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Viktora ullmanna.
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Trwają konsultacje społeczne pod hasłem „Pogadajmy o Cieszynie”.  
Do końca września są prowadzone w różnych formach – wideokonferencji  
na profilu Miasta Cieszyn na Facebooku, rozmów w Otwartym Punkcie Konsultacyjnym  
na Rynku, a także podczas spacerów w wybranych dzielnicach naszego miasta.  
Gorąco zachęcamy do udziału!  Więcej na s. 2-3 >>
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 gabriela 
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Burmistrz Cieszyna

od burmiStrZa

Pogadajmy o Cieszynie

szanowni Mieszkańcy!
trwają konsultacje społeczne pod 

hasłem „pogadajmy o Cieszynie”. do 
końca września prowadzone są w róż-
nych formach – wideokonferencji na 
facebookowym profilu Miasta Cieszyn, 
w formie otwartego punktu konsulta-
cyjnego na rynku, podczas spacerów 
w wybranych dzielnicach naszego miasta. 
już dziś mogę powiedzieć, że choć pomysł 
na konsultacje mieliśmy nieco inny i zo-
staliśmy zmuszeni z powodu epidemii go 
zweryfikować, udało się zaproponować 
wam takie formy, które spełniły wasze 
oczekiwania, o czym swiadczy liczba osób, 
które biorą w nich udział.

konsultacje realizujemy w ramach przy-
gotowań wniosku do programu rozwój 
lokalny. aplikujemy o tzw. środki norwe-
skie, mające pomóc nam przeciwdziałać 
marginalizacji miasta. jesteśmy w grupie 
ponad 200 miast w polsce, które borykają 
się z utratą swojej funkcji miastotwórczej. 
jesteśmy też w grupie 54 miast, które 
ubiegają się o dofinansowanie działań 
mających ten proces odwrócić. jeśli prze-
konamy komisję swoimi propozycjami, 
znajdziemy się w grupie 15 miast, które 
na realizację przyjętych działań – zarówno 
w obszarze inwestycji, jak i tzw. działań 
miękkich – otrzymają 100% dofinanso-
wania, czyli ok. 40 mln zł. niezależnie od 
finału naszych starań, już dziś możemy 
powiedzieć o korzyściach z procesu przy-
gotowywania wniosku.

Otwarty Punkt konsultacyjny został 
zaaranżowany na Rynku przez Miejski 
zarząd dróg. udało się stworzyć przyja-
zną przestrzeń do rozmów mniej formal-
nych, bardziej swobodnych. pogoda nam 
sprzyja. Poza możliwością spotkania ze 
mną, moimi zastępcami, w miejscu tym 
pojawiają się także pracownicy urzędu, 
naszych jednostek, instytucji i spółek. 
wśród stale dyżurujących jest m.in. anna 
syrokosz, od której najwięcej dowiecie 
się o zmianach w przestrzeni publicz-
nej wynikających z przyjętej w ubiegłym 

roku uchwały krajobrazowej. powoli mija 
pierwszy okres dostosowawczy, dotyczy 
on m.in. reklam w ścisłym centrum mia-
sta. z sekretarzem Miasta stanisławem 
kaweckim można porozmawiać o remon-
cie ul. Głębokiej, który jest częścią więk-
szego projektu „szlakiem cieszyńskiego 
tramwaju”. z każdą dyżurującą osobą 
można porozmawiać na dowolny temat 
dotyczący naszego miasta. interesuje nas, 
co wam przeszkadza, co denerwuje, co 
powinniśmy zmienić, czego brakuje. ale 
też chętnie słuchamy o tym, z czego ko-
rzystacie na co dzień, co was w naszym 
mieście cieszy, z czego jesteście dumni. 
wszystkie uwagi odnotowujemy, zapi-
sujemy również pomysły i inspiracje, co 
możemy zmienić, ulepszyć.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już 
poświęcili swój czas i przyszli się z nami 
spotkać. Możliwość rozmowy bezpośred-
niej jest tą formą, którą cenię sobie naj-
bardziej. zachęcam także do oglądania 
wideokonferencji na miejskim profilu. 
wszystkie rozmowy są zarchiwizowane 
i w dogodnym dla siebie momencie można 
do nich wrócić. pierwszy raz w tej formie, 
na taką skalę, prowadzone są rozmowy 

z przedstawicielami różnych środowisk 
w mieście. rozmowy są momentami 
trudne, ale pokazują nam, jakie są wasze 
oczekiwania, potrzeby. tu także śledzimy 
dyskuje w komentarzach, czytamy wysłane 
do nas wiadomości, w miarę możliwości 
czasowych i na tym polu wywiązuje się 
między nami dialog.

zapraszam do udziału także w spa-
cerach. przed nami w piątek, 25 wrze-
śnia, wizyta na Banotówce (zbiórka  
o godz. 15:00 przy Biedronce na ul. kossak-
-szatkowskiej), a w sobotę, 26 września 
w Marklowicach (zbiórka o godz. 15:00 
przy boisku sportowym na ul. Frysztackiej 
- orlik). Chcemy wspólnie z mieszkańcami 
tych dzielnic się spotkać, dowiedzieć się, 
jak odbieracie swoją najbliższą przestrzeń, 
co wymaga zmian. za nami konstruktywny 
czas spędzony podczas niespiesznej wę-
drówki po okolicy ul. Błogockiej. wszyscy 
jesteśmy zgodni, że zmiany w Cieszynie są 
konieczne, pewne procesy już udało się 
uruchomić. niezbędne jest jednak większe 
zaangażowanie mieszkańców. 

jesteśmy też mieszkańcami Cieszyna, 
chcemy to miasto współtworzyć z wami. 
znajdujemy się na początku tej drogi, ale 
zmiana wzajemnego postrzegania się jest 
niezbędna. Mam nadzieję, że czas spotkań 
pozwoli nam się nie tylko lepiej poznać, 
ale także zobaczyć, że „gramy do jednej 
bramki”, współtworzymy to miasto, jego 
atmosferę. ważne jest, byśmy na każdym 
etapie, w każdym momencie czuli się za nie 
tak samo odpowiedzialni. razem możemy 
tak zmieniać Cieszyn, aby wszystkim nam 
żyło się tutaj dobrze, byśmy mogli być 
z niego dumni. 
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Metodologia konsultacji 
Sposób przeprowadzania konsultacji społecznych w Programie Rozwój Lokalny opiera się na 
eksperymentalnej idei włączenia mieszkańców do realnego współtworzenia wizji rozwoju miasta. 
Oznacza to przybliżanie istoty współzarządzania i współodpowiedzialności, dzielonej między 
urzędników i obywateli. Takie podejście wymagało krytycznego spojrzenia na dotychczasową 
praktykę konsultacji społecznych w Cieszynie. 

definiując konsultację w znaczeniu 
omawianego programu, przesunięto ak-
cent z przedmiotu owych konsultacji na 
wyeksponowanie doświadczeń podmiotów 
w niej uczestniczących. – to, w co chce-
my się szczególnie wsłuchać, co chcemy 
zrozumieć i pogłębić, to nie tylko opinie 
mieszkańców na jakiś temat, ale ich prze-
życia, emocje, doświadczenia życia w tym 
konkretnym miejscu i uwarunkowaniach 
kulturowych – instruuje ii zastępca Burmi-
strza Miasta przemysław Major, koordynu-
jący akcję konsultacyjną, który z dyspozycji 
Burmistrz Miasta Gabrieli staszkiewicz 
prowadzi i zarządza wszystkimi pracami 
związanymi z przygotowaniem wniosku 
w programie rozwój lokalny.

aby to osiągnąć, organizatorzy zdecy-
dowali się na zupełnie nową, subiektywi-
styczną metodologię konsultacji, opartą 
na celowym doborze ich uczestników, 
zaangażowanym moderatorze, wieczor-
nym czasie ich transmisji w trybie on-line 
z możliwością dzielenia się komentarzami 
przez samych widzów. to również kluczo-
wa zmiana w podejściu do definiowania 
konsultacji. nie chodzi o samo aktywizo-
wanie lokalnej społeczności i umożliwienie 
uczestnictwa w projekcie, ale weryfikowa-
nie jakości wspólnoty międzyludzkiej za-
mieszkującej określone terytorium. w myśl 
tego podejścia nie tylko aktywna społecz-
ność, ale i samokrytyczna wspólnota leżą 
u podstaw zdolności do samoorganizacji 
i samoregulacji pojawiających się wyzwań. 

problemy Cieszyniaków można podzie-
lić na zewnętrzne, takie jak między innymi 
odpływ mieszkańców, dominacja dużych 
metropolii oraz wewnętrzne, związane 
z niedostrzeganiem potencjału tkwiącego 
w aktywności obywatelskiej. są też duże 
osiągnięcia i sukcesy, ale nie o nich tu mowa.

- walczymy o dotację do 40 milionów 
złotych, przeznaczoną dla wspólnot lokal-
nych, które udowodnią swoje zaangażo-
wanie, zdolności analityczne, samokryty-
cyzm i odważny pomysł na samych siebie. 
szczególnym kryterium oceny jest sposób 
pobudzenia mieszkańców do działania 
i metoda zakomunikowania o zagrożeniu 
marginalizacją. to nie powinność, tylko ko-
nieczność. to nie zmiana, tylko przemiana, 
która musi nastąpić w nas samych – apeluje 
wiceburmistrz Major. 

organizatorzy podkreślają zmianę 
akcentów w kształtowaniu świadomości 
mieszkańców z dobrowolnej partycypacji 
(jak to miało miejsce dotychczas) w wezwa-
nie wszystkich do pilnego współdziałania. 
– stosowane dotąd metody oparte na 
anonimowości konsultacji, ich neutralnej 
moderacji, poprawności politycznej i for-
malnej informacji w mediach całkowicie 
zawiodły. odwróciliśmy te logikę i  już 
widzimy pozytywne efekty tych decyzji. 
docieramy do kilku tysięcy ludzi, zbiera-
my setki opinii i pomysłów, poruszyliśmy 
większość lokalnych środowisk i ich liderów, 
przybliżyliśmy urzędników do zwykłych 
mieszkańców – dodaje Major. 

sposób wyłaniania liderów społecznych 
i młodzieżowych opierał się na metodzie 
socjometrycznej. jest to sposób pomiaru 
stosowany w socjologii, psychologii spo-
łecznej czy pedagogice, którego celem jest 

wyłonienie osób posiadających wysoką 
liczbę wskazań jako kluczowych partne-
rów interakcji w lokalnym środowisku. 
– skontaktowaliśmy się z kilkudziesięcio-
osobową grupą aktywnych Cieszyniaków 
z prośbą o subiektywne wskazanie od 3 do 
5 osób rekomendowanych do krytycznej 
rozmowy o Cieszynie. tak też się stało. je-
steśmy zaskoczeni liczbą podanych osób, 
co wskazuje, jak wiele w tej kwestii mamy 
do nadrobienia – tłumaczy Major.

zdecydowano się przeprowadzić łącznie 
14 konsultacji on-line zakładających czynny 
udział ponad 50 osób w wywiadach grupo-
wych (fokusowych, w tym jeden w trybie 
pogłębionym, indywidualnym), około 100 
użytkowników komentujących wydarzenia 
w trybie rzeczywistym i odroczonym oraz 
dotarcie z przebiegiem konsultacji do około 
3 000 odbiorców internetowych. ponadto 
założono czynny udział około 300 miesz-
kańców zgłaszających własne pomysły 
na Cieszyn w otwartym punkcie konsul-
tacyjnym na rynku obsługiwanym przez 
zespół blisko dwudziestu urzędników ma-
gistratu i pracowników różnych instytucji 
miejskich. przewidziano przy tym około 
50 osób uczestniczących w spacerach dia-
gnostycznych w trzech dzielnicach miasta. 

konsultacje opierają się na głównej tezie 
mówiącej o tym, że Cieszyn traci znaczenie 
oraz kolejnej, wskazującej na możliwość 
jego odzyskania. wyniki osiągnięte na 
półmetku akcji „pogadajmy o Cieszynie” 
jednoznacznie pokazują, że na „gadaniu” 
nie może się skończyć. 

