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4 września pociągi ruszą zrewitalizowaną linią przez goleszów! więcej – s. 3-5.

Burmistrz Miasta 

Cieszyna 

zaprasza na 

warsztaty kulinarne

prowadzone przez

JAGNĘ NIEDZIELSKĄ
pn. ZERO WASTE KITCHEN – Kuchnia Zero Waste

w ramach kampanii edukacyjnej pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia”

w dniu 3 września 2022 r. 

w godzinach od 14:00 – do 16:00 i od 17:00 – do 19:00

Zamek Cieszyn

Gotowanie na żywo wraz z prelekcją na temat nurtu 
„zero waste kitchen”, dyskusja oraz mini degustacja

Najbardziej aktywni uczestnicy warsztatów zostaną 

nagrodzeni książkami Jagny Niedzielskiej

Jagna  Niedzielska jest  jedną  z  polskich  twarzy  idei  „Zero  Waste”.  Kucharka  i  propagatorka  nurtu
niemarnowania  w  kulinariach.  Autorka  książki  -  poradnika  z  ponad  90  przepisami  kulinarnymi
„Bez resztek”. W najnowszej książce „Eko - logiczna kuchnia Jagny Niedzielskiej”, uczy jak zmieniać nawyki, by
zdrowo  przechowywać  żywność  żeby  mniej  marnować  oraz  jak  gotować  wegetariańsko
i wegańsko.  Jagna jest prowadzącą program „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” oraz współprowadzącą
z Damianem Kordasem program „Widelcem po mapie” na kanale Kuchnia +. Nominowana do nagrody kobieta
roku magazynu Glamour w kategorii  „Misja”.  Swoją wiedzą dzieli  się między innymi w „Dzień Dobry TVN”,
w TVN24,  w WP,  w Radiu Chilli  Zet.  Jej  publikacje  ukazały  się  m.in.  w takich magazynach i  portalach jak:
Glamour,  Uroda  Życia,  Moje  Gotowanie,  Harper  Baazar,  Onet,  Kuk  Buk,  Baby  by  Ann,  Haps.pl,  Vouge.
Jest prowadzącą podcastu (Nie)  zrównoważona Niedzielska,  w którym prowadzi  rozmowy o  zrównoważonym
życiu, w zupełnie niezrównoważonym świecie.

„Cieszyn – miasto samowystarczalne”
Projekt realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

na lata 2014–2021.

Wspólnie działamy na rzecz 
Europy zielonej, konkurencyjnej 

i sprzyjającej integracji społecznej
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Przedszkola i podstawówki 
gotowe na rok szkolny

drodzy Mieszkańcy!
Przed nami ostatnie dni wakacji. już 

niedługo nasze pociechy zasiądą w szkol-
nych ławach i rozpoczną kolejny rok 
edukacji. i choć dla najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta letnie miesiące 
były czasem wypoczynku, w ostatnich 
tygodniach placówki oświatowe nie próż-
nowały i zajmowały się przygotowaniem 
szkół i przedszkoli do użytkowania przez 
uczniów. był to czas wielu remontów, mo-
dernizacji, a także większych inwestycji. 
jakich? zapraszam do lektury!

PRZEDsZKoLa
jakie prace przeprowadzono w czasie 

wakacji w cieszyńskich przedszkolach?
Przedszkole nr 1 – malowanie i tapeto-

wanie w dwóch salach oraz szatni;
Przedszkole nr 4 – bieżące prace kon-

serwatorskie i ogrodnicze;
Przedszkole nr 7 – malowanie kuchni, 

zmywalni, korytarzu i magazynu;
Przedszkole nr 8 – malowanie maga-

zynu, przegląd instalacji gazowej;
Przedszkole nr 9 – roboty związane 

z instalacją elektryczną; rozbiórka boazerii 
drewnianej w korytarzu, szpachlowanie, 

szlifowanie, malowanie ścian i sufitów 
korytarza, malowanie łazienki dla dzieci;

Przedszkole nr 18 – malowanie dwóch 
sal przedszkolnych, osłon na kaloryfery, 
salki terapeutycznej oraz kancelarii wraz 
z przedsionkiem, położenie paneli pod-
łogowych w salce terapeutycznej, biurze 
intendentki oraz kancelarii;

Przedszkole nr 19 – wykonanie otwo-
rów do klimatyzatorów w dwóch salach, 
remont dachu.

warto tu dodać, że ładniejsze, bez-
pieczniejsze i  lepiej wyposażone place 
zabaw czekają na dzieci na cieszyńskich 
przedszkolnych podwórkach, gdzie trwa 
realizacja projektu „wybieram cieszyńskie 
przedszkole”. więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie 6 tego numeru wia-
domości ratuszowych. 

SZKOŁY PODSTAWOWE
w cieszyńskich szkołach podstawowych 

również zrealizowano wiele inwestycji oraz 
remontów. jak zwykle w okresie wakacji 
prowadzone były także, w zależności 
od potrzeb, okresowe przeglądy insta-
lacji elektrycznej, szczelności instalacji 
gazowej, przewodów wentylacyjnych, 
dźwigów towarowych i osobowych, sys-
temów monitoringu i wyposażenia, po-
miary natężenia światła itp. Przyjrzyjmy 
się temu, jakie działania przeprowadzo-
no w cieszyńskich publicznych szkołach 
podstawowych:

szkoła Podstawowa nr 1 – modernizacja 
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
(hydranty), przegląd platformy dla osób  
z niepełnosprawnościami;

szkoła Podstawowa nr 2 – przegląd, 
konserwacja i  remont podręcznego 
sprzętu gaśniczego, przegląd urządzeń 
dźwigowych;

szkoła Podstawowa nr 3 – remont in-
stalacji elektrycznej, cyklinowanie podłóg;

szkoła Podstawowa nr 4 – drobne ro-
boty remontowe w korytarzach szkol-
nych, salach lekcyjnych, kuchni szkolnej;

szkoła Podstawowa nr 5 – naprawa 
i konserwacja infrastruktury boiska, po-
miary elektryczne, przeglądy kominiar-
skie, przegląd hydrantów;

szkoła Podstawowa nr 6 – przeglądy 
kominiarskie.

oRGaNiZaCJa RoKU 
sZKoLNEGo

w najbliższym roku szkolnym w cie-
szyńskich przedszkolach edukację będzie 
kontynuować 656 dzieci. nabór na nowy 
rok szkolny obejmował 238 miejsc w tychże 
placówkach. co do szkół podstawowych,  
1 września naukę rozpocznie 2501 uczniów 
w 115 oddziałach szkół podstawowych, 
z czego:

sP nr 1 – 438 uczniów w 19 oddziałach 
(klasach) szkoły podstawowej (w tym 
uczniów z Ukrainy: 19),

sP nr 2 – 526 uczniów w 24 oddziałach 
szkoły podstawowej, w tym 10 integracyj-
nych (w tym 37 uczniów z Ukrainy, którzy 
będą uczyć się w klasach ogólnodostęp-
nych oraz integracyjnych),

sP nr 3 – 542 uczniów, 24 oddziałów, 
w tym 9 integracyjnych (w tym uczniów 
z Ukrainy: 37),

sP nr 4 – 220 uczniów, 9 oddziałów 
(w tym uczniów z Ukrainy: 4),

sP nr 5 – 301 uczniów, 14 oddziałów, 
w tym 7 integracyjnych (w tym 32 uczniów 
z Ukrainy. 11 będzie uczyć się w specjalnie 
utworzonym oddziale przygotowawczym 
dla klas i-iii, a pozostali w klasach ogólno-
dostępnych oraz integracyjnych),

sP nr 6 – 299 uczniów, 13 oddziałów, 
(w tym uczniów z Ukrainy: 9)

sP nr 7 – 175 uczniów, 9 oddziałów.
nabór do pierwszych klas szkół pod-

stawowych kształtował się następująco:
sP nr 1 – 68 uczniów, 3 oddziały,
sP nr 2 – 66 uczniów, 3 oddziały (w tym 

1 integracyjny),
sP nr 3 – 63 uczniów, 3 oddziały (w tym 

1 integracyjny),
sP nr 4 – 26 uczniów, 1 oddział,
sP nr 5 – 43 uczniów, 2 oddziały (w tym 

1 integracyjny),
sP nr 6 – 40 uczniów, 2 oddziały,
sP nr 7 – 23 uczniów, 1 oddział.
dyrektorzy cieszyńskich jednostek 

oświatowych zapewniają, że przedszkola 
i szkoły zostały należycie przygotowane do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. z mo-
jej strony pozostaje życzyć najmłodszym 
cieszyniakom wytrwałości, ciekawości, 
a także radości towarzyszącej poznawa-
niu świata. Powodzenia w nowym roku 
szkolnym! 

 gabriela 
StaSzkiewicz

burmistrz cieszyna

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 4, fot. JK
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rozmowa z konduktorem przemkiem 

Kolej jest przyszłością 
miłośnik pociągów, pasjonat i propagator podróżowania koleją. Coraz bardziej 
popularny influencer internetowy konduktor przemek, czyli przemysław Brych, 
jest dziś gościem wiadomości ratuszowych. Jak transport kolejowy zmienia się na 
naszych oczach, zwłaszcza teraz, gdy 4 września ruszają pociągi do katowic przez 
Goleszów i skoczów? Co te zmiany oznaczają? zapraszamy do lektury! 

Jak zrodził się pomysł na stworzenie, 
bardzo teraz popularnego zresztą, 
profilu „konduktor przemek” na Fa-
cebooku? Jak długo profil już działa?

przemysław Brych: Pomysł podrzuciła 
córka koleżanki, która chciała, żebym pro-
mował kolej i mówił ludziom o zawodzie 
konduktora oraz kierownika pociągu. na 
początku profil był bezimienny, później 
ujawniłem się i było to dobre posunięcie, 
bo profil zyskał jeszcze więcej popularno-
ści i rozwija się do dziś.

zacznijmy jednak od początku. skąd 
pochodzi konduktor przemek i  jak 
długo trwa jego przygoda z koleją? no 
i jakie są jego związki z Cieszynem? 

 – Urodziłem się w olsztynie, ale od 
dziecka mieszkałem na Śląsku cieszyńskim, 
w tym wiele lat w samym cieszynie. działa-
łem bardzo dużo na rzecz kolei w cieszynie, 
walczyłem z wykluczeniem transportowym 
tego miasta. byłem osobą, która przez cie-
szyńskie stowarzyszenie Miłośników Kolei 
walczyła o remont dworca kolejowego, 
remont linii kolejowych. obecnie wszyst-
kie linie, które prowadzą do miasta, są po 
modernizacji, a dworzec – po remoncie. 
więc chyba się udało!

widzieliśmy, że 4 września planuje 
pan organizację wycieczki do Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna. to świetny po-
mysł! Czy mógłby pan przybliżyć czy-
telnikom szczegóły tego wydarzenia?

 – wycieczka po reaktywacji połączeń 
ma być przysłowiową kropka nad i. Ma 
zachęcić ludzi nie tylko do korzystania 
z pociągów, jakie dojeżdżają do cieszyna, 
ale także zatrzymania się w nim, zwie-
dzenia, poznania jego historii i kultury. 

w swoich mediach społecznościowych 
często dotyka pan spraw związanych 
z Cieszynem… 

 – oj tak. bardzo często. Świadczy 
o tym fakt zainteresowania koleją ludzi 
w samym cieszynie. Muszę trochę się po-
chwalić, bo często wsłuchując się w głosy 
ludzi z cieszyna na moim profilu, kiedy 

już od strony zebrzydowic zaczęły jeździć 
Koleje Śląskie, razem z innymi pracowni-
kami wprowadziliśmy dość „pokraczne” 
połączenie naokoło, z cieszyna do Kato-
wic przez zebrzydowice. Pomysł chwycił 
na tyle dobrze, że pociągi przyjęły się nie 
tylko dla tych, którzy dojeżdżali do Kato-
wic, ale zauważyła je także lokalna spo-
łeczność jeżdżącą do cieszyna z chybia, 
zebrzydowic, Kończyc czy Kaczyc. 

mieszkańcy naszego miasta zdają so-
bie sprawę z faktu, iż przez wiele lat 
transport kolejowy praktycznie tutaj 
nie istniał. dlaczego odbudowanie 
obecnej pozycji kolei w cieszyńskim 
regionie trwało tak długo?

