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Przygotowania do nowego 
roku szkolnego

kochani Mieszkańcy Cieszyna!
Przed nami niestety ostatnie dni wa-

kacji. nie zwalniamy tempa jeśli chodzi o 
różnorodność organizowanych w mieście 
wydarzeń. niezmiennie zachęcam do ko-
rzystania z bogatej oferty, również w ten 
ostatni weekend sierpnia.

Dzieci i rodzice pewnie myślami są już 
w przedszkolach i szkołach, przygotowu-
jąc się do nowego roku szkolnego. Wiem, 
że nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy  
cieszyńskich placówek z niecierpliwością 
czekają na  powrót dzieci w szkolne mury. 
Tak jak chyba wszyscy mam nadzieję, że 
uczniowie wrócą z nowym rokiem szkol-
nym na stałe do nauki stacjonarnej. 

Uczniom życzę przede wszystkim cie-
kawości w przyswajaniu wiedzy i umiejęt-
ności, radości ze spotkań z rówieśnikami, 
fantastycznego czasu spędzanego razem 
na lekcjach i przerwach, a także po zaję-
ciach szkolnych. To piękny czas zawiera-
nia przyjaźni, przeżywania pierwszych 
fascynacji, a często budowania relacji 
na całe życie. 

nauczycielom życzę cierpliwości i wiele 
satysfakcji z codziennej pracy z młodzieżą, 
zaangażowanych uczniów, radości z ob-
serwowania rozwoju swoich podopiecz-
nych i towarzyszenia im w tym procesie. 

rodzicom życzę czasu dla swoich po-
ciech, inspirowania ich do szukania pasji, 
odkrywania umiejętności i zaspokajania 
ciekawości oraz towarzyszenia w przeży-
waniu wszystkich emocji, nie tylko zwią-
zanych z życiem w szkole.

Wakacje w Cieszynie zostały wykorzy-
stane na bieżące remonty i modernizacje. 
W Przedszkolu nr 1 wykonano montaż 
podłogi z płyt panelowych za niespełna 
2 900 zł. W Przedszkolu nr 7 wykonano 
remont gzymsów zewnętrznych za ok.  
9 000 zł. W Przedszkolu nr 9 przeprowa-
dzono roboty elektryczne i gazowe za 

prawie 17 000 zł. W Przedszkolu nr 16 
położono w sali lekcyjnej wykładzinę, co 
całościowo kosztowało ok. 7 500 zł. z kolei 
w Przedszkolu nr 17 miał miejsce remont 
dachu, co kosztowało ponad 8 000 zł. 
W Przedszkolu nr 20 wykonano remont 
kuchni, a także konieczne było usunięcie 
awarii kanalizacji. Przewidywane koszty 
prac remontowych i konserwacyjnych to 
ok. 85 000 zł.

remonty i modernizacje miały także 
miejsce w naszych szkołach podstawo-
wych. W szkole Podstawowej nr 1 wyko-
nano remont dwóch sal lekcyjnych, który 
polegał na malowaniu ścian i cyklinowaniu 
podłóg za ok. 17 000 zł. W szkole Podsta-
wowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi 
trwa naprawa połaci dachu na budynku 
szkoły nad pomieszczeniami przy hali 
sportowej, wraz z pokryciem papą ter-
mozgrzewalną oraz wymianą kopuł nad 
świetlikami i obróbką półokręgu ognio-
muru, wykonano także montaż kominów 
wentylacyjnych, a także malowanie wybra-
nych pomieszczeń. Przewidywane koszty 
prac remontowych i konserwacyjnych to 
ponad 51 000 zł. z kolei w szkole Podsta-
wowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi 
miała miejsce wymiana instalacji wodo-
ciągowej w piwnicach. koszt wszystkich 
prac szacowany jest na ponad 20 000 zł. 
W szkole Podstawowej nr 5 z oddziałami 
integracyjnymi wykonano kompleksowy 
remont sali 42: wymianę instalacji elek-

trycznej, naprawę tynków, malowanie 
ścian i renowacja parkietu. Pomalowano 
ściany w sali 48 a także jadalni szkolnej. 
kosztorys prac opiewa na ok. 20 000 zł. 
W szkole Podstawowej nr 6 z oddziałami 
przedszkolnymi wykonano malowanie sali 
lekcyjnej  i świetlicy. Wykonano bieżące 
konserwacje i niezbędne naprawy. Całość 
prac kosztowała ok. 10 000 zł. W szkole 
Podstawowej nr 7 wykonano remont 

biblioteki za łączną kwotę ok. 8 000 zł.
W szkole Podstawowej nr 1 wykonano 

komplet opracowań dotyczący przysto-
sowania budynku do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych, moderni-
zacji infrastruktury społecznej. W szkole 
Podstawowej nr 3 zakończyła się  budowa 
bieżni 4-torowej z budżetu obywatelskie-
go. koszt inwestycji to ponad 200 000 zł. 
W szkole Podstwowej nr 5 trwają prace 
związane z remontem dachu za kwotę 
około 100 000 zł. W szkole Podstawowej 
nr 6 z oddziałami przedszkolnymi miał 
miejsce remont schodów terenowych 
przy szkole za łączną kwotę ok. 15 000 zł. 

Ponadto przyznano dodatkowe środki 
z rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej  z tytułu dofinansowania wypo-
sażenia w pomoce dydaktyczne, niezbęd-
ne do realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych w szkole 
Podstawowej nr 4 i szkole Podstawowej 
nr 7 na łączną kwotę 144 110 zł, z czego 
sP4 otrzymało 69 110 zł, natomiast sP7 
75 000 zł. Planowane są zakupy wyposa-
żenia i pomocy dydaktycznych do pracow-
ni przedmiotowych (biologia, geografia, 
chemia, fizyka).

Konsultacje Strategii rozwoju oświa-
ty w Cieszynie w latach 2021 - 2026. 

Trwają konsultacje w formie interne-
towej i papierowej. Dokument ten będzie 
prezentowany także we wszystkich miej-
skich przedszkolach i szkołach. Będzie 
możliwość zgłoszenia bezpośrednio na 
spotkaniach uwag i wniosków do do-
kumentu. o harmonogramie spotkań 
w tej sprawie poinformuję w kolejnym 
numerze. 

 gabriela 
stasZkiewiCZ

burmistrz Cieszyna

wakacje w Cieszynie 
zostały wykorzystane 
na bieżące remonty 
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Cieszyński Przekładaniec
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom narodowy” serdecznie zaprasza na rynek, gdzie 
w dniach 27-29 sierpnia odbędzie się „Cieszyński Przekładaniec”. Program imprezy 
w tym roku jest wyjątkowo bogaty!  

Już w piątek 27 sierpnia zakończymy z 
przytupem 16. Festiwal Wakacyjne kadry. 
o godz. 20:00 scena Bajka Cieszyńskiego 
Teatru z Czeskiego Cieszyna zaprezentuje 
spektakl dla dzieci zatytułowany „kasia i 
diabeł”. Tuż po nim wyświetlony zostanie 
film „Tajemniczy ogród”, będący najnow-
szą adaptacją książki Frances Hodgson 
Burnett. Jak więc widać, będzie to wieczór 
dedykowany rodzinom z dziećmi.