Zespół Redakcyjny

14 konsultacji on-line, 

ponad 50 osób  
w wywiadach grupowych, 

około 100  
komentujących, 

około 3000 
odbiorców internetowych. 
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Projekt „szlakiem cieszyńskiego tramwaju” – Przystanek 5

Mikroświat szlaku  
tramwajowego - cz. 1
Każde miejsce ma swój mikroświat. Można go analizować od strony geologicznej lub botanicznej, 
przyglądać się minerałom, analizować przekrój skały, odkrywać siedliska zamieszkujących go 
zwierząt, jak i tych, które pojawiają się okresowo. Zanim powstanie cieszyński szlak tramwajowy, 
warto poznać jego główne składowe i ich elementy.

KOSTKa PORFiROwa  
na GłęBOKiej

nazwa „porfir” pochodzi ze staro-
greckiego słowa πορφύρα, co oznacza 
„purpura”. jest to magmowa skała wul-
kaniczna, o wyjątkowych właściwościach 
i wyglądzie. tworzono w niej sarkofagi 
władców, kielichy królewskie, czy chrzciel-
nice w kościołach. kostka porfirowa jest 
też kwintesencją starej substancji dro-
gowej Cieszyna. wyłożono nią niegdyś 
najbardziej prestiżowe ulice: stalmacha 
i Frysztacką. ten ekskluzywny materiał 
zdobi do dziś niektóre ulice krakowa 
i Bielska. jego fenomen polega nie tylko 
na trwałości i kolorze, ale również na tym, 
że z czasem uzyskuje niepowtarzalny po-
łysk. efekt ten zawdzięcza zatopionym 
w sobie kwarcowym kryształkom. po stu 
latach użytkowania uzyskuje dzięki nim 
szlachetny połysk. takiego widoku może-
my spodziewać się po remoncie, bowiem 
część jego powierzchni ustanowi sędziwa 
kostka porfirowa ściągnięta i odzyskana 
wcześniej z ulicy Frysztackiej.

PłyTa GRaniTOwa  
na ChOdniKaCh

wszystkie płyty chodnikowe na ulicy 
Głębokiej zostaną zastąpione szarymi 
płytami granitowymi. pozostanie po-
dobny różnoformatowy kształt, ale wy-
korzystany do tego kamień to całkowita, 
jakościowa zmiana. zasłużony, ale łatwo 
ścieralny piaskowiec breński (Czesi mawiają 
na niego godulski) zastąpi wspomniany 
drobnoziarnisty granit. jeśli ktokolwiek 
dostrzeże w nim efekty użytkowania 
przechodniów, to najprędzej będzie to 
ktoś z pokolenia naszych prapraprawnu-
ków. nie inaczej będzie z powierzchnią 
rynku. obecne płyty, pamiętające okres 
ostatniej wojny światowej, zostaną od-
wrócone i wyrównane, łącząc się płynnie 
z okalającą drogą. 

KLOny TaTaRSKie na RynKu 

drzewostan w sercu miasta powięk-
szy się. ptaki będą mogły szukać cienia 
wśród liści klonów tatarskich (acer tata-
ricum), które charakteryzują się nieprze-
widywalnym pokrojem korony i  liściem 
nieklapowanym, barwiącym się jesienią 
na szklarłatno-czerwono. drzewa te będą 
posadzone w dużych, drewnianych do-
nicach, ocieplonych od powierzchni ro-
ślinnością zielną. ich skład to mieszanka 
roślin ekstensywnych (niewymagających 
opieki) - bylin i traw ozdobnych. donice 
będą osadzone w specjalnych niszach 
ziemnych, posiadających własną infra-
strukturę, kanały odpowietrzające i pod-
łoże optymalizujące warunki wzrostu. Gdy 
usiądziemy pod klonem na ławce, warto 
wiedzieć, że użytym do jej produkcji drew-
nem był jesion. 

Miasto z lotu ptaka to szachownica śre-
dniowiecznych uliczek, mozaika kolorowych 
zadaszeń, kępy parkowych drzew i zielone 
brzegi leniwie płynącej rzeki. niebawem 
ujawni się linia toru tramwajowego, upa-
miętniająca to, co w Cieszynie najlepsze 
– spójność, łączność, jedność… ciągnąc 

się od wyższej Bramy, przez szersznika, 
rynek, Głęboką, zamkową i dalej, pod po-
stacią przystanków, w stronę ulic: Hlavní 
i nádražní. pełne poznanie nowej rzeczy-
wistości wymaga patrzenia z różnych per-
spektyw, oddalenia i zbliżeń, dostrzeżenia 
w makroświecie mikro zjawisk. Mówi się, 
że Cieszyn ma swój niezwykły klimat. to 
prawda. Faktem, który będziemy pozna-
wać w kolejnych publikacjach, jest również 
i to, że szlak Cieszyńskiego tramwaju ma 
swoisty ekosystem. 

Zespół Redakcyjny
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inwestycje w infrastrukturę 
w 2019 roku
Raport o stanie Gminy 
Cieszyn to dokument, który 
zawiera obszerną informację 
o działalności Burmistrza 
Miasta Cieszyna, o realizacji 
zadań własnych gminy oraz 
zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej.  
jest on opracowywany 
każdego roku i stanowi bogate 
źródło wiedzy na temat 
funkcjonowania miasta, m.in. 
inwestycji w infrastrukturę.

opracowanie to zawiera kompleksową 
informację na temat działań Gminy, nie 
może więc dziwić, że jest to dokument 
bardzo obszerny (ma 170 stron!), a jego 
forma – z powodu bardzo szerokiego 
zakresu informacji – może być dla wielu 
osób mało przystępna. z tego powodu 
w najbliższych numerach wiadomości 
Ratuszowych postaramy się przybliżyć 
Państwu część zagadnień, które zostały 
przedstawione w tym dokumencie. dziś 
skupimy się na realizowanych w naszym 
mieście inwestycjach w infrastrukturę dro-
gową, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

inFRaSTRuKTuRa 
dROGOwa

jak pokazuje raport, wśród wielu zre-
alizowanych w 2019 roku inwestycji w na-
szym mieście dużą część stanowią prace 
związane z przebudowami i moderni-
zacjami dróg. tu warto przypomnieć, 
że nie wszystkie drogi, jakie znajdują się 
w naszym mieście, są drogami gminnymi, 
tj. takimi, które znajdują się pod zarządem 
miasta. w Cieszynie możemy wyróżnić 
następujące drogi publiczne:

wojewódzkie – 2,49 km,
krajowe – 5,69 km,
powiatowe – 43,17 km,
gminne – 84,27 km,
wewnętrzne – 17,02 km.
w minionym roku Miejski zarząd dróg 

zrealizował następujące roboty na dro-
gach gminnych:

remonty nawierzchni jezdni dróg mie-
szanki mineralno-asfaltowe (MMa) / ma-
styksy wysokogrysowe (sMa) - 7,78 km2,

przebudowę ulicy rzeźniczej - 1,75 km2.

wykonano również wiele prac inwe-
stycyjnych na drogach publicznych po-
wiatowych, na podstawie porozumienia 
zawartego z powiatem Cieszyńskim, m.in.:

przebudowę drogi powiatowej nr 2624s 
wraz z budową muru oporowego wzdłuż 
ul. Frysztackiej - 3,08 km2 (2 642 126,63 zł), 

przebudowę ul. katowickiej nr 2712s 
w Cieszynie - 3,72 km2 (799 999,04 zł),

przebudowę ul. Hażlaskiej - 0,77 km2 
(499 838,30 zł),

remont nawierzchni jezdni na obiekcie 
mostowym nad rzeką Bobrówką (ul. zam-
kowa - 0,22 km2 (33 493 zł).

podsumowując, na roboty związane 
z drogami powiatowymi Gmina Cieszyn 
wydała w zeszłym roku 3 975 456,97 zł.

w 2019 roku realizowana była moder-
nizacja oświetlenia publicznego miasta 
Cieszyna - etap I. na realizację tej inwe-
stycji wydatkowano kwotę 6 949 726,31 zł. 

w ramach projektu wykonano moder-
nizację oświetlenia poprzez wymianę 1977 
sztuk opraw oświetleniowych na oprawy 
led, wymianę ok. 48 km napowietrznych 
linii oświetleniowych na izolowane, mon-
taż systemów inteligentnego sterowania, 
dobudowę 41 sztuk nowych stanowisk 
oświetleniowych oraz dobudowę doświe-
tleń przejść dla pieszych na trzynastu uli-
cach, uzupełniono oprawy na istniejących 
słupach. wykonane wydatki obejmują 
przyłącza energetyczne.

SieCi wOdOCiąGOwe 
i KanaLiZaCyjne

ważnym obszarem funkcjonowania 
miasta jest również infrastruktura ko-
munalna, w tym rozwój i modernizacja 

sieci wodociągowych oraz urządzeń 
kanalizacyjnych. zaopatrzenie terenu 
miasta w wodę realizowane jest przez 
spółkę wodociągi ziemi Cieszyńskiej. 
Miasto Cieszyn, wraz z innymi gminami 
powiatu Cieszyńskiego, posiada udzia-
ły w tej spółce. istniejący plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
zakłada rozwój i utrzymanie we właści-
wym stanie technicznym sieci, przyłączy 
i urządzeń wodociągowych znajdujących 
się na obszarze działania spółki (w tym 
w mieście Cieszynie).

na inwestycje dokonane w tym zakresie 
w 2019 roku gmina Cieszyn wydała ogó-
łem 2 376 650,99 zł, w tym: 1 479 714,33 
zł na sieci wodociągowe, 188 789,29 zł na 
przyłącza i 708 147,37 zł na obiekty. w wy-
niku tego powstało 2 928 metrów bieżą-
cych sieci wodociągowych, 381 przyłączy 
wodociągowych i 54 nowych przyłączy. 

aB / Bsk

Osoby zainteresowane tym, która droga 
znajduje się pod czyim zarządem, zapra-
szamy na stronę internetową System  
informacji przestrzennej miasta Cieszy-
na (http://bit.ly/sip-Cieszyn). Tam, po 
wejściu na stronę, z menu po lewej stro-
nie należy rozwinąć warstwę „Transport” 
i zaznaczyć „Osie dróg”. wówczas będą 
mogli Państwo zobaczyć wykaz dróg pu-
blicznych w naszym mieście z podziałem 
na drogi gminne, powiatowe, krajowe  
i wojewódzkie. 

 b
s

k

Ulica Frysztacka

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn
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4. edycja festiwalu Murart! 