 – odbudowa kolei trwała długo, bo 
musiała odbyć się aż w trzech etapach. 
Pierwszym był stabilny rozkład jazdy 
(kierunek Katowice przez zebrzydowi-
ce), kolejnym był zakup nowoczesnego 
taboru, a wisienką na torcie była wpierw 
modernizacja linii w kierunku zebrzydo-
wic, a teraz Goleszowa.

a jak według pana zrealizowano rewi-
talizację na odcinku od skoczowa do 

Cieszyna? Czy powstała infrastruktu-
ra pozwala na osiąganie przez pociągi 
optymalnych parametrów ruchu? 

 – oceniam tę modernizację bardzo 
dobrze. wreszcie udało nam się uzyskać 
najszybszy czas przejazdu z cieszyna do 
Katowic – trochę mniej niż półtorej go-
dziny – ale moim zdaniem w perspekty-
wie najbliższych pięciu lat mamy szansę 
skrócić ten czas jeszcze o około 10 minut, 
bo nadal trwają prace na stacji i węźle 
kolejowym w czechowicach dziedzicach, 
a także poprawione zostaną parametry 
odcinka Pszczyna – Katowice, który po-
mimo wysokiej prędkości (140 km/h) cały 
czas boryka się z ograniczoną przepu-
stowością. a prędkości 80 km/h między 
cieszynem a Goleszowem, bo tyle ona 
wyniesie, nie były wcześniej osiągane. 

Jak pan ocenia rozkład jazdy, który za-
proponował przewoźnik koleje śląskie 
od 4 września, jeśli chodzi o Cieszyn? 
Jaki według pana byłby optymalny 
stan obłożenia linii zmierzających do 
Cieszyna, biorąc pod uwagę fakt, że 
Cieszyn pod tym względem dopiero 
wraca do życia?

fot. arch. własne Przemysława Brycha
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 – 7 par połączeń może wydawać się 
małą liczbą, ale są one bardzo dobrze 
wpasowane w potrzeby podróżnych. na-
leży pamiętać, że poza tym, że będą one 
służyć głównie w relacji cieszyn – Katowi-
ce, to na odcinku skoczów – cieszyn będą 
uzupełnieniem komunikacji autobusowej, 
która też działa coraz lepiej. rozkład jazdy 
ułożony jest głównie dla osób pracujących 
w cieszynie i Katowicach w branży usług, 
a także dla uczniów i studentów. Poza go-
dzinami szczytu będą to pociągi skierowane 
dla osób jadących na zakupy, do urzędu,  
lekarza czy na weekendowy wypad.

Czy według pana możliwe byłyby połą-
czenia bezpośrednie na linii Cieszyn – 
wisła – Cieszyn przez Goleszów, choćby 
w wymiarze weekendowym?

w wymiarze weekendowym może i tak, 
ale w mojej ocenie komunikacja autobusowa 
na trasie do wisły działa na 4+, co nie jest 
złym wynikiem i dodatkowo na odcinku do 
Goleszowa pokrywa się z linią kolejową. 
Moim zdaniem należy raczej pomyśleć nad 
modernizacją odcinka skoczów – bielsko-
-biała i powrotem pociągów z cieszyna do 
bielska-białej.

no właśnie. środowiska lokalne, miło-
śnicy kolei z naszego regionu, ale też 
władze samorządowe m.in. Cieszyna 
i Bielska Białej, lobbują sprawę powro-
tu kolei oraz remontu linii na odcinku 
od Bielska-Białej do skoczowa. Jak pan 
podchodzi do tego tematu i jakie szanse 
daje pan temu projektowi, tym bardziej, 
że nie uzyskał on dofinansowania ze 
środków programu "kolej+"? Czy fakt 
ten ostatecznie "grzebie" projekt, czy 
pana zdaniem istnieje jeszcze jakaś 
nadzieja na realizację tego remontu?

 – ja także lobbuję za modernizacją 
odcinka skoczów – bielsko-biała. i to nie 
tylko z tego powodu, że pociągi jechałyby 
do bielska-białej w czasie 10 minut krót-
szym niż autobusy kursujące po starej 
drodze i uzupełniłyby ofertę komunikacji 
publicznej. należy pamiętać też, że odcinek 
bielsko-biała – skoczów był w przeszłości 
wykorzystywany przez pociągi dalekobież-
ne. składy, zamiast kończyć trasę w biel-
sku-białej, jechały dalej przez skoczów do 
wisły. wydłużane były tamtędy pociągi 
z Gdyni, warszawy, szczecina, białegostoku. 
Gdyby te pociągi nie kończyły trasy – tak 
jak teraz – w bielsku-białej, a jechały dalej 
do wisły, moglibyśmy jeździć z cieszyna 
w Polskę z jedną przesiadką w Goleszowie. 
osobiście miałem przyjemność jechać tak 
kuszetką z Gdyni do Goleszowa i dalej do 
cieszyna. Moim zdaniem, patrząc na roz-

wój kolei, mimo braku zakwalifikowania 
do programu Kolej +, odcinek ten – niejako 
z rozpędu – będzie finansowany z innych 
środków.

są ludzie, którzy uważają, że inwe-
stowanie w kolej nie ma sensu, skoro 
i tak „wszyscy jeżdżą samochodami”. 
Co powiedziałby pan takim osobom?

– Żeby te osoby spróbowały dojechać 
do pracy autem do Katowic w godzinach 
szczytu, a potem znaleźć miejsce par-
kingowe. w czasie największego ruchu 
pociągi z bielska-białej do Katowic wożą 
około 500 podróżnych. ja sądzę, że skoro 
poranny pociąg z kierunku chybia dowozi 
rano do cieszyna około 150 osób, szybko 
osiągniemy podobną lub większą ilość 
z kierunku skoczowa.

Jak pan sądzi, czy kolej jest środkiem 
transportu przyszłości? w kontekście 
rosnących cen paliw i ocieplającego się 
klimatu, czy ludzie z czasem chętniej 
będą przesiadać się z samochodów do 
pociągów? 

– Patrząc na postępującą moderniza-
cję linii kolejowych – jest. Może nawet nie 
trzeba patrzeć na ceny paliwa, ale szybkość 
kolei. teraz Pendolino rozpędza się do 
200 km/h i jedzie z Katowic do warszawy 
około 2,5 godziny. Po podniesieniu pręd-
kości do 250 km/h za około 3 – 5 lat czas 
ten skróci się do około 2 godzin. z dobrą 
przesiadką z cieszyna do warszawy do-
jedziemy wtedy w około 3,5 godziny, do 
Gdańska – w około 5,5 godziny. jeszcze 10 
lat temu dzienny ekspres z bielska-białej 
do Gdańska potrzebował około 8 godzin 
na przejechanie całej trasy. widać więc, 
że kolej jest przyszłością i skraca dystans 
między regionami i krajami, a przy okazji 
dba o przyrodę, która nas otacza. własne 
auta zostawmy, ale tylko po to, aby użyć 
ich na dojazd na parking, który znajduje 
się przy dworcu kolejowym. 

rozmawiał łukasz kazimierowicz

red. aB

rozkład Jazdy poCiąGów relaCJi Cieszyn-katowiCe przez skoCzów 
ważny od 4 września do 15 października

Poniższy rozkład jazdy został opra-
cowany na podstawie Portalu Pasażera 
na dzień 22.08.2022. aktualny rozkład 
jazdy zawsze znajduje się na stronie 
internetowej przewoźnika www.kole-
jeslaskie.com. przed podróżą prosimy 
sprawdzić godziny odjazdów i przyjaz-
dów właśnie na tej stronie.

Między cieszynem a Pszczyną znaj-
dują się następujące stacje: cieszyn Uni-
wersytet, bażanowice, Goleszów Górny, 
Goleszów, skoczów bładnice, skoczów, 

skoczów bajerki, Pierściec, zaborze, chy-
bie Mnich, zabrzeg czarnolesie, zabrzeg, 
Goczałkowice.

Cieszyn – katowiCe – dni robocze
Cieszyn 5:15 – Goleszów 5:27 – sko-

czów 5:36 – Pszczyna 6:21 – Katowice 6:53
Cieszyn 8:16 – Goleszów 8:28 – sko-

czów 8:37 – Pszczyna 9:21 – Katowice 9:51
Cieszyn 10:20 – Goleszów 10:32 – 

skoczów 10:41 – Pszczyna 11:26 – Kato-
wice 11:56

Cieszyn 14:32 – Goleszów 14:44 – 
skoczów 14:53 – Pszczyna 15:40 – Kato-
wice 16:16

Cieszyn 15:47 – Goleszów 15:59 – sko-
czów 16:08 – Pszczyna 16:56 – Katowice 
17:26 (uwaga: kursuje 7-9 iX, 12, 15 X, 12 
iX przyjazd do Katowic o 17:23)

Cieszyn 16:14 – Goleszów 16:26 – sko-
czów 16:35 – Pszczyna 17:22 – Katowice 
17:52 (uwaga: nie kursuje 7-9 iX, 12, 15 X)

dokończenie na str. 5 >>

fot. arch. własne Przemysława Brycha

fot. BSK
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Założono monitoring w Parku św. Trójcy
w sierpniu zakończyły się prace związa-
ne z montażem trzech kamer w parku 
św. trójcy i połączeniem ich z syste-
mem monitoringu miejskiego. Celem 
powiększenia systemu o to miejsce było 
zwiększenie bezpieczeństwa w parku, 
przeciwdziałanie aktom dewastacji 
i niszczenia mienia oraz objęcie mo-
nitoringiem terenu pomiędzy ścisłym 
centrum miasta a dworcem.

obecnie monitoring w naszym mieście 
składa się z 33 kamer. obejmują one swym 
zasięgiem następujące miejsca: rynek, uli-
cę Głęboką, Menniczą, zamkową, wzgórze 
zamkowe, Górny rynek, ulicę bobrecką, 
stawową, Korfantego, srebrną, aleję Łyska 

i ulicę Przykopa. 5 kamer zainstalowanych 
jest na dworcu cieszyn, kolejne punkty 
znajdują się przy rondzie 500-lecia refor-
macji, na placu zabaw przy ul. skrajnej oraz 
przy alei Piastowskiej w okolicy Kół czasu. 
Kamery zostały zainstalowane także na 
budynku Urzędu Miejskiego w cieszynie 
przy ul. Kochanowskiego.

zgodnie z regulacjami prawnymi, moni-
toring miejski może być wykorzystywany 
przez straż Miejską lub udostępniany innym 
podmiotom. w takich przypadkach nagra-
nie zawierające dowody są kopiowane dla 
potrzeb własnych straży Miejskiej lub na 
pisemny wniosek organu uprawnionego 
do prowadzenia postępowań zostają im 

przekazywane. oznacza to, że na potrzeby 
przyszłego postępowania można zwrócić 
się do straży Miejskiej z pisemnym wnio-
skiem o zabezpieczenie nagrania zawie-
rającego dowody.

rejestracja obrazów ze wszystkich kamer 
przechowywana jest nie krócej niż przez 
20 dni i nie dłużej niż 60 dni, a następnie 
materiał podlega zniszczeniu. 

straż miejska / red. aB

Nowa członkini Cieszyńskiej rady Seniorów 
17 sierpnia odbyło się kolejne posiedze-

nie cieszyńskiej rady seniorów. Po części 
oficjalnej, której towarzyszyło między in-
nymi omówienie badania ankietowego 
skierowanego do seniorów w wieku 60 plus 
oraz przyjęciu planu pracy rady seniorów 
na drugie półrocze 2022 roku, przyszedł 
czas na wspólne zdjęcie i powitanie nowe-

go członka cieszyńskiej rady seniorów iii 
kadencji, pani alicji Marii ziomber.

Przypomnijmy – w związku z rezygna-
cją pani renaty szotek, która nastąpiła 
w maju tego roku, zaistniała konieczność 
uzupełnienia składu cieszyńskiej rady 
seniorów. 

Bsk

Cieszyn 17:39 – Goleszów 17:51 – sko-
czów 17:58 – Pszczyna 18:44 – Katowice  
19:19 (uwaga: kursuje 7, 9, 15 iX)

Cieszyn 18:02 – Goleszów 18:14 – sko-
czów 18:23 – Pszczyna 19:08 – Katowice 
19:38 (uwaga: nie kursuje 7, 9, 15 iX)

Cieszyn 20:26 – Goleszów 20:38 – sko-
czów 20:47 – Pszczyna 21:32 – Katowice 
– 22:02 (uwaga: 12 iX przyjazd do Katowic 
22:05, 13 i 14 iX przyjazd do Katowic 22:09)

uwaGa: w dniach 20-22, 29 iX i 4 X wy-
jazdy z cieszyna o tej samej porze, przy 
czym zamiast kursu o 5:15 będzie kurs o 
5:22; w przypadku tego kursu i kursów o 
8:16 i 20:26 między skoczowem a Pszczyną 
będzie obowiązywać zastępcza komunika-
cja autobusowa.

