiedyś każdy roz-
różniał szpadel od łopaty. To pierwsze 
to narzędzie do kopania, a to drugie jest 
do materiałów sypkich. często używamy 

słowa brecha. Jest to gruby zaostrzony 
pręt do podważania i wyłamywania. Sa-
mochód, który przywozi beton to słynna 
gruszka. nie wypada nie znać tych nazw. 

skoro zagości Pan na dłużej w Cieszynie 
wypada poznać kilka słów po naszemu. 
na lokalnych placach budowy usłyszy 
Pan, jak na kielnię mówi się kela, na 
poziomicę mówimy waserwoga, a na 
taczkę - kary. Cieszyniak na budowie, 
jak widzi wiadro, powie amper, a jak 
zobaczy kierownika budowy, to po-
wie do kumpla: uważej, bo idzie sta-
ry!  dziękujemy za rozmowy i życzymy 
pomyślności dla Pana i całej brygady!

Zespół redakcyjny

„Porozmawiajmy szczerze o Cieszynie” - szczegóły konsultacji  

Młodzież na pierwszy ogień
Od dziś przez kolejne dni września realizowana jest akcja pod hasłem „Porozmawiajmy szczerze 
o Cieszynie”. Przypomnijmy – akcja składa się z licznych wywiadów on-line, udostępnianych 
w formie live chat w Internecie, otwartego punktu konsultacyjnego na rynku oraz spacerów 
wzdłuż ulicy Błogockiej, na Banotówce i w Marklowicach. 

 – Musimy ze sobą częściej rozmawiać 
konstruktywnie, bo cieszyn potrzebuje mo-
bilizacji, a nawet determinacji, jeśli chce się 
liczyć w gronie polskich miast – podkreśla 
Przemysław Major, wiceburmistrz cieszyna 
i koordynator akcji. Jej znakiem jest grafika 
oddająca potoczny i szczery styl rozmów.

wszystkie rozmowy on-line odbywać 
się będą o godzinie 20:00. zakwalifikowa-
no łącznie reprezentacje 12 grup rozmów-
ców. Spotkania odbędą się w następującej 
kolejności:

1. Młodzi liderzy - 13.09 (niedziela)
2. Radni cieszyna - 14.09 (poniedziałek) 
3. Reprezentanci profesji związanych 

z przestrzenią publiczną - 15.09 (wtorek) 
4. Laureaci Srebrnej cieszynianki 16.09 

(środa)
5. nauczyciele akademiccy - 17.09 

(czwartek)
6. aktywni seniorzy - 18.09 (piątek)
7. Byli burmistrzowie - 20.09 (niedziela)
8. Liderzy społeczni - 22.09 (wtorek)
9. nauczyciele szkolni - 23.09 (środa)
10. osoby zgłaszające się dobrowolnie 

- 24.09 (czwartek)
11. aktualni burmistrzowie - 28.09 (po-

niedziałek)
12. Lokalni dziennikarze - 29.09 (wtorek)
- oglądajcie nas! zaczynamy w niedzielę 

(13.09.2020) od rozmów z młodzieżą. Spo-
tkamy się na profilu miastocieszyn (FB), na 
wspólnej telekonferencji. wszystkie grupy 
dobierane są wedle kryterium formalnego 

lub rekomendacji innych osób z lokalnego 
środowiska – informuje Major. 

Równocześnie informujemy, że od 14 do 
30 września, na płycie cieszyńskiego Rynku 
będzie można spotkać się w trybie „jeden 
na jeden” z dyżurującymi burmistrzami 
miasta. Do tego celu zostanie postawiony 
specjalny, zadaszony punkt konsultacyjny. 

natomiast spacery burmistrzów z miesz-
kańcami odbywać się będą zawsze o go-
dzinie 15:00, w następującej kolejności:

1. 19.09 (sobota), ulica Błogocka (spo-
tkanie pod Szkolnym Schroniskiem Mło-
dzieżowym;

2. 25.09 (piątek), os. Podgórze (spotkanie 
przy Biedronce na ul. kossak-Szatkowskiej);

3. 26.09 (sobota), dzielnica Marklowice 
(spotkanie przy boisku sportowym na ul. 
Frysztackiej - orlik).

aktualizacje informacji na temat kon-
sultacji znajdują się na stronie www.
um.cieszyn.pl.

akcja odbywa się w ramach przygotowań 
do udziału w Programie Rozwoju Lokalne-
go, z ramienia Funduszy norweskich. 

Zespół redakcyjny
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nowy harmonogram 
basenu przy sP4
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a co za tym idzie, konieczne było nowe zorganizowanie 
pracy w basenie przy Szkole Podstawowej nr 4. w związku z zawirowaniami wokół układania 
harmonogramu, które dodatkowo skomplikowały obostrzenia sanitarne dla obiektów 
sportowych, poniżej prezentujemy stanowisko Joanny kasprzyńskiej, dyrektorki SP 4.

w Szkole Podstawowej nr 4 w cieszynie 
obowiązuje zarządzenie Dyrektora Szkoły 
z dnia 28.12.2010, które ustala zasady ko-
lejności korzystania z bazy sportowej przy 
placówce. w pierwszej kolejności basen 
udostępniany jest uczniom Szkoły Pod-
stawowej nr 4, a następnie pozostałym 
publicznym placówkom edukacyjnym. 
Dalej wymienione są: ośrodki szkolno-wy-
chowawcze i rehabilitacyjno-edukacyjno-
-wychowawcze, domy dziecka, świetlice 
środowiskowe, stowarzyszenia osób nie-
pełnosprawnych, zakłady pracy chronionej, 
niepubliczne placówki edukacyjne, stowa-
rzyszenia sportowe i ośrodki sportowo-
-rekreacyjne, mieszkańcy cieszyna i na 
końcu instytucje i firmy prywatne. Przy 
modernizacji basenu pozyskano finan-
sowanie ze środków PFRon-u, w związku 
z tym potrzeby osób niepełnosprawnych 
także są uwzględnione w grafiku.

Rozmowy ze stowarzyszeniami, klubami 
prowadzącymi między innymi szkolenie 
sportowe i firmami prywatnymi prowa-
dzącymi głównie szkółki pływackie, trwały 
już od ubiegłego roku. wszyscy zapraszani 
byli na spotkania w urzędzie Miasta, ni-
kogo na tych spotkaniach nie pomijano. 
ustalono jesienią 2019 roku i podano do 
wiadomości, iż pisemne podania o wyna-
jem basenu na kolejny rok w godzinach 
popołudniowych należy składać do końca 
marca 2020 roku.

na wiosnę 2020 roku został ułożony 
wstępny grafik zgodny z zarządzeniem 
dyrektora i przesłanymi wnioskami za-
interesowanych stron. Rozesłano go 
wszystkim do akceptacji. okazało się, że 
nie wszystkie podmioty złożyły podania 
w wyznaczonym czasie. Jeden z klubów 
sportowych spóźnił się i złożył wniosek 11 
maja 2020 roku. klub zwrócił się z pisemną 
prośbą o zmianę grafiku i uwzględnienie 
w nim jego potrzeb. z uwagi na trwającą 
pandemię, mając na względzie prośbę 
klubu, zaproponowano zmiany w grafiku 
uwzględniające jego potrzeby. w lipcu za-
proszono wszystkie podmioty na spotkanie, 
które odbyło się na terenie szkoły. wszyscy 
obecni zgodnie zaakceptowali (zmienioną 
w stosunku do pierwotnej wersji ) propo-

zycję grafiku na nowy rok szkolny. na spo-
tkaniu przekazywano również informację, 
iż planowany grafik nie zakłada obostrzeń 
w związku z pandemią, ponieważ trudno 
było przewidzieć, jakie obostrzenia będą 
obowiązywać od września. 

końcem sierpnia 2020 roku nadal 
obowiązywały obostrzenia w związku 
z pandemią. uwzględniając przepisy i wy-
tyczne, placówka musi zapewnić odpo-
wiedni czas na czynności typu prysznic, 
przebranie się wysuszenie i opuszczenie 
budynku oraz 15- minutowe przerwy 
między wchodzącymi i wychodzącymi 
uczestnikami zajęć sportowych itp. na 
czynności dezynfekujące. w związku z tym 
powstała 30- minutowa przerwa pomię-
dzy poszczególnymi grupami, a zajęcia dla 
szkół skrócono, aby zachować odpowied-
ni reżim sanitarny. wszystkie te zasady 
pracy basenu zostały ustalone z Sanepi-

dem. Pod uwagę brano warunki lokalowe 
(dwie małe przebieralnie oraz małą ilość 
prysznicy). nowy grafik ponownie przed-
stawiono zainteresowanym podmiotom. 
na kolejnym spotkaniu wysłuchaniu ich 
propozycji oraz uwag i ponownie podjęto 
temat grafiku z uwzględnieniem procedur 
obowiązujących na terenie obiektu. Tym, 
którym w związku z tą zmianą brakowało 
godzin, zaproponowano poranne godziny 
oraz możliwość zajęć w sobotę i niektórzy 
z tej możliwości skorzystali.

w związku z trwającą pandemią sytuacja 
jest rozwojowa i niestabilna. Procedury 
obowiązujące na basenie są wciąż aktuali-
zowane w oparciu o stale zmieniające się 
przepisy i wytyczne. obecnie na basenie 
nie ma już ograniczeń ilościowych, a od 
7 września po ponownych rozmowach 
z Sanepidem można używać suszarek 
będących na wyposażeniu obiektu.

z klubami, stowarzyszeniami i firma-
mi prywatnymi prowadzącymi szeroko 
rozumiane zajęcia pływackie począwszy 
od regularnych treningów sportowych, 
a na szkółkach pływackich kończąc, roz-
mawiano za każdym razem, starano się 
znaleźć porozumienie i nie pomijano ni-
kogo. ustalono, że poniedziałek, środa 
i piątek są podobnie ułożone w grafiku, 
jak również wtorek i czwartek tak, aby 
prowadzone zajęcia były zgodne z cyklem 
treningowym, tzn. aby poszczególne gru-
py miały jeden dzień przerwy pomiędzy 
zajęciami. zapotrzebowanie wszystkich 
zainteresowanych znacznie przewyższa 
możliwości obiektu, stąd nie jest możliwe, 
aby każdy wnioskujący otrzymał pełną 
pulę godzin, jaką jest zainteresowany. 
Dodatkowo, co bardzo ważne, basen ma 
służyć również mieszkańcom cieszyna. 
w obecnej sytuacji pandemicznej dla 
mieszkańców zostały przewidziane godziny 
wieczorne, poranne i w weekendy. Dodat-
kowo, o czym należy pamiętać, sytuację 
komplikuje zamknięcie na czas remontu 
basenu przy uniwersytecie Śląskim, tym 
samym basen przy SP4 jest jedyną krytą 
pływalnią w mieście. 

SP4

godziny dla 
mieszkańców 
na basenie przy sp4:

Poniedziałki: 6:10-6:55,  
19:45-21:30
wtorki: 6:10-6:55, 20:00-21:30
Środy: 6:10-6:55, 19:45-21:30
czwartki: 6:10-6:55,  
20:00-21:30
piątki: 6:10-7:15, 18:15-19:15, 
19:45-21:30
soboty: 14:00-15:00,  
15:30-16:30, 17:00-18:00
niedziele: 9:30-10:30,  
11:00-12:00, 12:30-13:30,  
14:00-15:00,  17:00-18:00
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Co dzieje się  
z Uchwałą krajobrazową? 
W zeszłym roku sporo informacji przekazywaliśmy w trakcie 
tworzenia tzw. „Uchwały Krajobrazowej” – prawa miejscowego, 
które pomoże uporządkować kwestię nadmiaru reklam 
w Cieszynie. Warto więc powiedzieć, co obecnie się dzieje lub 
będzie się działo w związku z reklamami. 

Być może zmiany jeszcze nie są bardzo 
widoczne, ale z czasem na pewno będą. 
Efekt działania uchwały mógł być odczu-
walny już w czasie ostatnich wyborów 
prezydenckich. Pierwszy raz od długiego 
czasu w trakcie kampanii wyborczej nie 
były nad ulicami w centrum rozwieszane 
banery promujące kandydatów, co wynika 
właśnie z przepisów wprowadzonej uchwały. 