Cieszyn ozdobią  
kolejne murale 
Ruszyła kolejna edycja festiwalu „Murart!” w Cieszynie,  
w ramach którego artyści związani ze sztuką uliczną tworzą 
trzy nowe murale. Za organizację projektu odpowiada Cieszyński Ośrodek Kultury „dom 
narodowy”. Kuratorem wydarzenia jest artystka, agula Swoboda, a partnerem firma PPG, lider 
na rynku farb i lakierów, którego jedna z fabryk zlokalizowana jest w Cieszynie. 

- w ramach ruchu street art, murali 
społecznościowych i graffiti, muraliści 
na dobre wgryźli się do głównego nur-
tu sztuki. dzięki muralom mieszkańcy 
Cieszyna mogą napawać się nie tylko 
ubarwioną częścią miasta, ale też ob-
cować ze sztuką na co dzień – podkre-
śla kuratorka festiwalu Murart!, agula 
swoboda.

Murale stworzone w ramach projektu 
Murart! zdobią krajobraz Cieszyna już 
od 2016 roku, czyli pierwszej edycji fe-
stiwalu. Co roku spośród konkursowych 
prac wybierani są artyści, których dzieła 
będą widniały na ulicach Cieszyna. w te-
gorocznej edycji wydarzenia docenione 
zostały prace wybitnych artystek – ju-
styny szarowskiej, ewy Goral, katarzyny 
worek. to one kontynuując upiększa-
nie Cieszyna, dołożą swoje kolorowe 
cegiełki do miejskiego muru niedaleko 
dworca pkp.

pracę nad muralami artyści rozpo-
częli już 21 września, natomiast uro-
czyste odsłonięcie dzieł odbędzie się 
25 września. oficjalne spotkanie z ar-
tystami, przedstawicielami firmy ppG, 
przedstawicielami domu narodowego 
oraz mieszkańcami Cieszyna poprowa-
dzi kuratorka projektu agula swoboda. 
w programie imprezy mieszkańcy będą 
mogli spotkać się z artystami, dowiedzieć 
się o historii festiwalu oraz idei każdego 
z powstałych murali. ponadto w ramach 
festiwalu Murart! 23-24 września zorga-
nizowane zostaną warsztaty w szkołach 
sp1, spte oraz i liceum ogólnokształ-
cącym im. a. osuchowskiego.

działając w myśl zasady „Chronimy 
i upiększamy świat”, ppG, światowy li-
der rynku farb i lakierów, po raz kolej-
ny został partnerem festiwalu Murart!. 
dzieła zrealizowane będą dzięki pomo-
cy ppG - wszyscy artyści biorący udział 
w projekcie Murart! otrzymają od firmy 
niezbędne farby i akcesoria malarskie. 

- już po raz czwarty ppG jest partne-
rem festiwalu Murart! jesteśmy dumni, 

że mamy realny wpływ na mieszkańców 
miasta Cieszyn i jego krajobraz. naszą 
misją jest wprowadzenie koloru i pięk-
na do społeczności, w których żyjemy 
i działamy, a murale są najlepszym tego 
zwieńczeniem – zaznaczył Grzegorz koź-
minski, Menedżer ds. komunikacji ppG.

sylwetki artystów wyróżnionych 
w tegorocznej edycji festiwalu Murart!:

Justyna szarowska
absolwentka akademii sztuk pięknych 

w krakowie na wydziale Grafiki. Mieszka 
w Cieszynie. stypendystka Ministra kul-
tury. uprawia grafikę projektową, grafi-
kę warsztatową oraz street art (mural). 
prowadzi studio graficzne uma studio.

ewa Goral 
absolwentka krakowskiej akademii 

sztuk pięknych, wydziału malarstwa. 
Mieszka w krakowie. współpracowała 
z agencjami reklamowymi w krakowie 
i londynie. obecnie zajmuje się malar-
stwem i projektowaniem graficznym.

katarzyna worek
absolwentka uniwersytetu śląskiego 

w Cieszynie na kierunku edukacja arty-
styczna w zakresie sztuk plastycznych. 
Mieszka w Cieszynie. na co dzień zajmuje 
się ilustracją oraz projektowaniem gra-
ficznym. zdobywczyni 1 nagrody w kon-
kursie na logo śląska Cieszyńskiego. 

Mat. pRas.

Murale, tworzone  
w przestrzeni 
publicznej, na ścianach 
budynków, murach 
i innych obiektach, 
poprzez swoją 
dostępność i społeczny 
charakter, zmieniają 
przestrzeń miast, 
dopełniają architekturę, 
nadają koloryt.
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Śląska Rzecz: 
nagrodzono najlepszych
18 września w Zamku Cieszyn wręczono nagrody w 15. edycji konkursu Śląska Rzecz. 
Plebiscyt docenia odwagę myślenia poza schematami i gotowość poszukiwania rozwiązań 
poprawiających jakość codziennego życia. wśród laureatów znalazło się Open air Museum 
Cieszyn. Český Tĕšín.

śląska rzecz promuje też lokalność 
zgodnie z ideą: myśl globalnie, działaj lo-
kalnie. nagrodzone i wyróżnione projekty 
to najlepsze przykłady na świadomość 
i dumę z regionalnych zasobów.

– dzisiaj wiemy już też, że po tych 15 
latach zyskaliśmy narzędzie wzbudzające 
apetyt na dobre projektowanie – mówiła 
dyrektorka zamku Cieszyn, ewa Gołę-
biowska podczas uroczystości wręcza-
nia nagród.

 – organizowanie tego typu imprezy 
w małym mieście na rubieżach kraju pro-
wokuje pytanie – dlaczego tu? jeśli jednak 
popatrzyć na te działania z perspektywy 
czasu, okazuje się, że jest to godna po-
zazdroszczenia promocja regionu. pro-
muje bowiem to, co jest najcenniejsze 
w ludzkim działaniu – przedsiębiorczość, 
kulturę i lokalność. poprzez ten konkurs 
region i miasto są postrzegane jako pręż-
ne, nowoczesne i otwarte – napisała do 
organizatorów prof. Czesława Frejlich, 
przewodnicząca jury konkursu.

patronat honorowy nad konkursem 
objęli: Marszałek województwa śląskie-
go, Marszałek województwa opolskiego, 
Burmistrz Miasta Cieszyna i regionalna 

izba Gospodarcza w katowicach. partne-
rami są: stowarzyszenie projektantów 
Form przemysłowych, stowarzyszenie 
twórców Grafiki użytkowej, zjednocze-
ni designem.

wystawę pokonkursową można oglą-
dać w zamku Cieszyn do 29 listopada.

Laureaci 15. edycji konkursu Śląska 
Rzecz

śląska rzecz, kategoria produkt:
symbioCare – system do pielęgnacji 
noworodków

producent: Formed sp. z o.o. sp.k.
projekt: klaudia kasprzak, dominik 

dyrlaga

śląska rzecz, kategoria grafika użytkowa:
system informacji wizualnej dla The 
software House w Gliwicach

wdrożenie: the software House
projekt: Bartłomiej witański, alek-

sandra krupa, Martyna Berger, justyna 
Batko (Blank studio)

śląska rzecz, kategoria usługa: nagrody 
nie przyznano

śląska rzecz, kategoria wystawiennictwo:
Open air Museum Cieszyn. Český Tĕšín

wdrożenie: urząd Miejski w Cieszynie
projekt: robert skitek (rs+)

wyróżnienia:

wyróżnienie stowarzyszenia projektan-
tów Form przemysłowych:
seria stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych ePcharger 22 kw

producent: zakład pomiarowo-Ba-
dawczy energetyki energopomiar-elek-
tryka sp. z o.o.

projekt: katarzyna sokołowska, woj-
ciech sokołowski, Michał lipiński, Maciej 
pilot, Mateusz wyciślik

wyróżnienie Burmistrza Cieszyna:
Porcelanowa tyflografika dla osób 
z niepełnosprawnością wzrokową

producent: Modelarnia Ceramiczna 
Bogdan kosak

projekt: lech kolasiński

wyróżnienie zamku Cieszyn:
Quest 4TwO

producent: pss ewa piątkowska-pająk 
pajak-sport

projekt: wojciech kłapcia, wojciech pająk

wyróżnienie stowarzyszenia twórców 
Grafiki użytkowej:
Głębokie słuchanie

wydawca: Galeria sztuki współczesnej 
Bwa w katowicach

projekt: jan piechota 
ZaMek ciesZyn

Śląska Rzecz promuje 
to, co jest najcenniejsze 
w ludzkim działaniu 
– przedsiębiorczość, 
kulturę i lokalność.
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dzikość serca
Teatr im. a. Mickiewicza 
zaprasza na spektakl „dzikość 
serca” na podstawie powieści 
Barry’ego Gifforda, który 
odbędzie się 12 października 
o godz. 19:00. na scenie 
wystąpi Teatr Gry i Ludzie 
z Katowic. Bezpłatne 
wejściówki są dostępne 
w kasie teatru. Liczba miejsc 
ograniczona!

„dzikość serca” to adaptacja powieści 
Barry’ego Gifforda, na której podstawie 
david lynch nakręcił nagrodzony złotą 
palmą film z nicolasem Cage’m i laurą 
dern w rolach głównych.

kiedy sailor wychodzi z więzienia, 
lula czeka na nią z marynarką z wężowej 
skóry. wsiadają do pontiaca bonneville 
i wyruszają w szaloną podróż do kalifor-
nii. uciekając przed matką luli i jej ko-
chankami – johnnym Farragutem i Mar-
cello santosem – walczą ze złem świata, 
który ma „dzikość w sercu i szaleństwo 
na twarzy”. ich zakazana miłość zostaje 
wystawiona na wiele prób. Czy wielkie 
uczucie okaże się silniejsze niż presja 
otoczenia? Czy sailor i lula pokonają 
złą wiedźmę ze wschodu? Czy miłość 
zwycięży zło?

spektakl znalazł się w finale 3. konkursu 
the Best off i walczy o miano najlepszego 
spektaklu teatru niezależnego w polsce; 
został także wyróżniony w podsumowaniu 

sezonu 2019/2020 miesięcznika teatr 
jako jeden z najlepszych spektakli offo-
wych w polsce. po spektaklu zapraszamy 
na spotkanie z realizatorami spektaklu, 
które poprowadzi Filip pawlak.

spektakl dla widzów dorosłych. akto-
rzy palą palo santo i papierosy. używane 
jest światło stroboskopowe. w spektaklu 
wykorzystano fragmenty utworu „i follow 
rivers” lykke li oraz „i’m waiting here” 
lykke li i davida lyncha. Czas trwania: 65 
minut (bez przerwy). spektakl dofinan-
sowany przez katowice – Miasto ogro-
dów w ramach programu teatrogranty.

spektakl grany w ramach trasy teatr 
polska organizowanej przez instytut 
teatralny im. zbigniewa raszewskiego. 

teatR iM. a. MickiewicZa / aB

wiesz, że wiem
w cieszyńskim teatrze zobaczymy znakomitą komedię 
z plejadą polskich gwiazd, która bawi do łez, a przy tym wiele 
uczy o prawdziwej przyjaźni. „wiesz, że wiem” przypomina, 
że kłamstwo zawsze ma krótkie nogi. Spektakl odbędzie się 
18 października o godz. 16:00 i 19:30.