Drugiego dnia, 28 sierpnia, program 
rozpocznie się o godz. 15:00 od występu 
kapeli Torka. następnie kolejno na sce-
nie pojawiać się będą cieszyńscy arty-
ści – zespół silesian Tyrol Band (16:00) i 
stowarzyszenia Mażoretek „Cieszyńskie 
Gwiazdeczki” (17:00). o godz. 18:30 lokalni 
artyści pod kierunkiem sabiny Brody za-
prezentują także „Hity 30 lat święta Trzech 
Braci”. W godzinach wieczornych czeka 
na widzów program „Brama Morawska” 
w wykonaniu zespołu Chwila nieuwagi, 
który rozpocznie się o godz. 20:00.

29 sierpnia na scenie zaprezentują 
się zespół Tańca Żydowskiego „klezmer” 
(14:00) oraz zespół Pieśni i Tańca ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej razem 
z studenckim zespołem Pieśni i Tańca 
katowice Uniwersytetu śląskiego (15:00). 
o godz. 16:00 rozpocznie się wielkie wy-
darzenie, jakim będzie koncert z okazji 
jubileuszu 10-lecia Miejskiej orkiestry 
Dętej „Cieszynianka”. z kolei o godz. 18:00 
na scenie pojawią się najlepsi cieszyńscy 
sportowcy, którzy podczas Gali Cieszyń-
skiego sportu odbiorą nagrody i wyróż-
nienia z rąk władz miasta. Towarzyszyć 
im będzie muzyka amatorskiej Grupy 
Gitarowej. Godz. 19:30 to promocja pły-
ty wydanej przez Cok „Dom narodowy”, 

w ramach której koncert „To Co Cieszyn” 
wykonają artyści otwartego klubu. im-
prezę zakończy finałowy koncert zespołu 
Bartnicky, który obchodzi jubileusz 10-le-
cia zespołu (21:00).

oprócz części artystycznej sporo bę-
dzie się działo również wokół sceny na 
rynku. Wśród zaplanowanych imprez 
towarzyszących znajdą się: warsztaty 
artystyczne z Cok „Dom narodowy” i 
Centrum Folkloru śląska Cieszyńskiego, 

warsztaty jogi, kiermasz Handlowy, „Bi-
blioteczny przekładaniec” – gry, zabawy, 
quizy, zagadki, warsztaty dla dzieci, kier-
masz książki Używanej i wiele innych. 
Warto również dodać, że specjalnie na tą 
okazję Browar zamkowy Cieszyn będzie 
w swoim ogródku gastronomicznym lał 
piwo „Przekładane”. Wstęp na imprezę 
jest wolny! 

COK

Kup, sprzedaj, wymień się! 
Cieszyński klub Hobbystów 
i Cieszyński ośrodek kultury 
„Dom narodowy” zapraszają 
na kolejną edycję Targów 
staroci. spotykamy się  
5 września w godz. 8:00-
14:00 na cieszyńskim rynku.

Targi staroci to nie lada gratka dla ko-
lekcjonerów. Wśród wystawców można 
znaleźć wyjątkowe eksponaty i przed-
mioty, mające dużą wartość historyczną, 
jak również przedmioty domowego użyt-
ku, pochodzące z minionych lat, a nawet 
sprzed wieku. 

Wystawców i uczestników wydarzenia 
zachęcamy do zapoznania się z regulami-
nem targów, który jest dostępny na stronie 

www.domnarodowy.pl. Ponadto prosimy 
wszystkich o przestrzeganie reżimu sani-
tarnego, utrzymywanie dystansu i dezyn-
fekcję rąk. Wydarzenie odbędzie się, jeśli 
na jego organizację pozwolą obowiązujące 
na dzień 5 września obostrzenia związane 
z epidemią koronawirusa. 

COK
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narodowe Czytanie
w dniu 4 września br. Biblioteka Miejska w Cieszynie po raz kolejny będzie 
organizatorem kulturalnego przedsięwzięcia pod nazwą narodowe Czytanie 
w Cieszynie, w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta rP. 
lekturą tegorocznej edycji narodowego Czytania będzie dramat „Moralność pani 
Dulskiej” gabrieli Zapolskiej.  

Tym razem uroczyste otwarcie impre-
zy odbędzie się o godz. 10:00 w Parku 
Pokoju (orchestron) z uwagi na remont 
ulicy Głębokiej. W programie naszego 
lokalnego przedsięwzięcia, zawarliśmy 
m.in.:  fragment spektaklu w wykonaniu 
aktorów sceny Polskiej Teatru w Czeskim 
Cieszynie, dwa wykłady tematyczne: 
„Dulszczyzna – czy Dulscy są wśród nas?” 
Joanny Gawlikowskiej i „ Gabriela zapol-
ska – kobieta łamiąca tabu i konwenanse” 
katarzyny słupczyńskiej oraz warsztaty 
plastyczne dla dzieci. Motywem przewod-
nim narodowego Czytania w Cieszynie 
będzie tradycyjnie głośne czytanie przez 
mieszkańców fragmentów wskazanej 
przez Prezydenta rP lektury.

z kolei na godz. 14:00 zapraszamy 
mieszkańców do Biblioteki Miejskiej w 
Cieszynie (sala konferencyjna, ii p.) na 
rodzinne warsztaty kulinarne pn. „Co 
jadali nasi pradziadowie?", podczas któ-
rych będziemy przyrządzać potrawy 
kuchni mieszczańskiej z początków XX 
wieku. Przewodniczką po kuchni polskiej 
będzie anna Maksymowicz z Muzeum 
rozproszonego w Łodzi. liczba miejsc 
na warsztaty jest ograniczona! Bezpłatne 
wejściówki na kulinarną przygodę będzie 
można odebrać przed imprezą w oddziale 
dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie  
przy ul. Głębokiej 15 (parter). 

serdecznie zapraszamy do udziału w 
wydarzeniu! Do słuchania, gotowania, a 
nade wszystko do głośnego czytania dra-
matu zapolskiej, który piętnuje obłudę i 
zakłamanie. odnajdujemy w nim komizm 
i gorzką ironię, mistrzowsko odmalowa-
ne postaci i wyczucie języka, ale przede 
wszystkim uniwersalne przesłanie moralne. 
na odważnych Czytelników lektury cze-
kać będą atrakcyjne nagrody i upominki!                                         
Do zobaczenia                         bibliOteKa miejsKa

Cieszyńska Masa Krytyczna zaprasza 
Przed nami ostatni piątek miesią-
ca, a więc czas znowu zakręcić na 
Masie Krytycznej, zwłaszcza że 
to już ostatnia jazda wakacyjna.  
- zaproście znajomych, wsiadajcie 
na rowery i dołączcie do wspólnej 
zabawy – zachęcają organizatorzy. 

