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od burmiStrza 

Szkoła rzemiosł

Drodzy Mieszkańcy!
3 marca, symbolicznym przecięciem 

wstęgi w Zamku Cieszyn, rozpoczęła 
działalność cieszyńska szkoła rzemiosł. 
powstała ona po to, by chronić tradycję 
rzemieślniczą Śląska Cieszyńskiego, by 
w świecie przepełnionym wyrobami ma-
sowej produkcji odkrywać rzemieślniczy 
potencjał od nowa. to dla mnie ogromna 
radość uczestniczyć w projekcie, który 
szerzy wiedzę o regionalnym rzemiośle, 
ale też daje jego uczestnikom możliwość 
rozwijania i odkrywania własnych umiejęt-
ności. pozwolę sobie również podkreślić, 
że szkoła rzemiosł Cieszyn to pierwsza 
taka inicjatywa w polsce. przedsięwzięcie 
to realizowane jest w ramach projektu 
"Cieszyn – miasto samowystarczalne". 
jego finansowanie pochodzi ze środków 
norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 (program "rozwój lokalny").

przed osobami, które rozpoczęły pilo-
tażowy rok działania szkoły, 10 miesięcy 
nauki. Choć uczestników mogło być tylko 
30, liczba zgłoszeń (ponad 250) okazała się 
przerosnąć oczekiwania nas wszystkich. 
warto podkreślić, że oferta skierowana była 
zarówno do osób, które nie miały dotąd 
żadnego doświadczenia w rzemiośle, jak 
i do tych, którzy mieli już okazję pracować 
z materiałem. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w Zamku 
Cieszyn oraz w pracowniach rzemieślników. 
tajniki sześciu rzemiosł (plecionkarstwo, 
snycerstwo, koronczarstwo koniakowskie, 
rusznikarstwo, obróbka wełny, introliga-
torstwo) uczestnicy zgłębiają pod okiem 
swoich mistrzów. to naprawdę wspania-
ła wiadomość, że są osoby, od których 
można się uczyć, ale też chętni, którzy 
chcą się kształcić w zakresie powyższych 
umiejętności. 

Z ogromną przyjemnością pozwalam 
sobie pokrótce przybliżyć sylwetki mi-
strzów prowadzących zajęcia w szkole 
rzemiosł Cieszyn:

Snycerstwo prowadzi Grzegorz mi-
chałek, antropolog kultury i rzeźbiarz. 

autor wielu wystaw w kraju i za granicą, 
m.in. w norwegii i Czechach, ale przede 
wszystkim w polsce, gdzie powstały takie 
cykle rzeźb jak: „Zakorzenienie”, „Meta-
morfozy” oraz „Fantasmagorie”.

rusznikarstwo prowadzi jerzy Wałga, 
z zawodu mistrz ślusarstwa narzędziowego. 
ostatni w europie rusznikarz, który trudni 
się wykonywaniem cieszynek. są to strzelby 
wykonywane z drzewa gruszy, wykorzysty-
wane do polowania na ptactwo siedzące. 
na produkcję jednej cieszynki poświęca 
minimum cztery miesiące, robiąc przy tym 
wszystko od początku do końca, włącznie 
z grawerstwem i inkrustacją. 

Plecionkarstwo prowadzą trzy wspaniałe 
kobiety: Paulina adamska, Łucja Cieślar 
i katarzyna kowalska. paulina adamska 
jest założycielką stowarzyszenia serfenta, 
ekspertką z zakresu plecionkarstwa, ale 
też kontaktów zagranicznych i sprzedaży. 
łucja Cieślar współtworzy serfentę i współ-
zarządza stowarzyszeniem, które od 15 lat 
zajmuje się rzemiosłem plecionkarskim. 
jest współautorką modelu biznesowego 
„from research to business”, który ma na 
celu utrzymanie ciągłości umiejętności 
rzemieślniczych, ich uwspółcześnianie oraz 
urynkowianie. katarzyna kowalska to od 
wielu lat instruktorka zespołu serfenty, 
utalentowana plecionkarka-wikliniarka. 
specjalizuje się w wiklinie i słomie żytniej.

Koronczarstwo prowadzi mariola 
Wojtas, wielokrotna laureatka konkursu 
na najpiękniejszą koniakowską koronkę. 
sama komponuje wzory, z zachowaniem 
koniakowskiej tradycji koronczarskiej. od 
2012 roku posiada tytuł twórcy ludowego.

obróbkę wełny prowadzi agnieszka 
macoszek. Zawodowo związana z Muzeum 
Beskidzkim im. a. podżorskiego w wiśle, 
organizatorka etnograficznych wystaw mu-
zealnych, koordynatorka dwóch projektów: 
„na styku dwóch światów. transformacja 
koronki koniakowskiej i teneryfowej” oraz 
„Downe wiesieli” – projektu dot. organizacji 
wesela w Beskidzie Śląskim. na co dzień 
realizuje warsztaty m.in. z filcowania na 
mokro i na sucho, robienia góralskich ko-
pyc i nogawiczek czy obróbki wełny. 

introligatorstwo prowadzą jarosław 
Temkin-Gołaszewski oraz Leszek i anna 
samińscy, którzy w 1982 roku wrócili do 
rodzinnego Cieszyna. pan leszek rozpoczął 
tu pracę jako uczeń w rodzinnej pracowni 
introligatorskiej i kontynuował dzieło z żoną. 
pracownia zajmowała się produkcją galan-
terii papierniczej oraz opraw książek szy-
tych nićmi. w 2019 roku firma zakończyła 
działalność, a maszyny introligatorskie zo-
stały przekazane do Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie. jarosław temkin-Gołaszewski 
przez lata pracował w drukarniach, zdoby-
wając wiedzę od najlepszych praktyków. na 
co dzień kierownik Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie, wprowadza w tajniki poligrafii 
odwiedzających turystów.

Dziękuję pomysłodawcom, realizatorom 
pomysłu oraz mistrzom szkoły rzemiosł 
Cieszyn za przekazanie wiedzy i dzielenie 
się swoim doświadczeniem. Uczestnikom 
życzę natomiast, by ciężka praca i wysiłek 
zawsze owocowały produktem o niepod-
ważalnej jakości, zaś zdobyte doświad-
czenie stało się początkiem odkrywania 
własnych możliwości i talentów.  

 GabrieLa 
StaSzKiewicz

burmistrz cieszyna

Absolwenci I Szkoły Liderów Miasta Cieszyna, fot. mat. pras.fot. Krzysztof Puda - Social Media #PoLudzku
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rozPoCzęŁa się ii edyCja szkoŁy LideróW miasTa Cieszyna 

Pałeczki przekazane!
3 marca w murach urzędu miejskiego w Cieszynie odbyło się oficjalne 
zamknięcie i szkoły Liderów miasta Cieszyna i otwarcie ii edycji 
programu. absolwenci pierwszej tury szkoły zaprezentowali swoje 
rekomendacje rozwoju Cieszyna przedstawicielom władz miasta, 
zaproszonym gościom oraz uczestnikom drugiej edycji. 

absolwenci i edycji szkoły liderów Mia-
sta Cieszyna zakończyli cykl warsztatów 
wzmacniających kompetencje liderskie, 
wśród których znalazły się takie aktywności 
jak: trening liderski „ja w zespole” oraz „ja 
jako lider/liderka”, komunikacja w oparciu 
o style zachowań DisC, zarządzanie zmia-
ną oraz wystąpienia publiczne. Uczestnicy 
wzięli również udział w sesjach miejskich 
dotyczących diagnozowania potrzeb, badań 
interesariuszy, określania wizji i celów oraz 
przekładania tego na konkretne działania. 
w efekcie szkoleń osoby biorące udział 
w programie opracowały rekomendacje 
rozwoju Cieszyna, które dotyczyły nastę-
pujących obszarów:

atrakcyjne i bezpieczne przestrzenie 
i tereny zielone oraz miejsca przeznaczo-
ne dla dzieci i młodzieży,

rozwój osobisty dzieci i młodzieży 
w Cieszynie,

turystyka i promocja Cieszyna.
wśród grona 13 absolwentów i szkoły 

liderów Miasta Cieszyna znaleźli się: iza-
bela Brachaczek, joanna Buzek, Bogusław 
Dziadzia, Magdalena Grala, robert Hub-
czyk, irena Fluder-kudzia, natalia kasza, 
stefan Mańka, sylwia pawłowska, agata 
rucka, anna syrokosz, agnieszka tomasz-
ko i anna żertka-Bednarek. Z sylwetkami 
uczestników można zapoznać się na profi-
lu Fundacji szkoła liderów na Facebooku: 
www.facebook.com/szkolaliderowpl

swoją przygodę w ii edycji rozpoczęło 
16 osób: Mariusz andrukiewicz, Małgorza-

ta Bryl-sikorska, Bogusław Bujok, janina 
Cichomska, ewelina juszyńska, stanisław 
kawecki, janusz Mendera, agata nowa-
kowska, natalia piksa, żaneta pilorz, paweł 
przybyło, ewelina pustówka, katarzyna 
skotnicka, petra slováček rypienová, sylwia 
szczepańska i Monika szlauer. po pierwszej 
sesji miejskiej, która odbyła się w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie, uczestnicy  ii edycji 
wyjechali do szczyrku, gdzie wzięli udział 
w dwudniowych warsztatach liderskich.

jesienią do programu przystąpi kolej-
na, ostatnia grupa szkoły liderów Miasta 

Cieszyna. Zachęcamy do śledzenia komu-
nikatów dotyczących rekrutacji!

szkoła liderów Miasta Cieszyna realizo-
wana jest przez Fundację szkoła liderów. 
Celem programu jest rozwój kompetencji 
i świadomości liderskiej wśród osób dzia-
łających na rzecz miasta Cieszyna. przed-
sięwzięcie jest częścią projektu „Cieszyn 
– miasto samowystarczalne", finansowa-
nego ze środków norweskiego Mechani-
zmu Finansowego 2014-2021 w ramach 
programu „rozwój lokalny". 

aB

fot. JK

Absolwenci I Szkoły Liderów Miasta Cieszyna, fot. mat. pras. Uczestnicy II Szkoły Liderów Miasta Cieszyna, fot. mat. pras.
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ruszyŁ PrzeTarG na dosTaWę 6 noWyCh auTobusóW eLekTryCznyCh 

Linia śródmiejska  
wróci do Cieszyna!
urząd miejski w Cieszynie ogłosił przetarg na dostawę 
6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą 
ładowania – 4 dużych, 12-metrowych i 2 mniejszych, 
o długości do 8 metrów. krótsze pojazdy zostaną 
wykorzystane do uruchomienia linii obsługującej 
obszar ścisłego śródmieścia Cieszyna.  

Zakład Gospodarki komunalnej sp. z o.o. 
dysponuje już 2 elektrycznymi autobusami 
marki solaris, które zakupiono dla Cieszy-
na w ubiegłym roku. 4 nowe 12-metrowe 
pojazdy mają zastąpić te autobusy, które 
są już najbardziej wysłużone, a 2 mniejsze 
będą zaś służyły mieszkańcom na nowej 
linii śródmiejskiej, która była testowana 
jesienią 2021 roku.

- Chcemy dostosowywać naszą komu-
nikację miejską do aktualnych wymogów 
środowiskowych. w te działania wpisuje 
się także uruchomienie nowej linii mię-
dzy ścisłym centrum miasta a dworcem, 
przychodnią na ulicy Bielskiej i szpitalem 
Śląskim – mówi Burmistrz Miasta Cieszy-
na Gabriela staszkiewicz. – wyniki testów 
linii śródmiejskiej, jakie przeprowadzali-
śmy półtora roku temu, wskazały nam, że 

stworzenie takiego połączenia odpowiada 
na potrzeby mieszkańców i turystów od-
wiedzających miasto.

przetarg został ogłoszony 21 lutego, 
termin składania ofert został ustalony na 
24 marca. Z uwagi na to, że nie wszyscy 
producenci mają w swojej ofercie małe 
autobusy, przetarg został podzielony na 
2 części – osobno będą składane oferty 
na 4 autobusy 12-metrowe i osobno na 2 
pojazdy do 8 metrów. Zgodnie z warunkami 
przetargowymi, dostawa autobusów mia-
łaby nastąpić w przyszłym roku.