Cieszyn – katowiCe – soboty i niedziele
Cieszyn 5:15 – Goleszów 5:27 – sko-

czów 5:36 – Pszczyna 6:21 – Katowice 6:53
Cieszyn 8:16 – Goleszów 8:28 – sko-

czów 8:37 – Pszczyna 9:21 – Katowice 9:51
Cieszyn 10:20 – Goleszów 10:32 – sko-

czów 10:41 – Pszczyna 11:26 – Katowice 11:56
Cieszyn 14:32 – Goleszów 14:44 – sko-

czów 14:53 – Pszczyna 15:40 – Katowice 16:16
Cieszyn 15:47 – Goleszów 15:59 – skoczów 

16:08 – Pszczyna 16:56 – Katowice 17:26
Cieszyn 16:14 – Goleszów 16:26 – skoczów 

16:35 – Pszczyna 17:22 – Katowice 17:52
Cieszyn 18:02 – Goleszów 18:14 – skoczów 

18:23 – Pszczyna 19:08 – Katowice 19:38
Cieszyn 20:26 – Goleszów 20:38 – skoczów 

20:47 – Pszczyna 21:32 – Katowice 22:02

uwaGa: w dniach 1 i 2 X wyjazdy z cie-
szyna o tej samej porze, przy czym za-
miast kursu o 5:15 będzie kurs o 5:22; 
w przypadku tego kursu i kursu o 20:26 
między skoczowem a Pszczyną będzie 
obowiązywać zastępcza komunikacja 
autobusowa.

katowiCe – Cieszyn – dni robocze
katowice 06:02 – Pszczyna 6:30 – sko-

czów 7:10 – Goleszów 7:22 – cieszyn 7:35
katowice 07:46 – Pszczyna 8:14 – sko-

czów 8:55 – Goleszów 9:07 – cieszyn 9:20
katowice 12:06 – Pszczyna 12:34 – sko-

czów 13:12 – Goleszów 13:24 – cieszyn 13:37
katowice 13:50 – Pszczyna 14:19 – sko-

czów 15:12 – Goleszów 15:24 – cieszyn 15:37
katowice 15:43 – Pszczyna 16:15 – sko-

czów 16:53 – Goleszów 17:06 – cieszyn 17:19
katowice 18:07 – Pszczyna 18:35 – 

skoczów 19:14 – Goleszów 19:26 – cieszyn 
19:39 (uwaga: nie kursuje 7-9 iX, 12, 15 X)

katowice 18:07 – Pszczyna 18:35 – sko-
czów 19:24 – Goleszów 19:39 – cieszyn 
19:52 (uwaga: kursuje 7-9 iX, 12, 15 X)

katowice 19:50 – Pszczyna 20:19 – sko-
czów 21:06 – Goleszów 21:18 – cieszyn 21:31

uwaGa: w dniach 20-22, 29 iX i 4 X wy-
jazdy z Katowic o tej samej porze, przy 
czym w kursach o 6:20, 7:46 i 19:50 między 
Pszczyną a skoczowem będzie obowiązy-
wać zastępcza komunikacja autobusowa.

katowiCe – Cieszyn – soboty i niedziele
katowice 6:02 – Pszczyna 6:30 – sko-

czów 7:10 – Goleszów 7:22 – cieszyn 7:35
katowice 8:19 – Pszczyna 8:48 – sko-

czów 9:21 – Goleszów 9:33 – cieszyn 9:46
katowice 12:06 – Pszczyna 12:34 – sko-

czów 13:12 – Goleszów 13:24 – cieszyn 13:37
katowice 13:50 – Pszczyna 14:19 – sko-

czów 15:12 – Goleszów 15:24 – cieszyn 15:37
katowice 15:43 – Pszczyna 16:15 – sko-

czów 16:53 – Goleszów 17:06 – cieszyn 17:19
katowice 17:50 – Pszczyna 18:20 – sko-

czów 19:03 – Goleszów 19:15 – cieszyn 19:28
katowice 19:50 – Pszczyna 20:19 – sko-

czów 21:06 – Goleszów 21:18 – cieszyn 21:31

uwaGa: w dniach 1 i 2 X wyjazdy z Kato-
wic o tej samej porze, przy czym w kursach 
o 6:02 i 19:50 między Pszczyną a skoczo-
wem będzie obowiązywać zastępcza ko-
munikacja autobusowa. 

fot. BSK

Polub Cieszyn 
na faCebook
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Wybieram cieszyńskie 
przedszkole 
ładniejsze, bezpieczniejsze i lepiej wyposażone place zabaw czekają na dzieci 
na cieszyńskich przedszkolnych podwórkach, gdzie trwa realizacja projektu 
„wybieram cieszyńskie przedszkole”. 

w ramach tego przedsięwzięcia zmoder-
nizowano place zabaw przy przedszkolach 
miejskich nr: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20. 
dodatkowo w przedszkolu nr 2 pojawi się 
prawdziwy ogród zimowy, który pozwoli 
maluchom korzystać z uroków zieleni na-
wet podczas niesprzyjającej aury.

Place zabaw zostały wyposażone w cer-
tyfikowany, bezpieczny sprzęt i urządzenia 
rekreacyjne m.in., karuzele, huśtawki, ki-
waki ogrodowe, zestawy sprawnościowe 
czy labirynty. 

Ponadto w ramach projektu „wybieram 
cieszyńskie przedszkole” w placówkach od-
bywają się dodatkowe zajęcia dydaktycz-
ne i rekreacyjne, które wspierają rozwój 
emocjonalno-społeczny i fizyczny dzieci.

 – robimy wszystko, aby nasze placówki 
były coraz bardziej kolorowe i atrakcyjne 

dla naszych podopiecznych. dzięki temu 
dzieci mogą uczyć się i bawić w coraz pięk-
niejszych, bezpiecznych i lepiej wyposa-
żonych placach zabaw. cieszę się, że na 
wiele z tych zadań pozyskujemy środki 
zewnętrzne, które odciążają miejski bu-
dżet i pozwalają zrealizować ważne pro-
jekty – mówi burmistrz Miasta cieszyna 
Gabriela staszkiewicz. 

Projekt współfinansowany był przez 
Unię europejską ze środków europej-
skiego Funduszu społecznego w ramach 
regionalnego Programu operacyjnego 
województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
wartość projektu: 2 746 332,25 zł, dofi-
nansowanie projektu z Ue: 2 334 382,41 
zł. z budżetu miasta przeznaczono na ten 
cel 411 949,84 zł. 

jk

Pierwsze opaski telemedyczne trafiły  
do mieszkańców Cieszyna
docelowo otrzyma je pięćdziesiąt osób 
powyżej 65 roku życia, które borykają 
się z chorobą, są po zabiegu medycznym 
i wymagają wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 16 sierpnia Burmistrz 
miasta Cieszyna Gabriela staszkiewicz 
przekazała mieszkańcom kolejne opa-
ski bezpieczeństwa.

opaski są jednym z elementów Progra-
mu „Korpus wsparcia seniora”, do którego 
przystąpiło nasze miasto.

– celem programu jest zapewnienie 
możliwości bezpiecznego funkcjonowania 
seniorom w ich miejscu zamieszkania po-
przez poprawę poczucia bezpieczeństwa, 
dzięki dostępowi do tzw. „opieki na odle-
głość" – wyjaśnia Gabriela staszkiewicz. 
– opaska z wyglądu przypomina zegarek 
na rękę. jest lekka, prosta w obsłudze 
i co najważniejsze, może uratować życie. 
w sytuacji upadku lub wciśnięcia przyci-
sku sos, podejmowana jest natychmia-
stowa interwencja. warto podkreślić, że 
do centrum ratunkowego przesyłane są 
na bieżąco wszystkie wykonywane przez 
opaskę pomiary. dzięki temu ratownicy 
zawsze mają komplet niezbędnych infor-
macji niezbędnych do podjęcia decyzji 
o interwencji. teleopieka dostępna jest 
przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

opaska telemedyczna posiada rów-
nież możliwość pomiaru pulsu i saturacji, 
lokalizator GPs, asystenta głosowego, 
dwustronną komunikację głosową, kro-
komierz, czujnik zdjęcia opaski, a  tak-
że ładowanie indukcyjne. wbudowany 
w opaskę czujnik upadku uruchamia się 
w momencie, gdy użytkownik przewróci 
się i nie porusza przez następne kilkadzie-
siąt sekund. nie ma wówczas potrzeby 
naciskania przycisku sos, gdyż opaska 
automatycznie łączy się z telecentrum.

seniorzy, którym przekazano opaski, 
zostali odpowiednio przeszkoleni przez 
pracowników Miejskiego ośrodka Pomo-
cy społecznej, który jest koordynatorem 
programu. 

Bsk
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Cieszyn i Český Těšín 
wspólnie

16 sierpnia br. w kawiarni 
i Czytelni avion odbyła 
się konferencja kończąca 
projekt „Cieszyn 
i Český těšín wspólnie“ 
zrealizowany przez miasta 
Cieszyn i Český těšín, przy 
wsparciu stowarzyszenia 
olza. 

celem projektu było opracowanie 
wspólnego logo wraz z komplekso-
wym systemem identyfikacji wizualnej 
(wspólnej) marki cieszyn – Český těšín, 
które budować będą spójny, pozytywny 
wizerunek obu miast, oparty na działa-
niach transgranicznych, zmierzających 
do osiągnięcia możliwie największego 
stopnia integracji obu miast. założeniem 
jest stosowanie znaku przez jednostki sa-
morządowe i organizacje pozarządowe. 
w konferencji uczestniczyli m.in. przed-
stawiciele wszystkich partnerów projektu, 
twórca logo oraz przedstawiciele mediów. 

miasto cieszyn (partner projektu) od-
powiadało za opracowanie logo z księgą 
znaku i księgą identyfikacji wizualnej, wy-
danie publikacji promującej system iden-
tyfikacji wizualnej oraz wyprodukowanie 
partii pendrive'ów z nowym logo. opra-
cowanie logo i siw zostało powierzone 
doświadczonemu projektantowi związa-
nemu z Uniwersytetem Śląskim, dr. hab. 
tomaszowi kipce, profesorowi uczelni. 
w pracach nad wspólnym znakiem brali 
udział przedstawiciele wszystkich partne-
rów projektu, jednak ostateczną decyzję 
podjęli mieszkańcy cieszyna i miasta Če-
ský těšín, którzy głosowali na koncepcję 
nowego wspólnego logo.

zwycięska koncepcja oparta jest na 
formach, które można interpretować jako 
pinezki do oznaczania miejsc na mapie. 
Można też kojarzyć je z hoczkami – ele-

mentami ludowego stroju cieszyńskiego. 
Przybliżone do siebie pinezki wyglądają na 
wbite w jedno miejsce. tworzą w ten spo-
sób złożony z połówek stylizowany kształt 
serca – dwa miasta po dwóch stronach 
rzeki tworzą jeden organizm – „cieszyn 
i Český těšín wspólnie“. czerwony kolor 
symbolizuje stronę polską, niebieski stro-
nę czeską, zaś wolna przestrzeń między 
elementami – rzekę olzę. 

miasto Český těšín (partner wiodący) 
odpowiadało za działania promocyjne - 
kampanię Pr nt. działań transgranicznych 
obu miast, wykonanie gadżetów z mo-
tywem nowego logo (torby materiało-
we, długopisy, naklejki), opublikowanie 
folderu a3 oraz przeprowadzenie kon-
kursu fotograficznego na zdjęcie miasta 
z użyciem logo. zwycięskie zdjęcia wybrali 
internauci; 1. i 3. miejsce w konkursie za-
jął Martin Podžorný, a miejsce 2 - Milan 
Čierny. rezultaty konkursu ogłoszono na 
konferencji kończącej projekt. 

za jej organizację odpowiadało Stowa-
rzyszenie olza (partner projektu), oprócz 
tego realizowało działania Pr i materiały 
promocyjne (roll-upy, pamiątkowe bryły 
krysztalowe z logo). 

zarówno burmistrz Miasta cieszyna 
p. Gabriela staszkiewicz, jak i místostaro-
sta miasta Český těšín p. tomáš Pavelek 
uważają wspólny znak za bardzo udany, 
a realizację projektu, w którym zgodnie 
współpracowali wszyscy partnerzy, za 

znaczący element wspólnych działań mar-
ketingowych, a także ważny czynnik inte-
gracji lokalnych społeczności obu miast. 

działania projektu są realizacją opra-
cowanej w 2019 r. „strategii współpracy 
transgranicznej cieszyna i czeskiego 
cieszyna w kontekście rozwoju eurore-
gionu Śląsk cieszyński“, która formułując 
wytyczne do dalszej współpracy pomię-
dzy miastami, w obszarze tematycznym 
„wspólny marketing“ tak określiła cel 
strategiczny: „Polityka transgraniczna do-
tycząca budowania spójnego wizerunku 
obu miast, obejmująca system identyfi-
kacji wizualnej obu miast dla wspólnych 
przedsięwzięć.  

renata karpińska

 kooordynator projektu m. cieszyn 

Poniżej wspólne logo w wersji podstawo-
wej (u góry) do zastosowań promocyj-
nych wspólnych działań, imprez, pro-
jektów, materiałów promocyjnych etc. 
oraz jego warianty polski (u dołu z lewej) 
i czeski (u dołu z prawej) do zastosowań 
urzędowych i administracyjnych. 

fot. JK
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Ballady i romanse  
w Cieszynie 
3 września Biblioteka miejska w Cieszynie po raz kolejny będzie organizatorem 
kulturalnego przedsięwzięcia pod nazwą „narodowe czytanie w Cieszynie”, 
przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiej akcji, której patronuje prezydent rp. 
lekturą tegorocznej edycji narodowego Czytania będą „Ballady i romanse” adama 
mickiewicza. 