Przypomnijmy: „Uchwała krajobrazo-
wa” została przyjęta w dniu 28 listopa-
da 2019 r., a weszła w życie 25 grudnia 
2019 r., co oznacza, że ustalone w niej 
przepisy już obowiązują. reguluje ona 
zastosowanie w przestrzeni: tablic i urzą-
dzeń reklamowych (szyldów i reklam), 
obiektów małej architektury i ogrodzeń. 
Swoim działaniem obejmuje zarówno 
grunty prywatne, jak i publiczne. zasady 
są takie same dla wszystkich podmiotów 
funkcjonujących w mieście. Szczególną 
uwagę poświęcono regulacjom dotyczą-
cym obiektów zabytkowych. uchwała ma 
pomóc wprowadzić odpowiedni układ 
szyldów na budynkach, zadbać o ich spój-
ność i jednorodność względem elewacji. 
Ma chronić także przed nadmierną ilością 
reklam w przestrzeni publicznej. 

wszystkie nowe szyldy i reklamy po-
wstające po wejściu w życie uchwały (czyli 
obecnie) muszą być zgodne z przyjętymi 
regulacjami, a dla istniejących przewi-
dziano okres dostosowania. w uchwale 
ustalono kilka różnych terminów dosto-
sowania, z których najkrótszy to 1 rok, 
a kolejny i podstawowy to 4 lata. Ponieważ 
już niebawem, tj. 25 grudnia 2020, minie 
pierwszy okres dostosowania, warto wy-
artykułować, czego on dotyczy i na czym 
będzie polegać. Przeanalizowanie sytuacji 
z wyprzedzeniem umożliwi właścicielom 
nieruchomości oraz przedsiębiorcom dzia-
łającym na terenie miasta na odpowiednie 
przygotowanie i zaplanowanie działań. 

najważniejsze dla zrozumienia poniż-
szych warunków jest rozróżnienie pomiędzy 
szyldem a pozostałymi formami reklamy. 
Szyld rozumiany jest jako każda reklama 
umieszczana na tej samej nieruchomo-
ści, na której znajduje się reklamowana 
działalność. 

1 rok dostosowania (czyli do 25.12.2020) 
przewidziany jest dla:

reklam i szyldów na ogrodzeniach,
reklam w zakresie historycznego układu 

urbanistycznego cieszyna,

reklam na nieruchomościach, na których 
znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewi-
dencji zabytków lub w rejestrze zabytków. 

na czym polegać będzie dostosowanie? 

na ogrodzenIaCH:
w uchwale zabrania się umieszczania 

REkLaM na ogrodzeniach, a więc wszystkie 
istniejące REkLaMY będą musiały zostać 
zdjęte! od tej reguły jest jeden wyjątek 
dotyczący ogrodzeń służących tymcza-
sowemu wygrodzeniu placu budowy na 
czas prowadzenia robót. 

Inaczej zostały potraktowane SzYLDY, 
gdyż są one potrzebną informacją w miej-
scu prowadzonej działalności. SzYLDY na 
ogrodzeniach należy dostosować do na-
stępujących warunków: 

mogą być umieszczane wyłącznie w pa-
sie o szerokości 1,2m od bramy wjazdowej 
lub furtki w sposób nieprzekraczający wy-
sokości ogrodzenia,

Różnica między reklamą (po lewej) a szyldem (po prawej).
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maksymalna powierzchnia ekspozy-
cyjna to 0,7m2,

dopuszcza się wykonanie szyldów będą-
cych elementem bramy lub przęsła ogro-
dzenia pod warunkiem zachowania formy 
ażurowej. w tym przypadku powierzchnia 
ekspozycyjna nie może przekroczyć 3 m2.

na „zabYtkaCH” I „zabYtkowYM 
terenIe”:

na nieruchomościach, na których znaj-
dują się zabytki oraz w historycznym cen-
trum REkLaMY w większości będą musiały 
zostać zlikwidowane. Jedyne dopuszczalne 
formy reklamy na tych terenach to:

na budynkach tylko umieszczane w ga-
blotach w poziomie parteru (powierzch-
nia reklamy nie może przekroczyć 3 m2),

na tzw. „słupach ogłoszeniowych” 
w formie walca,

na wiatach przystankowych (powierzch-
nia max 3 m2),

w formie wolnostojącej – w tym przy-
padku powierzchnia reklamy nie może 
przekroczyć 0,7 m2). 

a co z SzYLDaMI na „zabytkach”? na 
ich dostosowanie jest dłuższy czas, tj. 
4 lata. Pamiętać należy, że szczególnie 
w centrum sytuacja stopniowo będzie się 
zmieniać, gdyż nowe szyldy montowane 
na elewacjach będą musiały już być zgod-
ne z uchwałą. w tym przypadku zmiany 
będą zachodziły stopniowo, a przedsię-
biorcy mają czas na zaplanowanie inwe-

stycji związanej ze zmianą oznakowania 
ich działalności. 

jak znaleźć InforMaCje dotYCzą-
Cą „zabYtków”?

kluczowa jest informacja dotycząca 
obiektów zabytkowych oraz tego, jaki teren 
rozumiany jest jako „zabytkowe centrum”. 
Prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą, że ta 
informacja może ich dotyczyć. wszystkie 
obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji zabyt-
ków (tzw. GEz) znaleźć można na stronie 
www.cieszyn.pl/gez. wyszukać obiekty 
można po adresie (na górze strony znaj-
duje się pasek alfabetyczny prowadzący 
do rozwijanej listy ulic i adresów). na tej 
stronie można znaleźć tzw. karty adre-
sowe dla każdego obiektu ujętego w GEz 
i w rejestrze zabytków. 

należy zwrócić uwagę, że przywołane 
powyżej regulacje uchwały krajobrazo-
wej dotyczą nie tylko budynków ujętych 
w GEz lub rejestrze zabytków, ale również 
całej nieruchomości, na której te budynki 
się znajdują. 

od 2018 r. do rejestru zabytków wpi-
sany jest układ urbanistyczny miasta 
cieszyn. Powyższe regulacje dotyczą 
wszystkich nieruchomości mieszczących 
się w granicach tego układu. Jego zakres 
przedstawiony jest na załączonej grafice. 
Dokładną mapę z granicami układu oraz 
treść decyzji o wpisie do rejestru można 
znaleźć na stronie http://www.um.cieszyn.

pl/historyczny-uklad-urbanistyczny-mia-
sta-cieszyna.html

wszystkie powyższe informacje doty-
czące obiektów i terenów zabytkowych 
można znaleźć również na stronie www.
um.cieszyn.pl w zakładce z lewej str. pt. 
„zabytki”.

właścicieli nieruchomości i przedsię-
biorców, których dotyczą opisane przepisy 
,prosimy o dostosowanie do obowiązują-
cych zasad. Informujemy, że po upływie 
pierwszego terminu dostosowania, tj. po 
25 grudnia 2020 r., będą przeprowadzane 
kontrole. w przypadku braku dostosowa-
nia może zostać nałożona kara finansowa. 

Moment upływu pierwszego terminu 
dostosowania może być trudny dla niektó-
rych przedsiębiorców lub właścicieli nieru-
chomości, ale na pewno korzystny efekt 
wizualny przestrzeni będzie dla wszyst-
kich zauważalny. wierzymy, że kształto-
wanie ładu przestrzennego przyczyni się 
do wzmocnienia unikatowych walorów 
krajobrazowych cieszyna oraz poprawy 
jakości życia mieszkańców. 

Dodatkowe informacje można uzyskać:
www.um.cieszyn.pl/uchwala-krajobra-

zowa.html,
mail: krajobraz@um.cieszyn.pl,
w wydziale Strategii i Rozwoju Miasta, 

tel.: 33-4794 258 w poniedziałki i środy 
w godz. 10:00-15:30. Możliwość spotkania 
po uprzednim kontakcie telefonicznym.

WydZiał srM
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Say Yass!
Yass! to nowy miejski projekt muzyczny powstający w Cieszynie. Yass oznacza po prostu “tak”, 
z języka angielskiego “yes” lub „yay”. To słowo używane jest przy każdej okazji, w dowolnym 
czasie i miejscu… Taki ma być właśnie Yass! Festival. zapraszamy na koncerty, które 
odbędą się 11, 18, 19 i 20 września!

Skojarzenia z nurtem muzycznym 
stworzonym przez Tymona Tymańskiego, 
Jerzego Mazzolla i Tomasza Gwincińskie-
go, będącym swoistym konglomeratem 
różnych stylów muzycznych, również są 
uzasadnione. choć wytracił on swój pęd 
na początku 2001 roku, teraz odrodzi 
się w cieszynie jako Yass! Festival 2021. 
Będzie to nowa, pełna ekspresji forma 
łącząca pokolenia, uświetniona wystę-
pem Tymona Tymańskiego z zespołem. 
To właśnie oni otworzą nowy muzyczny 
festiwal w Polsce, jednak na to niestety 
musimy jeszcze trochę poczekać … 

Yass! Festival miał odbyć się w cie-
szynie jeszcze w tym roku. Sytuacja 
około-epidemiologiczna pokrzyżowała 
plany nam wszystkim, ale silna tęsk-
nota za koncertami na żywo sprawiła, 
że nie wszystko stracone... Już wkrótce 
w cieszynie wystąpi dziewięciu artystów 
z różnych części świata w ramach „Before 
Yass!” – muzycznej jesieni, która jest za-
powiedzią pełnowymiarowego festiwalu 
w przyszłym roku.

w piątek, 11 września, na Placu Te-
atralnym wystąpi LucaS LauFEn (wstęp 
wolny), który przyjedzie do cieszyna 
z dalekiej australii i czarując ciszę, zapo-
czątkuje muzyczną jesień w cieszynie. 

Tydzień później, w piątek 18 września, 
przeniesiemy się na dziedziniec Browaru 
zamkowego, gdzie przez cały weekend 
na scenie Yass! zagrają dla was kolejno:

SSkJEGG czyli Sabina Broda, absol-
wentka wokalistyki jazzowej na akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy.

SonBIRD, czterech młodych chłopa-
ków z Żywca grających współczesnego 
indie rocka, nominowanych do nagrody 
muzycznej Fryderyk 2020. zagrali między 
innymi podczas oFF Festival, open’er Fe-
stival, kraków Live Festival, Męskie Gra-
nie, teraz przyjadą do cieszyna.

Piątkowy wieczór uświetni występ 
kaMP!, niezwykłego trio, którego brzmie-
nie określane jest jako melodyjny synth 
pop z wpływami nowej fali lat 80., fran-
cuskiego house’u i chill-wave’u.

w sobotę, 19 września, na dziedziń-
cu wystąpią:

TIM GaLLaGhER, songwriter pocho-
dzący z Manchesteru, którego głosem 
zachwycali się uczestnicy brytyjskiego 

X-factor oraz prestiżowy The Quietus.
Ten sam magazyn opisywał coaLS, 

kolejnych artystów którzy pojawią się na 
scenie Yass!, jako „marzycielski, eterycz-
ny pop czerpiący na równi z elektroniki 
i elementów folku”.

na zakończenie wieczoru usłyszymy 
bity, sample i słowa sklejone emocjami 
w wykonaniu zespołu BITaMIna, który 
powstał z przyjaźni i miłości do muzy-
ki – tak samo zresztą, jak projekt Yass!

niedziela 20 września będzie należeć 
do fanów rapu, na scenie Yass! na dzie-
dzińcu Browaru zamkowego, wystąpią:

cieszyński raper RIzI, nabytek Sony 
Music, z koncertem premierowym swo-
jego debiutanckiego mixtape’u b4crash. 
obok niego zobaczycie cookSa oraz 
przyjaciół znanych z polskiej sceny rap. 

Bilety już dostępne! niewykluczone, 
że na scenie Yass! wystąpią również inni 
artyści, o czym organizatorzy będą na 
bieżąco informować na oficjalnej stronie 
festiwalu na facebooku https://www.fa-
cebook.com/yass.festival.

Dołącz do wydarzenia na facebooku: 
https://www.facebook.com/yass.festival. 
Bilety do nabycia na stronie yass.pl. 