– oznacza to, że w 2024 roku będziemy 
mogli cieszyć się w Cieszynie kolejnymi 6 
nowoczesnymi, nieemisyjnymi autobusami 
– wyjaśnia Gabriela staszkiewicz. – warto 
też dodać, że będą one przystosowane do 
przewozu osób z niepełnosprawnościami 

oraz będą wyposażone w szereg udogod-
nień, takich jak klimatyzacja, wewnętrzny 
monitoring, elektroniczne kasowniki oraz 
system dynamicznej informacji pasażerskiej.

przypomnijmy, zakup nowych elek-
trycznych pojazdów jest możliwy dzięki 
dofinansowaniu z narodowego Funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
w warszawie w ramach programu priory-
tetowego Zielony transport publiczny w 
wysokości 9 435 000 zł w formie dotacji 
oraz 3 225 000 zł w formie pożyczki pre-
ferencyjnej. 

aB

Na zdjęciu powyżej znajduje się autobus 
marki Karsan wykorzystywany podczas 
testów linii śródmiejskiej w 2021 roku.

Na Drodze – Patrz i słuchaj!
na drodze – Patrz i słuchaj to kolejna 
ogólnopolska akcja Policji, której adresa-
tami są zarówno osoby kierujące pojaz-
dami, jak i piesi. Celem tych działań jest 
informowanie i edukacja. akcja potrwa  
do końca marca. 

policja zwraca szczególną uwagę na 
fakt, że nowoczesna technologia w na-
szych samochodach i telefonach sprawia, 
że unikanie czynników rozpraszających 
staje się coraz trudniejsze. jednak to od 
nas zależy, w jakim stopniu korzystamy 
z tych udogodnień – czy podczas jazdy od-
bieramy połączenia telefoniczne, ustawia-
my nawigację, słuchamy głośnej muzyki?

 – Mimo, że większość informacji do-
starcza nam wzrok, nie należy bagateli-
zować roli sygnałów dźwiękowych. słu-
chając głośno muzyki, zwłaszcza poprzez 
słuchawki, pieszy czy też kierujący może 
nie usłyszeć klaksonu, sygnału pojazdu 

uprzywilejowanego i wielu innych dźwię-
ków, które mogą świadczyć o konieczności 
zachowania ostrożności – przestrzegają 
realizatorzy ogólnopolskiej akcji. 

Dynamicznie zmieniające się sytuacje 
drogowe powodują, że zagrożenie może 
powstać w bardzo krótkim czasie. jeśli bę-
dziemy mieli rozproszoną uwagę, możemy 
nie dostrzec niebezpiecznej sytuacji, co 
niestety może doprowadzić do tragedii.

jak wszyscy wiemy, na tragiczne kon-
sekwencje zdarzeń drogowych szczegól-
nie narażeni są niechronieni uczestnicy 
ruchu. jest to bardzo różnorodna grupa 
użytkowników dróg. począwszy od pie-
szych, rowerzystów, motorowerzystów, 
użytkowników hulajnóg elektrycznych… 
niechronionym uczestnikiem ruchu dro-
gowego jest każdy z nas. wszyscy wszak 
korzystamy z chodników, przejść dla pie-
szych, dróg dla rowerów. stąd też koniecz-
ność zachowania ostrożności, a czasami 
wręcz szczególnej ostrożności.

pamiętajmy jednak, że bez względu na 
to, w jakim charakterze korzystamy z drogi, 
dla własnego bezpieczeństwa stosujmy 
zasadę, która jest hasłem prowadzonej 
akcji: na Drodze – patrz i słuchaj! 

Bsk/Mat.Pras.

fot. ZGK
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kursy języka ukraińskieGo i PoLskieGo

Poznajmy się bliżej!
europejskie ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TriTia z o.o. zaprasza do 
udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu „Poznajmy się bliżej! 
Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech 
i ukrainy” – m.in. w darmowym kursie języka ukraińskiego. 

projekt stanowi odpowiedź na skutki 
konfliktu zbrojnego na Ukrainie, które 
odczuły także kraje sąsiadujące, w tym 
region pogranicza polski i Czeskiej republi-
ki. w ramach projektu po stronie polskiej 
zaplanowano organizację kursu języka 
ukraińskiego dla polaków (w Cieszynie) 
dla pracowników: organizacji pozarządo-
wych, urzędów, instytucji o profilu edu-
kacyjnym, kulturalnym, socjalnym. kurs 
odbywać się będzie w Świetlicy krytyki 
politycznej w Cieszynie, al. jana łyska 3,  
(wejście od ul. przykopa 20) od marca do 
grudnia 2023 r. we wtorki od godz. 17:30. 
Udział w kursie językowym jest bezpłat-
ny, obowiązują zapisy poprzez formularz 
rekrutacyjny dostępny na stronie www.
egtctritia.eu

Z kolei kurs języka polskiego dla mniej-
szości ukraińskiej (w wiśle) przeznaczony 
jest dla osób, które w wyniku konfliktu 
zbrojnego wyemigrowały na teren pogra-
nicza polsko-czeskiego. Zorganizowany 

zostanie również cykl szkoleń online po-
święcony takim tematom jak: edukacja 
i mediacja międzykulturowa, glottodydak-
tyka, tworzenie narzędzi pracy możliwych 
do wykorzystania w środowisku między-
kulturowym, m.in. z dziećmi i młodzieżą, 
które emigrowały z Ukrainy. kolejnym 
wydarzeniem będą warsztaty integracyj-
ne poświęcone komunikacji międzykultu-
rowej. podsumowaniem projektu będzie 
seminarium dotyczące wieloaspektowego 
podejścia do tematyki skutków konfliktów 
wojennych, a także ich potencjalnego wpły-
wu na współpracę międzyinstytucjonalną 
w regionach przygranicznych.

więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej www.egtctritia.eu 

Mat. Pras.

Projekt „Poznajmy się bliżej! Wzmacnia-
nie kompetencji językowych i kulturo-
wych mieszkańców Polski, Czech i Ukra-
iny” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/00032

65 jest współfinansowany z Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Inter-
reg V-A Republika Czeska – Polska.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu  
dla Miasta Cieszyna do roku 2030
23 lutego rada miejska Cieszyna 
uchwaliła „miejski Plan adaptacji do 
zmian klimatu dla miasta Cieszyna do 
roku 2030”, dokument o charakterze 
strategicznym, będący odpowiedzią 
na potrzebę przygotowania miasta na 
coraz bardziej widoczne i odczuwalne 
zmiany klimatyczne. dokument został 
opublikowany w biuletynie informacji 
Publicznej miasta Cieszyna. zaprasza-
my do zapoznania się z jego zapisami!

„Cieszyn – miasto z klimatem, posiada-
jące zdolności adaptacyjne i zapewniające 
bezpieczeństwo oraz poprawę warunków 
życia mieszkańcom, pomimo zachodzących 
zmian klimatycznych” – tak sformułowana 
została wizja adaptacji miasta do zmian 
klimatu do roku 2030. Cele strategiczne 

Miejskiego planu adaptacji zakładają zwięk-
szenie odporności miasta na występowanie 
intensywnych opadów atmosferycznych, 
powodzi miejskich, suszy, silnego wiatru 
oraz fali upałów. Zjawiska te stanowią 
poważne zagrożenie dla funkcjonowania 
miasta, wpływają niekorzystnie na zdrowie 
i warunki życia mieszkańców. 

wśród działań adaptacyjnych, które 
mogą przyczynić się do zmniejszenia nie-
korzystnych zmian klimatu, wymieniono: 
rozbudowę błękitno-zielonej infrastruk-
tury, ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
i poprawę jakości powietrza, dostosowa-
nie zabudowy i infrastruktury do zmian 
klimatu, działania wspierające edukację 
ekologiczną mieszkańców, przygotowa-
nie służb ratunkowych i porządkowych do 

zmian klimatu, opracowanie dokumentów 
strategicznych i analiz służących przygo-
towaniu miasta do zmian klimatu oraz 
działania z zakresu bieżącej działalności 
miasta wpierających adaptację do zmian 
klimatu. w sumie wymieniono 40 działań 
adaptacyjnych dla naszego miasta - zachę-
camy do zapoznania się z nimi.

na opracowanie Mpa Miasto Cieszyn 
pozyskało fundusze zewnętrzne w ramach 
projektu pn. "Cieszyn - opracowanie doku-
mentacji w ramach wsparcia rozwoju miast 
popt 2014-2020", współfinansowanego 
ze środków Unii europejskiej - Funduszu 
spójności - program operacyjny pomoc 
techniczna 2014-2020. 

org.
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Dzień kobiet  
z duetami 
z okazji dnia kobiet Cieszyński ośrodek kultury „dom 
narodowy” zaprasza na niezwykły koncert duetów. 
będzie to kolejna odsłona projektu „Cieszyn śpiewa...”. 
Wydarzenie odbędzie się 18 marca o godz. 18:00.

tym razem zaprzyjaźnieni z Cok-iem 
artyści, znani z poprzednich edycji kon-
certów, zaśpiewają najpiękniejsze duety 
o miłości, ale nie tylko. wśród prezento-
wanych utworów nie zabraknie znanych 
szlagierów i popularnych przebojów w wy-
konaniu utalentowanych wokalistów z na-
szego regionu. 

Bilety na koncert „Cieszyn śpiewa... 
duety o miłości i nie tylko” w cenie 10 zł 
można nabyć w kasie Cok lub online, na 
stronie www.domnarodowy.pl. 

Cok

zaPraszamy!

spotkanie poetyckie

Biblioteka Miejska w Cieszynie i Cie-
szyńska studnia literacka zapraszają 
15 marca o godz. 17:00 na spotkanie 
z okazji Światowego Dnia poezji pt. 
„poeci odchodzą, ale ich wiersze żyją 
wśród nas”. 

wieczór wspomnieniowy poświęco-
ny będzie poetom ziemi cieszyńskiej, 
którzy odeszli. w programie znajdą 
się wiersze Barbary Biłko-olszewskiej, 
jana Chmiela, jerzego kronholda, ruty 
kornelii lissowskiej, leona Miękiny, 
Gertrudy pisarek, anny więzik, józefy 
Zyty sarama wojnar. spotkanie odbę-
dzie się w sali konferencyjnej biblioteki 
na ii piętrze. wstęp wolny. 

 BiBlioteka Miejska w Cieszynie

konkurs na palmę 
wielkanocną

Cieszyński ośrodek kultury "Dom 
narodowy" i Centrum Folkloru Śląska 
Cieszyńskiego zaprasza mieszkańców 
Cieszyna do wzięcia udziału w konkursie 
na palmę wielkanocną. palmy należy 
dostarczać do Cok „Dom narodowy” 
do 29 marca.

konkurs przeznaczony jest dla wszyst-
kich zainteresowanych, bez żadnych 
ograniczeń wiekowych – dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

szczegółowych informacji udziela 
agnieszka pawlitko – tel. 668 860 354, 
e-mail: a.pawlitko@domnarodowy.pl. 
regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie www.domnarodowy.pl.