Uroczyste otwarcie wydarzenia od-
będzie się o godzinie 10:00 w namiocie 
przed siedzibą biblioteki Miejskiej w cie-
szynie przy ulicy Głębokiej 15. w progra-
mie przedsięwzięcia znajdą się m.in.: in-
scenizacje ballad w wykonaniu aktorów 
sceny Polskiej teatru w czeskim cieszy-
nie, występ zespołu Pieśni i tańca ziemi 
cieszyńskiej, warsztaty rękodzielnicze 

dla dzieci i dorosłych, mały kiermasz 
ludowych smaków, zaś oprawę muzycz-
ną wydarzenia stanowić będzie koncert 
poezji śpiewanej zespołu lunatyp. Moty-
wem przewodnim narodowego czytania 
w cieszynie będzie oczywiście wspólna, 
głośna lektura cyklu „ballady i romanse” 
z pierwszego tomu Poezyj. akcja czytel-
nicza zaakcentuje tym samym dwusetną 

rocznicę wydania tegoż znamiennego, bo 
symbolicznie otwierającego romantyzm, 
tomu poetyckiego.

również 3 września, o godzinie 14:00, 
zapraszamy mieszkańców do siedziby bi-
blioteki Miejskiej w cieszynie (sala kon-
ferencyjna, ii p.) na rodzinne warsztaty 
rękodzielnicze pn. „odczarujmy lilije”, któ-
re poprowadzi pracownia rękodzielnicza 
„robótkownia”. Uwaga! liczba miejsc jest 
ograniczona! bezpłatne wejściówki na 
warsztaty będzie można odebrać przed 
imprezą w oddziale dla dzieci biblioteki 
Miejskiej w cieszynie (parter).

serdecznie zapraszamy do udziału 
w wydarzeniu! do słuchania, oglądania, 
a nade wszystko do wspólnego, publicz-
nego czytania ballad Mickiewicza. na 
aktywnych uczestników bibliotecznego 
wydarzenia czekać będą atrakcyjne na-
grody i upominki! do zobaczenia!

narodowe czytanie w cieszynie od-
będzie się w ramach projektu „lirycznie 
i  romantycznie w cieszynie” dofinan-
sowanego ze środków Ministra Kultury 
i dziedzictwa narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – państwo-
wego funduszu celowego. 

BiBlioteka miejska

książka na teleFon – nieodpłatna usłuGa BiBlioteki mieJskieJ
Każdy, kto przez wzgląd na wiek, chorobę 
lub niepełnosprawność nie może przyjść 
do biblioteki, może zamówić książkę tele-
fonicznie. „Książka na telefon” to darmowa 
usługa przeznaczona dla mieszkańców 
cieszyna.

jak„Książka na telefon” trafia pod wska-
zany adres? czytelnik zamawia książkę 
telefonicznie pod numerem 33 85 20 710 
(wewnętrzny 21), uzgadniając z bibliote-
karzem termin i sposób odbioru. Książki 
zamówione telefonicznie do godz. 13:00 
mogą być dostarczone do domu czytelnika 
w tym samym dniu. zamówienia złożone 

po godz. 13:00 realizowane są w dniu na-
stępnym – czytamy w regulaminie. 

 – Książki dostarczają czytelnikom pra-
cownicy biblioteki. to dodatkowa okazja 
dla osoby, która z pewnych przyczyn nie 
może dotrzeć do biblioteki, do tego, by 
nie tylko zagłębić się w treści upragnionej 
książki, ale również do tego, by porozma-
wiać z drugim człowiekiem i wymienić się  
spostrzeżeniami na temat lektury – wy-
jaśnia izabela Kula, dyrektor biblioteki 
Miejskiej w cieszynie. 

warto podkreślić, że wstępna analiza 
ankiety skierowanej do seniorów miasta 

cieszyna i pytania dotyczącego sposobu, 
w jaki najczęściej ankietowani spędzają 
czas wolny, wyraźnie pokazała, że oprócz 
spacerów, czasu spędzanego na działce 
i w ogródku, to właśnie czytanie książek 
jest doskonałym sposobem na odpoczynek 
i zachowanie sprawności intelektualnej. 
warto podkreślić, że spośród 50 najbardziej 
aktywnych czytelników w roku 2022 aż 29 
osób to czytelnicy powyżej 60 roku życia. 

więcej informacji na temat wyników 
ankiety dla seniorów w kolejnych wia-
domościach ratuszowych. 

Bsk
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Żegnamy Wakacyjne Kadry!
17. Festiwal wakacyjne kadry dobie-
ga końca. przed nami ostatnie seanse 
w kinie „piast”. wstęp wolny!

Podczas ostatniego pokazu w tegorocz-
nej edycji imprezy, 26 sierpnia, kinomani 
zobaczą następujące propozycje filmowe:

17:30 – Pinokio (2019, Francja/wielka 
brytania/włochy, fantasy, reż. Matteo 
Garrone, 2 godz. 5 min.);

20:00 – bodyguard i żona zawodowca 
(2021, Usa/wielka brytania, komedia/ak-
cja, reż. Patrick Hughes, 1 godz. 40 min.).

bezpłatne wejściówki można otrzy-
mać pół godziny przed każdym filmem. 
o 17:30 zapraszamy rodziny z dziećmi, a 
o 20:00 - młodzież i dorosłych. 

cok

Świat ekslibrisów ryszarda Bandosza
muzeum drukarstwa zaprasza na wer-
nisaż wystawy w Galerii przystanek 
Grafika, który odbędzie się w piątek, 
26 sierpnia, o godz. 16:00. tym razem 
na ścianach znów zawisną ekslibrisy 
ryszarda Bandosza. 

 – artysta w tym roku obchodzi 75-lecie 
urodzin. nasz jubilat jest nietuzinkowym 
człowiekiem, twórcą, który zasługuje na 
dużo większą i szerszą prezentację, aniżeli 
tylko na tę skromną wystawę jego twórczo-

ści w naszym Muzeum – informują orga-
nizatorzy ekspozycji. – warto wspomnieć, 
że przed dziesięciu laty, w listopadzie 2012 
roku, ryszard bandosz po raz pierwszy 
prezentował publiczności cieszyńskiej 
swoje ekslibrisy. Pokłosiem tej wystawy są 
przyjaźnie z ludźmi z naszego regionu oraz 
sporo ekslibrisów dedykowanych miesz-
kańcom Śląska cieszyńskiego. 

muzeum drukarstwa

zapraszamy!

Cieszyński 
przekładaniec

w dniach 26-28 sierpnia odbędzie 
się Festiwal organizacji Pozarządowych 
"cieszyński Przekładaniec". w progra-
mie między innymi jarmark na starym 
targu, wystawy, dni otwarte organizacji, 
warsztaty, koncerty, a także kino plene-
rowe i wiele innych atrakcji. Pełny pro-
gram wydarzenia m.in. na stronie www.
cieszyn.pl. 

 aB

targi staroci
cieszyński ośrodek Kultury „dom 

narodowy” i cieszyński Klub Hobby-
stów zapraszają na targi staroci, które 
odbędą się 4 września w godzinach 
8:00 – 14:00. ze względu na trwającą 
rewitalizację rynku, targi staroci od-
bywają się w części rolno-spożywczej 
targowiska Miejskiego. 

cok

Cieszyn | Český Těšín: TAm 
1 i 2 września stowarzyszenie „Człowiek 
na granicy” ma przyjemność zaprosić 
na serię 3 artystycznych wydarzeń: na 
spotkanie literackie, koncert z wido-
kiem na olzę oraz wystawę fotografii. 
dodatkowym wydarzeniem będzie wy-
stawa prac zaprzyjaźnionych twórców 
i artystów będąca wynikiem kreatyw-
nego wyzwania. 

 – to wydarzenie, wynikające z naszych 
potrzeb estetycznych, przyjacielskich, sen-
tymentalnych, z potrzeby zaprezentowania 
szerszej publiczności tU na pograniczu, 
w czeskim cieszynie i cieszynie wyboru 
z czesko-polskiej literatury, muzyki, foto-
grafii i sztuki, nazwaliśmy taM – tłumaczą 
organizatorzy. – nazwa powstała od pierw-
szych liter nazw miejsc, w których chcemy 
się z wami spotkać tj. tramwaj cafe, kawiar-
nia avion i galeria Most. Miejsca te tworzą 
na mapie naszego pogranicza przyjemny, 
bliski i inspirujący trójkąt. Generalnie ob-
racamy się wokół magicznej 3 — 3 miejsc 
i co najważniejsze wokół 3 bohaterów na-
szych spotkań, którymi są czeski reżyser, 

scenarzysta, pisarz i fotograf ivan Fíla, 
duet chłodno oraz polski dziennikarz i pi-
sarz andrzej drobik, z którym spotkanie 
poprowadzi nasz cieszyński mistrz słowa 
Marcin Mońka.

Program wydarzenia:
1 września, godz. 18:00 — tramwaj cafe: 

spotkanie literackie z andrzejem drobi-
kiem, prowadzi Marcin Mońka; wystawa 
#kreatywnychallengetaM

1 września, godz. 20:00 — avion: kon-
cert chłodno

2 września, godz. 17:00 — Most Galerie: 
wystawa fotografii ivan Fíla. 

mat. pras.
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Artis Symphony orchestra
uwielbiana przez mieszkańców śląska Cieszyńskiego artis symphony orchestra pod 
batutą Jean-Claude’a Hauptmanna świętuje w tym roku 10-lecie istnienia! z tej okazji 
grupa zaprasza na swój jubileuszowy koncert, który odbędzie się w teatrze im.  
a. mickiewicza 17 września. przy okazji przybliżymy wam nieco historii tego zespołu. 

w pierwszym składzie grupy znaleźli 
się muzycy związani z orkiestrą Parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie. 
Początkowo próby odbywały się w gole-
szowskiej parafii w Gminnym ośrodku 
Kultury. w czasie pandemii orkiestra 
ćwiczyła w sali goleszowskiej ochotni-
czej straży Pożarnej. od stycznia tego 
roku grupa ma swoją siedzibę w Miejskim 
domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.

orkiestra ma w swoim repertuarze po-
nad 200 piosenek i utworów opracowanych 
i zaaranżowanych na jej potrzeby przez 
dyrygenta jean-claude’a Hauptmanna: 
pieśni patriotyczne i żołnierskie, muzyka 
religijna, żydowska, klasyczna, filmowa, 
rozrywkowa, piosenki lat dwudziestych 
i trzydziestych.

Muzycy prezentowali się na scenach 
m.in. w cieszynie, Ustroniu, wiśle, sko-
czowie, bielsku-białej, w rudzie Śląskiej, 
a także w Krakowie i Katowicach. orkie-
stra współpracowała z wieloma woka-
listami, m.in. olivią ohl-szulik, Magdą 
brudzińską, joanną Kondrat, sławkiem 
Uniatowskim, kompozytorem dariuszem 
Górniokiem, reżyserką dźwięku Katarzyną 
dzidą-Hamelą, dziennikarką i prezenterką 
Magdaleną Miśką-jackowską oraz dyrek-
torką Fundacji im. zbigniewa wodeckiego 
Katarzyną wodecką-stubbs.