Czym jest Masa krytyczna? To nie-
formalny ruch społeczny, polegający 
na organizowaniu spotkań jak naj-
liczniejszej grupy rowerzystów i ich 
wspólnym przejeździe przez miasto. 
       spotkania te odbywają się pod hasłem 
„My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy 

ruchem” i mają na celu zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na potrzeby rowerzystów. 
   Do zobaczenia 27 sierpnia o 
godz. 18:00 na rynku w Cieszynie.   

bsK                                             
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nowy (nie)zwykły 
festiwal na mapie 

Polski odbędzie się w 
Cieszynie!

Say YASS! Cieszyn ma 
nowy festiwal!
Już 10-11 września w industrialnej przestrzeni zabytkowego Browaru zamkowego 
Cieszyn, na trzech specjalnie przygotowanych scenach wystąpią (w kolejności 
alfabetycznej): aiKO, BrODKa, Daria zawiaŁOw, KrÓl, Krtl, Kwiat JaBŁOni, 
MazUBar, MniaM COlleCtiVe, Mr. G, nOOn, PrO8l3M, rizi & GaVOr, świĘtY 
BaSS, tYMOn tYMaŃSKi, UnDaDaSea, UnMOrD B2B SHUti, waKe UP, wCzaSY 
oraz Żarwin. Ponad 20 godzin muzyki w wykonaniu 20 artystów! 

yass! Festival to zupełnie nowy for-
mat – wielowymiarowy festiwal inny niż 
wszystko, co znaliśmy do tej pory. kame-
ralny slow fest, skierowany do wszyst-
kich, którzy tęsknią za dobrą muzyką, 
chcą trochę “zwolnić” i nie lubią ścisku 
dużych imprez masowych. 

yass oznacza po prostu “tak", z języka 
angielskiego “yes” lub „yay”, ale skojarze-
nia z nurtem muzycznym stworzonym 
przez Tymona Tymańskiego, Jerzego Maz-
zolla i Tomasza Gwincińskiego również 
są uzasadnione. Teraz Trójmiejski nurt 
yass, odrodzi się w Cieszynie jako yass! 
Festival. To właśnie Tymon Tymański z 
zespołem otworzy ten nowy, (nie)zwykły 
muzyczny slow fest w Polsce.

yass! to również nocny Targ serwujący 
lokalne i międzynarodowe dania uliczne. 
Uczestnicy festiwalu będą mogli spróbo-
wać kuchni azjatyckiej, amerykańskiej, 
włoskiej, indonezyjskiej, meksykańskiej 
i wielu innych. na terenie festiwalu po-
wstaną również specjalne strefy i spoty.

W pierwszy dzień festiwalu (piątek, 
10 września), bramy yass! otworzą się 
o godzinie 17:00.

na scenie yarD sTaGe (ys) zlokalizo-
wanej na górnym dziedzińcu Browaru 
zamkowego, o godzinie 18:30 wystą-
pi urodzona w Moskwie, wychowana 
w Czechach, a obecnie mieszkająca w 
londynie - zjawiskowa aiko. tymon 
tymański z zespołem wskrzesi yass! o 
godzinie 20:45, a po północy od 00:30 
dla fanów rapu wystąpi znany lokalny 
artysta rizi w asyście Dj-a gavora, ofi-
cjalnego reprezentanta wytwórni Blood 
Money, należącej do amerykańskiego 
rapera The Game (Us).

Wieczorem, na scenie WareHoUse 
sTaGe (Ws), zlokalizowanej na dolnym 
placu przy magazynie Browaru, wystąpi 
Kwiat Jabłoni, jeden z najpopularniej-
szych polskich zespołów młodego poko-
lenia. kasia i Jacek sienkiewiczowie mają 
na koncie podwójną platynę za album 
“niemożliwe” z 2019 roku oraz złoto za 

“Mogło być nic” po miesiącu sprzedaży. 
oryginalne brzmienie, milionowe wyświe-
tlenia oraz wyprzedane trasy koncertowe 
stały się ich znakiem rozpoznawczym.

Wieczorem o godzinie 22:00 na scenie 

wystąpi brodka, sześciokrotna laureatka 
Fryderyków. Wokalistka, kompozytor-
ka, autorka tekstów, reżyserka klipów, 
producentka oraz artystka konceptu-
alna, która tyle samo uwagi poświęca 
warstwie muzycznej, tekstowej, jak i 
wizualnej. Możemy więc spodziewać 
się wizualno - muzycznej uczty! Tuż po 

koncercie Brodki, o godzinie 23:15, na 
scenie pojawi się pro8l3m, jedna z 
najbardziej popularnych grup hip-ho-
powych w kraju. Duet oskar i steez za-
biorą uczestników festiwalu w barwną 
i zaskakującą podróż w czasie, rodem z 
filmów sci-fi lat 80-tych.

równolegle, praktycznie przez cały 
dzień, na dziedzińcu Browaru, będzie 
działać scena elektroniczna ClUB sTaGe 
(Cs). Począwszy od powitalnego “Welco-
me set” od godziny 17:00, przez Dj-sety 
czołowych lokalnych dj-ów krtla o go-
dzinie 19:30 i Żarwina o 22:00, a skoń-
czywszy na after party w wykonaniu 
unmord b2b shuti od godziny 01:30.

Drugiego dnia, w sobotę, 11.09, teren 
festiwalu będzie otwarty od godziny 16:00. 
koncerty na scenie yarD (ys) rozpocznie 
o 18:30 duet wczasy. ich muzyka jest 

Brodka wystąpi na scenie Yass! w piątek 10.09
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nieprzewidywalna – raz słychać w niej 
polską zimną falę, innym razem synth 
popowe przeboje. Przywołują wspo-
mnienia z lat 80. i 90. od godziny 20:45 
ze swoim nowym projektem na scenie 
pojawi się noon, producent, którego 
fanom polskiego hip-hopu nie trzeba 
przedstawiać. albumy "światła miasta" 
Grammatika, "Muzyka klasyczna" oraz 
"Muzyka poważna" nagrane wspólnie 
z Pezetem stanowią absolutne klasyki 
tego gatunku. Jednak swoimi solowymi 
produkcjami noon niejednokrotnie 
udowodnił, że hip-hop jest zbyt wąskim 
określeniem dla jego muzyki. na zakoń-
czenie wieczoru o godzinie 00:30 wystąpi 
święty Bass - autorski projekt rapera 
Miłego aTz oraz dja Phunk’illa propagu-
jący brytyjskie bassowe brzmienia z po-
granicza Uk garage, grime czy bassline.

na scenie WareHoUse (Ws) w sobo-
tę odbędą się trzy koncerty. o godzinie 
19:30 wystąpi undadasea — hip-hopowy 
skład z Gdyni z kolektywnym, imprezowo-
-nadmorskim vibe'em. Po godzinie 22:00 
na scenie pojawi się król, bez wątpienia 
jeden z najbardziej utytułowanych mu-
zyków i tekściarzy młodego pokolenia, 
nagrodzony m.in. Mateuszem Trójki. od 
godziny 23:15 scena będzie należeć do 
Darii zawiałow, niezwykle utalentowa-
nej artystki, z jednym z najmocniejszych 
głosów na polskiej scenie muzycznej. Da-
ria na swoim koncie ma trzy Fryderyki, a 
jej kolejne single zdobywają szczyty list 
przebojów w największych rozgłośniach 
radiowych w Polsce.      