 Cok 

Co za tym murem – ciekawostki 
z więzienia w Cieszynie

koło nr 2 macierzy ziemi Cieszyńskiej 
„mały jaworowy” i Cieszyński ośrodek 
kultury „dom narodowy” zapraszają 
na spotkanie dyskusyjnego klubu Pro-
pozycji, które odbędzie się 15 marca 
o godz. 17:00 w domu narodowym.

temat spotkania, czyli„Co za tym mu-
rem – ciekawostki z więzienia w Cieszynie”, 
przedstawi kpt. tomasz Głasek, rzecznik 
prasowy Zakładu karnego w Cieszynie. 
wstęp tradycyjnie jest wolny. 

serdecznie zapraszamy! 
Cok

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

Ruszył nabór zgłoszeń do konkursu Śląska Rzecz!
rusza osiemnasta edycja Śląskiej rze-
czy – jedynego regionalnego konkursu 
promującego lokalny design. zgłoszenia 
przyjmowane są do 31 marca.

kategorie konkursowe są następujące: 
produkt, grafika użytkowa, usługa, wysta-
wiennictwo. Zapraszamy do udziału firmy, 
projektantów, organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne. Zgłaszane projekty 
muszą być wdrożone w życie w 2022 roku 
w woj. śląskim i/lub opolskim (wyjątek 
stanowi kategoria "wystawiennictwo").

projekty będą oceniane pod kątem:
innowacyjności rozwiązań,
zrównoważonego rozwoju,
dostrzeżenia potrzeb użytkowników, 

w tym osób starszych i niepełnosprawnych,
procesu projektowego,
funkcjonalności i ergonomii,
jakości wykonania i użytych materiałów,
estetyki.
nagrody zostaną wręczone 22 czerwca. 

więcej informacji: www.zamekcieszyn.pl 
zaMek Cieszyn
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anToni komasa-ŁazarkieWiCz, mary komasa i orkiesTra 
Sinfonietta cracovia 

Koncert na otwarcie  
Kina na Granicy
jubileuszową, 25. edycję cieszyńskiego Przeglądu Filmowego kino na Granicy 
otworzy wielki koncert muzyki filmowej w Teatrze im. a. mickiewicza. na otwarciu 
zagrają antoni komasa-Łazarkiewicz i mary komasa razem z orkiestrą stołecznego 
królewskiego miasta krakowa sinfoniettą Cracovią.

program koncertu obejmuje fragmen-
ty kompozycji filmowych oraz piosenek 
będących owocem współpracy twórczej 
antoniego komasy-łazarkiewicza i Mary 
komasy. Będzie składał się z dwóch elemen-
tów. Część pierwsza to kompozycje filmowe. 
wśród zaprezentowanych tytułów znajdą 
się utwory z filmów „pokot” (reż. agnieszka 
Holland, kasia adamik), „szarlatan” (reż. 
agnieszka Holland), „Quo Vadis, aida” (reż. 
jasmila Žbanić), „kamerdyner” (reż. Filip 
Bajon), „Glass room” (reż. julius Ševčík), 
serialu „krakowskie potwory” (reż. kasia 
adamik i olga Chajdas) i innych. w drugiej 
części artyści zaprezentują orkiestrowe 
aranżacje utworów z repertuaru Mary 
komasy, w tym jej największe przeboje: 
„lost Me”, „Come”, „Degenerate love” oraz 

materiał z najnowszego, przygotowanego 
albumu „sister”. 

towarzysząca duetowi na scenie sinfo-
nietta Cracovia to jeden z wiodących ze-
społów kameralnych w polsce. orkiestrę 
definiuje wszechstronność wykonawcza, 
precyzja i elastyczność brzmienia, także 
w składzie symfonicznym. sinfonietta 
Cracovia jest ceniona za wykonania mu-
zyki współczesnej w różnych odmianach. 
poszukując nowych form, angażuje się 
w liczne przedsięwzięcia promujące mu-
zykę nową i twórczość polskich kompo-
zytorów. występuje także w projektach 
prezentujących muzykę filmową, w tym 
na Festiwalu Muzyki Filmowej w krakowie 
i Fimucité na teneryfie oraz w nagraniach 
dla kina i telewizji.

antoni komasa-łazarkiewicz i Mary 
komasa są małżeństwem, które od wielu 
lat działa jako tandem. on jest kompozy-
torem, tworzy muzykę filmową i teatralną. 
skomponował między innymi muzykę do 
filmów agnieszki Holland, Magdaleny ła-
zarskiewicz czy Filipa Bajona: „w ciemno-
ści”, „powrót”, „Miasto 44”, „pokot”, serialu 
„Gorejący krzew”. Był dwukrotnie nomino-
wany do polskiej nagrody Filmowej orły. 
w 2008 otrzymał nagrodę european Film 
Music trophy for young talent za muzykę 
do filmu „winterreise” w reżyserii Hansa 
steinbichlera. w tym samym roku został 
wyróżniony nagrodą German television 
Music award, a w 2014 otrzymał Czeskiego 
lwa za muzykę do wspomnianego serialu 
„Gorejący krzew”. Za ten sam film odebrał 
też nagrodę Czeskich krytyków Filmowych. 
jest członkiem polskiej akademii Filmowej, 
synem Magdaleny łazarkiewicz i piotra ła-
zarkiewicza, wnukiem publicysty Henryka 
Hollanda, siostrzeńcem agnieszki Holland. 

Mary komasa to polska wokalistka, 
kompozytorka, autorka tekstów i instru-
mentalistka. Zadebiutowała w 2015 roku 
płytą "Mary komasa". najbardziej kom-
fortowo czuje się w gatunku dream pop, 
ale w jej muzyce słychać też elementy 

gospel, bluegrassu, a nawet klasycznego 
rocka i new wave. na swojej drugiej płycie, 
„Disarm”, Mary postawiła na połączenie 
awangardowych brzmień orkiestrowych 
z progresywną elektroniką. przy obu albu-
mach współpracowała z mężem antonim 
komasą-łazarkiewiczem. sama Mary pod-
kreśla w wywiadach, że traktuje piosenki 
wizualnie, myśli filmowymi scenami, do 
których mogłyby pasować poszczególne 
utwory. jest siostrą reżysera jana komasy 
i córką aktora wiesława komasy.

antoni komasa-łazarkiewicz i Mary 
komasa należą do słynnej polskiej rodziny 
artystów i twórców filmowych. pierwsza 
tak obszerna retrospektywa stworzonych 
przez nią filmów pod hasłem "Filmowy 
klan" będzie jedną z największych atrakcji 
tegorocznego kina na Granicy. w Cieszynie, 
oprócz koncertujących muzyków, pojawią 
się także agnieszka Holland, Magdalena 
łazarkiewicz, laco adamik, kasia adamik, 
Michał Bielawski, Hanna Bielawska-adamik 
oraz współpracujący z nimi: krzysztof Za-
nussi i irena strzałkowska, jacek petrycki, 
Dorota roqueplo, adam sikora, katarzy-
na Dzida-Hamela i jacek Hamela, aktorzy: 
Maria Ciunelis, sandra Drzymalska, jacek 
poniedziałek, Zbigniew Zamachowski 
i Grażyna szapołowska. wszyscy wezmą 
udział w pokazach filmów, spotkaniach 
z publicznością i  licznych wydarzeniach 
towarzyszących. kino na Granicy pokaże 
w sumie ponad dwadzieścia filmów au-
torstwa słynnej rodziny, także nieznane 
większości publiczności tytuły.

jubileuszowy, 25. Przegląd Filmowy kino 
na Granicy odbędzie się w dniach 29 
kwietnia – 3 maja 2023 roku w Cieszy-
nie i Czeskim Cieszynie. Trwa sprzedaż 
puli tańszych akredytacji.

wszystkie szczegóły na stronie: www.
kinonagranicy.pl 

Mat. Pras.

A. Komasa-Łazarkiewicz i M. Komasa, fot. mat. pras.

Sinfonetta Cracovia, fot. mat. pras.



910 marca 2023 zapowiedzi

Po ŚLąsku Przez CaŁy rok

Powitanie wiosny
17 marca o godz. 16:00 
w korbasowym dworze 
odbędzie się spotkanie 
krewnych i znajomych 
ubierających się po śląsku 
– „na powitanie wiosny”. 
W programie wydarzenia 
wspólny posiłek, rozmowy 
i pieśniczki, które 
nasze prastarki i nasi 
prastarzikowie śpiewali  
w szkole.

Śląskie ubiory regionalne, takie jak 
cieszyński czy góralski na Śląsku Cieszyń-
skim, noszone są z dumą i radością przez 
młodych i starszych. Dzieje się to między 
innymi na prywatnych spotkaniach w gro-
nie krewnych i przyjaciół w domu lub od-
powiednio wybranych lokalach. 

wkłada się ubiór własny, odziedziczo-
ny lub nowo uszyty. przywiązuje się wagę 
zarówno do kanonu samego odzienia, jak 
i właściwego ubierania się. ważne są róż-
ne szczegóły. 

na przykład ubierające się po cieszyń-
sku kobiety i dziewczęta wiedzą, że bar-
wy fortucha, przeposki i szatki (chustki) 
harmonizują ze sobą i są stonowane. nie 
wchodzi więc w grę między innymi jaskrawa 
czerwień, którą czasami wybierano z bra-
ku bogatszej oferty na rynku w kilku dzie-
sięcioleciach po drugiej wojnie światowej. 
obecnie handel (zwłaszcza internetowy) 
oferuje spory wybór taft i wstążek odpo-
wiedniego koloru. 

Galónka pojawiła się kiedyś w barwach 
jakoby dopasowanych do sukni, lecz przy 
najstarszych zachowanych sukniach nie-
zależnie od ich koloru jest ona zawsze 
bławatkowa, ożywiając całość, i warto to 
uwzględniać. 

kokarda przeposki może luźno opadać 
na obie strony. 

Brzeg prawej poły koszułki ozdobiony 
jest dziurkowanym haftem. wprowadzony 
później w niektórych okolicach dziurkowa-
ny żabot gdzie indziej się nie przyjął jako 
zbędny dodatek z innego rodzaju ubioru. 

jeśli żywotek jest ciasny, należy go pod 
pachami nadsztukować, by przedniczki 
były na przodzie, a nie po bokach. 

Do tradycyjnej biżuterii, jak hoczki, lań-
cuszek czy spinka (zastąpiona broszką), 
nie dodaje się kolczyków i bransolety, a od 

zegarka na rękę stosowniejszy jest zegarek 
kieszonkowy na lańcuszku założonym na 
szyi, noszony w kieszonce przyszytej do 
wewnętrznej strony przedniczki. korale 
są wykluczone. kosztowny srebrny pas, 
zakładany na przeposkę, nie jest konieczną 
częścią stroju, a jego tania namiastka z ce-
kinów i koralików nie jest zalecana, gdyż 
nie harmonizuje z elegancją reszty ubioru. 
nie jest też konieczny srebrny napierśnik. 

nakrycie głowy mężatek i wdów to ko-
ronkowy czepiec i odpowiednio związa-
na, niezachodząca na uszy szatka. włosy 
dziewcząt są odkryte i gładko zaczesane 
w tył, ewentualnie na środku z przedziałem. 
jeśli są wystarczająco długie, splata się je 
u dołu głowy w jeden warkocz ze wstąż-
ką w kolorze przeposki. w razie potrzeby, 
obecnie rzadko, u kobiet i dziewcząt do-
datkiem do tego, co napisano wyżej, jest 
chustka związana pod brodą. 

w chłodnych porach roku nosi się okry-
cie wierzchnie, szpyncer lub jaklę. Można 

też dodatkowo chronić się przed zimnem 
hacką (dużą wełnianą chustą z frędzlami) 
lub nosić ją na ręce jako ozdobę.

Ubrani po cieszyńsku mężczyźni i chłop-
cy na bruclek (kamizelkę), niezdobiony 
strzępiastymi pomponikami, mogą włożyć 
elegancką kamizol (kaftan). w razie braku 
ubioru cieszyńskiego mogą mieć na sobie 
ciemny ponadregionalny garnitur. Chodzi 
tu o ubiory wyjściowe. 

w ten sposób można powitać każ-
dą porę roku. proponowanym dniem 
jest piątek w pierwszy dzień lub przed 
pierwszym dniem wiosny (21 marca), lata  
(22 czerwca), jesieni (23 września) i zimy 
(22 grudnia). są też inne okazje. 

w najbliższym czasie spotykamy się 
w piątek, 17 marca, o godz. 16:00, czyli 
na powitanie wiosny. Miejscem spotkania 
będzie Korbasowy dwór. osoby, które 
pragną ubrać się po śląsku i przyjść na 
spotkanie, mogą telefonicznie (tel. 33 
857 72 73) zarezerwować stolik na hasło 
"po śląsku cały rok" (Mężatki i wdowy 
w czepcu. Mężczyźni i chłopcy po śląsku 
lub w ciemnym garniturze). 

jerzy krzyszPień

Śląskie ubiory 
regionalne, jak 

cieszyński czy góralski, 
na Śląsku Cieszyńskim, 

noszone są z dumą 
i radością przez 

młodych i starszych. 
Wkłada się ubiór 

własny, odziedziczony 
lub nowo uszyty. 

Koszułka – przód, ok. 1900, Gustaw Fierla 1977, mat. org.