Koncerty artis symphony orchestra 
pod batutą jean-claude’a Hauptmanna 
kilkukrotnie zostały objęte Patronatem 
Honorowym Konsula Generalnego Francji, 
Fundacji im. zbigniewa wodeckiego, Gmi-
ny wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, 
starosty Powiatu cieszyńskiego oraz bur-
mistrza Miasta Ustroń. artis symphony 
orchestra wykonała szereg koncertów na 
zaproszenie instytucji samorządowych 
i stowarzyszeń. 

Grupa organizuje i bierze udział w kon-
certach charytatywnych, w czasie swojej 
działalności wsparła już m.in. szpital Ślą-
ski w cieszynie i Macierz ziemi cieszyń-
skiej. orkiestra zaangażowała się również 
w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

aktualny skład artis symphony orche-
stra to 50 instrumentalistów, 7 wokalistów 
i 3 konferansjerów. orkiestra kilka razy 
zmieniała nazwę, co związane było bez-
pośrednio ze zmianą składu – z orkiestry 
kameralnej na orkiestrę symfoniczną. 

aktualnie używana nazwa – artis sym-
phony orchestra – powstała na potrzeby 
wyjątkowego projektu, do którego za-
proszono orkiestrę w czerwcu 2019 roku 
przez organizatorów z wrocławia. Projekt 
nazywa się „Klub 27 symfonicznie” i jest 
unikatowym cyklem koncertów z udzia-
łem polskich gwiazd. 

do wykonania utworów artystów 
owianego legendą Klubu 27 w nowych 
aranżacjach jean-claude’a Hauptmanna 
zostali zaproszeni: Kayah, beata Kozidrak, 
Kasia Kowalska, iwona loranc, Michał 
szpak, Małgorzata ostrowska, wojtek 
cugowski i sambor dudziński. w pro-
gramie koncertów znalazły się utwory 
amy winehouse, jimiego Hendrixa, jima 
Morrisona, Kurta cobaina czy janis joplin. 
wszyscy ci artyści zapisali się w historii 
muzyki, tworząc kultowe i ponadczasowe 
utwory. Pomimo, że wszyscy odeszli zbyt 
szybko, mając zaledwie 27 lat, ich wpływ 
na muzykę był ogromny.

„Klub 27 symfonicznie” miał mieć swoją 
premierę w maju 2020 roku w Hali stu-
lecia we wrocławiu. niestety z powodu 
pandemii koncerty były kilkakrotnie prze-
noszone. aktualne terminy wyznaczone 
zostały przez organizatorów na 16 lutego 
2023 w Hali stulecia we wrocławiu oraz 
na 19 maja 2023 w katowickim spodku.

Poza przygotowaniami do „Klubu 27 
symfonicznie”, orkiestra ma w planach na-
granie płyty z kolędami dla dzieci z Ukrainy 
oraz pracę nad „niebieskim Koncertem” 
przeciw przemocy. Pomysłodawczynią obu 
projektów jest współpracująca z naszą 
orkiestrą wokalistka joanna Kondrat. na 
rok 2023 grupa planuje również koncerty 
muzyki filmowej, która cieszy się wielkim 
zainteresowaniem wśród słuchaczy.

orkiestrę od początku tworzą ludzie 
z pasją. Poświęcając swój czas, przyjeżdżają 
na próby i koncerty z Ustronia, cieszyna, 
wisły, Goleszowa, dzięgielowa, jastrzębia, 
bielska-białej, Łodygowic, orzesza, Kato-
wic, Krakowa, a także z sąsiednich czech. 

artis symphony orchestra / red. aB

Jeżeli chcecie wesprzeć Artis Symphony 
Orchestra i zostać jej Patronem, zapra-
szamy na profil: https://patronite.pl/artis-
-symphony-orchestra

aktualny skład artis 
symphony orchestra to 
50 instrumentalistów,  

7 wokalistów  
i 3 konferansjerów.

fot. Artis Symphony Orchestra
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Burmistrz Miasta 

Cieszyna 

zaprasza na 

warsztaty kulinarne

prowadzone przez

JAGNĘ NIEDZIELSKĄ
pn. ZERO WASTE KITCHEN – Kuchnia Zero Waste

w ramach kampanii edukacyjnej pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia”

w dniu 3 września 2022 r. 

w godzinach od 14:00 – do 16:00 i od 17:00 – do 19:00

Zamek Cieszyn

Gotowanie na żywo wraz z prelekcją na temat nurtu 
„zero waste kitchen”, dyskusja oraz mini degustacja

Najbardziej aktywni uczestnicy warsztatów zostaną 

nagrodzeni książkami Jagny Niedzielskiej

Jagna  Niedzielska jest  jedną  z  polskich  twarzy  idei  „Zero  Waste”.  Kucharka  i  propagatorka  nurtu
niemarnowania  w  kulinariach.  Autorka  książki  -  poradnika  z  ponad  90  przepisami  kulinarnymi
„Bez resztek”. W najnowszej książce „Eko - logiczna kuchnia Jagny Niedzielskiej”, uczy jak zmieniać nawyki, by
zdrowo  przechowywać  żywność  żeby  mniej  marnować  oraz  jak  gotować  wegetariańsko
i wegańsko.  Jagna jest prowadzącą program „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” oraz współprowadzącą
z Damianem Kordasem program „Widelcem po mapie” na kanale Kuchnia +. Nominowana do nagrody kobieta
roku magazynu Glamour w kategorii  „Misja”.  Swoją wiedzą dzieli  się między innymi w „Dzień Dobry TVN”,
w TVN24,  w WP,  w Radiu Chilli  Zet.  Jej  publikacje  ukazały  się  m.in.  w takich magazynach i  portalach jak:
Glamour,  Uroda  Życia,  Moje  Gotowanie,  Harper  Baazar,  Onet,  Kuk  Buk,  Baby  by  Ann,  Haps.pl,  Vouge.
Jest prowadzącą podcastu (Nie)  zrównoważona Niedzielska,  w którym prowadzi  rozmowy o  zrównoważonym
życiu, w zupełnie niezrównoważonym świecie.

„Cieszyn – miasto samowystarczalne”
Projekt realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

na lata 2014–2021.

Wspólnie działamy na rzecz 
Europy zielonej, konkurencyjnej 

i sprzyjającej integracji społecznej
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Cieszyńska Jesień piwna 
w dniach 2 – 3 września odbędzie się Cieszyńska Jesień piwna 2022, największy 
festiwal piw rzemieślniczych w regionie. przez dwa dni, piątek i sobotę, na terenie 
Browaru zamkowego Cieszyn będzie można spróbować różnorodnych piwnych 
stylów z najlepszych browarów kraftowych z całej polski. wstęp jest bezpłatny. 

rozpoczynająca się w piątek 2 września 
„cieszyńska jesień Piwna 2022” to już czter-
nasta edycja festiwalu piw rzemieślniczych 
nad olzą. jest to wydarzenie wyjątkowe, 
gdyż podczas dwóch dni będzie można 
skosztować różnorodnych piw z najlepszych 
browarów kraftowych w Polsce.

cieszyńska jesień Piwna stanowi sztan-
darową pozycję w kalendarzu wydarzeń 
browaru zamkowego cieszyn. Każdy z gości 
miasta na styku granic będzie mógł spró-
bować świetnych piw z licznych browarów 
rzemieślniczych z całego kraju oraz - oczy-
wiście - także tych cieszyńskich. do tego 
pyszne jedzenie, atrakcje dla dzieci i doro-
słych - nikt nie będzie się nudził!

w strefie browarów rzemieślniczych 
znajdzie się 21 stanowisk browarów serwu-
jących swoje najlepsze piwa. w tym roku 
będą to: alebrowar, brokreacja, browar 
zamkowy cieszyn, browar bury, browar 
dziki wschód, browar Green Head, browar 
Harpagan, browar Hopkultura, browar 
jastrzębie, browar Kazimierz, browar Pe-
rUn, browar Pinta, Piwo z zUKa, browar 
Podgórz, browar Profesja, browar Puck, 
reden, browar spółdzielczy, sUcH a beer, 
browar widawa, Polskie stowarzyszenie 
Piwowarów domowych. 

na fanów dobrego piwa i sportu czeka 
także druga edycja cieszyńskiej Piwnej Mili, 
czyli konkurencji na dystansie 1600 metrów. 

wygrają najszybsze osoby w dwóch kate-
goriach: kobiety i mężczyźni. nagrodami 
są zestawy cieszyńskich piw ufundowane 
przez browar zamkowy cieszyn. zmaga-
nia wystartują w sobotnie południe na 
terenie browaru.

w ramach cieszyńskiej jesieni Piwnej 
znajdzie się też strefa rzemiosła, w której 
lokalni twórcy i artyści zaprezentują swoje 
wyroby. nie zabraknie piwowarów hobby-
stów ze Śląskiego oddziału terenowego 
Polskiego stowarzyszenia Piwowarów do-
mowych, którzy przeprowadzą pokazowe 
warzenie piwa domowego, odpowiedzą 
na pytania dotyczące powstawania piwa 
domowego oraz ogłoszą wyniki Xii Mię-
dzynarodowego cieszyńskiego Konkursu 
Piw domowych 2022. 

w tym roku cieszyńska jesień Piwna 
2022, zbiega się również ze świętem szlaku 
zabytków techniki – indUstriada 2022. 
w trakcie tegorocznej industriady będzie 
można skorzystać z okazyjnej oferty zwie-
dzania browaru zamkowego cieszyn oraz 
spaceru po cieszynie, szlakiem cieszyń-
skich piwowarów i szynków piwnych. na 
wszystkie atrakcje w ramach industriady 
obowiązują zapisy (więcej informacji na 
stronie wydarzenia na Facebooku) 

Browar zamkowy cieszyn

Na tropie książąt cieszyńskich
Biblioteka miejska w Cieszynie za-
prasza 7 września br. o godz. 17:00 na 
ostatnie już spotkanie w ramach cyklu 
"wakacyjne podróże z biblioteką". tym 
razem udamy się z władysławem m. 
żaganem tropem książąt cieszyńskich, 
żeby przekonać się, jak podróżowanie 
wyglądało kiedyś.

w dawnych wiekach podróżowano 
wyłącznie w konkretnym celu. nie znano 
jeszcze pojęcia urlopu, weekendowych 
wypadów czy w ogóle czasu wolnego. 

w podróż z nutką historii po wybranych 
miejscach, które w przeszłości odwiedzi-
li książęta cieszyńscy, zabierze Państwa 
władysław M. Żagan, antropolog kultury, 
historyk, tourism product manager i autor 
najpopularniejszego bloga historycznego, 
poświęconego historii regionu – Principatus 
teschinensis. w trakcie tej podróży odwie-
dzimy wspaniałe miasta, zamki i klasztory.

zapraszamy do biblioteki! 
BiBlioteka miejska

fot. Władysław M. Żagan

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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Watch docs
w dniach 30-31 sierpnia serdecznie 
zapraszamy do świetlicy krytyki poli-
tycznej w Cieszynie (ul. przykopa 20) na  
20. objazdowy Festiwal Filmowy watCH 
doCs. prawa Człowieka w Filmie. udział 
w wydarzeniu jest bezpłatny! 

tegoroczny program festiwalu skupia 
się głównie na tematyce uchodźczej. nie 
zabraknie jednak filmów poświęconych 
Ukrainie, w tym opowieści o wojnie rosji 
z Ukrainą oglądanej z nietypowej perspek-
tywy, czy wątków poruszających związek 
człowieka z naturą. Po projekcjach zapra-
szamy do dyskusji. 

30.08.2022 (wtorek)
16:00 wprowadzenie: jessica Kufa
16:30 Mamo, widać mnie? zona 2021, 

reż. robert Kowalski, 19' 2021, Polska 
choć w lesie nie widać stanu wyjątkowe-

go, dla okolicznych mieszkańców puszcza 
już nigdy nie będzie taka sama.

17:00 jano i shiro. wielka podróż, reż. 
els van driel, eefje blankevoort, 35' 2020, 
Holandia

rodzeństwo syryjskich nastolatków 
w oczekiwaniu na decyzję azylową w Ho-
landii: młodszy brat szybko adaptuje się do 
nowej sytuacji, starszy popada w apatię. 

17:45 sztuka przeżycia, reż. david Henry 
Gerson, 83' 2021, niemcy, Usa 

syryjscy artyści na emigracji: portret 
grupy twórców, którym sztuka zapewnia 
przestrzeń, w jakiej mogą wykorzystać 
własne wspomnienia. 

19:15 dyskusja 
19:30 nature is my Homeland, reż. Ma-

rek Gajczak, 54' 2021, Polska
jak rozumieć naturę? Filmowy esej o nie-

oczywistych związkach człowieka z naturą 
i jej współczesnym pojmowaniu. 