prawdziwa przyjaźń powinna opierać 
się na szczerości – jednak wszyscy do-
brze wiemy, że nie zawsze tak jest. Czy 
zastanawialiście się kiedyś, co napraw-
dę myślą o was przyjaciele? Bohatero-
wie spektaklu komediowego „wiesz, że 
wiem” dowiadują się tego przypadkiem. 
prawda okazuje się bolesna, ale zamiast 
się załamywać, oni wolą zabawić się 
kosztem nielojalnych znajomych.

sympatyczna kolacja stanie się prze-
strzenią intrygi. niewierni przyjaciele moc-
no się zaczerwienią, zestresują i spocą, 
a gdy napięcie sięgnie zenitu, wreszcie 
będzie można ich zapytać – wiecie, że 
wiemy? Chociaż to niebezpieczna gra, 
warto podjąć wyzwanie. w końcu kto nie 
ryzykuje, ten nie pije szampana!

obsada:
leszek lichota

Magdalena stużyńska/ilona wrońska
Michał Czernecki/przemysław sadowski
Magdalena lamparska/agnieszka 

Castellanos
Czas trwania: 110 minut z przerwą. Bi-

lety do kupienia przez stronę teatru im. 
a. Mickiewicza: www.teatr.cieszyn.pl. 

teatR iM. a. MickiewicZa / aB

„Dzikość serca” to 
adaptacja powieści 
Barry’ego Gifforda, 
na której podstawie 
David Lynch nakręcił 
nagrodzony złotą 
Palmą film z Nicolasem 
Cage’m i Laurą Dern 
w rolach głównych.
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Zgłoś imprezę na
www.Cieszyn.Pl

jacek Cygan w Bibliotece
Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza 5 października o godz. 17:00 na spotkanie 
z Jackiem Cyganem – poetą, prozaikiem, ale przede wszystkim autorem tekstów do ponad 
tysiąca piosenek tworzonych we współpracy z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami 
i wokalistami.

spotkanie będzie okazją do promo-
wania książki „odnawiam dusze” (2019 
r.), która jest kontynuacją poprzedniej, 
pt. „Życie jest piosenką”. jest to opo-
wieść o piosenkach i ludziach, z którymi 
autor je tworzył na tle czasów, w jakich 
powstawały. drugą promowaną pozycją 
będzie dwujęzyczny tom wierszy po pol-
sku i po czesku „tu i tam. wiersze / tady 
a tam. Básně”. przekładu na język czeski 
dokonały renata putzlacher i agnieszka 
Buchtová. spotkanie poprowadzi dzien-
nikarka Magda Miśka-jackowska.

Uwaga! Na spotkanie obowiązują 
zapisy – tel. 33 852 07 10, wew. 13. Miej-
sca należy zająć do godz. 16:45. wieczór 
autorski odbędzie się w sali konferencyj-
nej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie z za-
chowaniem środków bezpieczeństwa. 
liczba uczestników będzie ograniczona 
do 40 osób. podczas spotkania będą 
obowiązywać środki ochrony osobistej 
w postaci maseczek lub materiału zasła-
niającego usta i nos.

rozmowę z jackiem Cyganem będzie 
można również obejrzeć on-line. w trak-
cie spotkania będzie możliwość zadawa-
nia pytań. 

BiBlioteka Miejska

Kobiety pytają o miasto
stowarzyszenie klub kobiet kreatyw-
nych serdecznie zaprasza na spotkanie 
z Gabrielą staszkiewicz, Burmistrz Mia-
sta Cieszyna, w ramach spotkań kobiet 
z samorządem, które odbędzie się 29 
września o godz. 17:00 w sali widowi-
skowej COk „Dom Narodowy”.

organizatorki spotkania ze stowarzysze-
nia klub kobiet kreatywnych w Cieszynie 
zachęcają do zadawania pytań o wszyst-
ko, co z kobiecej perspektywy może być 
ważne. Czego jeszcze potrzebujemy, jeśli 
interesuje nas dobry miejski styl i estetyka 
miasta? Czy sklepy na Głębokiej wydłużą 
godziny otwarcia? Czy po rewitalizacji bę-
dzie w centrum publiczne wC? Czy miasto 
jest przygotowane na drugą falę epidemii?

organizatorki proszą o przesyłanie 
doprecyzowanych pytań do 27 września 
przez Facebook na stronę @cieszynskie-
naobcasach lub na e-mail redakcjacno@
gmail.com.

liczba miejsc jest ograniczona do 
75 osób. obowiązkowe są maseczki! 
uczestniczki spotkania wyrażają zgodę 
na robienie zdjęć i rejestrację spotkania 
kamerą oraz udostępnienie ich w mediach 
społecznościowych, a także na stronach 
internetowych i w mediach społeczno-
ściowych organizatorek spotkania.

Cykl „kobiety pytają o miasto” od-
bywa się w ramach zadania „kobiece 
medium oBywatelskie CieszyŃskie 
na oBCasaCH” realizowanego przez 
stowarzyszenie klub kobiet kreatyw-
nych w Cieszynie w ramach programu 
rozwoju organizacji obywatelskich na 
lata 2018-2030.

stowaRZysZenie kluB koBiet kReatywnych

jubileusz ctf
zapraszamy na wystawy Cieszyńskie-

go towarzystwa Fotograficznego orga-
nizowane w ramach jubileuszu 90-lecia.

do 27 września w Galerii 12 w domu 
narodowym prezentowana jest ekspo-
zycja zatytułowana „prezentacje 2020”. 
zobaczymy na niej fotografie, których 
autorami są: klaudia Bargiel, Czesław 
Biernat, kazimierz Branny, piotr Bro-
da, Marek Caputa, jerzy Chachlowski, 
damian dąbrowski, dariusz dziadek, 
jan Gach, František Glombek, janusz 
josiek, jolanta kubica, tadeusz Macie-
jiczek, jacek Góralik, sebastian jurga, 
Michał kuzyk, ryszard stawowy, jerzy 
pustelnik, julia rychlik, renata zięba, 
agnieszka walica i krzysztof woźniak. 
z kolei w Galerii Ceglanej zobaczyć można 
wystawę „odbitki z historią”. Gala jubi-
leuszowa odbędzie się 27 września 
o godz. 16:00. zapraszamy! 
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Nowości w Bibliotece Miejskiej

Książki na początek jesieni
Ildefonso Falcones powraca do fascy-

nującej Barcelony w najnowszej powieści 
„Malarz dusz”. tym razem akcja rozgrywa 
się początkiem XX wieku. wielka archi-
tektura zderza się tu z dusznymi klitka-
mi zamieszkanymi przez biedotę. Młody 
malarz dalmau sala pochodzi z ubogiej 
rodziny. kiedy jego ukochana dzielnie 
walczy o sprawiedliwość społeczną, przed 
nim otwierają się drzwi do lepszego życia 
i szybkiego awansu. Czy artysta zaprzeda 
duszę, pozostając pod wpływem majętne-
go pracodawcy? Może stracić wszystko, 
co dotychczas kochał, ale może zyskać 
jeszcze więcej. Gdzie kończy się ambicja, 
a zaczyna destrukcyjna chciwość?

irlandczyk Mark Boyle postanowił 
uwolnić się od technologii i pieniędzy. 
po latach osiągnął szczęście w prostej, 
niespiesznej codzienności. „Offline” to 
powieść-pamiętnik, zapiski autentycz-
nych doświadczeń i przemyśleń autora. 
Boyle nie tylko zrezygnował z  laptopa, 
telefonu, ale też konta bankowego, radia, 
samochodu, pralki, a nawet… zegarka! 
Czy naprawdę trzeba aż tak ekstremal-
nie wyłączyć się ze świata wynalazków 
ludzkości, żeby prawdziwie włączyć się do 
życia? skrajność, szaleństwo czy wysoka 
poprzeczka i inspiracja? opinie mogą być 
różne, ale temat jest wart przemyślenia.

w powieści kryminalnej „wrzask” Iza-
beli Janiszewskiej można znaleźć stałe 
elementy gatunku. jest więc doświadczony 
i ekscentryczny policjant Bruno wilk; jest 
też młoda i dociekliwa dziennikarka lary-
sa. znany schemat autorka zrealizowała 
jednak brawurowo, a wykreowany przez 

nią świat jest wciągający i bezwzględny. 
Czy seryjny morderca, którego próbują 
upolować, to też sadystyczny sponsor stu-
dentek? Czy śmierć młodej kobiety łączy 

się z niewyjaśnioną zagadką sprzed lat, 
która nie daje wilkowi spokoju?

zapraszamy do naszej biblioteki!
BiBlioteka Miejska

Z natchnienia
6 października o godz 13:00 w Domu 
Narodowym (sala widowiskowa i Gale-
ria Ceglana) nastąpi otwarcie wystawy 
prac plastycznych andrzeja Daszka 
i aleksandry koniecznej – uczestni-
ków Dziennego Ośrodka wsparcia, 
działającego przy Cieszyńskim sto-
warzyszeniu Ochrony zdrowia Psy-
chicznego „więź”.

obrazy andrzeja daszka są wykona-
ne techniką pasteli i prezentują postać 
jana pawła ii, co doskonale splata się 
z  rocznicą 100-lecia urodzin papieża, 
przypadającą w bieżącym roku. po-
dobny, duchowy wymiar mają również 
ikony aleksandry koniecznej. tworzone 

na deskach obrazy sakralne, powstały 
niewątpliwie z natchnienia i potrzeby 
serca autorki.

wystawa „z natchnienia” połączona 
będzie z krótkim spektaklem „deja vu” 
w wykonaniu uczestników ośrodkowej 
grupy teatralnej. jak wskazuje tytuł, bę-
dziemy mieli odczucie, że przeżywane 
sytuacje wydarzyły się już kiedyś...

zapraszamy do obejrzenia prac 
plastycznych i spektaklu, świadczą-
cych o umiejętnościach artystycznych 
i bogatym wnętrzu ludzi, którzy mają 
potrzebę tworzenia i uzewnętrzniania 
tego, co w nich. 
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zapraszamy na koncert oraz spacer śladami słynnego kompozytora! 

upamiętniamy Ullmanna
Do 26 września trwają Uroczystości Ullmannowskie 
– Międzynarodowy Festiwal Muzyczny organizowany 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, którego celem jest 
upamiętnienie postaci Viktora ullmanna, słynnego 
kompozytora urodzonego w Cieszynie i zmarłego tragicznie 
w obozie koncentracyjnym auschwitz-Birkenau. 

Pragniemy państwa zaprosić na 
dwa interesujące wydarzenia, 
które odbędą się w ramach tej 
imprezy – koncert „uhonorowa-

nie Viktora ullmanna” i spacer śladami 
kompozytora, który poprowadzi irena 
French z Muzeum śląska Cieszyńskiego.

na koncercie, który odbędzie się 
w sobotę, 26 września w Cieszyńskim 
Ośrodku kultury „Dom Narodowy” 
o godz. 17:00 wystąpi grupa Foederis 
ensemble. w skład kwartetu wchodzą:

karolina Gutowska – skrzypce (ab-
solwentka uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w warszawie, wie-
lokrotna uczestniczka i  laureatka kon-
kursów muzycznych o zasięgu ogólno-
polskim i międzynarodowym – głównie 
na polu muzyki kameralnej. obecnie jest 
muzykiem etatowym orkiestry sinfonia 
Varsovia).

stanisław dziąg – skrzypce (absolwent 
uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w warszawie, a także studiów 
podypolomowych w würzburgu i stut-
tgarcie. uczestniczył w wielu kursach 
mistrzowskich w polsce i  za granicą. 
obecnie jest skrzypkiem polskiej or-
kiestry radiowej).