Mat. pras. 

program imprezy
Piątek, 11.09, Plac teatralny
19:00 LucaS LauFEn (au)
Piątek, 18.09, dziedziniec browaru 
Zamkowego
19:00 SSkJEGG, 
20:00 SonBIRD, 
21:00 kaMP!
sobota, 19.09, dziedziniec browaru 
Zamkowego
19:00 TIM GaLLaGhER (uk), 
20:00 coaLS, 
21:00 BITaMIna
niedziela, 20.09, dziedziniec bro-
waru zamkowego
20:00 RIzI, cookS + GoŚcIE
BILETY/InFo: www.yass.pl. 
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Spacerowa jesień
Kontynuujemy wakacyjny cykl 
spacerów! Zamek Cieszyn 
razem z Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego, Książnicą 
Cieszyńską i Muzeum 
Protestantyzmu zapraszają 
do dalszego – jesiennego – 
wędrowania po Cieszynie. 
W mieście nad Olzą pozostało 
jeszcze wiele do odkrycia!

19 IX | spacer po „Mieście książek” | 
godz. 10.00

uczestnicy spaceru odwiedzą miejsca, 
w których działały dawne cieszyńskie dru-
karnie, księgarnie i biblioteki, zarówno te 
zachowane po dziś dzień, jak i obecnie już 
nieistniejące. Prowadzą go: Małgorzata 
Szelong i wojciech Święs – pracownicy 
książnicy cieszyńskiej.

Miejsce zbiórki: książnica cieszyńska, 
ul. Mennicza 46.

czas trwania: ok. 2,5 godz.

26 IX | jak przetrwać w średniowiecz-
nym Cieszynie | godz. 10.00

Spacer szlakiem średniowiecznego mia-
sta pełen ciekawostek z codzienności jego 
mieszkańców, który poprowadzi włady-
sław M. Żagan – autor bloga Principatus 
Teschinensis i pracownik zamku cieszyn.

Miejsce zbiórki: Punkt Informacji Tury-
stycznej zamku cieszyn, ul. zamkowa 3c.

czas trwania: ok. 3 godz.

3 X | spacer po Matterówce śladami 
alfonsa Mattera | godz. 10.00

Spacer ulicami dzielnicy nazwanej tak 
przed stu laty od nazwiska słynnego dewe-
lopera przełomu XIX i XX wieku – cieszyń-
skiego niemca, który przyczynił się m.in. 
do uruchomienia na Śląsku pierwszego 
polskiego gimnazjum. Poprowadzi go Irena 
French z Muzeum Śląska cieszyńskiego.

Miejsce zbiórki: Pomnik Mieszka I cie-
szyńskiego w Lasku Miejskim.

czas trwania: ok. 2 godz.

10 X | Śladami księdza leopolda jana 
szersznika | godz. 10.00

Spacer śladami jednego z najwybitniej-
szych cieszyniaków – historyka, pedagoga, 
slawisty, bibliofila, fundatora biblioteki 
i pioniera muzealnictwa, który popro-
wadzi Maksymilian kapalski – pracownik 
Muzeum Śląska cieszyńskiego.

Miejsce zbiórki: Plac św. krzyża 1.
czas trwania: ok. 2 godz.

17 X | spacer po Cmentarzu komunal-
nym w Cieszynie | godz. 10.00

Spacer pełen ciekawostek na temat 
architektury cmentarnej i historii cie-
szyńskich rodów, który poprowadzi Ire-
na French – pracownik Muzeum Śląska 
cieszyńskiego.

Miejsce zbiórki: przy głównej bramie 
cmentarnej, ul. katowicka 34.

czas trwania: ok. 2 godz.

24 X | spacer szlakiem cieszyńskich 
ewangelików | godz. 10.00

Spacer pełen ciekawostek z historii 
cieszyńskich ewangelików, który popro-
wadzi Marcin Gabryś – kustosz Muzeum 
Protestantyzmu w cieszynie.

Miejsce zbiórki: Punkt Informacji Tury-

stycznej zamku cieszyn, ul. zamkowa 3c.
czas trwania: ok. 3 godz.

31 X | Cieszyński danse macabre | 
godz. 10.00

Spacer pełen opowieści oraz ciekawo-
stek o najstarszych cieszyńskich cmenta-
rzach i obrzędach pogrzebowych książąt 
cieszyńskich, który poprowadzi włady-
sław M. Żagan – autor bloga Principatus 
Teschinensis i pracownik zamku cieszyn.

Miejsce zbiórki: Punkt Informacji Tury-
stycznej zamku cieszyn, ul. zamkowa 3c.

czas trwania: ok. 3 godz.
organizatorzy: zamek cieszyn, muzeum 

Śląska cieszyńskiego, książnica cieszyń-
ska, muzeum Protestantyzmu.

udział w spacerach jest bezpłatny, ale 
liczba miejsc jest ograniczona. uczestni-
ków mogą obowiązywać określone ogra-
niczenia związane z epidemią coVID-19. 
obowiązują zapisy: Punkt Informacji Tu-
rystycznej zamku cieszyn, ul. zamkowa 
3c, 33 851 08 21 wew. 14. 

ZaMek ciesZyn

Przypominamy, że do końca września 
trwa akcja „Przewodnik czeka”! Spacery 
z przewodnikiem PTTK rozpoczynają się 
w każdą niedzielę o godz. 14:00, zbiórka: 
Punkt Informacji Turystycznej Zamku Cie-
szyn. Serdecznie zapraszamy!

ruszyły zajęcia w domu narodowym
od września w cieszyńskim ośrodku 

kultury „Dom narodowy” odbywają się 
popołudniowe zajęcia artystyczno-kul-
turalne „cok jest ok!”. zapraszamy na 
kolejne spotkania organizacyjne:

Taniec żydowski – 11.09, g. 16:00,
zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego 

„klezmer” – 11.09, g. 18:00,
Pracownia filmu animowanego – 14.09, 

g. 16:00,

Pracownia rękodzieła artystycznego – 
15.09, g. 16:00,

Język z kulturą: kulturalny czeski – 16.09, 
g. 17:00,

zajęcia teatralne dla dzieci – 17.09, g. 15:30,
Pracownia fotografii i nowych mediów 

– 22.09, g. 17:00,
kurs tańca weselnego i na inne okazje 

(dla par) – 22.09, g. 17:00,
Język z kulturą: hebrajski – 28.09, g. 16:00,

Pracownia rękodzieła dla dzieci – 29.09, 
g. 15:30,

Pracownia kroju i szycia dla dorosłych 
– 29.09, g. 17:15,

 Mindfulness – medytacja – oddech – 
relaks – 30.09, g. 19:00,

 Taniec współczesny – 29.10, g. 16:00.
kontakt pod nr tel.: 33 851 07 11. wię-

cej informacji: www.domnarodowy.pl.
 cOk
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w hołdzie wielkiemu kompozytorowi 

Uroczystości  
Ullmannowskie

Przed nami 2. edycja międzynarodowego festiwalu muzycznego, 
który upamiętnia Viktora Ullmanna – słynnego kompozytora 
i dyrygenta, który urodził się w Cieszynie w 1898 roku. Jego 
kariera muzyczna została przerwana tragiczną śmiercią 
w komorze gazowej w 1944 roku w Auschwitz-Birkenau. 
tegoroczne Uroczystości Ullmannowskie odbędą się 
w dniach 23-26 września w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. 

23.09 (środa), godz. 17:00 – kawiarnia 
avion, Czeski Cieszyn

„Viktor ullmann – ofiara holocaustu 
i muzyczny klasyk XX wieku”

Dyskusja o Viktorze ullmannie w kontek-
ście życia w terezińskim getcie oraz o no-
wym teatralnym projekcie narodowego 
Teatru Morawskośląskiego w ostrawie.

w dyskusji wezmą udział:
Jiří nekvasil, dyrektor narodowego 

Teatru Morawsko-Śląskiego w ostrawie,
Lubomír Spurný, muzykolog, uniwer-

sytet im. Masaryka, Brno,
Jaromír nohavica, poeta i piosenkarz, 

autor czeskiego libretta do oper cesarz 
atlantydy i Rozbity dzban, ostrawa.

Dyskusję poprowadzi Magdalena Živná, 
muzykolog, tłumacz, Praga. wejściówki 
w cenie 100 koron.

24.09 (czwartek), godz. 17:00, kawiar-
nia avion, Czeski Cieszyn

otwarcie festiwalu (wejście tylko za 
zaproszeniem)

koncert angels Duo (bracia kamil i alek-
sander aniołowie) – gitary (Polska), laure-
aci VI cieszyńskich Spotkań Muzycznych 

w cieszynie „Viktor ullmann in memoriam 
2019“ (Piazzolla, Granados, Scarlatti)

otwarcie wystawy „Viktor ullmann 
– niespokojny Środkowoeuropejczyk” 
w ogrodzie zimowym kawiarni avion.

25.09 (piątek), godz. 10:00, kawiarnia 
avion, Czeski Cieszyn

„Viktor ullmann w kontekście”
Pogadanka dla studentów i szerokiej 

publiczności przy okazji 75-lecia wyzwole-
nia niemieckiego obozu koncentracyjnego 
auschwitz-Birkenau i 75-lecia wyzwolenia 
getta Terezin. Spotkanie poprowadzi Lu-
bomír Spurný, muzykolog. wstęp wolny.

25.09 (piątek), godz. 18:00, synagoga 
schomre Chabos, ul. bożka, Czeski 
Cieszyn

„Miłość, wojna i jazz”
koncert kameralny utworów Viktora 

ullmanna i Erwina Schulhoffa.
wystąpią Rupert Bergmann – baryton, 

christoph Traxler – fortepian (austria). 
koncert poprowadzi: Magdalena Živná. 
wejściówki: 100 koron.

26.09 (sobota), godz. 10:00, zbiórka na 
parkingu przed supermarketem Inter-
marche, Cieszyn, ul. górna 21

„Śladami Viktora ullmanna po cieszy-
nie” – komentowany spacer poprowadzi 
Irena French, historyk Muzeum Śląska 
cieszyńskiego. wstęp wolny.

sobota, 26.09, godz. 17:00, Cieszyński 
ośrodek kultury dom narodowy, Cieszyn

„uhonorowanie Viktora ullmanna”
koncert kwartetu smyczkowego Fo-

ederis Ensemble (Polska). wystąpią anna 
Markiewicz – wiolonczela, karolina Gutow-
ska – skrzypce, Stanisław Dziąg – skrzypce, 
Marek czech – altówka (ullmann, krása, 
haas, Eröd). wstęp wolny.

Sprzedaż wejściówek: centrum informacji 
turystycznej czeski cieszyn, ul. Štefánikova 
17 – tel. +420 720 043 697.

organizatorami festiwalu są: Bibliote-
ka Miejska w czeskim cieszynie; Miasto 
cieszyn; noEMI arts&Media, agencja 
komunikacji międzynarodowej, Praga; 
austriackie Forum kultury w warszawie; 
Powiat cieszyński. 

Mat. pras.

Droga do domu
w ramach europejskich dni dziedzic-
twa 2020 Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go zaprasza na zwiedzanie tematycz-
ne wybranej części stałej ekspozycji 
Muzeum: w niedzielę 20. września 
zabierzemy chętnych na „drogę do 
domu…”, rozumianą dosłownie, ale 
i w przenośni jako drogę Śląska Cie-
szyńskiego do Polski. 

w sali poświęconej lokalnej historii  
1. poł. XX w. nakreślimy te skomplikowa-
ne ścieżki, naznaczone konfliktem pol-
sko-czechosłowackim i w końcu wielkim 

zawodem, którego źródłem był podział 
miasta i historycznego regionu między 
Polskę i czechosłowację w roku 1920. 
Dosłownie zaś zapraszamy w progi tego 
cieszyńskiego domu do sali etnograficz-
nej, gdzie opowiemy o jego zwyczajach, 
sprzętach i skarbach – o naszym wspól-
nym dziedzictwie kulturowym. 

Program:
godz. 10.00, 12.00, 14.00 – „Podział cie-

szyna i Śląska cieszyńskiego”, czas trwa-
nia: 60 min., prowadzący: Irena French;

godz. 11.00, 13.00 – „wokół cieszyń-

skiej trówły”, czas trwania: 45 min., pro-
wadzący: agnieszka Górecka-Przywara.