20:30 dyskusja 

31.08.2022 (środa)
16:00 wprowadzenie: agnieszka Karpiel 
16:30 Przesunąć granice, reż. lesia 

Kordonets, 102' 2020, szwajcaria, włochy
wojna rosji z Ukrainą oglądana z niety-

powej perspektywy: nieoczekiwane kon-
sekwencje aneksji Krymu dla ukraińskich 
paraolimpijczyków.

18:15 zagubiona wyspa, reż. svetlana 
rodina, laurent stoop, 91' 2021, szwajcaria

codzienna walka o przetrwanie ludzi, 
o których zapomniał świat. nostalgiczny, 
choć do bólu prawdziwy obraz życia na 
maleńkiej wyspie zagubionej na Morzu 
Kaspijskim. 

20:00 dyskusja 
organizatorem wydarzenia jest Helsiń-

ska Fundacja Praw człowieka, współorga-
nizatorem: stowarzyszenie im. stanisława 
brzozowskiego (Świetlica Krytyki Politycznej 
w cieszynie). Projekt realizowany z dotacji 
programu aktywni obywatele – Fundusz 
Krajowy finansowanego przez islandię, 
liechtenstein i norwegię w ramach Fun-
duszy eoG. 

org.

sekCJa łyżwiarstwa FiGuroweGo ks Cieszyn zaprasza!
Miniony sezon zakończyliśmy wspólnym 
pokazem sekcji łyżwiarskich Ks cieszyn 
i tj slavoj Český těšín. współpracujemy 
od kilku sezonów, łączy nas przyjaźń nie 
tylko sportowa. spektakl zatytułowany 
“dreams” wypełnił trybuny Hali wido-
wiskowo-sportowej po brzegi. Konty-
nuujemy tę przygodę. zapraszamy 
na kolejne dwa pokazy, 17 września 
o 18:00 na lodowisku w Czeskim Cie-
szynie i 1 października o 18:00 w Hali 
widowiskowo-sportowej w Cieszynie.

w ubiegłym sezonie osiągnęliśmy 
dobre wyniki. Mistrzostwa Polski Mło-
dzików 2022 pokazały, że zmierzamy 
we właściwym kierunku. dwoje naszych 
zawodników stanęło na podium. Miko-
łaj słobodzian – Mistrz Polski solistów 
i julia jarco – wicemistrzyni Polski so-
listek, oboje w klasie brązowej. nasi 
zawodnicy regularnie zajmują wysokie 
miejsca i stają na podium zawodów 
ogólnopolskich. Każdy poprawił swój 
życiowy wynik. 

sukcesy zawdzięczamy komplekso-
wemu przygotowaniu. od dwóch lat 
współpracujemy z psycholog sportu 
dorotą Hudziec. Pracują z nią zawodnicy, 

trenerzy i rodzice. dzięki temu świado-
mie budujemy mentalność zwycięzców. 

dobra atmosfera, którą tworzymy, 
przyciąga młodych adeptów łyżwiar-
stwa. nasze szkółki cieszą się popular-
nością. w minionym sezonie z naszej 
oferty skorzystały 74 osoby, dzieci 
i młodzież. niektórzy zdecydowali się 
na trenowanie amatorskie, aż siedmioro 
małych łyżwiarzy rozpoczęło przygodę 
z łyżwiarstwem wyczynowym. nabór 
do naszej szkółki na nowy sezon już 
się rozpoczął. zajęcia startują 1 paź-
dziernika. zapraszamy dzieci w wieku 
4-10 lat.

Łyżwiarstwo warto trenować od ma-
łego. dzięki staraniom zarządu Klubu 
od września w szkole Podstawowej nr 
1 rozpoczną naukę pierwszaki w klasie 

o profilu łyżwiarskim. to wygoda dla 
dzieci i rodziców, dzieciaki będą jedno-
cześnie “po lekcjach” i “po treningach”.

Pracujemy z najlepszymi. na czele 
trenerskiego zespołu stoi lukáš rakow-
ski – utytułowany trener, który zjednuje 
profesjonalizmem i poczuciem humoru. 
od sierpnia 2022 do teamu dołączyła 
svetlana Korobkova. to trenerka z nie-
zwykłą charyzmą i dużymi sukcesami. 
od pierwszego treningu potwierdza 
swoje zawodowstwo.

zapraszamy na nasze strony inter-
netowe. bądźmy w kontakcie, bo u nas 
ciągle coś się dzieje!

Facebook – Ks cieszyn
instagram – kscieszynlyzwiarstwo 

sylwia ciok-sadło

fot. KS Cieszyn fot. KS Cieszyn
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zapraszamy

mistrzostwa zaolzia  
w siatkówce plażowej

zapraszamy wszystkich kibiców i sym-
patyków siatkówki na i Mistrzostwa 
zaolzia w siatkówce Plażowej, które 
odbędą się 3 i 4 września na boiskach 
kąpieliska miejskiego w cieszynie (Pl).

turniej będzie rozgrywany w dwóch 
kategoriach: męskich i par mieszanych.

3 września – od 9:00 – kat. mężczyzn,
4 września – od 9:00 – kat. mikstów.
Mecze będą rozgrywane zgodnie 

z zasadami siatkówki plażowej.
system rozgrywek zostanie ustalo-

ny według liczby zgłoszonych drużyn. 
rejestracje do końca sierpnia u organi-
zatorów za pośrednictwem Facebooka 
– wydarzenie "i Mistrzostwa zaolzia 
w siatkówce Plażowej". nie ma możli-
wości zapisów w dniu rozgrywek. wpi-
sowe: 150 czK/os.

- chętne osoby bez pary również 
prosimy o kontakt, będziemy starali 
się wam kogoś znaleźć - zachęcają or-
ganizatorzy. 

org.

11. mistrzostwa  
w tenisie ziemnym

ognisko tKKF "ogniwo" zaprasza 
wszystkich miłośników tenisa ziemne-
go, zarówno graczy, jak i kibiców, na 
"11 amatorskie Mistrzostwa cieszyna 
i czeskiego cieszyna w tenisie ziemnym". 
impreza odbędzie się w dniach 27 – 28 
sierpnia na kortach przy al. jana Łyska 
25, a także tj slavoj w czeskim cieszynie.

wszelkie dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 516 
087 725 lub bezpośrednio na kortach.

wydarzenie zostało objęte Patrona-
tem Honorowym burmistrza Miasta 
cieszyna Gabrieli staszkiewicz.

org.

Piłkarskie emocje
na mundial 2022 w katarze przyjdzie 
nam poczekać aż do listopada, ale 
w sobotę i niedzielę 27-28 sierpnia 
będziemy mogli przeżywać piłkarskie 
emocje w Cieszynie na boisku do piłki 
nożnej ulicznej! 

w ostatni weekend sierpnia odbędzie 
się kolejna edycja Ulicznego Grania orga-
nizowanego przez stowarzyszenie spor-
towe Gramolajf. 

w sobotę 27 sierpnia  rozegrany zosta-
nie turniej grup społecznych, a w niedzie-
lę to, na co wszyscy czekają, czyli Uliczny 
Mundial! zgłoszone drużyny będą repre-
zentować wylosowane przez siebie kraje. 
w tym roku Uliczny Mundial gramy o Pu-
char burmistrz Miasta cieszyna. emocje 
gwarantowane, zapraszamy na trybuny 
za Halą widowiskowo-sportową im. cie-
szyńskich olimpijczyków! zapraszamy! 

ws

Więcej imprez zawsze na
www.Cieszyn.Pl
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nagroda w Kulturze 2022
inFormuJemy, że do 31 sierpnia 2022 roku można zGłaszać kan-
dydatów do naGrody miasta Cieszyna w dziedzinie twórCzośCi 
artystyCzneJ, upowszeCHniania i oCHrony kultury.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody:

1. nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. nagrodę może otrzymać artysta, twórca lub animator działający w różnych dziedzinach sztuki na podstawie oceny 
całokształtu dorobku lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

3. wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

4. nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy przez radę Miejską.

5. nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

6. w roku kalendarzowym przyznaje się jedna nagrodę.

7. wnioski zawierające: dane osobowe oraz opis dokonań kandydata przyjmuje biuro rady Miejskiej cieszyna do 31 
sierpnia każdego roku. wnioski można składać w punkcie obsługi Klienta w budynku ratusza na parterze.

8. wnioski wstępnie analizuje Komisja społeczna i przedstawia radzie Miejskiej opinie co do przyznania nagrody.

9. nagrodę przyznaje rada Miejska cieszyna.

10. nagrodzony otrzymuje również medal miasta cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury.

11. nagroda jest wręczana podczas uroczystej sesji rady Miejskiej lub przy innej stosownej okazji.

internetowy link do przedmiotowej uchwały (Uchwała nr XVii/148/15 z 30.12.2015 można znaleźć na stronie www.
cieszyn.pl w sekcji strefa mieszkańca w zakładce „jak załatwić sprawę – wydział Kultury i Promocji Miasta”. informacji 
udzielają pracownicy wydziału Kultury i Promocji Miasta (kultura2@um.cieszyn.pl, tel. 33 4794346).

laur "srebrnej cieszynianki"
Burmistrz miasta Cieszyna inFormuJe, że do 9 września 
2022 roku, do Godz. 14:00, w punkCie oBsłuGi klienta urzę-

du mieJskieGo w Cieszynie (rynek 1, parter) można zGłaszać kandyda-
tów do lauru „sreBrneJ Cieszynianki miasta Cieszyna 2022”.
Prawo zgłaszania kandydatów do ww. wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie Gminy cieszyn sto-
warzyszeniom, organizacjom, instytucjom, radom osiedli i burmistrzowi Miasta. 

zgłaszani kandydaci powinni być osobami, które w szczególny sposób zasłużyły się dla społeczności, w której działają 
i wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie i innowacyjne, że ich działanie może zostać uznane 
za godne naśladowania, polecenia i być wzorem dla innych. 

Formularz zgłoszeniowy, regulamin laurów ziemi cieszyńskiej oraz dodatkowe informacje uzyskać można w biurze 
rady Miejskiej cieszyna (rynek 1, ii piętro, pokój 35, tel. 33-47-94-311 i 33-47-94-312, adres e-mail: biurorady@um.cie-
szyn.pl), w wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego (rynek 1, i piętro, pokój nr 104 i 103, tel. 33-47-94-332, 
kultura@um.cieszyn.pl), w cieszyńskim centrum informacji (rynek 1, tel. 33-47-94-248 i 33-47-94-249, adres e-mail: 
mci@um.cieszyn.pl)

dokumenty są dostępne również na stronie internetowej: www.cieszyn.pl, w sekcji strefa mieszkańca, w zakładce „jak 
załatwić sprawę” – wydział Kultury i Promocji Miasta – regulamin i procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia samo-
rządów ziemi cieszyńskiej.
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Konkursy ofert: zagospodarowanie 
wolnych lokali użytkowych

zakład Budynków mieJskiCH w Cieszynie spółka z o.o. zapra-
sza do udziału w  konkursie oFert na zaGospodarowanie 
i  naJem lokalu użytkoweGo położoneGo w  Cieszynie przy  
ul. zamkowej nr 18.

lokal usytuowany jest w ciekawej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza zamkowego, browaru zamkowego 
i przejścia granicznego z czechami, co daje duże możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, która może służyć 
nie tylko mieszkańcom cieszyna, ale również wspierać działalność turystyczną. z tego powodu na ocenę ofert decydu-
jący wpływ będzie miał proponowany sposób zagospodarowania lokalu i zobowiązanie do przeprowadzenia remontu, 
a nie cena najmu za 1 m2.

lokal wymaga dużego remontu, w szczególności wymiany wszystkich instalacji, tj. elektrycznej, wodno – kanalizacyj-
nej, gazowej oraz wykonania wentylacji mechanicznej. istnieje możliwość ustalenia z wynajmującym zasad partycypo-
wania w kosztach remontu na podstawie odrębnego porozumienia.

dane dotyczące lokalu użytkowego:

1. lokalizacja – cieszyn, ul. zamkowa 18, budynek wspólnoty Mieszkaniowej, lokal stanowiący własność Gminy cieszyn

2. stan techniczny – wymaga dużego remontu

3. Powierzchnia – 81.40 m2

4. budynek zamkowa 18 znajduje się w strefie historycznego układu urbanistycznego Miasta cieszyna wpisanego do 
rejestru zabytków.

wymagania dotyczące oferty - oferta powinna zawierać:

1. określenie sposobu zagospodarowania lokalu,

2. koncepcję aranżacji wnętrz; technika przedstawienia koncepcji: dowolna (dopuszcza się technikę rysunku odręcz-
nego),

3. propozycję stawki czynszu za 1 m2,

4. zobowiązanie do wykonania remontu w zakresie ustalonym z wynajmującym.