Marek Czech – altówka (absolwent 
akademii Muzycznej Fryderyka Chopi-
na w warszawie (obecnie uniwersytet). 
Członek royal string Quartet w latach 
2000-2018, z którym nagrał 13 płyt. kon-
certował m.in. w londynie, amsterda-
mie, waszyngtonie, Bordeaux, pradze, 
Brukseli i wiedniu. 

anna Markiewicz – wiolonczela (ab-
solwentka uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w warszawie. Brała 
udział w trasie koncertowej słynnej polish 
Festival orchestra krystiana zimerma-
na. Była finalistką Międzynarodowego 
konkursu współczesnej muzyki kame-
ralnej im. k. pendereckiego w krakowie, 
stypendystką m.in. Fundacji promocji 
talentu, polskiego Ministra kultury. 
Czynnie zajmuje się również dzienni-
karstwem i rękodziełem).

ta wyjątkowa grupa zagra utwory 
Viktora ullmanna, Hansa krasy, ivana 
eroeda i pavla Haasa. ullmanna, krasę 
i Haasa łączy śmierć jednego dnia w au-
schwitz, 17 października 1944 roku. ivan 
eroed to kompozytor pochodzenia ży-
dowskiego, który jako jedyny ze swojej 
rodziny przetrwał wojnę i zmarł w czerw-
cu minionego roku. Był zaprzyjaźniony 
z austriackim Forum kultury.

tego samego dnia w godzinach po-
rannych odbędzie się spacer śladami 
Victora Ullmanna prowadzony przez 
Irenę French, historyka z Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego. spacer rusza 
26 września o godzinie 10:00, zbiórka 
pod supermarketem Intermarche na 
ulicy Górnej. 

wstęp na oba wydarzenia jest wol-
ny. serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych! więcej informacji na 
temat uroczystości ullmanowskich oraz 
samego kompozytora można znaleźć na 
stronie internetowej http://www.viktor-
-ullmann-festival.cz/pl/. 
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Odkryj nieznane oblicze Cieszyna!

jesień spacerowym 
krokiem
Zamek Cieszyn, razem z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Książnicą Cieszyńską i Muzeum 
Protestantyzmu, zachęcają do odkrywania Cieszyna w sobotnie przedpołudnia. To kontynuacja 
wakacyjnego cyklu i organizatorzy mają nadzieję, że nawet mieszkańcy, którzy dobrze znają 
swoje miasto, podczas spacerów odkryją coś nowego. Co przed nami?

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 de-
welopera przełomu XiX i XX wieku – cie-
szyńskiego niemca, który przyczynił się 
m.in. do uruchomienia na śląsku pierw-
szego polskiego gimnazjum. poprowadzi 
go irena French – pracownik 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 najwybit-
niejszych cieszyniaków – historyka, pe-
dagoga, slawisty, bibliofila, fundatora 
biblioteki i pioniera muzealnictwa, który 
poprowadzi Maksymilian kapalski – pra-
cownik Muzeum śląska Cieszyńskiego.

Miejsce zbiórki: plac św. krzyża 1
Czas trwania: ok. 2 godz.
udział w spacerach jest bezpłatny, 

ale obowiązują zapisy. liczba miejsc 
ograniczona. więcej: punkt informacji 
turystycznej zamku Cieszyn, 33 851 08 
21 wew. 14. 

ZaMek ciesZyn

Tai chi i qigong dla zdrowia
„Chińskie ćwiczenia dla 
zdrowia i długowieczności” 
– tak brzmi temat wykładu 
iwony Korlackiej, na który 
zapraszamy do domu 
narodowego 30 września 
o godz. 17:00. wstęp wolny!

Czym różni się tai chi od qigong, 
ogólne zasady ćwiczeń i  ich aspekty 
zdrowotne, co możemy uzyskać za wło-
żony w ćwiczenia czas oraz przykładowe 
ćwiczenia – o tym wszystkim usłyszymy 
podczas wykładu.

tai chi jest systemem opartym na 
naukach medycyny chińskiej. wielokrot-

ne powtarzanie sekwencji ćwiczeń daje 
odczuwalną poprawę stanu zdrowia, 
zarówno w przypadku urazów sporto-
wych, jak i w stanach zwyrodnieniowych 
oraz schorzeniach przewlekłych. tai chi 
to jedna z metod, która przyczynia się 
do utrzymaniu dobrego stanu zdrowia 
oraz do usunięcia blokad energetycznych 
w organizmie. precyzyjne wykonywanie 
ćwiczeń według obowiązujących w tai 
chi zasad, to ćwiczenie płynności, har-
monii i piękna w ruchu. wykonywane 
powolne ruchy mogą również zostać 
zastosowane w samoobronie, której 
elementy stanowią integralną część 
treningu tai chi. 
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Legendarny trójbój
Przypominamy o wyjątkowych warsztatach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez 
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji pt. „Legendarny Trójbój”! warsztaty komiksu, filmu 
animowanego i gry planszowej będą nawiązywały do legend związanych z Cieszynem i Śląskiem 
Cieszyńskim.

warsztaty komiksu: od 28 września 
do 2 listopada (co tydzień, w poniedziałek 
o godzinie 17:00). każdy z uczestników 
otrzyma certyfikat ukończenia warszta-
tów oraz 2 egzemplarze komiksu, który 
współtworzył. koszt: 50 zł za CaŁy cykl 
warsztatów;

warsztaty filmu animowanego: od 
29 września do 10 listopada (co tydzień 
we wtorek, o godzinie 17:00). każdy 
z uczestników otrzyma certyfikat ukoń-
czenia warsztatów oraz 2 kopie z filmem 
animowanym na dVd, który współtwo-
rzył. koszt: 50 zł za CaŁy cykl warsztatów;

warsztaty gry planszowej: od 2 paź-
dziernika do 30 października (co tydzień 
w piątek, o 17:00). każdy z uczestników 
otrzyma certyfikat ukończenia warszta-
tów oraz 2 egzemplarze komiksu, który 
współtworzył. koszt: 50 zł za CaŁy cykl 
warsztatów.

Miejsce warsztatów: osiedlowe Centrum 
kultury i rekreacji (ul. kossak-szatkow-

skiej 6). ilość miejsc ograniczona. zapisy 
pod telefonem 536 050 906. szczegóły na 
afiszach oraz na profilu Facebook oCkir 
(www.bit.ly/ockir). projekt jest współfi-

nansowany ze środków Miasta Cieszyna, 
powiatu Cieszyńskiego i urzędu Marszał-
kowskiego województwa śląskiego. 

ockiR

Kup, sprzedaj i wymień się w październiku!
zbliża się kolejna edycja Cieszyń-
skiego Targu staroci! kolekcjonerzy 
i wielbiciele starych przedmiotów 
spotkają się na Rynku 6 października 
w godzinach 8.00 – 14.00. zachęcamy 
do odwiedzenia stoisk i życzymy uda-
nych transakcji!

szukacie oryginalnego prezentu dla 
bliskej osoby? a może chcecie ozdobić 
swoje mieszkanie nietuzinkowymi bibe-
lotami? z całą pewnością nie wyjdziecie 
z targu staroci z pustymi rękami!

regulamin wydarzenia, uzupełniony 
o zapisy zgodne z wytycznymi dotyczącymi 

bezpieczeństwa podczas epidemii koro-
nawirusa, dostępny jest na stronie www.
domnarodowy.pl oraz na profilu Cok na 
Facebooku. apelujemy o stosowanie się 
przez wystawców i uczestników targów 
do regulaminu i obostrzeń! 
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Wycieczka po starożytnym rzymie
w piątek, 25 września o godz. 17.00 

książnica Cieszyńska zaprasza do swojej 
sali konferencyjnej na kolejne spotkanie 
z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów 
książnicy Cieszyńskiej”. tym razem uczest-
nicy będą mieli możliwość zapoznania się 
z wyjątkowym, osiemnastowiecznym 
przewodnikiem Descrizione di Roma 
antica autorstwa Filippo de’ Rossi, 
który stanie się kanwą do wspólnego, 
niecodziennego spaceru po wiecznym 
Mieście.

wspomniany przewodnik wyróżnia 
się bogatą i technicznie doskonale opra-
cowaną szatą ikonograficzną, wzbogaco-
ną drzeworytami monet i bogatym zbio-

rem kartografii. druk ten wydany został 
w rzymie w 1727 r. w libraria de Fratelli 
de rossi, a w książnicy Cieszyńskiej za-
chował się w zabytkowym księgozbiorze 
ks. leopolda jana szersznika.

w rolę cicerone wcieli się dr aleksandra 
Golik-prus, która postara się przedstawić 
uczestnikom spotkania starożytny rzym 
zarówno od strony powszechnie znanych 
wspaniałości, jak i zaskakujących drobia-
zgów, zamieszczonych w prezentowanym 
descrizione di roma antica. tradycyjnie 
pojawi się też możliwość do bezpośredniej 
dyskusji oraz podzielenia się własnymi 
refleksjami na temat zwiedzania wiecz-
nego Miasta. 
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V Bieg Cieszyńska 
Godzinówka
wydział Sportu urzędu Miejskiego, Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe oraz środowisko biegaczy parkrun Cieszyn 
zapraszają na „V Bieg Cieszyńska Godzinówka”, który odbędzie 
się 11 października wokół boiska „Pod wałką”  
przy ul. adolfa „Bolko” kantora 10.

zapraszamy miłośników biegania, któ-
rzy ukończyli 16 lat. w rywalizacji liczyć się 
będzie ilość pokonanych okrążeń w cza-
sie 60 minut.

start biegu planowany jest na godz. 15:00. 
zapisy przyjmowane są za pomocą strony 
internetowej elektronicznezapisy.pl do 4 
października do godziny 23:59 lub w dniu 
biegu w biurze zawodów, które znajdować 
się będzie przed bramą główną boiska „pod 
wałką” przy ul. adolfa „Bolko” kantora 10 
w godzinach 13:00 – 14:30.

w biegu obowiązuje limit 150 nada-
nych numerów startowych, a o dokona-
niu zapisu decyduje kolejność zgłoszeń. 
zapisy zostaną automatycznie zamknięte 
po zgłoszeniu się 150 uczestnika. zgłosze-

nia elektroniczne gwarantują otrzymanie 
medalu, natomiast zgłoszenia dokonane 
w biurze zawodów – już niestety 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 i kategoria kobiet:
i miejsca – 200,00 złotych,
ii miejsca – 150,00 złotych,
iii miejsca – 100,00 złotych.
klasyfikacja drużynowa:
i miejsce – 400,00 zł,
ii miejsce – 300,00 zł,
iii miejsce – 200,00 zł.

trzej najlepsi uczestnicy biegu w kla-
syfikacji generalnej kobiet i mężczyzn 
otrzymają pamiątkową statuetkę.

organizatorzy zapewniają wszystkim 
uczestnikom przekąskę oraz napoje. ser-
decznie zapraszamy! 
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pttk W cieszynie
110 lat Oddziału PTTk 
„Beskid Śląski” – cz. 19

komisja Ochrony Przyrody,
krajoznawstwa i Turystyki Pieszej

komisja przyrody powstała w 2007 r. 
z inicjatywy jana Machały. od 2013 r. dzia-
łalność komisji rozszerzono o krajoznaw-
stwo i turystykę pieszą. przewodniczącym 
komisji jest jan Machała, który równocze-
śnie prowadzi terenowy referat weryfikacji 
odznak pttk z zakresu ochrony przyrody, 
turystyki pieszej i krajoznawstwa.