Koszułka – przód, ok. 1900, Jaworze, fot. org.
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Łyżwiarstwo figurowe 
oczaruje Cieszyn
Weekend 10-12 marca będzie pełen sportowych emocji! Wszystko za sprawą 
łyżwiarstwa figurowego, które podbije cieszyńską halę Widowiskowo-sportową. 
zapraszamy do kibicowania, WsTęP WoLny! 

niespełna dwa tygodnie przed świato-
wym czempionatem w saitamie (japonia) 
publiczność w Cieszynie obejrzy poten-
cjalnych następców wielkich mistrzów – 
uczestników Młodzieżowych Mistrzostw 

polski (solistki, soliści oraz pary sportowe), 
a także Mistrzostw polski Młodzików (so-
listki i soliści w klasach: brązowej, srebrnej 
i złotej – w zależności od wieku i dodatko-
wo pary taneczne w klasie srebrnej, do 11. 
roku życia). to jednak nie wszystko. swoje 
Mistrzostwa polski będą też miały pary ta-
neczne z klasy junior młodszy a.

w tych dniach odbędzie się także pia-
stowski piruet 2023 – impreza z bogatą 
tradycją, jeden z najbarwniejszych spor-
towych symboli cieszyńskiego sportu 
ostatnich lat. współzawodnictwo solistek 
i solistów w ramach „piruetu” przewidziano 
dla kilkunastu kategorii dziecięcych i mło-
dzieżowych. Z kolei pary taneczne będą 
reprezentowały klasy: junior młodszy B, 
junior i senior. szczególny punkt programu 
to piastowski piruet amatorów 2023, czyli 
sportowa rywalizacja dla początkujących 
lub niezrzeszonych łyżwiarek i łyżwiarzy. 

szczegółowe informacje na temat Mi-
strzostw polski oraz piastowskiego piruetu 
2023 są dostępne pod numerami telefo-
nów: 502 586 777, 502 614 683, 605 250 
403. kontakt mailowy: kscieszyn@gmail.
com. program imprezy został opublikowany 
między innymi na www.sport.cieszyn.pl

zapraszamy, wstęp wolny! Zawody 
są współfinansowane ze środków Miasta 
Cieszyna oraz budżetu powiatu Cieszyń-
skiego. 

ks Cieszyn 

WydziaŁ sPorTu inFormuje

zapraszamy  
na lodowisko!

Zapraszamy na cieszyńskie lodowisko, 
które znajduje się w Hali widowiskowo-
-sportowej im. Cieszyńskich olimpijczy-
ków przy ul. sportowej 1 w Cieszynie. 
serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty. Harmonogram ślizgawek 
oraz cennik znajdują się na stronie sport.
cieszyn.pl.

jednocześnie przypominamy – jazda 
na łyżwach, w szczególności bez zacho-

wania odpowiednich zasad bezpieczeń-
stwa, może zakończyć się wypadkiem, 
którego skutki są trudne do przewidzenia. 
potwierdzają to sytuacje zdarzające się na 
cieszyńskim lodowisku, które nierzadko 
wymagają interwencji ratowników me-
dycznych, a nawet wizyty w szpitalnym 
oddziale ratunkowym. w związku z tym 
prosimy: noś kask podczas jazdy na łyż-
wach! nie przeceniaj swych umiejętności 
i możliwości! nie stwarzaj swoim zacho-
waniem zagrożenia dla innych! 

 ws

Więcej informacji?
informacje o bieżących wydarzeniach 

sportowych i rekreacyjnych znajdują się 
na stronie sport.cieszyn.pl oraz na Facebo-
oku sportowyCieszyn, a także na stronach 
i w mediach społecznościowych poszcze-
gólnych klubów i stowarzyszeń.

Zachęcamy kluby i stowarzyszenia do 
aktualizowania treści na swoich stronach 
oraz o przekazywanie bieżących informa-
cji do wydziału sportu Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie: sport@um.cieszyn.pl.  

 ws

fot. mat. pras. org.

fot. mat. pras. org.
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Medale dla cieszyńskich 
snowboardzistów!
od 20 do 22 lutego 
zawodnicy klubu 
"freestyle Sports union 
cieszyn" rywalizowali 
na ogólnopolskiej 
olimpiadzie młodzieży 
2023 w zakopanem 
z sześćdziesięcioma 
najlepszymi 
snowboardzistami z całej 
Polski. 

podczas trzech dni rywalizowano w kon-
kurencjach freestylowych: slope style i Big 
air oraz w snowcrossie, czyli konkurencji, 
w której trzeba jak najszybciej pokonać 
śnieżny tor przeszkód. swój życiowy rekord 
w konkurencji slope style uzyskał tymo-
teusz płatek, zdobywając srebrny medal 
w najliczniejszej i najtrudniejszej kategorii 
junior młodszy. rewelacyjnie spisały się 
również dziewczyny z klubu. amelia andrze-
jewska zdobyła srebro w kategorii juniorka, 
a Gaja ligocka – srebro w kategorii junior 
młodszy. Bardzo dobry występ zaliczyli 
również: Michalina ligocka, Maksymilian 
Mulawka i Michał Miś, zajmując miejsca 
w pierwszej dziesiątce. szczegółowe wy-
niki i opis zawodów na www.fb.com/skf.
fsu Gratulujemy! 

tekst i zdjęCia: Freestyle sPorts union Cieszyn

Zawodnicy z Cieszyna powołani do kadry Polski!
To naprawdę fantastyczna wiadomość! 
miło nam poinformować, że zawodnicy 
klubu sportowego shindo z Cieszyna 
zostali powołani do kadry Polski Pol-
skiego związku karate shotokan eska/
Wska na 2023 rok.

okres przygotowań do Mistrzostw Świata 
(portugalia) Mistrzostw europy (Hiszpania) 
będzie obejmował kadrowiczów od kwiet-
nia do listopada. w tym czasie odbędą się 
między innymi zgrupowania, konsultacje 
oraz zawody kontrolne i Mistrzostwa polski.

powołani zawodnicy (od lewej, stojący): 
polak łukasz, szafarczyk piotr, Chitrynie-
wicz Filip, krystek wiktoria, Bączek rok-
sana, płoskonka iga, Czernik tymoteusz, 
janiczek Franciszek oraz (na zdj. poniżej) 
Chrośnik Maria.   ks shindo

fot. KS Shindo fot. KS Shindo
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Za nami iX bal aniołów
Członkinie międzynarodowej organizacji soroptimist international klub w Cieszynie 
działają na rzecz kobiet i dzieci oraz lokalnej społeczności, realizując między innymi 
wieloletni projekt „bal aniołów”. 20 lutego dzieci z niepełnosprawnościami spotkały 
się na balu w Cok „dom narodowy” już po raz 9. 

Dzięki staraniom członkiń klubu po-
zyskano dofinansowanie ze środków pu-
blicznych Miasta Cieszyna oraz powiatu 
Cieszyńskiego. w otwarciu balu wzięły 
udział i powitały dzieci Burmistrz Mia-
sta Cieszyna Gabriela staszkiewicz oraz 
wicestarosta powiatu Cieszyńskiego ja-
nina żagan. 

20 lutego w sali Domu narodowego 
(Cok "Dom narodowy" był – jak zawsze 
– współorganizatorem wydarzenia) bawi-
ło się ponad 150 dzieci, podopiecznych 
cieszyńskich i powiatowych szkół integra-
cyjnych oraz placówek orew i Zpswr. 
tańcami i zabawami dzieci kierowała ani-
matorka róża Miczko-włosińska, a także 

jan potysz oraz Dj adacho. opiekunom 
pomagali studenci z Uniwersytetu Ślą-
skiego, harcerze i młodzież z Zespołu 
szkół im. wł. szybińskiego w Cieszynie. 
w przerwie zabawy dzieci skorzystały 
z poczęstunku, a wracając do domów, 
otrzymywały prezenty.

partnerzy tego przedsięwzięcia to: 
Miasto Cieszyn, powiat Cieszyński, Cok 
„Dom narodowy”, Zespół szkół im. wł. 
szybińskiego, ZHp Hufiec Ziemi Cieszyń-
skiej, UŚ wydział sztuki i nauk o eduka-
cji, jan potysz, „Galimatias”, Videopasja. 
Zorganizowanie balu w tak atrakcyjnej 
formie nie byłoby możliwe bez finansowe-
go wsparcia licznych darczyńców: DZMt 
Michał teodorowski, Bank spółdzielczy 
w Cieszynie, Ubezpieczenia kania Finanse, 
Biuro perfekt Bielsko-Biała, ludwig Cze-
kolada skoczów, Medi partners Hażlach, 
Barbara i janusz wijowie, piotr Gabriel.

Zaangażowanie uczniów, studentów, 
harcerzy i wszystkich wspierających nas 
ludzi, którzy uczestniczyli w naszym pro-
jekcie, pozwala z optymizmem patrzeć 
w przyszłość i mieć nadzieję, że w przy-
szłym roku będziemy się razem bawić 
na jubileuszowym, dziesiątym już „Balu 
aniołów”. 

soroPtiMist international

Śląskie NoWEFIo – za nami kolejne szkolenie
22 lutego w bibliotece miejskiej w Cie-
szynie odbyło się spotkanie dedykowane 
młodym organizacjom pozarządowym 
i grupom nieformalnym. szkolenie 
przeprowadziła izabela baszczyńska 
– animatorka z bielskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. na wydarzenie 
zaprosił uczestników urząd miejski 
w Cieszynie. 

spotkanie dotyczyło naboru wnio-
sków w konkursie grantowym Śląskie 
noweFio na lata 2021-2023 i zostało 
zorganizowane w celu uzyskania szcze-
gółowych informacji dotyczących reali-
zacji projektu, a także omówienia zasad 
przygotowania wniosków oraz informacji 
o kryteriach oceny. 

przypomnijmy, operatorami konkur-
su są: stowarzyszenie Bielskie Centrum 
przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz 
Centrum rozwoju inicjatyw społecznych 
Cris z rybnika. konkurs finansowany 
jest przez narodowy instytut wolno-
ści – Centrum rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego ze środków rządowego 
programu Fundusz inicjatyw obywatel-
skich noweFio na lata 2021-2030.

nabór wniosków dotyczy konkursu na:
realizację lokalnych inicjatyw, czyli 

działań w dowolnej ze sfer pożytku pu-
blicznego, które będą realizowane na 
terenie województwa śląskiego,

dotacje na rozwój, czyli podniesienie 
kwalifikacji, zakup sprzętu lub oprogra-

mowania, adaptacja lokalu,
wsparcie animacyjne, czyli pomoc 

w opracowaniu koncepcji projektów 
i ich realizacja,

wsparcie edukacyjne, czyli pomoc tech-
niczna i merytoryczna związana z przy-
gotowaniem i rozliczaniem wniosków.

Maksymalna kwota dotacji wynosi:
do 8.000 zł na działania (lokalne ini-

cjatywy) realizowane przez młode orga-
nizacje lub grupy nieformalne,

do 6.000 zł na rozwój młodych or-
ganizacji. 

więcej informacji: http://fio.bcp.org.pl/ 
Bsk

fot. org.
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Cieszyński UtW zaprasza! 
Człowiek rozwija się przez całe życie. każdy wiek i każda pora jest 
dobra na naukę, tym bardziej, jeśli ktoś nie lubi bezczynnego siedzenia 
w domu i chce być aktywnym. z propozycją ciągłego poszerzania wiedzy, 
pobudzania do aktywności społecznej i aktywizacji osób starszych 
przychodzi Cieszyński uniwersytet iii Wieku. 

pierwsza inauguracja roku akademic-
kiego CUtw odbyła się 16 grudnia 2004 
roku, czyli blisko dziewiętnaście lat temu. 
Dzięki niemu zawiązało się niemało przy-
jaźni, mnóstwo osób zyskało możliwość 
dalszego kształcenia i poszerzania swoich 
horyzontów, pasji i zainteresowań, ale nie 
tylko – wielu członków Utw mogło również 
zadbać o swoją kondycję fizyczną.

podstawową formą edukacyjną są wy-
kłady plenarne, które odbywają się dwa 
razy w miesiącu. natomiast raz w miesiącu 
spotykają się słuchacze sekcji tematycz-
nych, które dają szansę pogłębiania wie-
dzy i wymiany myśli w zakresie wybranych 
tematów i dziedzin. – wszystkie wykłady 
i prelekcje prowadzone są przez nauczy-
cieli akademickich, naukowców oraz zna-
nych i ciekawych prelegentów – wyjaśnia 
lucyna Bałandziuk, prezes Utw. – Mamy 
tutaj również możliwość uczenia się języka 
angielskiego i niemieckiego oraz obsługi 
komputera. 