Udział w zwiedzaniu jest bezpłat-
ny! Liczba zwiedzających – ograniczona 
do 15 osób, obowiązują zapisy imienne 
pod nr 33 851 29 32 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. na ekspozycji 
obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakrycie 
ust i nosa (reżim sanitarny).

uwaga! Tego dnia zwiedzanie Muzeum 
w klasycznym trybie nie będzie możliwe. 

MuZeuM Śląska ciesZyńskiegO
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18 Objazdowy Festiwal  
Filmowy watch docs
Przed nami trzy dni wypełnione filmami dokumentalnymi prezentowanymi na jednym 
z największych festiwali filmów o prawach człowieka na świecie – 18. Objazdowy Festiwal 
Filmowy „Watch Docs”. Zapraszamy 18-20 września do Świetlicy krytyki Politycznej  
„na granicy”. 

18.09 (piątek) 
17:00 wprowadzenie – Miłosz Markiewicz 
17:30 kolor Fasady: niebieski (reż. 

oleksij Radyński, 22’ 2019 ukraina)
zakusy deweloperów na ikoniczny budy-
nek kijowskiego soc-modernizmu.

18:00 Raport z suchego miasta (reż. 
Simon wood , François Verster, 13’ 2018 
rPa, uSa)
Jak wygląda życie w wielkim mieście, kie-
dy wody nie starcza już dla wszystkich?

18:15 Dyskusja 
18:45 Bo nie wiedzą co czynią (reż. 

Daniel karslake, 91’ 2019 uSa)
kiedy w amerykańskich religijnych rodzi-
nach dziecko wychodzi z szafy.

19.09 (sobota)
16:00 wprowadzenie – karolina kostyra
16:30 Jazda obowiązkowa (reż. Ewa 

kochańska, 71’ 2018 Polska, ukraina)
ukraińska rodzina w Polsce – wysoka 
cena sukcesu w nowej ojczyźnie.

17:50 Striptiz i wojna (reż. andrej ku-
ciła, 68’ 2019 Polska, Białoruś)
zderzenie kultur po białorusku: wnu-
czek – striptizer mieszka z dziadkiem – 
weteranem.

19:15 Mali niemcy (reż. Frank Geiger, 
Mohammad Farokhmanesh, 90’ 2019 
niemcy, austria)
animowany dokument o  losach dzieci 
niemieckich neonazistów.

20:45 Dyskusja 

20.09 (niedziela)
16:00 wprowadzenie – Rafał cekiera
16:30 Dobre wiadomości (reż. ondřej 

Šálek, 35’ 2019 czechy)
za kulisami internetowej telewizji rozpo-
wszechniającej fake newsy i teorie spiskowe.

17:15 amerykańska masakra (reż. Fa-
rihah zaman, Jeff Reichert, 9’ 2017 uSa)
Świat w świetle filmów zrealizowanych 
przez guru amerykańskiej skrajnej pra-
wicy – Steve’a Bannona.

17:25 Proces (reż. Johanna hamilton, 
16’ 2018 uSa)
największy proces karny w historii uSa.

17:45 Powodzenia z tym murem (reż. 
Josh Begley, 7’ 2016 uSa)
Jak naprawdę wygląda granica między 
uSa a Meksykiem.

17:55 Dyskusja
z powodu pandemii koronawirusa 

SaRS-coV-2 prosimy o wcześniejsze za-
pisy na poszczególne dni festiwalu drogą 
mailową cieszyn@poczta.krytykapoli-
tyczna.pl lub telefonicznie: 609 724 500. 
Przypominamy również o obowiązku za-
krywania nosa i ust na terenie świetlicy. 

Mat. pras.

Dizajn w czasie niepewności
XV edycja konkursu Śląska rzecz przy-
padła na wyjątkowy czas pandemii, 
który przyniósł rewizję tego, co do-
tychczas uważaliśmy za pewne i nie-
zmienne. szczęśliwie wartości, które 
przywołują organizatorzy konkursu, 
wcale się nie zdewaluowały. jury Ślą-
skiej rzeczy oczekuje tego, co oczywi-
ste: innowacyjności rozwiązań.

Sama innowacyjność to jednak za mało. 
Projekt powinien uwzględniać wyzwania 
zrównoważonego rozwoju, dostrzegać 
potrzeby użytkowników, w tym osób star-
szych i niepełnosprawnych. Jury sprawdza 
też funkcjonalność i ergonomię, jakość 
wykonania i użyte materiały. Ta długa 
lista kryteriów pokazuje, jakimi warto-

ściami powinien kierować się projektant, 
ale też czego oczekujemy my, jako klien-
ci – nabywcy i użytkownicy. Szczęśliwie, 
wymagania rosną, a firmy, szukając nisz, 
coraz częściej wchodzą w przestrzenie 
dotychczas niewidziane lub niedocenia-
ne. Jakie? Będzie można przekonać się już 
wkrótce, odwiedzając wystawę pokonkur-
sową, która zostanie otwarta w zamku 
Cieszyn (budynek a tzw. oranżeria) 
18 września i potrwa do 29 listopada 
2020. Również 18 września odbędzie się 
wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 
– udział w wydarzeniu za zaproszeniami 
lub zgłoszeniu na: hgadomskabrzoska@
zamekcieszyn.pl. 

ZaMek ciesZyn
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Biblioteczne nowości 
w „Papierowym magu” Charlie n. 

Holmberg wszystko jest możliwe. ceony 
Twill po ukończeniu szkoły nie została tym, 
kim zawsze chciała – wYTaPIaczEM, czy-
li specjalistką od magii metalu. zamiast 
tego będzie papierowym magiem, Skła-
DaczEM. kiedy poznaje ekscentrycznego 
Emery’ego Thane’a, jej świat przewróci 
się do góry nogami i to, co kiedyś wyda-
wało się być nudne, teraz zaczyna ją fa-
scynować. niespodziewanie mężczyzna 
zostaje zaatakowany przez tajemniczą 
kobietę, która kradnie jego serce i ucie-
ka w nieznane. Dla ceony to czas próby. 
Żeby uratować swojego mistrza, będzie 
musiała wyruszyć w niebezpieczną podróż, 
wykazać się nowymi umiejętnościami 
i w końcu uwierzyć w siebie.

Marie benedict to autorka bestselle-
rowych powieści poświęconych żonom 
wybitnych mężów. kobiety, które do tej 
pory pozostawały w cieniu, mimo swoich 
niewątpliwych zasług, teraz zyskują głos 
i uwagę. Bohaterką najnowszej książki 
„Pani Churchill” jest clementine, żona 
jednej z najbardziej wpływowych osobi-
stości drugiej wojny światowej i polityki 
XX wieku. ambitna, charakterna i błysko-
tliwa, „poślubienie tej kobiety było moim 
największym osiągnięciem” – przyznawał 
sam winston churchill. nieoficjalnie peł-
niła funkcję jego najważniejszego doradcy. 
Szalenie interesująca postać, bez której 
historia mogłaby potoczyć się inaczej.

„Moja mroczna Vanesso” kate eliza-
beth russell to mocny thriller psycholo-
giczny o toksycznej relacji i zagubieniu. 

Tytułowa Vanessa jako nastolatka miała 
romans z czterdziestoletnim nauczycielem 
literatury. Po latach dowiaduje się, że nie 
była jedyną młodą kochanką mężczyzny. 
Inne kobiety szukają teraz sprawiedliwości, 
ponieważ zrozumiały, że zostały skrzyw-
dzone. czy Vanessa jest jedną z nich? czy 

została zmanipulowana i wykorzystana? 
a może jest inna, może tego chciała i nie 
jest jedną z ofiar? Im więcej o tym myśli 
i wspomina przeszłość, tym bardziej do-
chodzi do przerażających wniosków... 

BiBliOteka Miejska

scena polska teatru cieszyńskiego – premiery
skrzYPek na daCHU joseph stein 

/ PreMIera 03.10.2020
Legendarny musical to historia ubo-

giego żydowskiego mleczarza Tewji. Jego 
największym zmartwieniem jest dobrze 
wydać za mąż swoje córki i zapewnić im 
w ten sposób życie lepsze, niż było jego. 
Lecz córki chcą wyjść za mąż z miłości. 
akcja rozgrywa się na terenie ukrainy, na 
początku XX wieku, w czasie pogromów. 
Tewje i jego najbliżsi muszą w końcu opu-
ścić swoje domy i wyruszyć naprzeciw 
niepewnej przyszłości. Musical rozsławiły 
również słynne piosenki.

PrYwatna klInIka john Chapman, 
dave freeman / PreMIera 24.10.2020

wyrazistość postaci i komedia omyłek 
– to największe walory tej farsy. Pewnego 
dnia w eleganckim mieszkaniu atrakcyjnej 
kobiety dochodzi do spotkania, w którym 

uczestniczą jej kochankowie, ich żony oraz 
najlepsza przyjaciółka, a także.... były 
mąż. coraz bardziej nieprawdopodob-
ne sploty dowcipnych sytuacji wywołują 
salwy śmiechu wśród publiczności. hu-
mor rozwija się od pierwszej do ostatniej 
sceny, a całość trzyma w napięciu aż do 
zaskakującego finału. 

doM otwartY Michał bałucki / 
PreMIera 19.12.2020

To epizod z życia poczciwej, choć nie 
pozbawionej śmieszności rodziny miesz-
czańskiej. Państwo Żelscy, mieszczanie, 
na skutek snobistycznych zachcianek 
zaczynają naśladować styl życia boga-
czy. Pewnego dnia postanawiają wydać 
bal, który okazuje się początkiem wielu 
komplikacji towarzyskich i rodzinnych. Dla 
Bałuckiego to okazja do zaprezentowa-
nia różnych typów ludzkich, wyśmiania 

prowincjonalnych ambicji, zakłamania 
obyczajowego, przywar właściwych nie 
tylko małomieszczańskiemu środowisku 
XIX-wiecznego krakowa.

nasze MIasto thornton wilder / 
PreMIera 13.02.2021

za dramat Nasze miasto (1938) otrzy-
mał wilder nagrodę Pulitzera. akcja toczy 
się na początku XX wieku w prowincjo-
nalnym mieście. Bohaterami są zmarli 
zamknięci w pułapce nieśmiertelności. 
Próbują widzom opowiedzieć o swoim 
życiu, odtwarzając stare historie i ukła-
dając je na nowo. 

scena Polska teatru Cieszyńskiego
Telefon: +420 558 746 022
E-mail: scenapolska@tdivadlo.cz
web TD: www.tdivadlo.cz.
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pttk w cieszynie
110 lat oddziału Pttk 
„beskid Śląski” – cz. 18

Tradycja organizacji rajdów dla mło-
dzieży sięga lat 60. XX wieku. Do takiej 
formy popularyzacji turystyki powróco-
no w 1993 roku, organizując Młodzieżo-
wy Rajd Górski. Metę pierwszego rajdu 
wyznaczono przy schronisku PTTk na 
Stożku – najstarszym polskim schroni-
sku w Beskidach. na metę zgłosiło się 
tylko (lub aż) 246 uczestników. Dali oni 
początek imprezie trwającej do dnia 
dzisiejszego. Dwa razy każdego roku 
(początkiem maja i końcem września), 
młodzież szkół powiatu cieszyńskiego 
spotyka się na górskich szlakach, aby 
„Powitać wiosnę” lub „Pożegnać Lato”. 
Dotychczas na mecie witaliśmy ponad 
46 tysięcy uczestników.

Duże wsparcie finansowe tej imprezie 
od wielu lat dają Burmistrz Miasta cieszyna 
oraz Starosta cieszyński. zaangażowani 
nauczyciele stanowią dopełnienie grupy 
ludzi, którym zależy na popularyzacji tu-
rystyki górskiej wśród młodzieży.

od samego początku organizacją raj-
dów zajmuje się zarząd oddziału oraz 
komisja Turystyki Górskiej i narciarskiej, 
przy współudziale Terenowego Referatu 
weryfikacji GoT. obsługę fotograficzną 
zapewniają członkowie klubu „STaRT”, 
natomiast nad konkursem turystycznej 
wiedzy czuwają nasi przewodnicy. 

 

niestety, ze względu na zagrożenie 
epidemiologiczne, zaplanowane na 2020 
rok rajdy musieliśmy odwołać.