Podobnie jak w piątek, przez większość 
czasu na dziedzińcu, będzie działać sce-
na elektroniczna yass! ClUB sTaGe (Cs) 
na której swoje najlepsze sety zagrają: 
od 16:00 wake up, 19:30 mazubar, 
22:00 mniam Collective oraz mr g. od 
godziny 01:30. 

Program yass! Festival stworzony 

jest tak, aby koncerty odbywające się 
na scenach yarD (ys) i WareHoUse 
(Ws) nie nachodziły na siebie, co daje 
uczestnikom możliwość zobaczenia na 
żywo wszystkich artystów. 

To będzie wspaniały muzyczny week-
end. 10-11 września wszyscy spotkajmy 
się na yass! Festiwalu!

Więcej informacji, można przyczytać na 

stronie www.yass.pl oraz na facebooku 
https://www.facebook.com/yass.festival

BileTy do nabycia on-line na stronie 
https://www.yass.pl/bilety oraz w salo-
nach empik na terenie całego kraju. ilość 
ograniczona.

Tam, gdzie kończą się wielkie festi-
wale - zaczyna się yass!                 org.

Król wystąpi na scenie Yass! w sobotę 11.09
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Jak z pomocą Internetu zdobyć 
klientów w nowej rzeczywistości? 
zamek Cieszyn zaprasza przedsiębiorców, ich pracowników oraz wszystkie 
zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu online: "Jak z pomocą internetu 
zdobyć klientów w nowej rzeczywistości?", które odbędzie się  29 września 2021 
(środa) na platformie zoom. Początek o  godz. 19:00. 

W trakcie szkolenia dowiesz się: 
 jakie kluczowe elementy odpowia-

dają na stronie internetowej za wi-
doczność w wynikach wyszukiwania; 

 co sprawia, że użytkownicy chętniej 

odwiedzają strony internetowe i doko-
nują zamierzonych przez nas działań; 

 co sprawia, że użytkownicy re-
zygnują z zapoznania się z ofertą; 

  jak sprawdzić, czego dokładnie szukają 
twoi odbiorcy i o co pytają wyszukiwarkę; 
jakie narzędzia warto w tym celu wyko-
rzystać.

szkolenie  poprowadzi mateusz ada-
miak, doradca w programie Firmy Jutra, 
od blisko czterech lat związany z digital 
marketingiem. swoje doświadczenia zdo-
bywał m.in. w: projekcie Google interne-
towe rewolucje, mass mediach (Grupa 
onet, Telewizja Polska, Gazeta Wyborcza), 
a także we współpracy z uczelniami wyż-
szymi. specjalizuje się m.in.: w analizie 
witryn pod kątem User interface / User 

experience, seo i seM; tworzeniu strategii 
marketingowych; działań w zakresie con-
tent marketingu; rozwoju social mediów 
(Facebook, instagram, youTube, linkedin, 
Pinterest, Twitter); planowaniu kampanii 
reklamowych (Facebook ads, linkedin 
ads, Google ads).

partnerem merytorycznym wyda-
rzenia jest program edukacyjno-roz-
wojowy Firmy jutra google i polskiego 
Funduszu rozwoju w partnerstwie 
strategicznym z operatorem Chmury 
krajowej.

zgłoszenia do 28 września 2021 roku. 
Formularz,  dostępny na www.zamekcie-
szyn.pl, należy przesłać na adres: przed-
siebiorczosc@zamekcieszyn.pl.

ZameK CiesZyn

Odkrywanie Cieszyna
Cykl spacerów po Cieszynie i Czeskim Cieszynie powoli dobiega końca. Przed nami 
trzy ostatnie w tej edycji wyprawy. 

28 sierpnia Przemysław Czernek popro-
wadzi spacer transgraniczny pod hasłem: 
Modernistyczny Cieszyn. Po i wojnie świa-
towej nastał w Cieszynie nowy ład, który 
przyniósł też nowe style w architekturze 
miasta. o nich będzie można posłuchać w 
trakcie spaceru wśród międzywojennych 
willi cieszyńskich fabrykantów. na pierw-
szy we wrześniu spacer, czyli 9 września, 
zaprasza Władysław M. Żagan. Cieszyński 
Danse Macabre będzie szansą, by poznać 
historie najstarszych w Cieszynie cmen-
tarzy i zwyczaje związane z dawnymi 
pochówkami. spacerowy cykl zamknie 
spotkanie: Cieszyńscy ewangelicy, które 
odbędzie się 11 września, a poprowadzi 
je Marcin Gabryś. W Cieszynie znajduję 
się największy w Polsce kościół ewan-
gelicki. W trakcie spaceru będzie można 
posłuchać skąd wzięli się ewangelicy na 
śląsku Cieszyńskim i jakie historie się z 
nimi wiążą. Wszystkie wędrówki rozpo-
czynają się o godz. 11:00 sprzed Punktu 
informacji Turystycznej zamku Cieszyn 
i trwają około 3 godzin. Udział jest bez-
płatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. 

liczba uczestników jest ograniczona (max 
30 osób). zgłoszenia przyjmuje Punkt in-
formacji Turystycznej zamku Cieszyn, tel. 
33 851 08 21 wew. 14. informacje także 
na: www.zamekcieszyn.pl. 

W każdą niedzielę w ramach akcji: 
Przewodnik czeka - odkrywaj Cieszyn 

z przewodnikiem!, można także wybrać 
się na około 2,5 godzinny spacer z prze-
wodnikami PTTk. Udział jest bezpłatny. 
start o 13:30 sprzed Punktu informacji 
Turystycznej zamku Cieszyn. ostatni ze 
spacerów zaplanowano na 26 września.

ZameK CiesZyn
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Straż Miejska rozpoczęła 
rowerowe patrole
we wtorek, 17 sierpnia, na 
cieszyńskie ulice wyjechał 
po raz pierwszy patrol 
rowerowy Straży Miejskiej 
w Cieszynie. 

Podczas patrolowania miasta strażni-
cy mają do dyspozycji rowery ze wspo-
maganiem elektrycznym, które zostały 
zakupione z budżetu Miasta Cieszyn. 

Duża mobilność rowerowych patroli 
sprawi, że będą one doskonałym uzu-
pełnieniem patroli dotychczasowych - 
zmotoryzowanych oraz pieszych, podczas 
których strażnicy wykonują czynności 
służbowe.

- Patrole rowerowe są jednym z tych 
pomysłów, które mamy nadzieję spraw-
dzą się w Cieszynie. Wierzymy, że będą 
przychylnie oceniane oraz przyczynią się 
do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
i turystów – mówi Jacek Bąk, komendant 
straży Miejskiej w Cieszynie. 