Preferowane będą oferty przygotowane w systemie zaProjeKtUj i wyKonaj.

termin złożenia oferty: do 16 września 2022 (piątek) do godz. 14:00.

miejsce składania ofert:

1. biuro obsługi Klienta zakładu budynków Miejskich w cieszynie spółka z o.o. ul. liburnia nr 2 (budynek przy parkin-
gu) lub

2. skrzynka znajdująca się na barierce przy schodach wejściowych do zakładu budynków Miejskich w cieszynie spółka 
z o.o. ul. liburnia nr 2a lub

3. listownie (liczy się data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs ofert na lokal użytko-
wy przy ul. zamkowej nr 18 w cieszynie ”  

zasady dotyczące oceny ofert - oferty będą oceniane według wzoru:

- 70 % sposób zagospodarowania lokalu, punktację wylicza się wg wzoru:

średnia ocena punktów przyznanych przez członków komisji* x 70 %

najwyższa średnia punktów

* gdzie do oceny zagospodarowania lokalu zakłada się indywidualną ocenę w skali od 1 do 5.
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-  30 % proponowana cena najmu, punktację wylicza się wg wzoru:

stawka oferenta x 30 %

stawka najwyższa

lokal można obejrzeć po uprzednim umówieniu terminu  z inż. Marianem sitek pod nr tel. 33 851 33 70.

zakład Budynków mieJskiCH w Cieszynie spółka z o.o. zapra-
sza do udziału w konkursie oFert na zaGospodarowanie 
i naJem lokalu użytkoweGo polożoneGo w Cieszynie przy  
ul. Sejmowej nr 2.

lokal usytuowany jest w interesującej lokalizacji w centrum miasta – róg Głębokiej i sejmowej – przy głównym pieszym 
szlaku turystycznym. w związku z realizacją w Śródmieściu cieszyna inwestycji pod nazwą „szlakiem cieszyńskiego 
tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki“ przyjęto założenie, że wolne lokale użytkowe w tej części miasta będą 
wynajmowane na cele, które będą służyć nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale będą wspierać działalność tury-
styczną. z tego powodu na ocenę złożonych ofert największy wpływ będzie miał sposób zagospodarowania lokalu.

dane dotyczące lokalu użytkowego:

1. lokalizacja – cieszyn, ul. sejmowa 2, budynek wspólnoty Mieszkaniowej, lokal stanowiący własność Gminy cieszyn

2. stan techniczny – bardzo dobry

3. Powierzchnia – 108.37 m2

4. budynek sejmowa 2 znajduje się w strefie historycznego układu urbanistycznego Miasta cieszyna wpisanego do 
rejestru zabytków.

wymagania dotyczące oferty - oferta powinna zawierać:

1. określenie sposobu zagospodarowania lokalu,

2. propozycję stawki czynszu za 1 m2.

termin złożenia oferty: do 16 września 2022 roku (piątek) do godz. 14:00.

miejsce składania ofert:

1. biuro obsługi Klienta zakładu budynków Miejskich w cieszynie spółka z o.o. ul. liburnia nr 2 (budynek przy parkin-
gu) lub

2. skrzynka znajdująca się na barierce przy schodach wejściowych do zakładu budynków Miejskich w cieszynie spółka 
z o.o. ul. liburnia nr 2a lub

3. listownie (liczy się data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs ofert na lokal użytko-
wy przy ul. sejmowej nr 2 w cieszynie ”  

zasady dotyczące oceny ofert - oferty będą oceniane według wzoru:

- 60 % sposób zagospodarowania lokalu, punktację wylicza się wg wzoru:

średnia ocena punktów przyznanych przez członków komisji* x 60 %

najwyższa średnia punktów

* gdzie do oceny zagospodarowania lokalu zakłada się indywidualną ocenę w skali od 1 do 5.

-  40 % proponowana cena najmu, punktację wylicza się wg wzoru:

stawka oferenta x 40 %

stawka najwyższa

lokal można obejrzeć po uprzednim umówieniu terminu  z inż. Marianem sitek pod nr tel. 33 851 33 70.
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dodatek węglowy  
 – ważna informacja

inFormuJemy, że realizaCJą ustawy o dodatku węGlowym (dz.u.z 2022 
poz. 1692) zaJmuJe się mieJski ośrodek pomoCy społeCzneJ w Cieszynie.
1. wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w formie elektronicznej na adres: ePuap: /MoPs_cie-
szyn/skrytkaesP

2. bezpośrednio w formie papierowej: 

 w siedzibie ośrodka przy ul. skrajnej 5 w godzinach pracy, tj. w poniedziałek w godz. 8:00-16:00 oraz w pozostałe 
dni robocze w godz. 7:00-15:30,

 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 14, w godzinach przyjmowania stron: w poniedziałki 
w godz. 7:30-16:30, wtorek-czwartek w godz. 7:30-15:30, w piątek 7:30-14:30.

wzór wniosku został opublikowany na stronie www.cieszyn.pl.

3. wnioski o dodatek węglowy można składać w Miejskim ośrodku Pomocy społecznej w cieszynie przy ul. skraj-
nej 5 oraz w budynku Urzędu Miejskego przy ul. Kochanowskiego 14.

celem dodatku węglowego jest zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym 
również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na 
rynku energii, w tym kosztów opału. zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatek węglowy przysługuje gospo-
darstwu domowemu w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamien-
nego. 

warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dz. U. z 2022 r. 
poz. 438). dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a Miejski ośrodek Pomocy 
społecznej w  cieszynie ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. dodatek węglowy będzie 
wypłacany przez MoPs, który otrzyma dotację z budżetu państwa.

więcej informacji pod nr tel.: 33 479 49 39, 33 479 49 11, 33 479 49 44.

Konsultacje społeczne
uprzeJmie inFormuJemy, że zakońCzyły się następuJąCe 
konsultaCJe społeCzne:

 z mieszkańcami cieszyna projektu uchwały rady Miejskiej cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na tar-
gowiskach miejskich w cieszynie (ogłoszone na podstawie zarządzenia burmistrza Miasta cieszyna nr 0050.392.2022 
z dnia 25 lipca 2022 r.);

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i przedmiotami wymienionymi w art. 3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały rady Miejskiej cieszyna w sprawie 
ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w cieszynie (ogłoszone na podstawie zarządzenia burmi-
strza Miasta cieszyna nr 0050.391.2022 z dnia 25 lipca 2022 r.)

raporty z przebiegu ww. konsultacji społecznych zostały opublikowane na stronie internetowej cieszyna www.cieszyn.
pl w sferze „Urząd Miejski” w zakładce „aktualności” oraz w biuletynie informacji Publicznej Miasta cieszyna www.bip.
um.cieszyn.pl.
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Kino "Piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

26.08, g. 10:30 wakacyjne kino familijne 
(bilety 10 zł): ratUnKU, zMniejszyŁeM 
PrzyjaciÓŁ! – dubbing (komedia, familij-
ny), niemcy, 7

26.08, g. 17:30 wakacyjne Kadry (bilety 
darmowe, wejściówki do odbioru w kasie 
na pół godziny przed seansem) PinoKio 
– dubbing (fantasy, familijny), Franc./wlk. 
bryt./włochy, 10

26.08, g. 20:00 wakacyjne Kadry (bilety 
darmowe, wejściówki do odbioru w kasie 
na pół godziny przed seansem) body-
GUard i Żona zawodowca – napisy 
(komedia, akcja), Usa/wlk. bryt., 15

27.08-01.09, g. 15:30 jaK zostaŁeM 
saMUrajeM – dubbing (animowany, akcja, 
komedia), wlk. bryt./chiny/Usa, 4

27.08-1.09, g. 17:30 notre daMe PŁo-
nie – lektor (dramat), Francja, 13

27.08-1.09, g. 19:45 bUllet train – 
napisy (film akcji, thriller), Usa, 15

29.08, g. 10:30 wakacyjne kino familijne 
(bilety 10 zł): ratUnKU, zMniejszyŁeM 
PrzyjaciÓŁ! – dubbing (komedia, familij-
ny), niemcy, 7

30, 31.08, g. 10:30 jaK zostaŁeM sa-
MUrajeM – dubbing (animowany, akcja, 
komedia), wlk. bryt./ chiny/Usa, 4

cinema city
www.cinema-city.pl

Pełny repertuar kina cinema city, miesz-
czącego się w Galerii stela przy  
ul. Korfantego 23, znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl

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

26.08-30.09 Prezentacje ctF (Miejska 
Galeria sztuki współczesnej 12)

27.08, g. 19:00 nowy cieszyn – rc & the 
Gritz

28.08, g. 18:00 strachy na zamku
01.09 obchody wybuchu ii wojny świato-

wej i dnia weterana
04.09, g. 08:00-14:00 targi staroci na 

targowisku Miejskim
01-30.09 nabór do grup i pracowni arty-

stycznych coK (szczegóły na plakatach i na 
stronie www.domnarodowy.pl

06.09, g. 16:00 „rzóndzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny” – spotkanie 
Miłośników Gwary cieszyńskiej

biblioteKa
miejsKa
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

03.09, g. 10:00-13:00 "robimy wianki 
dla Świtezianki" – warsztaty plastyczne 
dla dzieci

03.09, g. 10:00-14:00 narodowe czyta-
nie w cieszynie – happening czytelniczy

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

26.08, g. 17:00 Kto w cieszynie strze-
lał najcelniej, czyli dzieje towarzystwa 
strzeleckiego w świetle dokumentów 
Prl – prezentacja agnieszki laskowskiej 
w ramach cyklu „cymelia i osobliwości ze 
zbiorów Książnicy cieszyńskiej”

do 26.08 tadeusz reger w życiu prywat-
nym i publicznym (wystawa)

02.09, g. 14:00 wernisaż wystawy „czu-
cie i wiara. literatura okresu romantyzmu 
w zbiorach Książnicy cieszyńskiej” autor-
stwa Haliny Morawiec i Klaudii Mach.

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

weJśCia na ekspozyCJę stałą (tylko 
z przewodnikiem): pn: nieczynne; wt., 
czw.: 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; śr: 
12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; pt, sb: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; nd: 
10:00; 12:00; 14:00

28.08, g. 11:00 spacery szersznikow-
skie: Śladami księdza szersznika (pro-
wadzi Maksymilian Kapalski); bilet 5 zł, 
zbiórka przy kasie Muzeum

do 07.09 ŻwirKi i wiGUry start do 
wiecznoŚci – wystawa
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cieszyńska rada
seniorów
tel. 33 4794 312, radaseniorow@um.cieszyn.pl

Kolejne posiedzenie cieszyńskiej rady 
seniorów odbędzie się 07.09 o 10:00 w sali 
nr 205 Urzędu Miejskiego w cieszynie. 

sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

każda sobota, g. 9:00 parkrun – biegaj, 
truchtaj, maszeruj (przed salą sportową  
al. j. Łyska 21), parkrun.pl/rejestracja

ockir
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

05.09, g. 9:00, 10:30 joGa dla seniora – 
prowadzenie damian Krzempek (zapisy: tel. 
536 050 906)

06.09, g. 16:30 GiMnastyKa relaKsacyj-
na z eleMentaMi tai-cHi – prowadzenie 
danuta ryłko (zapisy: tel. 536 050 906)

06.09, g. 17:00 Pracownia KrawiecKa 
– prowadzenie Katarzyna stafińska (zapisy: 
tel. 536 050 906)

06.09, g. 18:00 l’arte del tanGo – kurs 
tańca argentyńskiego – prowadzenie rober-
to la barbera (zapisy: tel. 536 050 906)

07.09, g. 15:00 seKcja Gier stoliKowycH 
(wstęp wolny)

08.09, g. 15:30 języK anGielsKi w zaba-
wie i Piosence – dla dzieci w wieku 3-9 lat 
– prowadzenie anna niedzielska – spotkanie 
organizacyjne

08.09, g. 17:00 rodzina jaKo systeM 
naczyŃ PoŁĄczonycH. co zrobiĆ, aby 
KaŻdy czUŁ się waŻny, Potrzebny i bez-
Pieczny – warsztaty dla rodziców – prowa-
dzenie jolanta dróżdż-stoszek – psycholog, 
trenerka „szkoły dla rodziców” (zapisy: tel. 
536 050 906)