Cieszyński Uniwersytet iii wieku za-
pewnia słuchaczom ćwiczenia umysłu – 
chodzi tu o redukcję ryzyka wystąpienia 
problemów z pamięcią czy koncentracją, 
na przykład za pomocą działającej na Utw 
sekcji brydżowo-szachowej, ale również gier 
planszowych. istotną rolę w stymulowaniu 
rozwoju i samorealizacji osób odgrywają 
warsztaty artystyczne, stanowiące formę 
terapii przez sztukę. Zainteresowani mają 
możliwość rozwijania swoich zdolności 
w sekcji malarskiej i ceramicznej, w sek-
cjach muzycznych, tanecznych i filmowych. 

 – Musimy również pamiętać, że obok 
pracy umysłowej, ważnym czynnikiem 
podtrzymującym zdrowie i zapobiegają-
cym przedwczesnemu starzeniu się jest 
aktywizacja fizyczna. ruch wpływa na po-
zytywną samoocenę swojego stanu zdro-
wia, a tym samym – podejście do świata. 
nasz Uniwersytet wpisuje się doskonale 
w ten scenariusz, poprzez działające na 
Utw sekcje gimnastyczne, takie jak sek-
cja ogólnorozwojowa, pilates, gimnastyka 
w wodzie, sekcja pływania, rehajogi, czy 
sekcje w plenerze, takie jak gry w boule 
oraz nordic walking – wylicza lucyna Ba-
łandziuk.

to jeszcze nie wszystkie działania, które 
zapewnia studentom Uniwersytet iii wie-

ku. wyliczać można długo, ale ważnym ele-
mentem integracji i zacieśniania wspólnych 
relacji są również organizowane wyjazdy 
krajowe i zagraniczne, imprezy naukowe, 
integracyjne, kulturowe o regionalnym 
lub ogólnopolskim zasięgu. studenci mają 
również możliwość startu w ogólnopol-
skich olimpiadach sportowych seniorów.

nie zamykajcie się w czterech ścianach, 
nie uciekajcie w samotność, ale odważcie 
się zrobić ten pierwszy krok. potem bę-
dzie już tylko łatwiej i z pewnością każdy 
poczuje się ważną częścią tej czterystu-
osobowej grupy. 

 – w dobie postępującego starzenia się 
społeczeństwa nasza oferta edukacyjna 
daje najstarszej części mieszkańców moż-
liwość realizowania własnych pasji, wła-
snych zainteresowań. kultura, edukacja, 
sport, turystyka… wachlarz propozycji jest 
bardzo szeroki – podkreśla prezes Utw. – 
Zapraszamy. warto przyjść i przekonać się 
na własnej skórze, jak wiele się tu dzieje.

 jak zapisać się na Cieszyński uniwer-
sytet iii Wieku?

 – po pierwsze, najważniejsze są chę-
ci – mówi pani Bałandziuk. – słuchaczem 
Uniwersytetu może zostać każda osoba, 
która jest w wieku powyżej 55 lat, podpi-
sze deklarację członkowską, uiści wpisowe 
w wysokości 30 zł, a także opłaci składkę 
roczną w wysokości 100 zł. Co istotne, 
członkami mogą być również osoby za-
mieszkujące w Czechach. 

Zapisów można dokonać  w biurze Cie-
szyńskiego Uniwersytetu iii wieku (w ad-
ministracji kampusu Cieszyńskiego na 
Uniwersytecie Śląskim, od ul. niemcewi-
cza, budynek G k/ Biblioteki, parter – po-
kój G1.15). Dyżury odbywają się w każdą 
środę w godzinach 10:00 – 12:00, tel. 536 
257 624. Zapisujący się powinni mieć przy 
sobie dowód osobisty. nabór nowych 
członków prowadzony jest również za po-

średnictwem strony internetowej: http://
utwcieszyn.us.edu.pl. , na której znajduje 
się komplet dokumentów, jakie należy wy-
drukować, wypełnić, podpisać, zeskanować 
lub sfotografować, a następnie przesłać je 
na adres e-mail: utw.cieszyn@gmail.com. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofer-
tą Cieszyńskiego Uniwersytetu iii wieku 
i bieżącymi wydarzeniami na stronie in-
ternetowej http://utwcieszyn.us.edu.pl.

wszystkich serdecznie zapraszamy! 
Utw to pogłębianie wiedzy, poszerzanie 
zainteresowań, rozbudzanie twórczych 
postaw. 

Bsk

nie zamykajcie się  
w czterech ścianach,  

nie uciekajcie 
w samotność – zapiszcie 

się na uTW!

Wizyta w skansenie Nadole, fot. UTW

fot. UTW

Wizyta w Pucku, fot. UTW
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Gdy w kranie nie ma wody 
awarie samochodów, sprzętu aGd czy rTV nie dziwią nikogo, bo wszak każde 
urządzenie ma prawo się zepsuć. Podobnie rzecz się ma z wodociągową siecią, która 
również może ulec uszkodzeniu. komu zgłaszać informacje o tym, że z kranu nie leci 
woda lub jej ciśnienie jest słabe? Gdzie szukać informacji o tym, kiedy awaria może 
zostać usunięta? zapraszamy do lektury.

na początek ważna informacja – sieć 
wodociągowa wodociągów Ziemi Cie-
szyńskiej liczy ponad 2000 km długości. 
Mówiąc obrazowo, jest to dystans, jaki 
dzieli Ustroń z londynem. siłą rzeczy na tak 
długiej sieci awarie były, są i będą. ważne, 
aby wZC otrzymywały szybką i dokładną 
informację o takim wypadku, a mieszkań-
cy wiedzieli, gdzie zgłaszać awarie oraz jak 
szukać informacji o tym, kiedy zakończą się 
utrudnienia w korzystaniu z wody. 

sercem systemu czuwającego nad 
prawidłowym zaopatrywaniem w wodę 
odbiorców z powiatu cieszyńskiego jest 
Centralna Dyspozytornia wZC, która 
znajduje się w Ustroniu, w siedzibie spół-
ki. skontaktujemy się z nią, dzwoniąc na 
alarmowy numer 994. pracownicy wZC 
do dyspozycji mają nowoczesny system 
monitoringu, który pozwala na bieżąco 
obserwować, co dzieje się w sieci. – to 
znaczy obserwować, jak wygląda bieżące 
zużycie wody i reagować na pojawiające się 
potrzeby sterując urządzeniami wodocią-
gowymi. innymi słowy, pracownicy dbają 
o to, aby wody w kranach nie zabrakło, 
a jej ciśnienie w sieci było odpowiednie. 
wspomniany system pozwala również wy-
chwytywać awarie, gdyż pokazuje miejsca, 
w których nagle i niespodziewanie wystą-
piło gwałtowne zwiększenie zużycia wody 
– mówi pracujący w wZC jarosław wisełka. 

w Centralnej Dyspozytorni pracy jest 
zawsze w bród – także w nocy, gdy zu-

życie wody z oczywistych względów na 
kilka godzin spada. wtedy to dyżurujący 
pracownik wZC ma czas na analizowanie 
danych, które są zbierane dzięki wykorzy-
stywanemu systemowi. prócz tego może 
także ustawić specjalne alarmy, które sy-
gnalizują, jeśli coś jest nie tak. ale moni-
torowanie pracy sieci i reagowanie na to, 
co się w niej dzieje, to tylko jedno z zadań 
dyspozytorów wZC. istotnym jest również 
bieżąca obsługa klientów, którzy telefonują 
z wiadomością o awarii, braku wody lub jej 
zbyt niskim ciśnieniu oraz chcą się dowie-
dzieć, co jest przyczyną tych problemów 
i kiedy się one skończą. niestety, część 
osób kontaktujących się z dyspozytorem 
zapomina, że po drugiej stronie też jest 
człowiek, który nie jest wrogo nastawiony, 
a wręcz przeciwnie – chce pomóc. – prze-
ważnie ludzie dzwonią zdenerwowani, więc 
staramy się ich uspokoić. i jeśli dzwoni ktoś 
ze zgłoszeniem awarii w miejscu, gdzie 
wiemy, że przewidywana jest wymiana 
sieci, to udzielając informacji na temat 
aktualnej awarii, jednocześnie wyjaśnia-
my, że w przyszłości jest tam planowana 
modernizacja sieci i prosimy o wyrozu-

miałość. taka wiadomość wielu klientów 
uspokaja. rozumiemy emocje dzwoniących 
do nas osób, bo to oczywiste, że każdy 
chce mieć w kranie wodę, a kiedy jej nie 
ma, ciśnienie jest słabiutkie, to pojawiają 
się nerwy. ale w przypadku awarii należy 
uzbroić się w cierpliwość, identycznie jak 
w przypadku uszkodzenia sieci energe-
tycznej, co przecież również co jakiś czas 
się zdarza – mówi wojciech jasiok. według 
dyspozytorów jest też inna grupa klien-
tów, tak zwanych „weekendowych”. oni 
sporadycznie przyjeżdżają do swoich „let-
nich" czy też "drugich" domów, odkręcają 
wodę i okazuje się, że jest ona brudna. Co 
wówczas robią? Z reguły najpierw dzwonią 
do wZC. a przecież wiadomo, że jeśli jest 
gdzieś rura stalowa, w której dłuższy czas 
woda stała w bezruchu, to może wytrącić 
się żelazo i zabarwić wodę. wystarczy jej 
chwilowe odpuszczenie i wszystko powinno 
wrócić do normy. oczywiście dyspozytorzy 
wZC w takich sytuacjach zachęcają, aby tę 
brudną wodę wykorzystać do innych celów, 
na przykład podlać nią rośliny. Bywa i tak, 
że pod numer 994 dzwonią osoby będące 
pod wpływem alkoholu. niestety bywają 
przy tym wulgarni. 

wielu klientów myśli, że dyspozytor po-
trafi wszystko załatwić, że wszystko zależy 
od niego i że rozwiąże on każdy wodocią-
gowy problem. tymczasem tak nie jest. 
w wielu przypadkach jest tylko pośred-
nikiem między klientem a pracownikami, 
którzy usuwają awarię. Zdarza się tak, że 
w trakcie usuwania jednej awarii pojawia 
się inna, poważniejsza i wtedy trzeba zde-
cydować, która z nich wymaga szybszej 
interwencji. – Często przy kilku awariach 
w jednej miejscowości ludzie dzwonią do 
nas z pretensjami, że nie widzą, aby ktoś 
usuwał awarie przy jego ulicy, tymczasem 
nasi ludzie, w pocie czoła, usuwają inną, 
która jest na tyle poważna, że swoim zasię-
giem obejmuje większą część danej miej-
scowości, a nie tylko jednej ulicy – mówią 
dyspozytorzy.

Czasami na przeszkodzie usunięcia awa-
rii stoją inne media, które kolidują z siecią 
wodociągową. Bywa, że pracownicy wZC, 
wykonując wykop w celu usunięcia awarii, 
natrafiają na inną, podziemną infrastruk-
turę techniczną, której na mapie nie było. 

numer alarmowy do 
Centralnej dyspozytorni 

Wodociągów ziemi 
Cieszyńskiej: 994

fot. mat. pras. WZC

>>
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Woda w Cieszynie  
przydatna do spożycia 
Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Cieszynie poinformowała, że 
stwierdzono przydatność wody wodociągowej do spożycia przez ludzi na terenie 
Cieszyna. Psse dokonało oceny obszarowej i okresowej za 2022 rok. Warto jednak 
zaznaczyć, że woda ta charakteryzuje się niskimi wartościami magnezu. Warto więc 
zadbać o dostarczanie do organizmu przyswajalnego magnezu. 