Tym bardziej zapraszamy na 53 edy-
cję Młodzieżowego Rajd Górskiego, któ-
rego metę wyznaczono przy Schronisku 
PTTk na Błatniej. Mamy nadzieję, że ten 
rajd odbędzie się wiosną 2021 roku. na 
wspólną wędrówkę i spotkanie na mecie 
zapraszamy przedstawicieli wszystkich 
szkół powiatu cieszyńskiego. 

ZBignieW HucZała
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V Bieg Cieszyńska 
godzinówka 
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie oraz środowisko 
biegaczy parkrun Cieszyn zapraszają na organizowany  
11 października „V bieg Cieszyńska godzinówka”. 
Impreza odbędzie się wokół boiska „Pod Wałką”  
przy ul. Adolfa „Bolko” Kantora 10.

zapraszamy miłośników biegania, któ-
rzy ukończyli 16 lat. Będą oni rywalizować 
w biegu, w którym liczyć się będzie ilość 
pokonanych okrążeń w czasie 60 minut.

Start biegu odbędzie się o godzinie 
15:00. zapisy przyjmowane są drogą 
elektroniczną na stronie www.elek-
tronicznezapisy.pl do 4 października do 
godziny 23:59 lub w dniu biegu w biurze 
zawodów (biuro zawodów znajdować się 
będzie przed bramą główną boiska „Pod 
wałką przy ul. adolfa „Bolko” kantora 10 
w cieszynie) w godzinach 13:30 – 14:30.

w biegu obowiązuje limit 150 nadanych 
numerów startowych, a o dokonaniu za-
pisu decyduje kolejność zgłoszeń. zapisy 
zostaną automatycznie zamknięte po 
zgłoszeniu się 150 uczestnika. zgłosze-
nia elektroniczne gwarantują otrzymanie 
medalu, natomiast zgłoszenia dokonane 

w dniu imprezy w biurze zawodów – nie. 
udział w imprezie jest bezpłatny!

organizatorzy zapewniają nagrody dla 
trzech pierwszych miejsc w każdej katego-
rii biegu w postaci kart podarunkowych 
o następujących wartościach: 

kategoria mężczyzn, kategoria kobiet: 
I miejsce – 200,00 złotych, II miejsce – 
150,00 złotych, III miejsce – 100,00 złotych.

kategoria drużyn: I miejsce – 400,00 zł, 
II miejsce – 300,00 zł, III miejsce – 200,00 zł.

Dodatkowo trzej najlepsi uczestnicy bie-
gu w klasyfikacji generalnej kobiet i męż-
czyzn otrzymają pamiątkową statuetkę.

organizatorzy zapewniają wszystkim 
uczestnikom przekąskę i napoje. Regula-
min i szczegółowe informacje dotyczące 
imprezy dostępne są na stronie interne-
towej www.sport.cieszyn.pl. 

wS

rajdy rowerowe z tkk pttk „ondraszek”
Turystyczny klub kolarski PTTk „on-

draszek” zaprasza na wycieczki rowerowe:
 „Dobra Pani z kończyc – rajd śladami 

hrabiny Thun etap II”, który odbędzie się 
12 września. zbiórka o godz. 09:00 na 
Rynku w cieszynie. Prowadzi Mariusz 
Bubik – tel: 887 664 152.

 „Rajd szlakiem stroju cieszyńskiego”, 
która odbędzie się 20 września. zbiórka 
o godz. 10:00 przy Gminnym ośrodku 
kultury w Goleszowie. wycieczkę pro-
wadzi Przodownik turystyki kolarskiej 
– „Maratończyk”. 

pttk tkk „OndrasZek”/aB

 w
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Czytelnia znów otwarta
Od 1 września 2020 r. po 
długiej przerwie wznowiła 
pracę czytelnia czasopism 
i czytelnia internetowa dla 
dorosłych oraz czytelnia 
internetowa w Oddziale dla 
Dzieci.

wiemy doskonale, jak brakowało Pań-
stwu możliwości korzystania z kompute-

rów, przejrzenia na miejscu bieżących 
dzienników i czasopism czy po prostu 
popracowania przy stoliku w zaciszu 
czytelni. 

obowiązują oczywiście pewne ogra-
niczenia ze względu na konieczność za-
chowania dystansu społecznego:

na terenie czytelni obowiązuje dezyn-
fekcja rąk i maska ochronna;

liczba miejsc siedzących zostaje zmniej-
szona o połowę;

ze względu na konieczność zachowania 

dystansu czynne są cztery stanowiska 
komputerowe;

z komputera można korzystać mak-
symalnie 30 minut.

Przypominamy również, że numery 
czasopism z poprzedniego miesiąca, z wy-
jątkiem dzienników, można tak jak zawsze 
wypożyczać do domu. Mamy nadzieję, że 
nowe zasady obowiązujące w czytelni nie 
będą dla Państwa zbyt uciążliwe i chętnie 
do nas wrócicie. zapraszamy! 

BiBliOteka Miejska

być może to właśnie twoja choinka ozdobi cieszyński rynek! 

Szukamy drzewka  
na świąteczną choinkę
Choć za oknem nie widzimy 
jeszcze płatków śniegu, 
cieszyński magistrat rozpoczął 
już poszukiwanie choinki. 
Ta jedyna, wybrana, stanie 
w grudniu na cieszyńskim 
rynku. 

uczestnictwo w kształtowaniu prze-
strzeni miejskiej pozwala na aktywny udział 
w tworzeniu naszego otoczenia, stąd też 
idea podarowania miastu, mieszkańcom, 
jak i odwiedzającym nas turystom świą-
tecznej choinki. Tak naprawdę, to nie tylko 
darowizna, ale przede wszystkim odpowie-
dzialność obywatelska!

apelujemy zatem do właścicieli dużych 
iglaków przeznaczonych do wycinki o kon-
takt z Miejskim zarządem Dróg w cieszynie. 

Preferowane drzewko powinno mieć 12 
– 15 metrów wysokości, istotny jest kształt 
jego korony oraz odpowiednia sztywność 
gałęzi. Miejski zarząd Dróg w cieszynie 
zapewni wycinkę i transport drzewka, 
zastrzega się jednak, że choinka musi być 
udostępniona nieodpłatnie.

osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt z Działem zieleni Miejskiej 
i oczyszczania Miasta Miejskiego zarządu 
Dróg w cieszynie pod numerem telefonu 33 
479 52 52 lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl. 

zgłoszenia przyjmowane będą do 15 
października 2020 r. Po tym terminie do-
konany zostanie wybór drzewka. 

Miejski ZarZąd dróg
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Pociąg do kultury 
czy kino pod chmurką? 
Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego 
daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną 
na rozwój regionu. Jednym z autorów projektów zgłoszonych do 
tego programu jest Michał Nowak, animator kultury z Cieszyna. 
głosowanie potrwa do 23 września. gorąco zachęcamy 
do głosowania na projekty mieszkańca naszego miasta!

Pierwszy z nich to projekt o zasięgu 
wojewódzkim – „Pociąg do kultury II”. 
Jest to kontynuacja projektu „Pociąg do 
kultury” z  I edycji Marszałkowskiego 
Budżetu obywatelskiego (kod projek-
tu MBo-0350/w/19), który był jednym 
z czterech zwycięskich projektów o za-
sięgu wojewódzkim i który jest obecnie 
wdrażany. „Pociąg do kultury II” (tak jak 
i w pierwszej edycji tego projektu) po-
lega na obniżeniu kosztów przejazdów 
kolejami Śląskimi na wydarzenia kultu-
ralne o 50%. koncepcja polega na tym, 
że kupując bilet kolejowy kolei Śląskich 
na przejazd „tam” i np. bilet do teatru, 
jesteśmy uprawnieni do otrzymania bez-
płatnie biletu powrotnego. w ramach tego 
projektu mamy możliwość skorzystania 
z połączeń kolejowych z ponad 100 miast 
i miejscowości będących na trasie kolei 
Śląskich oraz z oferty 350 miejsc kultu-
ry (kin, teatrów, muzeów, galerii sztuki, 
domów i instytucji kultury, opery, filhar-
monii) z całego województwa śląskiego.

Drugi projekt – „Pko – Plenerowe 
kino objazdowe” – to projekt o zasięgu 

podregionalnym, obejmujący powiaty 
bielski, cieszyński i żywiecki. Projekt bę-
dzie polegał na zorganizowaniu trasy dla 
filmowych pokazów w ok. 30 miastach 
i miejscowościach z powiatów; bielskie-
go, cieszyńskiego i żywieckiego, w formie 
kina plenerowego, w okresie od czerwca 
2021 do sierpnia 2021. Filmy będą mogły 
być wyświetlane dla widzów siedzących 
na leżakach (150 szt.) lub w formie kina 
samochodowego (w zależności od za-
potrzebowania i gdy wystąpi potrzeba 
zwiększenia bezpieczeństwa widzów). 
wstęp na pokazy filmowe będzie bezpłat-
ny i nie będzie ograniczony do widzów 
tylko z  jednej miejscowości. Repertuar 
filmowy będzie dostosowany do widzów 
dorosłych i do dzieci. w Polsce istnieje 
kilka firm, które profesjonalnie zajmują 
się organizowaniem tras dla kina ple-
nerowego, dlatego można było ustalić 
szczegóły techniczne oraz opracować 
wiarygodny budżet.

To, co łączy oba projekty, to duży 
zasięg oddziaływania, aspekt socjalny 
i możliwość zwiększenia uczestnictwa 

w kulturze. Internetowe głosowanie na 
oba projekty potrwa do 23 września 2020. 
głosować będzie można na stronie  
bo.slaskie.pl/content/glosowanie.

„Pociąg do kultury” posiada swój pro-
fil na Facebooku – www.facebook.com/
PociagDokultury2020. 

MicHał nOWak

Zespół ds. ekonomii społecznej
3 września w Urzędzie Miejskim w Cie-
szynie odbyło się spotkanie zespo-
łu ds. rozwoju ekonomii społecznej 
w Cieszynie, w którym udział wzięli 
I zastępca burmistrza p. krzysztof 
kasztura, przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, organizacji pozarządo-
wych, Miejskiego ośrodka Pomocy 
społecznej w Cieszynie oraz ośrodka 
wsparcia ekonomii społecznej. 

Tematem przewodnim było zaplano-
wanie prac komisji w obszarze weryfikacji 
organizacji pozarządowych działających 
na terenie miasta cieszyn w kontekście 
możliwości nawiązania współpracy 
z urzędem Miejskim cieszyn w zakresie 
zlecania przez Gminę zadań dla orga-
nizacji pozarzadowych. zainicjowano 

także rozmowę o badaniu potrzeb nGo 
z zastosowaniem ankiety elektronicznej, 
która będzie rozesłana do organizacji 
działających na terenie miasta cieszyn. 
zainicjowano także pierwsze spotkanie 
branżowe dla organizacji pozarządowych, 
które odbędzie się 17 września w godz. 
16.00-18.00, w Sali Sesyjnej urzędu Miej-
skiego. Pierwszą grupą zaproszonych 
organizacji to te, deklarujące działania 
w obszarze zdrowia, pomocy społecz-
nej. o kolejnych działaniach będziemy 
informować na bieżąco. 

Maria sOBiecka

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn

jubileusz ctf
zapraszamy!

Przypominamy, że w ramach ob-
chodów jubileuszu 90-lecia istnienia 
cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne 
przygotowało dwie wystawy, które do 
27 września można zwiedzać w Domu 
narodowym – w Galerii 12 prezento-
wana jest ekspozycja zatytułowana 
„Prezentacje 2020”, z kolei w Galerii 
ceglanej zobaczyć można wystawę 
„odbitki z historią”. 

Uroczyste zakończenie wystaw 
i gala jubileuszowa odbędzie się 
27 września 2020 r. o godz. 16:00. 
zapraszamy! 
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XX sesja radY MIejskIej CIeszYna VIII 
kadenCjI

absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Miasta
Radnym Rady Miejskiej cieszyna przedstawiony został Ra-

port o stanie Gminy cieszyn za 2019 rok. To bardzo obszerny 
dokument stanowiący szeroki zakres informacji o działalno-
ści Burmistrza Miasta cieszyna w 2019 roku. Dokument ten 
opisuje sytuację Gminy cieszyn pod względem zarządzania 
nią, gospodarki, ładu przestrzennego, ochrony środowiska 
i przyrody, spraw społecznych, bezpieczeństwa oraz oświaty, 
kultury i sportu. 