- Cieszę się, że na ulice Cieszyna wyjechał 
patrol rowerowy. specyfika ukształtowa-
nia terenu w mieście wymagała zakupu 
rowerów elektrycznych, tym samym cie-
szyńska straż miejska dołączyła do grona 
służb, które korzystają z tego rozwiązania. 
rowery te pozwolą szybciej przemiesz-
czać się po wszystkich częściach naszego 
miasta – komentuje Gabriela staszkiewicz, 
Burmistrz Miasta Cieszyna.

Um CiesZyn

znasz miejsce przyjazne seniorom? 
Cieszyńska rada Seniorów wraz z 

burmistrzem miasta Cieszyna zapowia-
da kolejną edycję Konkursu "Miejsce 
przyjazne seniorom". Oficjalne ogło-
szenie konkursu nastąpi już wkrót-
ce.                                                                                                                                         

 inicjatywa ma na celu wyróżnienie 
miejsc otwartych na potrzeby osób star-
szych oraz promowanie  działań instytucji, 
organizacji i innych podmiotów, które sto-
sują odpowiednie rozwiązania architek-
toniczne, oferują różnorodne produkty, 
usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób 
jakość życia najstarszych mieszkańców 
naszego miasta. 

Przypominamy, w  2020 roku  certy-
fikatem „Miejsce Przyjazne seniorom” 
wyróżniono  Fundację aktywności spo-
łecznej “Cieszynianka” osiedlowe Centrum 

kultury i rekreacji  przy ul. z. kossak-szat-
kowskiej 6 oraz  Mini kemp z basenem 
zdrowotnym  przy ul. Miłej 5.

Warto podkreślić, że miejsca wybrane 
w ramach konkursu zostaną wyróżnione 
certyfikatem "Miejsce Przyjazne seniorom". 
Wyróżnione podmioty będą miały prawo 
do posługiwania się w/w certyfikatem 
przez okres jednego roku od daty jego 
przyznania. złożone zgłoszenia podlegać 
będą dwuetapowej ocenie: weryfikacji 
formalnej przez zespół ds. organizacji 
konkursu oraz weryfikacji merytorycznej 
przez komisję konkursową, składającą 
się z członków zespołu oraz Burmistrza 
Miasta Cieszyna, lub jego przedstawi-
ciela pełniącego jednocześnie funkcję 
przewodniczącego komisji. 

Podsumowując - w ramach weryfikacji 

merytorycznej zgłoszeń odbędą się wizy-
tacje zgłoszonych miejsc przez komisję 
konkursową. Certyfikat zostanie przyzna-
ny podmiotom, które najpełniej spełniają 
kryteria miejsca przyjaznego seniorom.

nominuj miejsCe prZyjaZne se-
niOrOM !

Rada seniORów

CIESZYŃSKA
Rada Seniorów

Cieszyn

Foto SM
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Koncert wiedeński 
Pierwsze tego typu wydarzenie, któ-

re w tak dużym stopniu przyczyniło się 
do rozpowszechnienia na szeroką skalę 
muzyki Johanna straussa w Polsce. nie-
kwestionowany, najbardziej rozpozna-
walny kameralny zespół straussowski 
wykonujący wyłącznie muzykę króla 
Walca - Johanna straussa nieprzerwanie 
od niemal dekady! 

Podczas koncertu wystąpią dla Pań-
stwa obdarzeni wspaniałymi głosami, 
fantastyczni soliści operowi oraz gwiazdy 
polskiego i międzynarodowego baletu. 
Towarzyszyć im będą wybitni kameraliści 
występujący na co dzień z najlepszymi 
orkiestrami i dyrygentami w Polsce i na 
świecie. na scenie pojawią się laureaci mię-
dzynarodowych konkursów muzycznych, 
wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali 
soliści międzynarodowej estrady, artyści 
występujący w największych polskich i 
światowych salach koncertowych. 

Wzruszają i bawią publikę od wielu lat, 
za każdym razem przyjmowani owacjami 
na stojąco!  Tradycją stały się już coroczne 
spektakle pt. koncert Wiedeński w wy-
konaniu tej niezwykłej grupy wspania-
łych artystów.  To połączenie klasycznej 
wiedeńskiej formy i kunsztu z młodo-
ścią, wdziękiem, werwą i niespotykaną 
muzykalnością artystów wykonujących 
to jedyne w swoim rodzaju widowisko. 
zabrzmią największe, ponadczasowe 
i wiecznie bliskie sercom melomanów 

przeboje króla walca - Johanna straus-
sa, nie zabraknie także popisowych arii 
z najsłynniejszych operetek "zemsta 
nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła 
wdówka", "księżniczka czardasza" oraz 
"kraina uśmiechu". Publiczność usłyszy 
m.in.: Walc "nad pięknym modrym Du-
najem", arię Barinkaya "Wielka sława to 
żart", Duet wszech czasów "Usta milczą 
dusza śpiewa", polkę "Tritsch- Tratsch" oraz 
słynny "Marsz radeckiego". Wydarzenie 

nawiązywać będzie do tradycyjnych gali i 
noworocznych koncertów, odbywających 
się w Wiedniu. Mamy za sobą tysiące za-
granych koncertów, a nasze niepowta-
rzalne wydarzenia obejrzały już setki ty-
sięcy widzów. Tego nie można przegapić! 
BileTy 100 zł: kasa Teatru (Plac Te-
atralny 1), rezerwacje tel. 33 857 75 90,  
GrUPy (powyżej 10 os.): tel. 515 985 232, 
BileTy online: www.kupbilecik.pl

 ORG.

V Śląski Zlot Syren
kolejny  V śląski zlot syren przed nami! 

Charakterystyczny warkot silników i nie-
powtarzalny zapach spalin będzie można 
usłyszeć w Ustroniu, Cieszynie i Czechowi-

cach-Dziedzicach w dniach 3-5 września 
(4 września 16:00 - 18:30 – Wystawa po-
jazdów w centrum Cieszyna). organiza-
torem ogólnopolskiego zlotu syren jest  

śląska rodzina syren oraz Muzeum Mo-
toryzacji i Techniki w ligocie. Bazą zlotu 
po raz kolejny będzie  ośrodek Wczasowy 
„ondraszek” w Ustroniu. 

organizatorzy przygotowali szereg 
atrakcji dla widzów, głównie w formie po-
kazów pojazdów w Ustroniu, Cieszynie i 
Czechowicach-Dziedzicach, ale nie tylko. 
nie lada atrakcją będą przejazdy syrenek 
oraz niejednokrotnie widok błądzących, 
zagubionych pojazdów podczas rajdu 
nawigacyjnego.  

W ciągu tych paru dni, spodziewać 
się można niekończącej wymiany opinii 
i doświadczeń, zdobytych przy pielę-
gnacji „królowych polskich szos” oraz 
wielokrotnie usłyszeć kultowe już zda-
nie „Panie, też kiedyś taką miałem…”.  
    Bieżące informacje na temat imprezy 
dostępne są na: http://rodzina.syren.pl i 
https://www.facebook.com/zlotsyren/  

Paweł SoSzka 

Mat. pras.
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Festiwal Cithara sanctorum silesia
Festiwal Cithara Sanctorum Silesia, który odbędzie się na terenie śląska Cieszyń-
skiego, to nowa idea prezentacji muzyki we wnętrzach sakralnych w kontekście 
historycznym ziemi cieszyńskiej i w odwołaniu do tradycji zbioru śpiewów naboż-
nych i kościelnych „Cithara Sanctorum” od którego festiwal bierze nazwę, a którego 
autor, Jerzy trzanowski, urodził się w Cieszynie. ambitna i interesująco dobrana mu-
zyka nawiązuje do tradycji ziemi śląskiej i jej związków z tą postacią, zwaną bardem 
trzech narodów (Polski, Czech, i Słowacji), a czasem również słowiańskim lutrem.