Za dostarczenie wody do Cieszyna od-
powiadają wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 
sp. z o.o. w Ustroniu. Cieszyn zaopatry-
wany jest w wodę do spożycia przez 2 
wodociągi publiczne, z czego wodociąg 
pogórze oparty jest na wodzie podziemnej 
(ujęcie wody na terenie obszaru wiejskie-
go Miasta i Gminy skoczów), natomiast 
wodociąg nova Ves oparty jest na wodzie 
powierzchniowej (ujęcie wody w repu-
blice Czeskiej).

stacje uzdatniania wody dla wodocią-
gów pogórze i nova Ves zlokalizowane 
są poza obszarem Cieszyna, w związku 
z czym na terenie miasta nie ma bezpo-
średniej produkcji wody.

w 2022 r. na teren Cieszyna dostar-
czano z tych wodociągów łącznie średnio 
około 8 016,0 m3/d wody, w tym:

1. z wodociągu pogórze – 7966,3 m3/d
2. z wodociągu nova Ves – 49,7 m3/d
w 2022 r. 34200 mieszkańców miasta 

korzystało z wody pochodzącej z wodo-
ciągów będących pod stałą kontrolą za-
równo państwowej inspekcji sanitarnej, 
jak i przedsiębiorcy wodociągowego. po 
przeanalizowaniu wszystkich wyników 
badań wody przeznaczonej do spoży-
cia, wykonanych w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2022 r., ppis w Cieszynie 

stwierdził przydatność wody do spożycia 
dostarczanej przez nadzorowane wo-
dociągi mieszkańcom miasta Cieszyna.

w wodzie wodociągowej na terenie 
Cieszyna stwierdzane były, podobnie 
jak w  latach ubiegłych, niskie wartości 
magnezu, w związku z powyższym w dal-
szym ciągu celowym jest stosowanie przez 
mieszkańców żywności bogatej lub wzbo-
gaconej w przyswajalny magnez. Magnez 
stabilizuje funkcje układu nerwowego 
i usprawnia pracę szarych komórek. Bio-
rąc udział w przemianie węglowodanów, 
białek oraz tłuszczów, warunkuje dostawę 
energii do tkanek i komórek organizmu, 
zwłaszcza do wrażliwych na jej niedobór 
komórek nerwowych mózgu. Zmniejsza 
też ich nadpobudliwość, działając na or-
ganizm uspokajająco. poprawia pamięć 
i myślenie. Magnez jest odpowiedzialny 
za sprawne działanie układu naczynio-
wo-sercowego. Magnez nie tylko zapo-
biega chorobom serca, ale wspomaga 
ich leczenie. jeśli w organizmie wystę-
puje niedobór magnezu, ściany naczyń 
krwionośnych mogą się obkurczać, a to 
prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. 

Mat. Pras./ red. aB

wtedy trzeba chwilowo przerwać prace, 
aby jej nie uszkodzić. trzeba też pamiętać 
o tym, że przy tego typu działaniach zdarza 
się czasem coś nieoczekiwanego, przez co 
zakładany czas pracy ulega wydłużeniu. 

warto jednak pamiętać, że pracownicy 
wZC umieszczają na stronie internetowej 

spółki (www.wzc.com.pl) informacje o każ-
dym wyłączeniu wody i  jest to szybkie 
oraz wygodne źródło uzyskania informa-
cji o tym, dlaczego w kranie nie ma wody 
i jak przypuszczalnie długo taka sytuacja 
potrwa, lub gdzie jest podstawiona beczka 
z wodą, jeżeli sytuacja tego wymaga. Do-
datkowo komunikaty takie nagrywane są 
na telefon, gdzie każdy może je odsłuchać. 
tymczasem wiele osób nie korzysta z tych 
informacji, ale koniecznie chce rozmawiać 
z dyspozytorem. w efekcie dochodzi do 
blokowania alarmowej linii telefonicznej. 
– klienci mają pretensje, że nie odbieramy 
telefonów, a my nie jesteśmy w stanie tego 
zrobić, bo w tym samym czasie dzwoni do 
nas kilkadziesiąt osób. Dlatego zachęcamy 

do wysłuchania informacji nagranych na 
telefonie. wszystko co wiemy, zawieramy 
w naszych komunikatach – mówi tomasz 
roszak. 

przed próbą dodzwonienia się do wZC 
warto więc sprawdzić aktualności na stronie 
internetowej spółki lub odsłuchać nagrany 
komunikat. a jeśli dzwonimy w celu prze-
kazania wiadomość o awarii, pamiętajmy 
o precyzyjnym informowaniu, co i gdzie 
się dzieje, emocje oraz pretensje zosta-
wiając z boku, bo one nie tylko wydłużą 
czas rozmowy, ale także mogą utrudnić 
przekazanie konkretnych wiadomości. 

wodoCiągi zieMi Cieszyńskiej / red. aB

informacje  
o wyłączeniach wody 

i orientacyjnym czasie 
zakończenia awarii 

znajdują się na  
www.wzc.com.pl

fot. Unsplash

>>
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sprzedaż mieszkań z bonifikatą
PrzyPominamy, że najemCy LokaLi komunaLnyCh mają możLi-
WoŚć zakuPu WynajmoWaneGo na Czas nieoznaCzony miesz-
kania z boniFikaTą. uPraWnienie To oboWiązuje do 31.12.2023 r. 

warunki udzielenia bonifikaty oraz ich wysokość określa Uchwała nr Xii/129/19 rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych. Biorąc pod uwagę fakt, że procedura sprzedaży mieszkania ze względu na ustawowe obowiązki trwa 
około 6 miesięcy, osoby chcące nabyć mieszkanie z zastosowaniem bonifikat określonych w/w uchwałą powinny złożyć 
odpowiedni wniosek w wydziale Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego najpóźniej w pierwszym półroczu 
2023 r. 

wniosek ten wraz z niezbędnym oświadczeniem można pobrać na stronie Biuletynu informacji publicznej Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie w zakładce [jak załatwić sprawę], [nieruchomości i grunty], [sprzedaż komunalnych lokali mieszkal-
nych na rzecz najemców] lub w Urzędzie Miejskim. 

wszelkich informacji w tej sprawie udziela wydział Gospodarki nieruchomościami pod nr tel. 33 4794 232 lub 33 4794 230. 

Mieszkania do remontu
zakŁad budynkóW miejskiCh W Cieszynie sPóŁka z o.o. inFormu-
je, że PrzeznaCza do najmu WoLne LokaLe mieszkaLne PoŁożo-
ne W Cieszynie: 

 przy ul. sejmowej nr 2/5 – 46.49 m2,

 przy ul. wyższa Brama nr 11/6 – 27.54 m2,

 przy ul. Chrobrego nr 17/6 – 50.60 m2,

 przy ul. wyspiańskiego nr 9/6 – 70.64 m2,

których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem 
i na własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

ogłoszenie zostało umieszczone na stronach internetowych 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 14:30 lub pod nr tel. 33 851 18 86. 

nieruchomości do zbycia
burmisTrz miasTa Cieszyna inFormuje, że PrzeznaCzono do 
zbyCia, W Trybie bezPrzeTarGoWym, na rzeCz akTuaLneGo na-
jemCy:

 lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. tomanka 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 3949/131438 części.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od 
dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 16 marca 2023 r.
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obwieszczenie 
na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),

burmisTrz miasTa Cieszyna Podaje do PubLiCznej WiadomoŚCi inFor-
maCję o  PrzysTąPieniu do PrzeProWadzenia sTraTeGiCznej oCeny od-
dziaŁyWania na ŚrodoWisko oraz o rozPoCzęCiu konsuLTaCji sPoŁeCz-
nyCh ProjekTu dokumenTu Pn. „PLan dziaŁań na rzeCz zróWnoWażonej  

enerGii i kLimaTu dLa miasTa Cieszyna”.
Możliwość zapoznania się z powyższymi opracowaniami oraz udział społeczeństwa zapewnia się poprzez:

 publiczne wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, rynek 1, pokój nr 117, od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie od dnia 15 marca do dnia 6 kwietnia 2023 r.;

 zamieszczenie dokumentacji wraz z niniejszym obwieszczeniem w Biuletynie informacji publicznej Miasta Cieszyna 
(https://bip.um.cieszyn.pl/);

 zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie; na łamach informatora 
„wiadomości ratuszowe”.

Zgodnie z art. 40 przytoczonej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie 
pisemnej pod adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 Cieszyn; ustnie do protokołu; za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
ochrona@um.cieszyn.pl (lub na adres wykonawcy dokumentu: oscik@atmoterm.pl). uwagi i wnioski można zgła-
szać w dniach od 15 marca do 6 kwietnia 2023 r.

organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach przeprowadzonej procedury z udzia-
łem społeczeństwa jest Burmistrz Miasta Cieszyna. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub 
wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

opracowanie dokumentu pn. „plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Cieszyna” jest reali-
zowane w ramach projektu pn. „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast popt 2014-
2020”, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej – Funduszu spójności – program operacyjny pomoc tech-
niczna 2014-2020.

opłaty – odpady komunalne 
uPrzejmie PrzyPominamy PańsTWu, że 17 kWieTnia 2023 r. 
uPŁyWa Termin PŁaTnoŚCi oPŁaTy za GosPodaroWanie odPa-

dami komunaLnymi za i kWarTaŁ 2023 r.
wpłaty można dokonać w następujący sposób:

 – na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 – na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone w Biuletynie informacji publicznej i na stronie inter-
netowej Cieszyna,

 – w kasie podatkowej Urzedu Miejskiego w Cieszynie na ul. srebrnej 2 w godzinach: poniedziałek 13:00 – 16:00, wtorek 
– piątek 9:00 – 12:00.

informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za któ-
rych należność jest regulowana przez spółdzielnie Mieszkaniowe oraz wspólnoty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 479 42 97.
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inwestycje ekologiczne  
 – dotacje celowe 

inFormaCja o dodaTkoWym naborze WnioskóW na doTaCje do inWesTy-
Cji ekoLoGiCznyCh PLanoWanyCh do reaLizaCji W 2023 roku
Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że w terminie od 3 marca do 3 kwietnia 2023 r. włącznie, przeprowadzony zo-
stanie nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji w 2023 r., a polegających na:

 ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez zastąpienie niskosprawnych pieców węglowych piecami gazowymi, olejo-
wymi, elektrycznymi; podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej; wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, takich 
jak systemy solarne lub pompy ciepła),

 uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej (poprzez likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przy-
domowych oczyszczalni ścieków i podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przyłącza gra-
witacyjnego bądź ciśnieniowego; wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Cieszyn, znajdują-
cych się poza obszarem aglomeracji),

 zwiększeniu retencji wód opadowych na terenie miasta poprzez realizację systemów do gromadzenia wód opa-
dowych i ograniczania ich odpływu w miejscu powstawania (poprzez zakup i montaż bądź wykonanie zbiorników i in-
frastruktury technicznej do magazynowania i wykorzystania wód opadowych lub przeprowadzenie prac instalacyj-
no-remontowych umożliwiających dostosowanie wyłączonych z eksploatacji osadników na nieczystości ciekłe, bądź 
przydomowych oczyszczalni do funkcji magazynowania i wykorzystania wód opadowych).

o dotacje mogą się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w tym osoby fizyczne), które są 
posiadaczami mieszkalnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych w gra-
nicach administracyjnych Gminy Cieszyn.

Formularze wniosków dostępne są w wydziale ochrony Środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie 
informacji publicznej Cieszyna (na stronie internetowej https://bip.um.cieszyn.pl/). wypełnione wnioski wraz z wyma-
ganymi załącznikami można składać bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego na parterze budynku ra-
tusza, w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, rynek 1, 43-400 
Cieszyn (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu).

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w wydziale ochrony Środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, rynek 1, pok. 117, tel. 334794271, 334794272, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl

inFormaCja o  naborze WnioskóW o  udzieLenie doTaCji CeLo-
WyCh dLa sPóŁek WodnyCh dziaŁająCyCh na Terenie Cieszyna 
Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn do-
tacji celowych dla spółek wodnych działających na jej terenie, na dofinansowanie prac i inwestycji plano-
wanych do realizacji w 2023 r., związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, a także 

z finansowaniem lub dofinansowaniem inwestycji polegających na wykonaniu melioracji wodnych lub urządzeń wod-
nych na terenie Gminy Cieszyn.

Zasady udzielania dotacji, w tym szczegółowy zakres wniosku, określa uchwała nr XliX/585/23 rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Cie-
szyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. woj. Śląsk. z 2023 r., poz. 1147).

wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie do dnia 31 marca 2023 r. bezpośrednio w kance-
larii ogólnej Urzędu Miejskiego na parterze budynku ratusza, w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą poczto-
wą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, rynek 1, 43-400 Cieszyn (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do 
Urzędu, wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia). przyznanie dotacji nastąpi w terminie do 30 kwietnia 
2023 r. Dotacje przyznane zostaną zgodnie z kolejnością składania wniosków, w miarę posiadanych przez Gminę Cie-
szyn i zaplanowanych na ten cel środków finansowych. 