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

30.08, g. 10:00-12:00 wakacyjne spo-
tkania – pierwsza pomoc, czyli przygoto-
wanie do szkolnej pomocy

do 11.09 Śląska rzecz. wystawa pokon-
kursowa

do 11.09 wyzwania projektowe. wysta-
wa prac studentów asP w Katowicach

browar 
zamkowy
www.browarcieszyn.pl, tel. 33 851 64 02

26.08-28.08 wesołe Miasteczko 
w cieszynie (parking na rogu zamkowej 
i dojazdowej)

02.09-03.09 cieszyńska jesień Piwna
03.09, g. 10:00 zaklęte rewiry cieszyń-

skich piwowarów – spacer tematyczny 
(zbiórka: wzgórze zamkowe przy fontan-
nie, org. Principatus teschinensis/browar 
zamkowy)

03.09, g. 12:00-18:00 industriada – Po 
szychcie czas na fajrant

inne
26.08-28.08 cieszyński Przekładaniec
26.08, g. 16:00 Świat ekslibrisów ryszarda 

bandosza (Muzeum drukarstwa)
27.08, g. 10:00 cieszyńskie karczmy, zajaz-

dy i hotele – spacer tematyczny (org. Principa-
tus teschinensis, browar zamkowy cieszyn. 
zbiórka: wzgórze zamkowe przy fontannie)

teatr im.
a. mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 858 16 52

28.08, g. 19:00 Koncert zespołu raz, 
dwa, trzy

08.09 jubileusz 30-lecia powołania Pań-
stwowej straży Pożarnej oraz 100-lecia 
utworzenia Głównego związku straży 
Pożarnych rP

Więcej imprez zawsze na
www.Cieszyn.Pl

27.08, g. 20:00 Festiwal teatralny nad 
rzeką: „balladyna” (Park adama sikory)

28.08, g. 11:00 wakacje z kotkami (Funda-
cja cieszyński zwierzogród, kociarnia przy 
ul. Frysztackiej 90a)

28.08, g. 12:00 bingo w samo południe 
(Kawiarnia Mufka)

28.08, g. 13:30 Przewodnik czeka – nie-
dzielne bezpłatne oprowadzanie z przewod-
nikiem (zbiórka przy informacji turystycznej 
zamku cieszyn)

30.08-31.08 20. objazdowy Festiwal 
Filmowy watcH docs (Świetlica Krytyki 
Politycznej w cieszynie)

31.08, g. 16:30-18:30 arteterapia dla każ-
dego (Pracownia Galimatias, ul. Mostowa 4, 
zapisy: 668 282 409)

do 31.08 art cieszyn (Foto Galeria Piotr bro-
da, Mydlarnia pod zamkiem, ul. Głęboka 52)

01-02.09 cieszyn | Český těšín: taM
04.09, g. 13:00 Piknik charytatywny dla 

podopiecznej fundacji „serce dla Maluszka” 
(parking Pod wałką)

04.09, g. 13:30 Przewodnik czeka – nie-
dzielne bezpłatne oprowadzanie z przewod-
nikiem (zbiórka przy informacji turystycznej 
zamku cieszyn)

06.09, g. 17:00 Koncert mis kryształowych 
– gra justyna Mokry (Pracownia Galimatias, 
ul. Mostowa 4, zapisy: 668 282 409)

do 11.09 Magiczna wenecja. Kobieta 
z kotem, kobieta z psem (Galeria w bramie, 
ul. Przykopa 15, 17)

muzeum 4. pułku strzelCów podHa-
lańskiCH, ul. Frysztacka 2, zwiedzanie po 
wcześniejszym kontakcie. Krzysztof neścior, 
tel. 604 833 667
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adoptuJ przyJaCiela!
"nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy" – to prawda! opisy i zdjęcia: Fundacja "lepszy świat".

ważne instytucje / wiadomości

 urząd miejski w Cieszynie
rynek 1, ul. Kochanowskiego 14 ,  
tel. 33 479 42 00, www.cieszyn.pl

 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 psychoak-
tywnych oraz ich rodzin 
ul. skrajna 5, pok. 4, 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 im. łukasza ewangelisty
ul. wąska 2, dyżury: każdy wt., 15:30-16:30 
tel. 33 851 45 14; 797 353 207 
www.hospicjumcieszyn.pl

 Grupa aa
cieszyn, ul. Ks. janusza 3, tel. 33 479 53 54
Grupa„droMader” – spotkania w każdą nie-
dzielę o godz. 17:00. Grupa „nowa PersPeKty-
wa” – 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 śro-
dy w g. 13:00-17:00. w piątki w g. 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

 zakład Budynków miejskich sp. z o.o.
ul. liburnia 2a, tel. 33 852 25 60, 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
oficjalny profil Urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/UMcieszyn.
oficjalny profil miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i  sportowych: www.facebook.com/cie-
szynrobiwrazenie.

Bezpłatny informator urzędu miejskiego 
w Cieszynie, issn: 1234-1746, 
nakład: 5.000 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, 
Łukasz Kazimierowicz, Malwina tomica, jacek 
Kasperczyk
redaktor naczelna: anna Żertka-bednarek
projekt layoutu: MaloF design agnieszka 
Krasicka

druk: wydawnictwo "triada": wojciech wicher, 
ul. sielecka 6, 42-500 będzin

redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaak-
ceptowanych do druku.

neo jest kocurkiem żywotnym, jak na młodego kotka przystało, 
lubiący towarzystwo drugiego kociaka i psa. uwielbia się bawić 
sam i z kotką rezydentką. w zabawie nie przejawia cienia agresji.  
uwielbia jeść, to straszny łasuch! do człowieka jest jeszcze trochę 
zdystansowany i płochliwy, ale można zdobyć jego zaufanie małymi 
kroczkami. wieczorem lubi się przytulić, domaga się drapania za 
uszkiem, całusków i przytulasków, wtedy bardzo przy tym mruczy 
z rozkoszy. ogólnie jest kotkiem ślicznym i bardzo wesołym. neo 
ma około 5 miesięcy, jest zaczipowany odrobaczony i po pierwszym 
szczepieniu. testy FiV/FelV ma ujemne. kontakt w sprawie adop-
cji lub domu tymczasowego dla kotów:  patrycja, tel. 605 118 117.

bubba trafiła do schroniska w bardzo złym stanie po potrąceniu przez 
samochód. po wykonaniu usG okazało się, że malutka musi mieć wy-
konaną natychmiastową, bardzo skomplikowaną i trudną operację - to 
była jedyna szansa by uratować jej życie. rozerwana przepona spowo-
dowała, że wątroba wylądowała w klatce piersiowej, malutka nie mogła 
oddychać, a z brzuszka było widać serce. Bubba ma około 4 miesięcy, 
jest spokojnym pieskiem. Jak to szczeniaczek, lubi bawić się, brykać i 
podgryzać wszystko, co znajdzie. wyrośnie raczej na większego pieska 
w obecnym domku tymczasowym przebywa z innymi pieskami i kotami, 
ale woli mieć człowieka na wyłączność. kontakt w sprawie adopcji lub 
domu tymczasowego dla psów:  kasia, tel. 782 717 771.
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Dzwon Żwirki i Wigury  
w cieszyńskim muzeum 
tragedia, jaka rozegrała 
się podczas burzy nad 
zaolziańskim Cierlickiem 
11 września 1932 roku, 
poniekąd przesłoniła to, 
co stało się kilkanaście dni 
wcześniej w Berlinie, gdzie 
kpt. Franciszek żwirko 
niespodziewanie wygrał 
słynny "Challenge", czyli 
międzynarodowe zawody 
samolotów turystycznych.
towarzyszył mu wówczas 
jeden z konstruktorów 
zwycięskiej maszyny 
rwd-6, inż. stanisław 
wigura. owej feralnej 
wrześniowej niedzieli ich 
lot na pokazy lotnicze do 
pragi przerwała burza.

Pamięć o tragicznie zmarłych bohate-
rach przywoływano na wiele sposobów. 
w cieszynie w 1937 roku pojawiła się ulica 
Żwirki i wigury, uruchomiony przy niej 14 
maja 1939 roku dom Harcerza również 
otrzymał imię dwójki bohaterów. tym-
czasem do cieszyńskiego Muzeum trafił 
wcześniej - niejako przypadkowo - wyjąt-
kowy obiekt.

2 listopada 1936 roku na rynek, wtedy pl. 
jana iii sobieskiego, uroczyście przywiezio-
ny został dzwon o wadze 1300 kg, odlany 
w ludwisarni braci Felczyńskich w Kałuszu. 
Powstał z inicjatywy krakowskiego "ilustro-
wanego Kuryera codziennego", który przez 
kilka lat prowadził akcję zbiórki pieniędzy 
oraz złomu na ten cel. do odlania dzwonu 
użyto 616 kg brązu, 550 kg czystej miedzi, 
200 kg cyny i 19 kg srebra. autorką szaty 
plastycznej była rzeźbiarka Hanna wallek-
-walewska, uczennica Xawerego dunikow-
skiego, która wykonała płaskorzeźbione 
portrety bohaterów, umieszczone wraz 
z inskrypcjami na płaszczu dzwonu.

Po nabożeństwie w intencji tragicznie 
zmarłych, odprawionym przez ppłk ks. ka-
pelana Konstantego Pogłódka w kościele 
parafialnym, aktu oddania dzwonu pod 
opiekę miastu dokonał wydawca "Kury-
era", Marian dąbrowski.

dzwon miał trafić docelowo na Żwir-
kowisko, miejsce tragedii i miejsce pa-
mięci, ale władze czechosłowackie nie 
zaakceptowały tego planu. Podjęto więc 
decyzję o ulokowaniu dzwonu na Górze 
zamkowej w cieszynie, by w 5. rocznicę 
tragedii, w roku 1937, jego głos niósł się 
daleko za olzę. do czasu przygotowania 
w tym celu wieży dzwon został ulokowany 
w Muzeum Miejskim. w sprawozdaniu Mu-
zeum za rok 1936-37 wymieniany jest jako 
depozyt zarządu Miasta. i choć wszędzie 
powtarza się, że dzwon stał na dziedziń-
cu Muzeum, wiosną 1939 nowy kustosz, 
ludwik brożek, notuje w rubryce "Parter, 
dawna stajnia – biblioteka": tymczasowo 
jest w tej sali umieszczony także dzwon 
fundowany przez „ilustrowany Kurier co-
dzienny”, przeznaczony dla Żwirkowiska 
w cierlicku. Potwierdzeniem tej lokalizacji 
jest niepozorna fotografia, przechowy-
wana w zbiorach MŚc, która uchwyciła 
dzwon w otoczeniu księgozbioru księdza 
leopolda jana szersznika, przechowywa-
nego wówczas w tejże dawnej stajni pałacu 
larischów, zaadoptowanej na bibliotekę. 
na fotografii widzimy nieco rozmytą, po-
ruszoną postać Franciszka Popiołka w roli 
przewodnika, dzwon stoi na drewnianej 
skrzyni na tle regałów. zbiory muzealne 
i biblioteczne księdza szersznika trafiły do 
Muzeum Miejskiego w roku 1935. 

Po wybuchu ii wojny światowej do Mu-
zeum wrócił emerytowany wcześniej dy-
rektor Viktor Karger. na polecenie landrata 

w lutym 1942 przesłał on burmistrzowi kar-
tę ewidencyjną dzwonu, podkreślając, że 
w stopie znajdują się znaczne ilości srebra, 
a wobec nieodebrania depozytu przeszedł 
on już na własność Muzeum. z korespon-
dencji dyrektora Kargera z burmistrzem 
cieszyna z jesieni 1942 roku dowiadujemy 
się, że bardzo cenny dzwon wydany został 
na żądanie władz 9 kwietnia 1942 roku fir-
mie inż. Fuldy. „zwirko & wigura-Glocke” 
został przetopiony w hucie trzynieckiej…

replikę dzwonu w dwóch egzemplarzach 
wykonano 10 lat temu, na 80. rocznicę 
katastrofy: 80-kilogramowe miniatury 
podziwiać można w Muzeum sił Powietrz-
nych w dęblinie oraz w domu Polskim 
Żwirki i wigury w cierlicku. ten ostatni, 
dzięki uprzejmości Koła Miejscowego Pol-
skiego związku Kulturalno-oświatowego 
w cierlicku-Kościelcu, można do 8 wrze-
śnia zobaczyć w cieszyńskim Muzeum 
obok takich relikwii jak kurtka kpt. Żwir-
ki, ta, w której zginął, szczątki samolotu 
rwd-6, tablice z bramy Żwirkowiska czy 
płyta upamiętniająca wizytę prezydenta 
ignacego Mościckiego tamże w roku 1938. 
zapraszamy do na wystawę „Żwirki i wi-
gury start do wieczności”, zorganizowaną 
z okazji 90-lecia i zwycięstwa, i tragedii! 
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