Główną ideą, wyróżniającą ten festiwal 
spośród innych, jest czerpanie z tradycji 
muzycznej kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego. ks. Jerzy Trzanowski (1592–1637), 
duchowny na śląsku Cieszyńskim, wybitny 
pisarz religijny pozostawił po sobie, jako 
największe swe dzieła, następujące pozy-
cje: ody łacińskie (Brzeg 1629), Phiala ad-
oramentorum (Czara modlitw) z 1635 r., a 
przede wszystkim w 1636 r. Cithara sancto-
rum (Pieśni duchowe), kancjonał napisany 
w dialekcie morawskim, zawierający 402 
pieśni. Doczekał się on ok. 150 wydań. Jerzy 
Trzanowski, jego postać i dzieła są znane i 
żywe w pamięci mieszkańców regionu po 
obu stronach olzy. Ma swoje pomniki w 
liptowskim Mikulaszu oraz w Cieszynie. 
Festiwal muzyczny Cithara sanctorum 
silesia, którego repertuar w przeróżny 
sposób nawiąże do tego autora, szeroko 
czerpiąc z tradycji muzyki ewangelickiej, 
będzie nie tylko świętem muzyki, ale też 
okazją do celebrowania nowych brzmień 
w niecodziennych kontekstach. W czasie 
jego trwania podczas pierwszej edycji 
odbędzie się 5 koncertów, będą miały 
miejsce również spotkania z tłumaczem 
zbioru zbigniewem Machejem, ciekawe 

dyskusje, a także prezentacja oryginałów 
kilku edycji dzieła w książnicy Cieszyń-
skiej. koncerty i inne wydarzenia będą 
odbywały się w Cieszynie i Bielsku-Białej. 
na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Program ogólny festiwalu:

12 września godz. 16:30 książnica Cie-
szyńska, otwarcie wystawy i  spotkanie: 
„kim był Jerzy Trzanowski” (Marek Pilch, 
ks. Marcin Brzóska)

12 września godz. 18:00 kościół św. 
Trójcy w Cieszynie, koncert inauguracyjny 
festiwalu „Pieśni duchowe” (katarzyna 
Wiwer – sopran, Marek Pilch – organy, 
Magdalena Pilch – flet). W programie pie-
śni Gellerta oraz muzyka instrumentalna 
okresu galant C.Ph.e. Bacha.

18 września godz. 18:00 kościół Jezu-
sowy w Cieszynie, koncert „improwizacje 
z kancjonałem” (Wyższobramski Chór 
kameralny, Piotr sikora – prowadzenie, 
Maciej Bator – organy). W programie im-
prowizacje organowe na temat pieśni ze 
śpiewnika ewangelickiego Cithara sanc-
torum Jerzego Trzanowskiego. 

19 września kościół Marcina lutra w 
Bielsku-Białej, koncert zespołu Cithara 
sanctorum (Poznań). W programie opra-

cowania wokalno-instrumentalne pieśni 
Trzanowskiego

25 września godz. 16:30 Dom naro-
dowy w Cieszynie spotkanie z tłumaczem 
zbioru Cithara sanctorum zbigniewem 
Machejem.  

25 września godz. 18:00 kościół Je-
zusowy w Cieszynie, koncert „Hymnus 
ad ortum solis” (Maja Miro-Wiśniewska 
– flety, elektronika). W programie me-
dytacyjna improwizacja instrumental-
na oparta na tematach ze zbioru Pieśni 
Chwał Boskich z XVi w.

26 września zamek sułkowskich w 
Bielsku-Białej. spotkanie z tłumaczem 
zbioru Cithara sanctorum zbigniewem 
Machejem. 

26 września kościół zbawiciela w Biel-
sku-Białej (Bielski syjon), koncert „Żywot 
człowieczy według reja, czyli człowiek 
między ziemią a rajem” (katarzyna Wi-
wer – sopran, Henryk kasperczak – lutnia).

W programie muzyka renesansowa 
oparta na kanwie tekstów z Żywota czło-
wieka poczciwego Mikołaja reja

mat. pRas.
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50 lat Filii UniwerSYtetU śląSKieGO w CieSzYnie

Pedagogiczne kierunki  
studiów w Cieszynie (cz. 2)
aktualnie za racjonalizację i jakość kształcenia, nadzór merytoryczny i rozwiązania 
programowe na poszczególnych kierunkach studiów pedagogicznych – ze względu 
na obowiązującą od 1 października 2019 roku nową strukturę organizacyjną 
Uniwersytetu śląskiego w Katowicach - odpowiada Dyrekcja Kierunku 
Studiów Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika 
specjalna, Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią pozostająca pod 
zwierzchnictwem Prodziekana wydziału Sztuki i nauk o edukacji ds. Kształcenia i 
Studentów. 

W poprzednich okresach nadzór nad 
sprawami dydaktycznymi sprawowała: 
Dyrekcja instytutu nauk o edukacji (lata 
2003-2019), Dyrekcja Międzynarodowej 
szkoły nauk o edukacji i kulturze (lata 
2002-2003), Dyrekcja instytutu Pedagogiki 
(lata 1992-2002), Dyrekcja instytutu Teorii 
kształcenia (przejęła opiekę organizacyjną 
i merytoryczną nad kierunkiem nauczanie 
początkowe w roku akademickim 1991/1992), 
Dyrekcja instytutu nauk Pedagogicznych 
i społecznych (lata 1983-1991), Dyrekcja 
instytutu Wychowania Przedszkolnego i 
kulturalno-oświatowego utworzonego 
w 1977 roku jedynego wówczas w kraju 
Wydziału Pedagogiczno-artystycznego 
cieszyńskiej Filii Uniwersytetu śląskie-
go, Dyrekcja Wyższego seminarium na-
uczycielskiego i Prorektor ds. Filii Uś (lata 
1971-1977) .

sukcesywnie w bieżących działaniach 
dydaktycznych doradza dyrekcji pedago-
gicznych kierunków studiów kilkuosobo-
wa rada Dydaktyczna, w tym również w 
kwestii uruchomienia nowych i zmiany 
istniejących kierunków/specjalności. W 
efekcie wspólnych spotkań i podejmowa-
nych prac pedagogiczna oferta studiów 
jest na bieżąco aktualizowana i zgodna 
z wymogami przepisów ministerialnych.