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w wydziale ochrony Środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, rynek 1, pok. 117, tel. 334794270, 334794271, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl
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ewidencja obiektów turystycz-
nych – ważna informacja 

burmisTrz miasTa Cieszyna PrzyPomina, że osoby ŚWiadCząCe usŁuGi 
noCLeGoWe W obiekTaCh innyCh niż obiekTy hoTeLarskie zoboWiązane 
są zGŁosić Taki obiekT do eWidenCji ProWadzonej W Gminie WŁaŚCiWej ze 
WzGLędu na miejsCe PoŁożenia obiekTu. 
obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi np. wynajmu mieszkań lub pokojów w obiektach, które nie 
są obiektami hotelarskimi (czyli nie otrzymały kategoryzacji od Marszałka województwa Śląskiego i nie są: hotelem, 
motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie 
z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc nocle-
gowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, 
usług z tym związanych. inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to: ośrodki wczasowe, ośrodki kolo-
nijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione 
w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi 
i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są 
także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenia obiektu można dokonać poprzez złożenie dokumentów w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego. należy 
uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
w inG Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 lub w kasie urzędu przy ul. srebrnej 1).

Dokumenty są do pobrania na stronie www.cieszyn.pl w zakładce „jak załatwić sprawę” – „wydział kultury i promocji 
Miasta” – „ewidencja obiektów turystycznych”. szczegółowych informacji na ten temat udziela pracownik wydziału 
kultury i promocji Miasta, pok. 103, tel. 33 4794 241.

podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych; rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy 
z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

nabór uzupełniający do GrDpp
oGŁoszenie o naborze uzuPeŁniająCym PrzedsTaWiCieLi or-
GanizaCji PozarządoWyCh oraz PodmioTóW WymienionyCh 

W arT. 3 usT. 3 usTaWy o dziaŁaLnoŚCi PożyTku PubLiCzneGo i o WoLonTa-
riaCie do Gminnej rady dziaŁaLnoŚCi PożyTku PubLiCzneGo W Cieszynie
Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Gminnej radzie Działalności pożytku 
publicznego w Cieszynie. 

swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których 
terenem działalności jest gmina Cieszyn.

termin zgłoszeń upływa dnia 31 marca 2023 roku o godz. 14:30.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: urząd miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, rynek 1 lub drogą elektronicz-
ną: urzad@um.cieszyn.pl. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

sPoTkanie z mieszkańCami – CzysTe PoWieTrze
21 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (ratusz, ul. rynek 
1) w sali 126 (i piętro) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami poświęcone programowi "Czyste 
powietrze". wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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konsultacje społeczne
inFormujemy, że zakońCzyŁy się nasTęPująCe konsuLTaCje 
sPoŁeCzne:

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały rady Miejskiej Cieszyna w spra-
wie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opła-
ty targowej, zasad jej ustalania i poboru (Zarządzenie nr 0050.78.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lutego 
2023 roku),

 z mieszkańcami Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru (Zarządzenie nr 0050.78.2023 Burmi-
strza Miasta Cieszyna z dnia 13 lutego 2023 roku),

 z mieszkańcami Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2023 roku (Zarządzenie nr 0050.72.2023 Burmistrza Miasta Cieszy-
na z dnia 13 lutego 2023 r.)

raporty z tych konsultacji zostały opublikowane:

 na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce „aktualności”,

 na stronie internetowej Bip Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce „tablica ogłoszeń”.

nieruchomość do wynajęcia
burmisTrz miasTa Cieszyna inFormuje, że zaTWierdziŁa do Wy-
najęCia na Czas oznaCzony 2 LaTa W  drodze PrzeTarGu nie-

oGraniczoneGo
 wykaz nieruchomości obejmujący część działki nr 23/2 obr. 42 położonej przy ul. kiedronia w Cieszynie o pow. 12,5 

m2 z przeznaczeniem na miejsce parkingowe.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie (rynek 1, i piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) 
na okres 21 dni tj. od dnia 7 marca do 28 marca 2023 r.

praca w Urzędzie Miejskim 
burmisTrz miasTa Cieszyna oGŁosiŁa nabór na WoLne sTano-
Wiska urzędniCze:

 stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w wydziale ochrony Środowiska i rolnictwa. termin składania 
ofert: 21.03.2023 do godz. 15:30.

 kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika miejskiego ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i kartogra-
ficznej w wydziale Geodezji, kartografii i katastru. termin składania ofert: 21.03.2023 do godz. 15:30.

 kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika referatu strategii i infrastruktury miejskiej w wydziale stra-
tegii i rozwoju Miasta. termin składania ofert:: 20.03.2023 do godz. 16:30.

oferty należy składać w podanych wyżej terminach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, przesłać pocztą  
na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 Cieszyn lub za pomocą epUap. szczegółowe informacje doty-
czące naborów znajdują się w Biuletynie informacji publicznej www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce "praca".
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Kino "Piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

10-14.03, g. 14:00 sZCZĘŚCie Mikołajka 
– dubbing (animowany/familijny), Francja, 6

10-14.03, g. 15:45 wrÓżka ZĘBUsZka 
– dubbing (animowany/familiny), niemcy/
luksemburg, 5

10-14.03, g. 17:45 Filip (dramat/wojen-
ny), polska, 15

10-14.03, g. 20:15 MasZ Ci los (kome-
dia), polska, 15

14.03, g. 10:00 seanse Dla seniorÓw 
i nie tylko (Zaprasza Uniwersytet iii wieku) 
– wielka sZtUka na wielkiM ekranie: 
MoDiGliani. portret oDarty Z leGenDy 
– napisy (dokument), włochy, 12

15-16.03, g. 14:00 sZCZĘŚCie Mikołajka 
– dubbing (animowany/familijny), Francja, 6

15-16.03, g. 15:45 wrÓżka ZĘBUsZka 
– dubbing (animowany/familiny), niemcy/
luksemburg, 5

15-16.03, g. 17:45 MasZ Ci los (komedia), 
polska, 15

15.03, g. 19:45 wielka sZtUka na 
wielkiM ekranie: MoDiGliani. portret 
oDarty Z leGenDy – napisy (dokument), 
włochy, 12

16.03, g. 19:45 DkF Fafik – pożeGnania: 
leonard pietraszak (1936 – 2023)*

17-21.03, g. 14:00 wrÓżka ZĘBUsZka 
– dubbing (animowany/familiny), niemcy/
luksemburg, 5

17-21.03, g. 16:00 MUMie – dubbing (ani-
mowany/familijny), Hiszpania, 6

17-21.03, g. 18:00 opiekUn (dramat/reli-
gijny), polska, 15

17-21.03, g. 20:00 wyrwa (thriller), 
polska, 15

22-23.03, g. 15:15 MUMie – dubbing (ani-
mowany/familijny), Hiszpania, 6

22-23.03, g. 17:15 wyrwa (thriller), 
polska, 15

22.03, g. 19:45 MiłoŚĆ po anGielskU – 
napisy (komedia/romans) seans przedpre-
mierowy!, wlk. Brytania, 15

23.03, g. 19:45 DkF Fafik – nowe kino 
sCienCe-FiCtion: DZieŃ, w ktÓryM 
ZnalaZłeM w ŚMieCiaCH DZiewCZynĘ, 
polska, 15

cinema city
www.cinema-city.pl

repertuar kina Cinema City, mieszczące-
go się w Galerii stela przy ul. korfantego 
23, znajduje się na www.cinema-city.pl

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

do 13.03 Matkość – agula swoboda 
(Miejska Galeria sztuki współczesnej 12)

15.03, g. 17:00 Dyskusyjny klub propozy-
cji: kpt. tomasz Głasek „Co za tym murem 
– ciekawostki z więzienia w Cieszynie”

18.03, g. 18:00 Cieszyn śpiewa… duety 
„o miłości i nie tylko”

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

15.03, g. 17:00 kazania cieszyńskie. o ich 
języku w kościele luterańskim – spotkanie 
autorskie z doc. janą raclavską, dr Urszulą 
kolber i dr. józefem szymeczkiem

do 27.05 „jeden rok, wiele początków. 
wiosna ludów na Śląsku Cieszyńskim” 
(Galeria książnicy Cieszyńskiej)

muzeum
druKarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 508 200 248

do 05.04 wystawa "pracownia ekslibrisu. 
Grafiki z pracowni badań nad ekslibrisem 
współczesnym Uniwersytetu Śląskiego"

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

12.03, g. 17:00 koncert 10 tenorów
18.03, g. 19:00 lady pank – MtV Unplug-

ged
19.03, g. 19:00 lady pank – MtV Unplug-

ged

teatr cieszyński
w cz. cieszynie
www.tdivadlo.cz/program-pl

10.03, g. 10:00 Miarka za miarkę – otwar-
ta próba generalna

11.03, g. 17:30 Miarka za miarkę – pre-
miera

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

do 31.03 Czesław kuryatto w zbiorach 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego 

ocKir
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

10.03, g. 17:00 nie z miłości – jak z sza-
cunkiem wyznaczać granice w rodzinie 
– warsztaty dla rodziców (prowadzenie 
jolanta Dróżdż-stoszek, zapisy tel. 536 050 
906)

13.03, g. 16:00 lofoty – w krainie trolli 
– prelekcja pawła klisia w ramach sekcji 
Miłośników podróży

16.03, g. 18:00 nie z miłości – jak z sza-
cunkiem wyznaczać granice w rodzinie 
– warsztaty dla rodziców (prowadzenie 
jolanta Dróżdż-stoszek, zapisy tel. 536 050 
906)

17.03, g. 17:00 nie z miłości – jak z sza-
cunkiem wyznaczać granice w rodzinie 
– warsztaty dla rodziców (prowadzenie 
jolanta Dróżdż-stoszek, zapisy tel. 536 050 
906)

20.02, g. 18:30 kąpiel w dźwiękach 
gongów i mis tybetańskich, koncert (org. 
Ciałoczułość kasia koczwara, zapisy tel. 
609 753 590)

całorocznie (wcześniejsza rezerwacja) 
prZyjĘCia UroDZinowe – prowadzenie 
ewelina pustówka – Hollywoodzka Family 
(tel. 577 912 179)

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

10.03, g. 19:00 Duszą Granie – karaoke
17.03, g. 19:00 Duszą Granie – karaoke

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

10-12.03 Młodzieżowe Mistrzostwa 
polski, Mistrzostwa polski Młodzików 
oraz ogólnopolskie zawody "piastowski 
piruet" w łyżwiarstwie figurowym (Hala 
widowiskowo-sportowa im. Cieszyńskich 
olimpijczyków)

każda sobota, g. 9:00 parkrun – biegaj, 
truchtaj, maszeruj (przed salą sportową  
al. j. łyska 21), parkrun.pl/rejestracja
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cieszyńska rada
seniorów
tel. 33 4794 312, radaseniorow@um.cieszyn.pl

kolejne posiedzenie Cieszyńskiej rady 
seniorów odbędzie się 15.03 o 10:00 w sali 
nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

uniwersytet
trzeciego wieku
www.utwcieszyn.us.edu.pl, tel. 536 257 624

zaPraszamy WszysTkiCh ChęTnyCh 
senioróW, nie TyLko CzŁonkóW uTW!