komisja prowadzi szeroką działalność 
popularyzacyjną, która w głównej mierze 
skupia się na szeroko pojętej ochronie 
przyrody. są to coroczne akcje sprząta-
nia rezerwatów przyrody oraz innych 
zalesionych terenów terenów ze śmieci 
pozostawionych przez pseudo turystów. 
sprzątanie to obejmuje również rezer-
waty na terenie miasta Cieszyna, w tym 
obszar cieszyńskiego lasku miejskiego. 
tylko w okresie pierwszych 10 lat swojej 
działalności komisja zorganizowała 39 
tego typu akcji.

komisja jest współorganizatorem 
wycieczek szlakami edukacyjnymi oraz 
przyrodniczymi na terenie całego powia-
tu cieszyńskiego. Bardzo często wycieczki 
kończą się konkursem wiedzy przyrodni-
czej i krajoznawczej z obszaru gdzie prze-
prowadzona była wycieczka. w pierwszym 
dziesięcioleciu działalności odbyło się 81 
wycieczek z dziećmi oraz młodzieżą szkół.

odrębną działalnością komisji jest or-
ganizowanie różnych konkursów rysunko-
wych oraz konkursów wiedzy przyrodni-
czej i geograficznej naszego kraju. komisja 
przeprowadziła 53 konkursy, w których 
rozdano szereg nagród dzięki przychyl-
ności sponsorów, w tym nadleśnictwa 
ustroń, starostwa powiatu Cieszyńskie-
go, urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz 
innych urzędów miast i gmin.

komisja zorganizowała w szkołach 41 
prelekcji z zakresu ekologii oraz ochrony 
przyrody. 

ZBigniew hucZała

rajdy roWeroWe z tkk pttk „ondraszek”
turystyczny klub kolarski pttk „on-

draszek” zaprasza na wycieczki rowerowe:
 szańce Jabłonkowskie – 26 wrze-

śnia (sobota), zbiórka o godz. 8:00 na 
dworcu kolejowym w Czeskim Cieszynie.

w programie przejazd pociągiem do 
stacji Mosty koło jabłonkowa. zwiedzanie 
nowootwartego Centrum turystycznego 
„szańce jabłonkowskie” (wstęp bezpłatny). 
następnie przejazd rowerem do Herczawy 
na trójstyk granic polski Czech i słowa-
cji, do Bukowca , jabłonkowa i Cieszyna.

wycieczkę poprowadzi leszek szurman.
 Dzień Gwarka – 27 września (nie-

dziela), zbiórka o godz. 9:00 na rynku 
w Cieszynie.

w programie przejazd rowerami na 
trasie kaczyce – karwina raj – Marklowi-
ce – ruptawa – jastrzębie – zdrój. w par-
ku godzinna przerwa. powrotna trasa 
przez karwinę do Cieszyna. trasa około 
55 km. wycieczkę poprowadzi kazimierz 
szewczyk. 

pttk tkk „ondRasZek”/aB

KS Cieszyn 
zaprasza!
Klub Sportowy „Cieszyn” już wkrótce rozpoczyna kolejny sezon 
łyżwiarski. jeśli szukacie ciekawych zajęć dodatkowych dla 
swojego dziecka, zapraszamy. Zapisy na zajęcia są już otwarte!

sekcja Łyżwiarstwa Figurowego klu-
bu sportowego „Cieszyn” funkcjonuje 
od 2009 r. i należy do polskiego związku 
Łyżwiarstwa Figurowego. 

przygodę z łyżwami najlepiej rozpocząć 
w wieku przedszkolnym (3-6 lat). dzieci, 
które wykazują znaczące postępy w na-
uce, mogą zostać zawodnikami. trzonem 
klubu są licencjonowani zawodnicy trenu-
jący w dwóch grupach: a (grupa starsza) 
i B (grupa młodsza), którzy reprezentują 
miasto na ogólnopolskich i międzynaro-
dowych zawodach. ponadto w 2019 roku 
została utworzona grupa C dla dzieci, które 
rozpoczęły naukę w późniejszym wieku. 
najwytrwalsi zawodnicy grupy C mogą 
spróbować swoich sił w zawodach w do-
datkowych grupach wiekowych. 

warto zaznaczyć, że członkowie sekcji 
mają możliwość wypożyczenia profesjo-
nalnych łyżew. klub prowadzi także szkół-
kę dla dorosłych. o wysoki poziom zajęć 
sportowych dba wykwalifikowana kadra 
trenerska. zajęcia odbywają się na Hali 
widowiskowo-sportowej od października 
w środy i czwartki w godzinach 18:00-18:45 
oraz soboty w godzinach 12:15-13:00. 
zajęcia dla dorosłych odbywają się we 
wtorki w godzinach 21:15-22:15. 

kontakt: kscieszyn@gmail.com, tel. 
660486299. więcej informacji na stronie 
internetowej ks.cieszyn.pl. serdecznie za-
praszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać 
swoje umiejętności jazdy na łyżwach! 

ks ciesZyn

 k
s

 c
ie

s
z

y
n

informaCja sms
Aktywuj na www.cieszyn.pl
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Before yass! Festival 
rozgrzał to miasto 
To był ogień! Za nami pilotażowa edycja nowego muzycznego przedsięwzięcia – yass 
Festival. 11 września na Placu Teatralnym, a także w weekend 18-20 września na dziedzińcu 
Browaru Zamkowego odbyły się wyjątkowe koncerty wykonawców muzyki alternatywnej – 
od akustycznych występów, gdzie jedynymi instrumentami były gitara i głos, przez głośne, 
elektroniczne rytmy, po rap. Takiej imprezy Cieszyn długo nie zapomni!

yass! Festival miał tego roku odbyć się 
w Cieszynie w pełnej formie, jednak sytu-
acja pandemiczna skomplikowała plany 
organizatorów. tęsknota za dobrą zabawą 
i koncertami na żywo sprawiły jednak, że 
mimo wszystkich utrudnień udało się zor-
ganizować Before yass! Festival – muzyczną 
jesień, która dała przedsmak tego, czego 
można spodziewać się w przyszłym roku.

pierwszym artystą, który wystąpił 
w ramach cyklu, był pochodzący z austra-
lii lucas laufen. Ci, którzy uczestniczyli 
w koncercie, wiedzieli już, jakiego pozio-
mu artystycznego można się spodziewać 
po nowym przedsięwzięciu muzycznym. 
artysta, mając do dyspozycji jedynie swój 
głos i gitarę, zaczarował przestrzeń na pla-
cu teatralnym, który – mimo że znajduje 
się w samym centrum miasta – zamienił 
się w miejsce pełne zaczarowanej ciszy.

tydzień później, w weekend 18-20 
września, przenieśliśmy się na dziedziniec 
Browaru zamkowego. w piątek zagrali 
kolejno sskjeGG, czyli sabina Broda, ab-
solwentka wokalistyki jazzowej na akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy i sonBird, 
czterej młodzi muzycy z Żywca, grający 
współczesny indie rock, nominowani do 
nagrody muzycznej Fryderyk 2020, którzy 
zagrali między innymi podczas oFF Festi-
val, open’er Festival, kraków live Festival, 
czy też Męskiego Grania. wieczór uświetnił 
występ kaMp!, niezwykłego trio, którego 
brzmienie określane jest jako melodyjny 
synth pop z wpływami nowej fali lat 80., 
francuskiego house’u i chill-wave’u.

kolejny dzień festiwalu był nie mniej 
energetyzujący. w sobotę, 19 września, 
jako pierwszy wystąpił tim Gallagher, 
songwriter pochodzący z Manchesteru; 
kolejni na scenie pojawili się Coals, zespół, 
który zaprezentował niezwykle oryginalne, 
elektroniczne, miejscami psychodeliczne 
brzmienia. na zakończenie wieczoru usły-
szeliśmy zespół Bitamina, który powstał 
z przyjaźni i miłości do muzyki - tak samo 
zresztą, jak projekt yass!

ostatni dzień festiwalu należał do fa-
nów rapu. na scenie yass! na dziedzińcu 
Browaru zamkowego wystąpił rizi Beizeti, 

raper pochodzący z Cieszyna, który swoje 
pierwsze kroki na scenie stawiał w wieku 15 
lat. artysta znany jest ze swoich szczerych 
i bezkompromisowych tekstów. jako miłą 
ciekawostkę dodamy, że w 2018 rizi Beizeti 
podpisał kontrakt z sony Music polska.

wszystko, co dobre, szybko się kończy, 
nie inaczej było z Before yass! Festival. nie 
możemy doczekać się pełnej wersji tej im-
prezy, która planowana jest na przyszły 
rok – takiego wydarzenia w kalendarzu 
cieszyńskich imprez jeszcze nie było. or-
ganizatorami imprezy byli Fundacja Vo-
lens i Big idea. partnerami wydarzenia 
byli: Cieszyński ośrodek kultury „dom 
narodowy”, Miasto Cieszyn, Browar zam-
kowy Cieszyn.
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NIeRUCHOMOŚCI PRzezNaCzONe 
DO zBYCIa

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczyła do 
zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym, nierucho-
mości gruntowe położone w Cieszynie w rejonie ul. tadeusza 
kościuszki, stanowiące działkę nr 53/4 obr. 19 o pow. 0,0082 
ha zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00052659/1sądu 
rejonowego w Cieszynie oraz działkę nr 7/7 obr. 19 o pow. 
0,1205 ha zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00096207/8 
sądu rejonowego w Cieszynie.

wykaz nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia 
w drodze zamiany został zamieszczony na stronie interne-
towej urzędu Miejskiego w Cieszynie bip.um.cieszyn.pl oraz 
wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (rynek 1, i piętro) na okres od 15 września 2020 r. do 
6 października 2020 r.

NIeRUCHOMOŚCI PRzezNaCzONe 
DO wYNaJĘCIa

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczyła 
do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
lokal użytkowy o pow. 71,13 m2 zlokalizowany na parterze 
budynku Hali widowiskowo-sportowej przy ul. sportowej 1 
w Cieszynie, działka nr 1/4, obręb 28 obj. księgą wieczystą nr 
BB1C/00053050/9 sądu rejonowego w Cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu został za-
mieszczony na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cie-
szynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miejskiego w Cieszynie (rynek 1, i piętro) na okres od 
15 września 2020 r. do 6 października 2020 r.

OPŁaTa za kORzYsTaNIe 
z zezwOLeŃ Na sPRzeDaŻ NaPOJÓw 

aLkOHOLOwYCH
przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprze-

daż 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.

mieSZkania do remontu
zakład Budynków Miejskich w Cieszynie spółka z o.o. in-

formuje, że przeznacza do najmu wolne lokale mieszkalne 
położone w Cieszynie:

przy ul. Błogockiej nr 30a/12 – 21.13 m2,
przy ul. Menniczej nr 11/2 – 64.60 m2,
przy ul. nowe Miasto nr 23/a – 49.50 m2,
przy ul. nowe Miasto nr 23/b – 56.80 m2,
przy ul. nowe Miasto nr 25a – 41.00 m2,
których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązują-

cych się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem 
i na własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

ogłoszenie zostało umieszczone na stronach interneto-
wych zakładu: www.zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl 
(dział jednostki organizacyjne, zakładka zakład Budynków 
Miejskich w Cieszynie sp. z o.o.). szczegółowe informacje 
można uzyskać w Biurze obsługi klienta zBM (budynek koło 
parkingu przy ul. liburnia nr 2a) w godzinach od 8:00 do 14:45 
lub pod nr tel. 33 851 18 86.