Po wyczerpującej debacie na ten temat Rada Miejska cieszy-
na podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
cieszyna wotum zaufania. 

następnie po odczytaniu wniosku komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium oraz pozy-
tywnej opinii Regionalnej Izby obrachunkowej w katowicach 
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta cieszyna sprawoz-
daniu z wykonania budżetu za 2019 rok i pozytywnej opinii 
o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej cieszyna w spra-
wie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta cieszyna za 
2019 rok, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta cieszyna.

absolutorium jako element prawa finansowego jest insty-
tucją powiązaną ściśle z procedurą budżetową, zarazem łączy 
się z kontrolą rady gminy nad wykonywanym przez burmistrza 
budżetem i oceną jego wykonania w poprzednim roku. Samo 
udzielenie absolutorium nie może wynikać z innych, szerszych 
przesłanek i ocen działań burmistrza, takich jak np. całokształt 
jego pracy czy nadzór nad gospodarką pozabudżetową. 

udzielenie przez Radę Miejską cieszyna absolutorium i wo-
tum zaufania Pani Burmistrz świadczy o prawidłowym wyko-
nywaniu budżetu w roku 2019. Serdecznie gratulujemy. 

Ponadto podczas XX sesji Radni Rady Miejskiej cieszyna wy-
słuchali informacji na temat przygotowania placówek oświato-
wych do nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz prezentacji 
koncepcji Programu rozwoju sportu na lata 2021-2025. Przed-
stawiony został plan działania na 2021 rok Polityki Senioralnej 
Gminy cieszyn na lata 2018-2022.

Rada Miejska cieszyna podjęła również uchwały w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta cieszy-
na za 2019 rok,

zmiany uchwały XLVII/499/18 Rady Miejskiej cieszyna z dnia 
30 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wy-
sokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych 
dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina cieszyn,

uchwalenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy cieszyn,

zmiany uchwały nr XVIII/199/20 Rady Miejskiej cieszyna z dnia 
28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

wprowadzenia na terenie Miasta cieszyna opłaty targowej, 
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 
jej ustalania i poboru,

opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w cieszynie,

ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samocho-
dowych poza strefą płatnego parkowania,

ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad ko-
rzystania z tablic, słupów ogłoszeniowych oraz wiat przystan-
kowych na terenie miasta cieszyna,

ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych 
obowiązujących na cmentarzach komunalnych w cieszynie,

ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebal-
nych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w cieszynie,

zmiany budżetu Miasta cieszyna na 2020 rok,
zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta cieszyna 

na lata 2020–2035,
petycji Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 roku w spra-

wie zmiany przepisów prawa miejscowego,
uchylenia uchwały nr XIX/227/20 w sprawie wniosku Tau-

Ron Dystrybucja S.a. o podjęcie uchwały wprowadzającej zwol-
nienia z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy 
płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu coVID-19 i przekazania wniosku do 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością,

uchylenia uchwały nr XIX/228/20 w sprawie wniosku InBaP 
Funduszu Inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicz-
nych o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku 
od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej przedsiębiorców, którzy są właścicielami obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2.000 m2 
za II i III kwartał 2020 r. i przekazania wniosku do rozpatrzenia 
zgodnie z właściwością.

zachęcam do śledzenia obrad Rady Miejskiej cieszyna na żywo. 
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej cieszyna dostępna 

jest pod adresem http://cieszynmiasto.esesja.pl/transmisje-
_z_obrad_rady.

reMigiusZ jankOWski

prZeWOdnicZący rady Miejskiej ciesZyna

nIerUCHoMoŚCI PrzeznaCzone  
do zbYCIa

Burmistrz Miasta cieszyna informuje, że przeznaczono do 
zbycia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

 działkę nr 49 obr. 45 o pow. 84 m2 zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym przy ul. Błogockiej 3 zapisaną w księdze wieczy-
stej nr BB1c/00053043/7 Sądu Rejonowego w cieszynie oraz 
udział wynoszący 16/384 części w nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 68 obr. 45 zapisanej w księdze wieczystej nr 
BB1c/00005098/6 Sądu Rejonowego w cieszynie.

nieruchomość gruntową, położoną przy ul. katowickiej, 
oznaczoną jako działka nr 254/7 obr. 69 o pow. 3,9964 ha, za-
pisaną w księdze wieczystej nr BB1c/00007427/6 Sądu Rejo-
nowego w cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w cieszynie 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
uM w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 
2 września 2020 r. do dnia 23 września 2020 r.

Przetarg na lokal UŻYtkowY 
Miejski zarząd Dróg w cieszynie ogłasza przetarg pisemny 

na lokal użytkowy położony w cieszynie w budynku Miejskich 
hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w cieszynie, stanowią-
cy własność Gminy cieszyn, składający się z pomieszczenia 
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o powierzchni 760 m² na prowadzenie w lokalu działalności 
gospodarczej.

osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą 
składać oferty do 17 września 2020 roku (czwartek) do godz. 
9:00 w Sekretariacie Miejskiego zarządu Dróg w cieszynie, ul. 
Liburnia 4, I piętro, pokój nr 203 w zamkniętych kopertach 
z adnotacją „ Przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 760 
m² przy ul. Stawowej 6 w cieszynie ”.

otwarcie ofert nastąpi 17 września 2020 roku (czwartek) 
o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego zarządu Dróg w cieszynie.

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 o powierzchni 760 m² przy ul. Stawowej 6 
w cieszynie” do 17 września 2020 roku (czwartek) do godz. 
9:00 wadium w wysokości 500,00 zł / słownie: pięćset zło-
tych 00/100/.

wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. oferent, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia 
umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych do-
kumentów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium.

wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet opłat czynszu najmu lub in-
nych należności MzD. wadium wpłacane przez oferenta nie 
podlega oprocentowaniu.

w przetargu mogą brać udział osoby lub instytucje nie 
zalegające z opłacaniem danin publicznych, nieposiadające 
nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych 
oraz nieposiadające zaległości finansowych wobec:

urzędu Skarbowego,
zakładu ubezpieczeń Społecznych,
Miejskiego zarządu Dróg z siedzibą w cieszynie
Powyższe warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu 

powinny być spełnione łącznie.
niespełnienie jakiegokolwiek z nich powoduje wyłączenie 

oferenta z dalszej procedury przetargowej.
oferta musi zawierać:
dane oferenta,
propozycję stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni lo-

kalu ( do czynszu dolicza się 23 % podatku VaT,
określenie sposobu zagospodarowania lokalu,
oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wo-

bec uS i zuS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, 
nie posiadaniu nieuregulowanych, w terminie zobowiązań 
cywilnoprawnych,

oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lo-
kalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,

klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń,
dowód uiszczenia wadium,
podpis oferenta i telefon kontaktowy,
numer konta na które należy zwrócić wpłacone wadium.
Formularz ofertowy, projekt umowy najmu są udostępnio-

ne do pobrania na stronie internetowej www.bip.um.cieszyn.
pl, a także w siedzibie Miejskiego zarządu Dróg w cieszynie.

w przypadku złożenia oferty nie na formularzu ofertowym, 
oferta winna zawierać wszelkie informacje zawarte w formu-
larzu ofertowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim zarzą-
dzie Dróg – Dział Gospodarczy, ul. Stawowa 6, tel. 33 85 23 653.

MzD zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wy-
brania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyny.

konsUltaCje sPoŁeCzne  
z MIeszkaŃCaMI CIeszYna – Plan 

ZaGoSPoDarowania PrZeSTrZenneGo
Dnia 26 sierpnia 2020 roku Burmistrz Miasta cieszyna pod-

jęła zarządzenie nr 0050.384.2020 w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami cieszyna założeń do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Śródmieścia cieszyna.

celem konsultacji jest włączenie mieszkańców w proces za-
rządzania miastem oraz zasięgnięcie opinii i propozycji miesz-
kańców dla podjęcia optymalnych decyzji w zakresie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły dotyczące prowadzonych działań znajdują się na 
stronie www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen.

trwająCe konsUltaCje sPoŁeCzne
1. konsultacje z mieszkańcami cieszyna projektu uchwały 

Rady Miejskiej cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współ-
pracy gminy cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 
2021(do 21 września 2020 r.) – zarządzenie nr 0050.407.2020 
Burmistrza Miasta cieszyna z dnia 2 września 2020 roku.

2. konsultacje z radami działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej cieszyna 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy cieszyn 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działający-
mi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021(do 21 września 
2020 r.) zarządzenie nr 0050.406.2020 Burmistrza Miasta cie-
szyna z dnia 2 września 2020 roku.

raPortY z PrzeProwadzonYCH 
konsUltaCjI

Informujemy, że raporty z przeprowadzonych konsultacji:
z mieszkańcami cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej 

cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta cieszyna 
opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej, zasad jej ustalania i poboru;

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacja-
mi pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta cieszyna opłaty 
targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty tar-
gowej, zasad jej ustalania i poboru;

zostały opublikowane:
na stronie internetowej cieszyna, w zakładce „aktualności”;
na stronie internetowej urzędu Miejskiego w cieszynie, 

w zakładce „aktualności”;
na stronie internetowej BIP urzędu Miejskiego w cieszynie, 

w zakładce „Tablica ogłoszeń”.

oPŁata za korzYstanIe  
z zezwoleŃ na sPrzedaŻ naPojów 

alkoHolowYCH

Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż 
napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2020 roku mija 
termin uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku. 

Dodatkowych informacji udziela wydział Spraw obywatel-
skich i Działalności Gospodarczej urzędu Miejskiego w cieszy-
nie pod numerem telefonu 33 479 43 84.
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Projekt „nowY start”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębior-
czości Społecznej „BYĆ RazEM” z siedzibą w cieszynie przy 
ul. wałowej 4 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem wspiera-
nia Inicjatyw Gospodarczych „DELTa PaRTnER” z  siedzibą 
w cieszynie przy ul. zamkowa 3a/1.

cel projektu: wzrost aktywności społeczno-zawodowej 
oraz zdolności do zatrudnienia 48 osób (26 kobiet i 22 męż-
czyzn) zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecz-
nie z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez kompleksowe 
działania na rzecz integracji osób z zastosowaniem instru-
mentów aktywnej integracji. 

adresaci projektu: osoby w wieku od 18 do 55 lat, zamiesz-
kałe na terenie powiatu cieszyńskiego, wykluczone społecz-
nie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym wynikającym 
z przynajmniej jednej z poniżej wymienionych przesłanek:

osoby niepełnosprawne z orzeczeniem 8 osób (4k, 4M) – 
w tym osoby upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim 
lub upośledzone w stopniu lekkim i zaburzone/chore psy-
chicznie, lub tylko z obniżoną sprawnością intelektualną 
i zaburzone lub chore psychicznie, w tym osoby posiadające 
stopień umiarkowany lub znaczny;

osoby bezrobotne zarejestrowane w uP, zakwalifikowane 
do tzw. III profilu lub osoby bierne zawodowo;

osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgod-
nie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;

osoby opuszczające pieczę zastępczą lub zakłady karne;
osoby korzystające z Programu operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa;
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowe-
go i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Formy wsparcia dla uczestników projektu:
doradztwo i konsultacje indywidualne spotkania każdego 

uczestnika projektu z doradcą zawodowym, pracownikiem 
socjalnym oraz psychologiem;

szkolenia miękkie – realizacja warsztatów z zakresu umie-
jętności psychologiczno-społecznych, umiejętności interper-
sonalnych, edukacji finansowej, umiejętności poruszania się 
po rynku pracy z elementami ekonomii społecznej; 

szkolenia zawodowe – kończące się egzaminem i wyda-
niem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie nowych kwa-
lifikacji zawodowych;

staże realizowane będą na jednym z czterech warsztatów 
w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ Ra-
zEM”: kuchni, pralni, manufakturze wellDone oraz warsztacie 
porządkowym przez okres 6 miesięcy.

udział w projekcie jest BEzPłaTnY, zainteresowanych do 
wzięcia w nim udziału zapraszamy do kontaktu z punktem 
rekrutacyjnym pod nr tel.: 502 778 114.

ogŁoszenIe o PraCĘ
zakład Gospodarki komunalnej w cieszynie Sp. z o.o. 

zatrudni w Dziale Gospodarki Ściekami na stanowiskach: 
Elektryk – automatyk i Maszynista oczyszczalni. Miejsce 
pracy: oczyszczalnia ścieków. Szczegółowe informacje: tel. 
33 8515444 oraz www.zgk.cieszyn.pl.

nIerUCHoMoŚć na sPrzedaŻ 

Burmistrz Miasta cieszyna ogłasza ustny przetarg ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w cie-
szynie przy ulicy kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 17/3 obr. 18 o powierzchni 261 m2, zapisanej 
w księdze wieczystej nr BB1c/00035339/7 Sądu Rejonowego 
w cieszynie.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości 
przyległych do działki nr 17/3 obr. 18. uzasadnieniem wyboru 
formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest 
mała powierzchnia i nieregularny kształt działki umożliwia-
jące jej samodzielne zagospodarowanie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. 
w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (rynek 1, 
I piętro) o godz. 10:00 .

cena wywoławcza do przetargu wynosi 29 100,00 zł.
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek 

VaT wg stawki 23 %.
warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgło-

szenie do wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby 
spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) 
oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 3 
000,00 zł na konto urzędu Miejskiego w cieszynie nr: 44 1050 
1083 1000 0022 6985 8169 InG Bank Śląski S.a. w cieszynie. 
w terminie do dnia 16 października 2020 r. 