13.03, g. 16:00 "lofoty w krainie trolii" 
– prezentacja pawła klisia (oCkir "Bano-
tówka")

14.03, g. 10:00 Film z cyklu „wystawa 
na ekranie” – "Mogiliani" – portret odarty 
z legendy. Bilety do nabycia w kinie "piast" 
przed seansem w cenie 15 zł

14.03, g. 16:00 "największy polski zdrajca 
– gestapowski "ekspert" ak "stragan" – 
ślady zaolziańskie – prezentacja wojciecha 
Święsa (książnica Cieszyńska, i piętro, sala 
konferencyjna)

23.03, g. 16:00 w ramach wykładu ple-
narnego:  
1. "Zaczarowany ogród" – koncert muzycz-
ny weroniki pagieły 
2. spotkanie z Gabrielą staszkiewicz, 
Burmistrz Cieszyna pt. edukacja, kultura, 
sport, turystyka... – seniorzy, porozmawiaj-
my o Cieszynie (UŚ Cieszyn)

Dyżury Utw w środy w godz. 10:00-12:00 
w administracji Campusu Cieszyn, budynek 
G 1.15, tel. 33 85 46 333

gminna rada
dz. poż. publ.
tel. 33 4794 346, grdpp@um.cieszyn.pl

kolejne posiedzenie Gminnej rady Dzia-
łalności pożytku publicznego odbędzie się 
23.03 o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim 
w Cieszynie, ul. rynek 1. 

inne
10.03, g. 09:00-15:00 Świetlica dla dzieci 

i rodziców (Fundacja sieManko, wstęp 20 
zł/1h, tel. 790 471 608)

13.03, g. 16:00 Zumba zamęt! Zajęcia 
ruchowo-muzyczne dla dzieci z karoliną 
Gryciuk (Fundacja sieManko, wstęp wol-
ny, tel. 790 471 608)

14.03 Ciastoterapia – zajęcia sensorycz-
no – kulinarne dla dzieci od 0 do 14 lat 
(Fundacja sieManko, wstęp wolny, tel. 
790 471 608)

14.03, g. 17:30 technika mojego języka 
muzycznego – wykład prof. dr. Hab. 
aleksandra lasonia (państwowa szkoła 
Muzyczna i i ii stopnia im. i. paderewskie-
go w Cieszynie)

15.03, g. 10:30 Gościnny wykład otwarty 
dr. tymoteusza króla „etnolodzy i etnoloż-
ki w obliczu narodzin i umierania języka. 
przypadek wilamowic”

16.03, g. 20:00 karaoke z powerem (Club 
starówka)

21.03 konferencja „przestrzeń równych 
szans” w Międzynarodowym Dniu walki 
z Dyskryminacją rasową (wydział sztuki 
i nauk o edukacji UŚ, komenda powiatowa 
policji w Cieszynie”

23.03, g. 19:00 Męski krąg - krąg wsparcia 
(ul. Głęboka 25, s. 112). prowadzi t. stoszek

do 31.03 wystawa lucyny romańskiej 
„andaluzja” (Foto Galeria piotr Broda, ul. 
Głęboka 54)

sToWarzyszenie "PomoCna dŁoń 
bLisko Ciebie" zaprasza do swej siedziby 
przy ul. Górny rynek 12 w Cieszynie na 
spotkania z cyklu "Bądźmy bliżej...": 
 – wtorki, godz. 16:00 spotkania międzypo-
koleniowe  
 – środy, godz. 16:00 spotkania integracyjne 
dla młodzieży z polski i Ukrainy 
kontakt: tel. 798 345 902

muzeum 4 PuŁku sTrzeLCóW Pod-
haLańskiCh, ul. Frysztacka 2, zwiedzanie 
po wcześniejszym kontakcie. krzysztof 
neścior, tel. 604 833 667.

izba CieszyńskiCh misTrzóW, warsz-
tat jerzego wałgi, ul. stary targ 2, tel. 603 
219 533

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

13.03, g. 09:00 szacunek i tolerancja 
w bibliotece – cykl spotkań dla dzieci z pio-
trem ryszką

14.03, g. 09:00 szacunek i tolerancja 
w bibliotece – cykl spotkań dla dzieci z pio-
trem ryszką

15.03, g. 17:00 poeci odchodzą, ale ich 
wiersze żyją wśród nas – wieczór poświę-
cony poetom Ziemi Cieszyńskiej

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

10.03, g. 16:00 Graduation projects 2022 
– wernisaż
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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.
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kaLinka została uratowana z likwidowanego schroniska w radysach. 
sporo czasu i zajęło pokazanie jej, że kontakt z opiekunem może być 
fajny. W stosunku do nowych osób na początku zachowuje się z rezer-
wą, ale jak pokocha, to całkowicie. sunia wygląda jak miniaturowy la-
brador (sięga pod kolano), ma około 4 lata. kalinka jest bardzo wesoła 
i delikatna. Ładnie dogaduje się z psami i nie wydaje się zainteresowana 
kotami. jest ogromnym łasuchem. zachowuje czystość i grzecznie jeździ 
w samochodzie. ze względu na swoją nieśmiałość, najlepiej odnajdzie 
się w spokojnym domu z ogrodem, bez małych dzieci. ma zrobioną pełną 
profilaktykę: sterylizacja, czip i szczepienia. kontakt w sprawie adop-
cji: tel. 782 717 771 (jeśli nie odbieramy, prosimy o sms, oddzwonimy). 

biszkoPCik to psi dziadek, który gdy trafił do schroniska, nie mógł 
nawet stawać na łapy. był zaniedbany, głodny, schorowany i zrezygno-
wany. jednak po kilku dniach stanął na łapki i powolutku, po swojemu 
zaczął przemierzać te parę kroków. schronisko to jednak nie miejsce, 
gdzie w spokoju mógłby dożyć swoich dni. szukamy dla niego ciepłego 
spokojnego domu, pełnego miłości i zrozumienia dla jego dolegliwości. 
domu z ogródkiem, bez schodów i śliskich podłóg. rodzina, która go 
przygarnie, musi liczyć się z tym, że łapki będą potrzebowały wspoma-
gania suplementami i lekami. jeżeli ktoś miałby u siebie miejsce dla 
tego dziadeczka, bardzo prosimy o kontakt z Fundacją, tel. 782 717 771 
(jeżeli nie odbieramy, prosimy o sms z imieniem pieska, oddzwonimy).
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książka o CzesŁaWie kuryaTTo 

Wspomnienia i obrazy
W połowie lat 30. XX w. 
ze Śląskiem Cieszyńskim 
związał się Czesław 
kuryatto (1902-1951), 
artysta pochodzący 
z Wołynia, który 
w 1926 roku ukończył 
akademię sztuk Pięknych 
w Warszawie. 

Malarza urzekły zwłaszcza górskie 
tereny, w związku z czym chętnie przy-
jeżdżał na plenery do wisły i  istebnej. 
w 1938 roku zbudował wraz z rodziną 
modernistyczną willę Światłocień w wiśle, 
w której zamieszkał na stałe. na piętrze 
urządził sobie pracownię, skąd roztaczał 
się piękny widok na rozległą dolinę wi-
sły i wiele okolicznych gór, co oczywiście 
chętnie utrwalał na płótnach. przy oka-
zji zamówień portretowych opuszczał 
wisłę, w związku z czym widywano go 
m.in. w Cieszynie.

właśnie ukazał się album pt. "Czesław 
kuryatto – mistrz portretu" autorstwa 
prof. dr hab. jana Burczyka z Cieszyna. 
książkę wydał Urząd Miasta wisły, w której, 
oprócz wspomnieniowego tekstu autora, 
pojawiają się dwa teksty z zakresu krytyki 
artystycznej (prof. dr hab. aleksandra Gieł-
doń paszek i mgr Światosław lenartowicz) 
oraz jeden o charakterze biograficznym (dr 
Michał kawulok), co wspólnie daje szeroki 
zakres wiedzy na temat życia i sztuki kury-
atty. największa zaleta wydawnictwa kryje 
się w zestawie 150 zdjęć, które przybliżają 
każdemu czytelnikowi kunszt sztuki arty-
sty, zarówno w sferze portretu, pejzażu, 
martwych natur, obrazów religijnych, jak i 
zamówień o charakterze użytkowym. po-
nad połowa fotografii pochodzi ze zbiorów 
oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 
Muzeum Beskidzkiego im. a. podżorskie-
go w wiśle, które wykonał krystian Firla.

pierwsze próby archiwizacji sztuki Cze-
sława kuryatty podjął jeszcze ojciec prof. 
jana Burczyka – Michał Burczyk. w latach 
30. i 40. XX w. sporządził szereg zdjęć, 
z których część zachowała się w postaci 
szklanych klisz. Michał Burczyk poznał 
artystę w trakcie odbywania służby woj-
skowej w Modlinie w 1926 roku i od tego 
czasu utrzymywali znajomość, tym bar-
dziej, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
w latach 30. XX wieku obaj zamieszkali na 
Śląsku Cieszyńskim. kuryatto często od-

wiedzał przyjaciela i jego żonę ernę w ich 
cieszyńskim domu. 

autor książki, prof. jan Burczyk, po 
raz pierwszy spotkał artystę w wieku 8 
lat w jego rodzinnym domu w Cieszynie. 
Było to w 1947 roku, kiedy życie powoli 
wracało do normy po wojennej zawieru-
sze. wreszcie w 1949 roku jako 10-letni 
chłopiec pozował mu do portretu. Było to 
latem, w czasie wakacji, kiedy miał wolne 
od szkoły. w następujący sposób wspo-
mina to wydarzenie w książce: Malowanie 
portretu mistrz rozpoczął od odpowied-
niego ustawienia mnie względem światła 
i skierowania głowy. stojąc przy sztaludze, 
wziął do ręki pędzel ustawiony pionowo, 
wycelował w moją stronę i przy pomocy 
kciuka zaznaczył sobie miarę długości mojej 
twarzy, następnie ustawiając go poziomo 
zaznaczył szerokość i przeniósł je, zazna-
czając na płótnie. nakreślił skośne proste 
linie, następnie wpisał w te linie owal głowy, 
naszkicował elementy twarzy, wszystko to 
czarną kreską (chyba węglem). następnie 
przystąpił do malowania farbami. po dwóch 
godzinach zobaczyłem jak z pochłoniętej 
malowaniem twarzy mistrza sączyły się 
stróżki potu i skapywały z podbródka. 
niewiarygodnie zmęczony położył się 
na leżance, by wypocząć. sesja była za-
kończona. na płótnie zobaczyłem swoją 
twarz, prawie gotową. po kilku dniach ar-
tysta odwiedził nas ponownie. Druga sesja 
trwała również ok. 2 godzin. namalował 
wtedy ubranie i tło. obraz był właściwie 
gotowy, ale nie obyło się bez trzeciej sesji. 
po kilku dniach artysta znowu przyszedł 
i namalował dwie białe kropki w oczach, 
nadając im blasku i ożywiając w ten spo-
sób spojrzenie.

od tego czasu artysta często wpadał do 
państwa Burczyk w odwiedziny, zazwyczaj 
kiedy portretował kogoś w Cieszynie lub 
załatwiał różne sprawunki. Zdarzało się, 
że jadł u nich obiad, a potem kładł się na 
otomanie, aby trochę wypocząć. Czasem 
oglądał książki z domowej biblioteki. w cza-
sie jednej wizyty, jesienią 1950 roku, jan 
Burczyk zebrał się na odwagę i poprosił 
artystę, aby namalował mu jednego moty-
la z jego bogatej kolekcji. w rezultacie ku-
ryatto namalował dwa motyle w technice 
akwareli. pracę okrasił dedykacją: kocha-
nemu jankowi C. kuryatto, co też sprawiło 
chłopcu dużą przyjemność.

oczywiście rodzina Burczyk odwiedzała 
też artystę w wiśle, w jego willi Światłocień. 
podczas tych wizyt młody janek mógł zapo-

znać się z ogromną ilością dzieł sztuki i po-
czuć twórczą atmosferę domu. po śmierci 
kuryatty w 1951 roku Burczykowie w dal-
szym ciągu utrzymywali kontakty z wdową 
po artyście, leonią, wspierając ją w wielu 
inicjatywach, m.in. kiedy w 1956 roku or-
ganizowała pierwszą wystawę prac męża 
w cieszyńskim muzeum. Ciągłe rozmowy 
o artyście zaowocowały zatrzymaniem 
w pamięci wielu wspomnień, które teraz 
dodatkowo zostały utrwalone w pięknym 
wydawnictwie. 

w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cie-
szynie można zapoznać się zarówno z książ-
ką, jak również zobaczyć 60 oryginalnych 
prac artysty, które na co dzień są prze-
chowywane w muzeum w wiśle. wystawę 
podzielono na część plenerową, w której 
pojawiają się różne pejzaże z wisły. pośród 
innych miejscowości można wymienić san-
domierz, kazimierz Dolny, ale i Cieszyn, 
bowiem w 1948 roku artysta namalował 
fragment rynku z miejskim ratuszem. 
w drugiej części ekspozycji zgrupowano 
obrazy o charakterze prywatnym: portre-
ty żony leonii oraz autoportrety artysty. 
wystawa będzie czynna do końca marca 
bieżącego roku. 

MiChał kawulok

obraz Kuryatty "Rynek w Cieszynie", olej 
na płótnie, 1948, pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle

Czesław Kuryatto, Rynek w Cieszynie