Doceniana w kraju i za granicą profesor-
ska kadra pedagogiczna na cieszyńskim 
wydziale - prof. dr hab. zenon Gajdzica 
(pedagog specjalny zainteresowany na-
ukowo kształceniem integracyjnym i in-
kluzyjnym, edukacją i socjalizacją osób 
niepełnosprawnych, obecny Dziekan 
Wydziału nauk społecznych Uniwersyte-
tu śląskiego w katowicach), prof. dr hab. 
Urszula szuścik (podejmująca działalność 

naukową na gruncie pedagogiki przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki 
twórczości, arteterapii, dydaktyki sztuki, 
przez dwie kadencje pełniąca funkcję Dy-
rektora instytutu nauk o edukacji), prof. 
dr hab. alina szczurek-Boruta (zaintere-
sowana naukowo pedagogiką społeczną, 
pedagogiką międzykulturową, pedeuto-
logią, była zastępcą Dyrektora instytutu 
Pedagogiki na Wydziale Pedagogiczno-ar-
tystycznym Uniwersytetu śląskiego Filia w 
Cieszynie oraz zastępcą Dyrektora kole-
gium Polskiego Międzynarodowej szkoły 
nauk o edukacji i kulturze ds. kształcenia 
Uniwersytetu śląskiego Filia w Cieszynie) 
oraz prof. dr hab. ewa ogrodzka-Mazur 
(jej zainteresowania badawcze oscylu-
ją wokół pedagogiki międzykulturowej, 
pedagogiki wczesnoszkolnej, w latach 
2008-2009 pełniła funkcję zastępcy Dy-
rektora instytutu nauk o edukacji ds. 
kształcenia, a w latach 2009-2012 – za-
stępcy Dyrektora instytutu nauk o edu-
kacji ds. naukowych) – to absolwenci 
Filii Uniwersytetu śląskiego w Cieszynie, 
którzy niejednokrotnie razem podejmu-
ją interdyscyplinarne badania naukowe 
oraz współuczestniczą (jako eksperci z 
głosem doradczym, aktywni organiza-
torzy) w doskonaleniu, modyfikacji dy-
daktyki i oferty edukacyjnej, kreując tak, 
jak ich Mistrzowie – prof. dr hab. Bibiana 
Jaślarowa, prof. dr hab. Wojciech kojs, 
prof. dr hab. Tadeusz lewowicki - odpo-
wiedni profil poszczególnych kierunków 
studiów. niejednokrotnie działania w ra-
mach wskazanych obszarów powiązane 
są z zainicjowaniem i podtrzymywaniem Mat. pras.
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współpracy z licznymi podmiotami w śro-
dowisku lokalnym w celu: 

- zorganizowania badań naukowych w 
placówkach oświatowych (pomoc ze stro-
ny dyrekcji przedszkoli, szkół, starostwa 
Powiatowego w Cieszynie), 

- podjęcia i realizacji projektów badaw-
czych (wsparcie stowarzyszenia rozwoju 
i Współpracy regionalnej „olza”, władz 
Miasta Cieszyn, starostwa Powiatowego 
w Cieszynie, Centrum Pedagogicznego dla 
Polskiego szkolnictwa narodowościowe-
go w Czeskim Cieszynie),

- zorganizowania spotkań naukowych, 
konferencji (patronat Burmistrza Miasta 
Cieszyn, patronat starosty Powiatu Cie-
szyńskiego, obrady plenarne w sali sesyj-
nej rady Miejskiej w Cieszynie, w książ-
nicy Cieszyńskiej, Cieszyńskim ośrodku 
kultury „Dom narodowy”), 

- realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży 
(współpraca z dyrekcją placówek oświa-
towych, w tym wspólne działania dy-
daktyczno-naukowe z zespołem szkół 
im. Władysława szybińskiego w zakresie 
wspólnego projektu edukacyjnego pod 
nazwą „Uniwersyteckie iii liceum ogól-
nokształcące w zespole szkół im. Włady-
sława szybińskiego w Cieszynie – współ-
prowadzone przez Uniwersytet śląski w 
katowicach” oraz warsztaty metodyczne 
w sP im. zofii kossak w Pierśćcu). 

na wszystkich pedagogicznych kie-
runkach/specjalnościach istotną rolę 
w przygotowaniu do pracy zawodowej 
odgrywają praktyki (ogólnopedagogicz-
ne, metodyczne), które studenci mają 
okazję realizować w obrębie kampusu 
(Przedszkole Terapeutyczne słoneczna 
kraina w Cieszynie pod patronatem Uś) 

oraz na terenie śląska Cieszyńskiego, 
gdyż zyskują wsparcie ze strony wielu 
instytucji i osób fizycznych zajmujących 
się działalnością związaną z edukacją, te-
rapią, rehabilitacją, resocjalizacją (m. in. 
od Przedszkolna nr 16 w Cieszynie, niepu-
blicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi 
w Cieszynie, szkoły Podstawowej nr 5 z 
oddziałami integracyjnymi w Cieszynie, 
alternatywnej szkoły Podstawowej w 
Cieszynie, zespołu Placówek szkolno-
-Wychowawczo-rewalidacyjnych w Cie-
szynie, Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, 
szkoły Podstawowej im. H. sienkiewicza z 
Polskim Językiem nauczania w Jabłonko-
wie – republika Czeska). W stronę kadry z 
tych i wszystkich pozostałych organizacji 
współpracujących z nauczycielami akade-
mickimi kieruję serdeczne podziękowania 

za koordynowanie studenckich praktyk i 
wkład merytoryczny oraz metodyczny w 
organizację zajęć dla studentów. 

zapraszam również wszystkich zain-
teresowanych studiami pedagogicznymi, 
aktualnymi wydarzeniami o charakterze, 
naukowym, edukacyjnym, opiekuńczo-wy-
chowawczym, rekreacyjnym do zapozna-
nia się z informacjami zamieszczanymi na 
fanpage’u Pedagogika Cieszyn – Uśmiech-
nięta Pedagogika (https://pl-pl.facebook.
com/UsmiechnietaPedagogika). 

baRbaRa ChOjnaCKa-synasZKO

dyReKtOR KieRUnKów stUdiów: pedaGOGiKa, 
Pedagogika PrzedSzkolna i wczeSnoSzkolna, Pe-
dagogika SPecjalna, Pedagogika oSób niePełno-

SPrawnych z arteteraPią, 
wydział Sztuki i nauk o edukacji

uniwerSytet ŚląSki w katowicach

Mat. pras.
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KlUBY SPOrtOwe w CieSzYnie 

Sekcja hokeja na trawie   
ks Cieszyn
Hokej na trawie to gra zespołowa, w którą na świecie gra nawet  2 miliardy ludzi. 
niezwykle znana jest głównie w Holandii, Belgii, wielkiej Brytanii, indiach, australii, 
czy argentynie.

W Polsce dyscyplina ta nie nie cieszy 
się aż taką popularnością, ale mimo to 
przyciąga wielu fanów. najwięcej zaan-
gażowanych klubów i najlepsza infra-
struktura znajduje się w województwie 
wielkopolskim. Jednak województwo 
śląskie również może pochwalić się dy-
namicznym rozwojem. Trenujących za-
wodników możemy oglądać w Gliwicach, 
siemianowicach śląskich, Tarnowskich 
Górach, sosnowcu, Miasteczku śląskim 
oraz w naszym niewielkim Cieszynie.