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszo-
ne na zewnętrznej tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w cie-
szynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.
um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w wydziale Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w cieszynie – tel. 33 4794 232, 33 4794 234.

nIerUCHoMoŚć na sPrzedaŻ
Burmistrz Miasta cieszyna ogłasza ustny przetarg nieogra-

niczony na sprzedaż działki nr 17/78 obr. 31 o pow. 0,0428 ha 
położonej w cieszynie przy ulicy Liburnia zapisanej w księdze 
wieczystej nr BB1c/00058749/1 Sądu Rejonowego w cieszynie. 

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36 000,00 zł. Do 
wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie zostanie 
doliczony podatek VaT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. 
w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (rynek 1, 
I piętro) o godz. 10:00.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
w formie pieniężnej wadium w wysokości 3 600,00 zł. wa-
dium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 
października 2020 r. przelewem na konto urzędu Miejskiego 
InG Bank Śląski S.a. w cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 
6985 8169. za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środ-
ków finansowych na konto urzędu Miejskiego w cieszynie.

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszo-
ne na zewnętrznej tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w cie-
szynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.
um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w wydziale Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w cieszynie – tel. 33 4794 232, 33 4794 234.
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kino piast
www.kino.cieszyn.pl, tel. 33 852 04 26

11-15.09, g. 17:45 zieja (dramat histo-
ryczno-biograficzny), Polska, 12

16-17.09, g. 15:00 zieja (dramat histo-
ryczno-biograficzny), Polska, 12

11-15.09, g. 20:00 Pętla (dramat sensa-
cyjny), Polska, 15

16-17.09, g. 17:15 Pętla (dramat sensa-
cyjny), Polska, 15

11-15.09, g. 16:00 Słynny najazd niedź-
wiedzi na Sycylię – dubbing (animowana, 
familijna komedia przygodowa), Francja/
włochy, 7

18-24.09, g. 15:00, 17:30 Mulan – dub-
bing (przygodowy film akcji), uSa, 12

18-23.09, g. 20:00 25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka komendy (dramat), 
Polska, 15

16.09, g. 19:30 Filmy na życzenie 
widzów (bilety w cenie 13 zł): nasze 
miejsce na ziemi – napisy (dokumental-
ny), uSa, 10

17.09, g. 19:15 Dyskusyjny klub Filmo-
wy „Fafik”: Muzyka: Ennio Morricone, 
czyli filmy do słuchania (cz. 3) nienawist-
na Ósemka – napisy (western), uSa, 15

24.09, g. 19:45 Dyskusyjny klub 
Filmowy „Fafik”: Reżyserzy światowego 
kina: Terry Gilliam – człowiek, który zabił 
Don kichota – napisy (wielka Brytania, 
hiszpania, Belgia), 15

cok
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

11.09, g. 16:00 Taniec żydowski – spo-
tkanie organizacyjne

11.09, g. 18:00 zespół tańca żydow-
skiego klezmer – spotkanie org.11.09, 
g. 19:00 Before Yass! Festival: Lucas 
Laufen (Plac Teatralny) 

14.09, g. 16:00 Pracownia filmu animo-
wanego – spotkanie organizacyjne

15.09, g. 16:00 Pracownia rękodzieła 
artystycznego – spotkanie organizacyjne

16.09, g. 17:00 Język z kulturą: kultural-
ny czeski – spotkanie organizacyjne

16.09, g, 17:00 Dyskusyjny klub Propo-
zycji – dr Renata czyż „Śladami Bogumi-
ła hoffa przez cieszyn i wisłę”

17.09, g. 17:00 zajęcia teatralne dla 
dzieci – spotkanie organizacyjne

18.09, g. 19:00 Before Yass! Festival: 
SSkJEGG (Dziedziniec Browaru zamko-
wego)

18.09, g. 20:00 Before Yass! Festival: 
Sunbird (Dziedziniec Browaru zamko-
wego)

18.09, g. 21:00 Before Yass! Festival: 
kamp! (Dziedziniec Browaru zamkowe-
go)

19.09, g. 18:00 koncert charytatywny 
– The Bands

muzeum śląska
cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

ekspozycja stała – wejścia: wt., czw., 
sob., niedz.: 10:00 12:00 14:00; śr., pt.: 
12:00 14:00 16:00; pon.: nieczynne; max 
15 osób; galeria wystaw Czasowych: 
„ukryte na dawnej fotografii. Życie co-
dzienne w cieszynie końca XIX w. do lat 
30. XX w.”, wystawa czynna w godzinach 
otwarcia ekspozycji stałej.

20.09 Europejskie Dni Dziedzictwa; 
Droga do domu... – bezpłatne zwiedza-
nie ekspozycji muzeum

19.09, g. 19:00 Before Yass! Festival: 
Tim Gallagher (Dziedziniec Browaru 
zamkowego)

19.09, g. 20:00 Before Yass! Festival: 
coals (Dziedziniec Browaru zamkowego)

19.09, g. 21:00 Before Yass! Festival: 
Bitamina (Dziedziniec Browaru zamko-
wego)

20.09, g. 08:00 Turniej szachowy

22.09, g. 17:00 kurs tańca weselnego 
i na inne okazje (dla par) – zajęcia orga-
nizacyjne

20.09, g. 20:00 Before Yass! Festival: 
Rizi, cooks + Goście (Dziedziniec Browa-
ru zamkowego)

24.09, g. 17:00 Podróże za 5 złotych – 
Piotr kowalczyk „Iran”

do 27.09 Prezentacje 2020 – wystawa 
tegorocznych prac cieszyńskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego (Galeria 12)

do 27.09 odbitki z historią – jubileusz 
90 lat cieszyńskiego Towarzystwa Foto-
graficznego (Galeria ceglana)

biblioteka
miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

14.09, g. 15:00 Strefa czytania – warsz-
taty literacko-plastyczne

15.09, g. 15:00 Stacja plastyka – warsz-
taty plastyczne

16.09, g. 15:00 warsztaty bibliotera-
peutyczne – warsztaty o charakterze 
biblioterapeutycznym (stała grupa)

18.09, g. 15:00 wyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

21.09, g. 15:00 Strefa czytania – warsz-
taty literacko-plastyczne

22.09, g. 15:00 DalEkowzroczni – 
warsztaty ekologiczno-plastyczne

23.09, g. 15:00 warsztaty bibliotera-
peutyczne – warsztaty o charakterze 
biblioterapeutycznym (stała grupa)

25.09, g. 15:00 wyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

28.09, g. 15:00 Strefa czytania – warsz-
taty literacko-plastyczne

29.09, g. 15:00 coolturalnie – warszta-
ty edukacyjno-wychowawcze

30.09, g. 15:00 warsztaty bibliotera-
peutyczne – warsztaty o charakterze 
biblioterapeutycznym (stała grupa)
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sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 4794 395

13, 20.09 rozgrywki amatorskiej ligi 
Siatkówki (sala sportowa Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego)

12.09, g. 09:00-16:00 rajd rowerowy 
śladami hrabiny Thun – wycieczka ro-
werowa (zbiórka o godz. 09:00 na Rynku 
w cieszynie, org. Tkk PTTk „ondraszek”

12.09, g. 16:00 Mecz piłki nożnej senio-
rów (stadion przy alei Jana łyska, org. 
ckS Piast cieszyn)

20.09, g. 10:00-16:00 rajd rowerowy 
szlakiem stroju cieszyńskiego – wyciecz-
ka rowerowa (zbiórka o godz. 10:00 przy 
Gminnym ośrodku kultury w Goleszo-
wie, org. Tkk PTTk „ondraszek”)

browar
zamkowy
www.facebook.com/komnataCieszyn/

browar zaMkowY CIeszYn, ul. 
Dojazdowa 2, tel. 33 851 64 02, zwiedza-
nie w piątki (g. 18:00), soboty (g. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00) i niedziele (g. 12:00, 
14;00, 16:00). cena biletu: 25 zł

17, 24.09, g. 20:00 karaoke

inne
13.09, g. 14:00 Przewodnik cze-

ka – zwiedzanie miasta (zbiórka przy 
Informacji Turystycznej zamku cieszyn 
w każdą niedzielę sierpnia)

14.09, g. 17:00 rodzinne warszta-
ty malowania ceramiki – Pracownia 
Galimatias; Dekoramika; ul. Mostowa 4; 
wejście od ul. Rzeźniczej, tel. 884817253, 
795079514)

18-20.09 18. objazdowy Festiwal 
Filmowy „watch Docs” (Świetlica krytyki 
Politycznej „na Granicy”)

20.09, g. 14:00 Przewodnik cze-
ka – zwiedzanie miasta (zbiórka przy 
Informacji Turystycznej zamku cieszyn 
w każdą niedzielę sierpnia)

21.09, g. 17:00 warsztaty farbowania 
tkanin tie dye – Pracownia Galimatias; 
Dekoramika; ul. Mostowa 4; wejście 
od ul. Rzeźniczej, tel. 884817253, 
795079514)

24-26.09 uroczystości ullmanowskie 
(cafe avion, cok, Synagoga cesky Tesin)

do 31.10 autorska wystawa Fotogra-
ficzna członka cieszyńskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego Piotra Brody 
(Galeria w Przejściu, Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe przy ul. Błogockiej 24)

Izba CIeszYŃskICH MIstrzów, ul. 
Stary Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. g. 
10:00-16:00 sob.-niedz. po uzgodnieniu 
telefonicznym.

MUzeUM 4. PUŁkU strzelCów 
PodHalaŃskICH, ul. Frysztacka 2, 
Bezpłatne zwiedzanie muzeum możliwe 
po wcześniejszym kontakcie tel. 604 833 
667, krzysztof neścior

MUZeUM ProTeSTanTYZMU 
czytelnia Biblioteki i archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy poniedzia-
łek i środę w g. 15:30 do 19:00. czytelnia 
budynek Parafii pl. kościelny 6 (II p.)

ockir
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

12-13.09, g. 10.00 Retro Rewind Party – 
multiplatformowa impreza retro organi-
zowana przez czterech zaprzyjaźnionych 
youtuberów

ksiąŻnica
cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

11.09, g. 16.30 kartezjusz: racjonalizm 
i narodziny nowoczesności. warsztaty 
dr. artura Lewandowskiego w ramach 
cyklu „akademia Filozoficzna” (Sala 
konferencyjna książnicy)

19.09, g. 10:00 Spacer po Mieście 
książek z cyklu: odkrywaj cieszyn 
jesienią. zbiórka przy Punkcie Informacji 
Turystycznej zamku cieszyn

do 21.11 RozMYwani# Literatura 
polska na zaolziu 1920-2020 (Galeria 
książnicy cieszyńskiej)

zamek
cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

od 11.09 Śląska Rzecz. wystawa po-
konkursowa

utw
zaprasza do odwiedzin strony interne-

towej www.utwcieszyn.us.edu.pl, strony 
na Facebooku, a także kontaktu telefo-
nicznego: 536 257 624 i mailowego: 
utw.cieszyn@gmail.com.