Mieszkańcu Cieszyna!
nie wychodząc z domu, 
możesz wpływać na sposób 
zagospodarowania terenów 
położonych na obszarze 
śródmieścia.
wypełnij ankietę on-line: 
https://bit.ly/ankieta-
zaplanuj-przestrzen.
Razem stwórzmy miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego dla 
śródmieścia Cieszyna!
Serdecznie zapraszam do 
wypełnienia ankiety!

BuRMistRZ Miasta ciesZyna

gaBRiela stasZkiewicZ
3 Maja
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ul. Głęboka

Aleja Łyska

ul. Stalmacha

Wyższa Brama
ul. Bielska

ul. Korfantego

ul. Bobrecka

ul. Mennicza

ul. Michejdy

Rynek
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kONsULTaCJe sPOŁeCzNe

z organizacjami pozarządowymi:
zarządzenie nr 0050.425.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna 

z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji projektu uchwały rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwale-
nia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Cieszyn – do 8 października 2020 r.

zarządzenie nr 0050.427.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 
21 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
projektu uchwały rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – do 8 października 2020 r.
z mieszkańcami Cieszyna:

zarządzenie nr 0050.426.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna 
z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwa-
ły rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn – do 
8 października 2020 r.

zarządzenie nr 0050.428.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna 
z dnia 21 września 2020 roku sprawie przeprowadzenia konsulta-
cji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały rady 
Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do 
8 października 2020 r.

informacje na temat przeprowadzanych konsultacji umiesz-
czone zostały:

na stronie internetowej Cieszyna w zakładce „aktualności”,
na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cieszynie w za-

kładce „aktualności”,
w Biuletynie informacji publicznej urzędu Miejskiego w Cieszynie.

OGŁOszeNIe
wydział kultury i promocji urzędu Miejskiego w Cieszynie 

tworzy Bazę cieszyńskich twórców/firm lokalnych produktów 
z terenu gminy Cieszyn, którzy zaprezentowani zostaną w folde-
rze promującym lokalnych artystów, twórców i rękodzielników. 
twórcy i firmy z gminy Cieszyn, którzy chcą, aby informacja 
o wykonywanym przez nich rękodziele znalazła się w folderze, 
proszeni są o kontakt z wydziałem kultury i promocji Miasta 
urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, rynek 1, tel.: 
33 47 94 244, e-mail: media@um.cieszyn.pl.

prZetarg uStnY
na dzierżawę gruntu pod tymczasowe stoisko handlowe 
na okoliczność dnia wszystkich Świętych

Miejski zarząd dróg w Cieszynie ogłasza ustny przetarg nie-
ograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usytuowanie 
tymczasowych stoisk handlowych na sprzedaż zniczy wieńców 
i kwiatów w dniach od 29 października do 2 listopada na wyzna-
czonych terenach:

część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/2 obręb 21 
o powierzchni 4,00 m2, położenie – Cmentarz komunalny przy 
ul. katowickiej;

część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150 obręb 40 
o powierzchni 4,50 m2, położenie – Cmentarz ewangelicki przy 
ul. Bielskiej;

część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19 obręb 18 
o powierzchni 4,00 m2, położenie – Cmentarz przy ul. kościuszki.

stawka wyjściowa do przetargu wynosi 110,00 zł za stoisko/
dobę +23 % podatku Vat. przetarg odbędzie się w Miejskim za-
rządzie dróg przy ul. liburnia 4 w Cieszynie, w dniu 12.10.2020r. 
(poniedziałek) o godzinie 10:00. szczegółowych informacji udziela 
dział zarządzenia i nadzoru drogowego tel. 33 479 52 53.

OGŁOszeNIe
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Śródmieścia Cieszyna

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: dz. 
u. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: dz. 
u. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
radę Miejską Cieszyna uchwały nr V/52/19 z dnia 27 lutego 2019 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia 
Cieszyna.

zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. wnioski do planu należy składać na piśmie 
w urzędzie Miejskim w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, rynek 1 w ter-
minie do dnia 30 października 2020 r.

jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym.

wniosek powinien zawierać:
nazwisko i imię,
nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku,
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cie-

szyna, rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794200, e-mail: urzad@
um.cieszyn.pl. szczegółowa informacja o zasadach przetwarza-
nia danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozpo-
rządzenia o ochronie danych) (dz. urz. ue l 119 z 4.05.2016, str.1), 
zamieszczona została w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie 
informacji publicznej bip.um.cieszyn.pl w zakładce „zagospoda-
rowanie przestrzenne”, na stronie internetowej um.cieszyn.pl 
w aktualnościach oraz w obwieszczeniu wywieszonym na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie urzędu.

INFORMaCJa
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z 

CoVid-19, Państwowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w 
Cieszynie od dnia 1 października 2020 uruchamia tymcza-
sowo punkt obsługi klienta w Cieszynie przy ul. Przykopa 7.

w punkcie obsługi klienta można odebrać/złożyć osobiście 
dokumenty oraz oddać próby do badań dla celów sanitarno-
-epidemiologicznych (książeczka sanitarna oraz próby do badań 
wody).odbiór dokumentów w punkcie możliwy po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 33 479 70 10 lub 
33 479 40 80.

Godziny otwarcia punktu obsługi klienta:
wtorek - 11:00 - 13:00
czwartek - 7:00 - 9:00.
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kino piast
www.kino.cieszyn.pl, tel. 33 852 04 26

26-27.09, g. 14:00 słynny najazd niedź-
wiedzi na sycylię – dubbing (animowana, 
familijna komedia przygodowa), Francja/
włochy, 7

26-29.09, g. 15:45 Mulan – dubbing 
(przygodowy film akcji), usa, 12

30.09-01.10, g. 15:00 Mulan – dubbing 
(przygodowy film akcji), usa, 12

25-29.09, g. 20:15 25 lat niewinności. 
sprawa tomka komendy (dramat), 
polska, 15

30.09-01.10, g. 17:30 25 lat niewinno-
ści. sprawa tomka komendy (dramat), 
polska, 15

25-29.09, g. 18:15 daleko od reykjavi-
ku – napisy (komediodramat), niemcy/
Francja/dania/islandia, 12

02-08.10, g. 14:00, 16:00, 18:00 Trolle 
2 – dubbing (animowana, familijna ko-
media przygodowa), usa, b.o.

30.09, g. 20:00 Filmy na życzenie wi-
dzów (bilety w cenie 13 zł): Gorący temat 
– napisy (dramat), usa, 15

05-06.10, g. 20:00 Filmy na życzenie 
widzów (bilety w cenie 13 zł): dżentelme-
ni – napisy (kryminalny film akcji/kome-
diodramat), wielka Brytania, 15

02-04.10, g. 20:00 wydarzenia specjal-
ne: razem z andre rieu. Muzyka z ma-
gicznego Maastricht – napisy (koncert), 
Holandia, 10

07.10, g. 20:00 wydarzenia specjal-
ne: Muzeum prado prezentuje: Bosch. 
ogród snów – napisy (dokumentalny), 
Hiszpania/Francja, 10

01.10, g. 19:45 dyskusyjny klub Filmo-
wy „Fafik”: Muzyka: ennio Morricone, 
czyli filmy do słuchania (cz. 4)

08.10, g. 20:00 dyskusyjny klub Filmo-
wy „Fafik”: Muzyka: ennio Morricone, 
czyli filmy do słuchania (cz. 5)

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

27.09, g. 16:00 uroczysta gala obcho-
dów 90-lecia lat Cieszyńskiego towarzy-
stwa Fotograficznego; finisaż wystaw 
fotograficznych „prezentacje 2020” 
i „odbitki z historią”

28.09, g. 16:00 język z kulturą: kultural-
ny hebrajski – spotkanie organizacyjne

27.09, g. 16:00 Gala jubileuszowa 
Cieszyńskiego towarzystwa Fotograficz-
nego

29.09, g. 17:00 kobiety pytają o miasto

30.09 wykład „Chińskie ćwiczenia dla 
zdrowia i długowieczności”

04.10 targi staroci

06.10, g. 16:00 „rzóndzymy, rozpra-
wiomy, śpiewomy po naszymu i ni jyny” 
– spotkanie Miłośników Gwary Cieszyń-
skiej

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 do 30.09.

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

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

28.09, g. 15:00 strefa czytania – warsz-
taty edukacyjno-wychowawcze

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

30.09, g. 15:00 warsztaty bibliotera-
peutyczne (stała grupa)

02.10, g. 10:00 jest taka historia – 
spotkanie autorskie z Beatą ostrowicką 
online

05.10, g. 17:00 „odnawiam dusze” – 
spotkanie autorskie z jackiem Cyganem

06.10, g. 18:00 książki od podszewki – 
dobre rozmowy o literaturze – spotkanie 
z Michałem nogasiem online

08.10, g. 18:00 książki od podszewki – 
dobre rozmowy o literaturze – spotkanie 
z justyną Czechowską online

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

do 29.11 śląska rzecz. wystawa po-
konkursowa

26.09, g. 10:00 odkrywaj Cieszyn jesie-
nią: jak przetrwać w średniowiecznym 
Cieszynie – spacer

03.10, g. 10:00 odkrywaj Cieszyn 
jesienią: spacer po Matterówce śladami 
alfonsa Mattera



22 Wiadomości RatuszoweCo? Gdzie? KiedY?

sPORt
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 4794 395

26.09, g. 09:00 ii turniej piłki nożnej 
ulicznej o puchar Miasta Cieszyna 
(boisko do piłki nożnej ulicznej za Halą 
widowiskowo-sportową im. Cieszyń-
skich olimpijczyków)

26.09, g. 10:00 dzień roztrzapka – wy-
cieczka rowerowa (zbiórka o godz. 09:00 
na rynku w Cieszynie, org. tkk pttk 
„ondraszek”)

27.09, 04.10 rozgrywki amatorskiej 
ligi siatkówki (sala sportowa szkolnego 
schroniska Młodzieżowego)

27.09, g. 09:00 dzień Gwarka – wy-
cieczka rowerowa (zbiórka o godz. 09:00 
na rynku w Cieszynie, org. tkk pttk 
„ondraszek”)

03.10, g. 9:15, 11:00 Mecz piłki nożnej 
dzieci (Boisko pod wałką przy ul. Bolko 
kantora, org. Cks piast Cieszyn)

03.10, g. 15:00 Mecz piłki nożnej senio-
rów (stadion sportowy przy al. j. Łyska 
21, org. Cks piast Cieszyn)

04.10, g. 10:00 Mecz piłki nożnej dzieci 
(Boisko pod wałką przy ul. Bolko kanto-
ra, org. Cks piast Cieszyn)

05.10, g. 16:30 Mecz piłki nożnej dzieci 
(Boisko pod wałką przy ul. Bolko kanto-
ra, org. Cks piast Cieszyn)

07.10, g. 16:30 Mecz piłki nożnej dzieci 
(Boisko pod wałką przy ul. Bolko kanto-
ra, org. Cks piast Cieszyn)

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

01, 08.10, g. 20:00 karaoke z powerem

inne
26.09-15.10 zdjęcia czarno-białe – da-

rek dziadek (Galeria 13, nowe Miasto)

26.09, g. 20:00 pytki doś (anielski Młyn)

27.09, g. 14:00 przewodnik Czeka – 
zwiedzanie miasta (zbiórka przy infor-
macji turystycznej zamku Cieszyn)

28.09, g. 17:00 warsztaty malowania 
na szkle– pracownia Galimatias; ul. 
Mostowa 4; wejście od ul. rzeźniczej, tel. 
884817253)

do 31.10 wystawa członka CtF piotra 
Brody (Galeria w przejściu, szkolne 
schronisko Młodzieżowe przy ul. Bło-
gockiej 24)

03.10, g. 10:00 klub młodego ręko-
dzielnika (pracownia Galimatias, ul. 
Mostowa 4, wejście od ul. rzeźniczej; tel. 
884 817 253 lub 606 325 907

05.10, g. 17:00 twórcze poniedział-
ki – świece sojowe w szkle (pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, wejście od 
ul. rzeźniczej; tel. 884 817 253 lub 606 
325 907

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

26.09, g. 14:00 warsztaty teatralne 
z zawodowymi aktorami teatru dziecię-
cego Bajkowe skarBki śląska

28.09, g. 17:00 warsztaty komiksu dla 
dzieci i młodzieży w ramach projektu 
„legendarny trójbój”

29.09, g. 17:00 warsztaty filmu animo-
wanego dla dzieci i młodzieży w ramach 
projektu „legendarny trójbój”

29.09, g. 17:00 warsztaty krawieckie – 
spotkanie organizacyjne

30.09, g. 16:30 język czeski dla dzieci – 
spotkanie organizacyjne

30.09, g. 16:30 język czeski dla doro-
słych – spotkanie organizacyjne

02.10, g. 17:00 warsztaty tworzenia 
gry planszowej dla dzieci i młodzieży 
w ramach projektu „legendarny trójbój”

05.10, g. 13:30 sekcja tańca liniowego 
przy utw w Cieszynie

06.10, g. 10:00 joga rodzic + dziecko

książnica
cieszyŃska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

25.09, g. 17:00 wycieczka po starożyt-
nym rzymie z XViii-wiecznym prze-
wodnikiem. prezentacja dr aleksandry 
Golik-prus w ramach cyklu „Cymelia 
i osobliwości ze zbiorów książnicy Cie-
szyńskiej”

07.10, g. 17:00 autorska prezentacja 
najnowszego tomu serii „Bibliotheca 
tessinensis” zawierajacego edycję 
dokumentów źródłowych obrazujących 
działalność slezské Matice osvěty lidové 
na zaolziu w l. 1920-1938

do 21.11 rozMywani# literatura 
polska na zaolziu 1920-2020 (Galeria 
książnicy Cieszyńskiej)

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.



2314 sierpnia 2020 ważne informacje

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

ŁOzIk to niezwykle energicz-
ny i wesoły pies, mimo że nie 
jest już szczeniakiem. Bardzo 
pozytywnie reaguje na ludzi – 
z radością wyrusza na spacery 
z wolontariuszami. Nawiązuje 
z nimi kontakt i dobrze sobie 
radzi z chodzeniem na smyczy. 
Nieco gorzej reaguje na spoty-
kane na spacerze psy – być może 
wynika to z sytuacji, w której 
nie czuje się zbyt pewnie, bo 
całkiem dobrze dogadywał 
się z psem, z którym miesz-
kał w schroniskowym boksie. 
Istnieje więc szansa, że odna-
lazłby się w domu, w którym 
jest już pies. ale może znajdzie 
się człowiek, dla którego Łozik 
stanie się najlepszym czworo-
nożnym przyjacielem? Trzeba 
podkreślić, że jest on psem 
o niewielkim rozmiarze – ma 
w kłębie około 30 cm. Urodził 
się w 2016, a do cieszyńskiego 
schroniska trafił z październiku 
zeszłego roku. Numer ewiden-
cyjny: 402/2019. Informacje 
w sprawie adopcji oraz jak 
zostać domem tymczasowym 
lub wolontariuszem Fundacji 
„Lepszy Świat”: 782 717 771 
(kasia), 605 118 117 (Marta).

INOks – ten rudzielec jest w cieszyńskim schronisku od kwietnia 
tego roku. Na razie jest nieco wystraszony i zdziwiony sytuacją. 
widać, że nie czuje się pewnie, gdy wychodzi na spacer z wolonta-
riuszem. wręcz sprawia wrażenie zawstydzonego. szybko jednak 
okazuje się, że uwielbia głaskanie, a towarzystwo człowieka jest 
przez niego mile widziane. Na inne psy reaguje pozytywnie. To 
przyjazny, spokojny psiak o ciekawym świata spojrzeniu. Nienaj-
lepiej radzi sobie z chodzeniem na smyczy, ale wiele wskazuje na 
to, że będzie w stanie się tego nauczyć. Potrzebuje tylko człowie-
ka z odrobiną cierpliwości i czasu na wspólne poznanie się. Inoks 
jest średniej wielkości psem (w kłębie ma około 50 cm), urodzonym 
w 2014 roku. Numer ewidencyjny: 229/20. Informacje w sprawie 
adopcji oraz jak zostać domem tymczasowym lub wolontariuszem 
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

Między Pierwszym lotem 
a Grupą Literacką 63
do końca lat pięćdziesiątych zaolziańscy ludzie pióra (nie licząc henryka jasiczka) obracali się 
tylko w dwóch stylistykach – regionalizmu oraz socrealizmu, przy czym jedynie ta pierwsza 
mogła nieść za sobą jakiekolwiek wartości artystyczne. Sprawiała jednak, że literatura trafiała 
jedynie do miejscowych czytelników oraz odcinała ją od wpływów nowoczesnej awangardy.

twórczość takiego typu odrzucali naj-
młodsi autorzy skupieni w sekcji literac-
ko-artystycznej pzko, których zdaniem 
literatura powinna wykraczać poza gra-
nice regionu i otwierać się na nowe prądy 
umysłowe. Między starszymi a młodszymi 
członkami sla dochodziło do tarć między-
pokoleniowych i niedomówień, nadużyciem 
jednak byłoby mówienie o konflikcie tych 
dwóch środowisk. pewnym utrudnieniem 
w otwieraniu się na nowe prądy w zaol-
ziańskiej literaturze był autorytet Henryka 
jasiczka (1919–1976), którego twórczość 
uchodziła wśród miejscowych czytelni-
ków za swoisty „archetyp” poezji. wiersze 
debiutujących literatów były uznawane 
za „niekomunikatywne” i nie cieszyły się 
szczególną popularnością.

wybór poezji młodszych autorów sla 
został wydany w przełomowym tomiku 
pierwszy lot (1959), który zapisał się w historii 
jako pierwsza i najważniejsza z zaolziań-
skich antologii generacyjnych. Ówczesne 
przyjęcie zbioru było jednak umiarkowanie 
pochlebne – na łamach „zwrotu” został 
dyplomatycznie (chyba tylko ze względu 
na szyld pzko – wydawcy miesięcznika) 
nazwany sympatyczną książeczką, „Głos 
ludu” napomknął jedynie, że mocno nie 
przypadł do gustu sekretarzowi związku 
literatów w ostrawie Milanowi rusínskie-
mu. wkrótce spośród autorów Pierwszego 
lotu wyłoniła się nowa elita zaolziańskich 
poetów, w której główną rolę odgrywał 
władysław sikora (1933–2015). oprócz 
niego do czołowych przedstawicieli poko-
lenia pierwszego lotu zaliczali się wilhelm 
przeczek (1936–2006, autor m.in. wydanej 
w 1994 r. powieści artystycznej kazinkowe 
granie, którą tadeusz konwicki uznać miał 

za jedną z najwybitniejszych w literaturze 
polskiej, janusz Gaudyn (1935–1984), Gu-
staw sajdok (1935–2002) czy tragicznie 
zmarły adolf dostal (1941–1963). większej 
kariery w pisarstwie nie zrobiły publikują-
ce w zbiorze kobiety – wanda pribulowa 
(1925–2011) oraz danuta siwkówna.

nie znajdując zrozumienia na forum 
sla, kilku autorów pierwszego lotu, na 
czele z władysławem sikorą, zwróciło 
się z prośbą o mecenat domu kultury 
huty w trzyńcu. uzyskując go, utworzyli 
społeczność nazwaną od roku założenia 
Grupą literacką 63, która aktywnie animo-
wała życie literackie zaolzia przez kolejne 
kilkadziesiąt lat. wybór jej twórczości zo-
stał zaprezentowany w ekstrawagancko 
wydanym zbiorze profile (1967). także 
ten tomik przeszedł praktycznie bez echa 
i dopiero z czasem został doceniony przez 
historyków zaolziańskiej literatury. w póź-
niejszym czasie do Gl 63 dołączali kolejni 
autorzy, m.in. Gabriel palowski (1921–1999), 
jan pyszko (1925–2008), władysław Mły-
nek (1930–1997), kazimierz jaworski (ur. 
1940), piotr Horzyk (ur. 1946), ewa Milerska 
(1915–1985) czy aniela kupiec (1920–2019). 
Grupa kontynuowała działalność jeszcze 
po 2000 r.

autorzy pierwszego lotu i Gl 63 dążyli 
do wyzwolenia się z ciążącej im miejscowej 
tradycji literackiej, odnowy regionalnego 
pisarstwa, zbliżenia z aktualnymi kierun-
kami artystycznymi w polsce (a także 
Czechosłowacji) i przekroczenia literac-
kich opłotków regionu. Cele te w znacznej 
mierze udało im się zrealizować. wydanie 
pierwszego lotu i powstanie Gl 63 przy-
czyniło się do intensyfikacji kontaktów 
z polską i wzrostu zainteresowania litera-

turą zaolziańską w polsce. utwory coraz 
większej liczby pisarzy z zaolzia zaczęły 
trafiać do wydawnictw po drugiej stronie 
granicy (w katowicach, krakowie, Bielsku-
-Białej, warszawie, wrocławiu, opolu, 
Łodzi, jędrzejowie, toruniu). nawiązano 
też kontakty ze środowiskami literackimi 
spoza regionu (także w Czechosłowacji).

jednym z efektów powstania Gl 63 
był wzrost i zróżnicowanie produkcji wy-
dawniczej na zaolziu. pojawiały się kolej-
ne antologie (m.in. satyryczne Mrowisko 
zredagowane przez Henryka jasiczka 
w 1964 r.) czy wydawnictwa zbiorowe 
dwóch lub większej liczby autorów (skrzy-
żowanie z 1968 r., duet z 1969 r., podanie 
ręki z 1969 r.). Mniej ukazywało się na-
tomiast nowych tomów samodzielnych. 
publikowano głównie w periodykach. Gl 
63 prowadziła działalność równolegle do 
sla – obie organizacje nawzajem się sty-
mulowały. sukces pokolenia Pierwszego 
lotu poskutkował zanikiem w literaturze 
zaolziańskiej archaicznie rozumianego 
regionalizmu (choć, rzecz jasna, pisarze 
w dalszym ciągu korzystali z dziedzictwa 
kulturalnego śląska Cieszyńskiego). dys-
kusję między „starym” a „nowym” obo-
zem w zaolziańskiej literaturze przerwała 
interwencja wojsk układu warszawskiego 
w Czechosłowacji w sierpniu 1968 r. 

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!