18.09, g. 17:00 koncert misy i gongi 
tybetańskie

24.09, g. 17:30 warsztaty krawieckie – 
spotkanie organizacyjne
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waŻne instytucje / wiadomości
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48,
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,
www.cieszyn.pl,
www.olza.pl

Miejskie Centrum zarządzania 
kryzysowego
ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl. 
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.

Miejski ośrodek Pomocy społecznej
ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00,
www.mops.cieszyn.pl

Punkt konsultacyjno-informacyjny 
dla osób nadużywających środków 
psychoaktywnych oraz ich rodzin
ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31

zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 
i Punkt konsultacyjno-Informacyjny 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

GrUPa aa
Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54
Grupa„DROMADER” – spotkania w każdą niedzie-
lę o godz. 17.00. Grupa „NOWA PERSPEKTYWA” – 
spotkania w każdą środę o godz. 19:00

klub abstynenta „familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości: 33 852 40 00
pon., czw., pt. 16.00–20.00 i wt., śr. 11.00–15.00

Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w środy
w godz. 13:00-17:00. w piątki w godz. 11:00-15:00

Centrum Profilaktyki edukacji i terapii 
„kontakt”
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,
www.bycrazem.com

Miejski zarząd dróg
ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,
www.mzd.cieszyn.pl

Pogotowia
Energetyczne: tel. 991,
Gazowe: tel. 992,
Ciepłownicze: tel. 993,
Wodociągowe: tel. 994,
Ratunkowe: tel. 999,
Policja: tel. 997,
Straż Pożarna: tel. 998,
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112

Starostwo Powiatowe
ul. Bobrecka 29, Szeroka 13,
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl

straż Miejska
ul. Limanowskiego 7,
tel. 986, 33 857 94 00,
www.sm.cieszyn.pl

szpital Śląski
ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11,
www.szpitalslaski.pl

Urząd Miejski
Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl

samodzielne stanowisko ds. osób 
starszych, niepełnosprawnych 
i organizacji pozarządowych
Maria Sobiecka, tel. 33 4794 221, 
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1

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, zgk.cieszyn.pl

dyżury aptek
Apteka PRIMA, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

PolUb CIeszYn na faCebookU
Oficjalna strona Urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/UMCieszyn.
Oficjalna strona miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i sportowych: www.facebook.com/Cie-
szynRobiWrazenie.

 
InforMaCja sMs
Chcesz otrzymywać ważne informacje z miasta 
bezpośrednio na swój telefon? Zarejestruj się 
w Miejskim Systemie SMS-owym i otrzymuj po-
wiadomienia SMS o wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także ostrzeżenia i komunikaty. 
Wejdź na stronę www.cieszyn.pl i podaj swój nu-
mer telefonu.

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, ISSN: 1234-1746, Nakład: 6.000 szt
wydawca: Urząd Miejski w Cieszynie 
Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 00, 
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
zespół redakcyjny: Anna Żertka-Bednarek, 
Barbara Stelmach-Kubaszczyk, Łukasz Kazimie-
rowicz
redaktor naczelna: Anna Żertka-Bednarek
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski
druk: Drukarnia „Kolumb”, ul. Kaliny 7, 
41-506 Chorzów

kroPeCzka jest dziką kotką, kiedy była malutka trafiła do nas 
aż z wieprza. była w bardzo złym stanie, ale dzięki fachowej 
opiece naszych Pań w gabinecie weterynaryjnym szybko nabra-
ła sił. niestety nikt do tej pory nie wzbudził w niej zaufania na 
tyle, aby dać się głaskać, czy wskoczyć na kolana. Mimo to lubi 
obserwować człowieka z daleka, patrzy głęboko w ludzkie oczy 
i próbuję odczytać „mowę ciała”. kto wie, może gdyby z kimś 
zamieszkała na stałe, przekonałaby się do niego i pozwoliła 
do siebie zbliżyć? nie sprawdzimy tego, dopóki nie znajdzie-
my dla niej domu. kropeczka marzy, by mieć w końcu własną 
miskę i posłanie oraz miłość, której tak bardzo jej brakuje...
kontakt w sprawie adopcji: sabina 881798630, Patrycja 605118117

globUs to jeden z tych psiaków, których można nie dostrzec na 
pierwszy rzut oka. a szkoda, bo globus jest pozytywnie nasta-
wiony do świata. Mimo, że w schronisku spędził już 8 lat. nie jest 
wprawdzie młodzieniaszkiem, ale wciąż ma ochotę na spacery  
i jest bardzo kontaktowym psem. Pozytywnie reaguje na towarzy-
stwo wolontariuszy i dobrze radzi sobie z chodzeniem na smyczy. 
na spacerach jest spokojny, ale nie każdy spotykany inny pies jest 
mile widziany. jedne psy lubi, inne – nie. Co nie wyklucza, że w no-
wym domu nie zaakceptowałby psiego towarzystwa. Czy dostanie 
jednak taką szansę?  globus jest krótkowłosym, niewielkim psem 
– w kłębie ma około 35 cm. Urodził się około 2010 roku,  do cieszyń-
skiego schroniska trafił w 2012. jego numer ewidencyjny 43/2012. 
Informacje w sprawie adopcji oraz jak zostać domem tymczasowym lub wo-
lontariuszem fundacji „lepszy Świat”: 782 717 771 (kasia), 605 118 117 (Marta)

zwIerzakI do adoPCjI
Pod opieką fundacji „lepszy Świat” znajduje się dużo psów i kotów, które czekają na nowy, kochający dom.
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rozMYwani# – literatura polska na zaolziu

Życie literackie  
po II wojnie światowej
Maj 1945 r. na Zaolziu przyniósł ukrócenie niemieckiego terroru. Daleko było jednak do stanu 
sprzed wojny. Jedynym ugrupowaniem politycznym, które poparło niektóre postulaty Polaków, 
była Komunistyczna Partia Czechosłowacji. Zezwoliła ona m.in. na wydawanie firmowanej jej 
szyldem gazety ogólnoinformacyjnej „Głos Ludu”, której pierwszy numer ukazał się 9 czerwca 
1945 r. Jej redakcję objęli związani wcześniej z konspiracyjnym pisemkiem komunistycznym 
„Naprzód” Andrzej Kubisz (1915–1998) oraz Henryk Jasiczek (1919–1976).

Przez pierwsze półtora roku po II wojnie 
światowej „Głos Ludu” był jedynym miej-
scem, gdzie swą twórczość ogłaszać mogli 
niektórzy miejscowi ludzie pióra. Bardzo 
dużo drobnej poezji na jego łamach pu-
blikował sam Jasiczek, mniej Paweł kubisz 
(1907–1968). Pojawiały się opowiadania Jó-
zefa ondrusza (1918–1996). zdarzało się, że 
publikowano też dłuższe formy w odcinkach 
(np. kamienną Golgotę – zbeletryzowane 
wspomnienia Gustawa Przeczka z Dachau 
i Mauthausen-Gusen). Był zresztą Przeczek 
(1913–1974) stałym współpracownikiem 
gazety – już od pierwszych numerów pro-
wadził w niej utrzymywany na wysokim 
poziomie dział literacki.

10 marca 1947 r. z  inicjatywy Józefa 
Stalina doszło do podpisania między Pol-
ską a czechosłowacją układu o przyjaźni 
i wzajemnej pomocy, zobowiązującego 
m.in. do poszanowania praw mniejszości 
narodowych. zaczął się wówczas ukazy-
wać literacki dodatek do „Głosu Ludu” pod 
tytułem „Szyndzioły” w objętości 4 stron, 
redagowany przez Pawła kubisza oraz Gu-
stawa Przeczka. od grudnia 1949 r. następ-
cą „Szyndziołów” stał się ukazujący się po 
dziś dzień miesięcznik „zwrot”. Efektem 
podpisania układu była zgoda czechów na 
utworzenie jednej organizacji kulturalno-
-oświatowej i jednej młodzieżowej. w ten 
sposób powstał Polski związek kulturalno-
-oświatowy (Pzko) i Stowarzyszenie Mło-
dzieży Polskiej (zlikwidowane do 1952 r.). 
Przez kolejne lata przy zarządzie Głównym 
Pzko powstawały Miejscowe koła (wraz 
z działającymi przy nich chórami, teatrami 
amatorskimi, zespołami pieśni i tańca etc.) 
oraz kilka sekcji tematycznych.

Pierwszą z nich stała się założona jeszcze 
w październiku 1947 r. Sekcja Literacko-ar-
tystyczna (SLa) nawiązująca do Śląskiego 
związku Literacko-artystycznego (ŚzLa) 
z lat 1937–1939, tym bardziej że jej preze-
sem został Paweł kubisz. SLa rozwinęła 
szeroką działalność m.in. literacką – wy-

dawała utwory poetyckie i prozatorskie 
członków Sekcji, organizowała konkursy, 
spotkania autorskie, jej członkowie publi-
kowali w „Szyndziołach” i „zwrocie”. Pre-
mierowym wydawnictwem SLa był debiut 
poetycki henryka Jasiczka Rozmowy z ciszą 
(1948), który okazał się dużym sukcesem. 
nakład 1000 egzemplarzy szybko został 
wyczerpany, a w styczniu 1949 r. czesko-
cieszyńską drukarnię „Svoboda” opuściło 
drugie wydanie zbioru.

Prócz Jasiczka, Przeczka i prezesa do 
czołowych literatów SLa należeli w pierw-
szych latach jej istnienia Józef krzywoń 
(1922–1990) oraz piszący głównie gwarą 
Józef ondrusz, karol Piegza (1899–1988) 
i adam wawrosz (1913–1971). autorzy ci, 
pozostając pod wpływem Pawła kubisza, 
kontynuowali pisarstwo typowo regionalne. 
wyjątkiem był Józef krzywoń, który bodaj 
najmocniej spośród zaolziańskich literatów 
zbłądził w stronę realizmu socjalistyczne-
go. Pisarz ów poruszał się głównie w kręgu 
poezji. Jego jedynym samodzielnym tomem 
poetyckim była „Śpiewająca jutrzenka” 

(1958). Echa socrealizmu pobrzmiewają 
również w ówczesnej twórczości Gusta-
wa Przeczka (m.in. tom poetycki „Drogi 
i ścieżki” z 1958 r.) i henryka Jasiczka (do 
1957 r., kiedy został zwolniony z „Głosu 
Ludu” za poparcie przemian demokra-
tycznych w PRL).

w latach pięćdziesiątych na scenę wkro-
czyły także pierwsze zaolziańskie pisarki 
– anna zawadzka czy karolina Ruszówna. 
Ta pierwsza stała się autorką książki „ku 
nowym dniom” (1954), jedynej polskiej po-
wieści na zaolziu w latach 1944–1974. utwór 
prezentuje życie robotników w elektrowni, 
wiele uwagi poświęcając problemom ich 
życia rodzinnego. niestety, poziom literacki 
powieści budził kontrowersje nawet wśród 
członków, będącej wydawcą książki, SLa 
(już informacja na okładce stwierdza, iż nie 
jest ona wolna od pewnych niedomagań). 
o autorce wiadomo tylko, że urodziła się 
w 1921 r., mieszkała w karwinie i wcześniej 
popełniła jedną sztukę sceniczną.

w 1956 r. Sekcja Literacko-artystyczna 
Pzko została podzielona na piony: plastycz-
ny, muzyczny oraz literacki, na którego 
czele stanął Józef ondrusz. Pion Literacki 
SLa działał do 1993 r. Paweł kubisz był pre-
zesem SLa i redaktorem naczelnym „zwro-
tu” do roku 1958, kiedy został usunięty ze 
wszystkich publicznych funkcji w związku 
z poparciem demokratycznych przemian 
w PRL. nowym prezesem Sekcji został 
podporządkowany partii Józef Mrózek. 

WOjciecH ŚWięs

książnica ciesZyńska

Z całościową historią polskiej literatury na 
Zaolziu w latach 1920–2020 można zapo-
znać się na bieżącej wystawie Książnicy 
Cieszyńskiej „rozMYwani#”, którą można 
zwiedzać w siedzibie biblioteki do 21 listo-
pada. Serdecznie zapraszamy! 
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