Mecz hokeja na trawie składa się z 
dwóch 35 - minutowych części. rozgry-
wany jest na boisku niewiele mniejszym 
od piłkarskiego, o wymiarach 91,40m x 
55m. Celem gry jest wbicie za pomocą 

hokejowej laski okrągłej piłki do bramki o 
wymiarach 2,14m x 3,66m. Drużyna skła-
da się z 11 zawodników, w tym bramkarz, 
zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt. 
sport ten jest niezwykle dżentelmeński. 
niedozwolone jest dotknięcie piłki jaką-
kolwiek częścią ciała, oraz gra ramię w 
ramię z przeciwnikiem.

sekcja hokeja na trawie w Cieszynie 
rozpoczęła swoją działalność w 1949 roku. 
Przez długi czas, mogliśmy obserwować 
hokeistów na boisku „Pod Wałką”, gdzie 
trenowali pod okiem trenera edwarda 
legierskiego, a następnie Piotra Buzka. 
aktualnie sekcja hokeja na trawie wcho-
dzi w skład klubu sportowego Cieszyn. 
zajęcia prowadzone są przez  rodzinę 

legierskich, związaną z tym sportem od 
zawsze oraz byłych zawodników naszego 
klubu – Tomasza Wilczęgę i Bartosza no-
waka. Wielu innych byłych zawodników 
oraz rodziców wspiera ich w ciągłym roz-
wijaniu i poszerzaniu działalności klubu.

szkolenie odbywa się aż w 4 katego-
riach wiekowych:

U6 – dzieci od 3 roku życia
U10 – dzieci od 7 roku życia
U12 – dzieci od 11 roku życia
U14 – dzieci do 14 lat

Treningi dla najmłodszych są prowa-
dzone w formie zabawy ruchowej prze-
platanej ćwiczeniami z kijem i piłką, żeby 
przyzwyczajać dzieci do posługiwania się 
hokejową laską i rozwijać ich umiejętności 
oraz sprawność fizyczną. Treningi w star-
szych grupach są zorientowanie na utrzy-
mywanie kondycji fizycznej, niezbędnej 
na meczach oraz szlifowanie umiejętno-
ści hokejowych. W tym roku rozpoczęły 
się również zajęcia Walking Hockey - ak-
tywni 60+, dla których klub przygotował 
specjalną ofertę hokeja chodzonego. To 
świetna propozycja dla osób, które chcą 
pozostać aktywne niezależnie od wieku i 
kondycji fizycznej. Hokej chodzony to nie 
tylko gra, ale przede wszystkim wspólne 
spędzanie czasu i integracja w zespole.

Wszelkie informacje odnośnie treningów 
można uzyskać pod numerami telefonów:

edgar legierski trener – 509873307
konrad legierski prezes – 512169006

Ks CiesZynMat. pras.

Mat. pras.
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XXIII Cieszyński  
rodzinny rajd rowerowy
turystyczny Klub Kolarski PttK „Ondraszek” zaprasza 
na XXiii Cieszyński rodzinny rajd rowerowy Cieszyn – 
Hażlach, który odbędzie się  11 września. Start o godz. 
10:00, zbiórka przy Hali widowiskowo-Sportowej im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków.

rajd tradycyjnie będzie miał formę 
wycieczki, na którą organizatorzy zapra-
szają całe rodziny. Uczestnicy, podzieleni 
na grupy, pokonają ok. 18-kilometrową 
trasę pod opieką klubowych przewodni-
ków. Celem imprezy jest popularyzacja 
turystyki rowerowej i poznanie walorów 
krajoznawczych okolic Cieszyna (m.in. 
pomnik hrabiny Gabrieli Thun w koń-
czycach Wielkich, Dom Przyrodnika w 
Hażlachu). Metę rajdu zorganizowano 
przy bosku lks „Victoria” w Hażlachu. 
na mecie zostaną rozegrane konkursy 
rekreacyjne oraz loteria.

zapisy w oddziale PTTk „Beskid ślą-
ski” ul. Głęboka 56 w godzinach dyżurów 
(poniedziałek i środa). Dodatkowo zapi-

sy przyjmowane będą w dniu imprezy w 
miejscu startu (do wyczerpania świad-
czeń). Wpisowe wynosi 10 zł od osoby, 
dzieci poniżej 5 lat – bezpłatnie.

zapraszamy Państwa również do udzia-
łu w kolejnych wydarzeniach:

12 września "śladami bitwy pszczyń-
skiej. Wojna obronna 1939" - spotka-
nie w Pszczynie-wycieczka rowerowa 
19 września, godz. 10:00 - zbiórka na 
rynku w Cieszynie, wycieczka rowerowa. 
26 września, godz. 9:00  "Dzień Gwarka" 
- zbiórka na rynku w Cieszynie, wyciecz-
ka rowerowa.

szczegóły na stronie internetowej 
https://tkk-ondraszek.pl/. 

OndRasZeK

Kolejna walka 
Błachowicza

Jan Błachowicz najpierw pokonał Do-
minicka reyesa, a następnie nigeryjczy-
ka israela adesanyę. Teraz przyszła kolej 
na walkę w której "Cieszyński książę" po 
raz drugi będzie bronił tytułu mistrza 
wagi półciężkiej (do 93kg). Gala UFC 267 
z udziałem Jana Błachowicza i dwóch in-
nych Polaków (Michał oleksiejczuk, Marcin 
Tybura), odbędzie się 30 października 
2021 roku w abu zabi! Janek zmierzy się 
tam z Brazylijczykiem Gloverem Teixeirą, 
który w federacji UFC walczy już 11 lat.  

ws

Start w tokio 
coraz bliżej!

W związku z powołaniem Mirosława 
Madzi i Janusza rokickiego do kadry naro-
dowej i wyjazdem na XVi letnie igrzyska 
Paraolimpijskie, Burmistrz Miasta Cieszyna 
Gabriela staszkiewicz przyznała zawod-
nikom integracyjnego klubu sportowego 
Cieszyn stypendium sportowe celowe.

igrzyska rozpoczęły się w Tokio w dniu 
24 sierpnia i potrwają do 5 września, 
a cieszyńscy zawodnicy wystartują w 
konkurencjach rzutowych. Transmisje 
zmagań będzie można śledzić na kana-
łach TVP wg poniższego harmonogramu: 
Mirosław Madzia: pchnięcie kulą – 30 sierpnia 
godzina 12:44 (czasu polskiego), rzut dyskiem 
– 2 września godzina 3:32 (czasu polskiego) 
janusz rokicki:pchnięcie kulą – 3 wrze-
śnia godzina 12:08 (czasu polskiego)

Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela 
staszkiewicz wraz ze wszystkimi miesz-
kańcami naszego miasta, trzyma mocno 
kciuki za naszych sportowców i życzy im 
udanych startów na igrzyskach!  

ws

Informacja SmS
Aktywuj na www.cieszyn.pl

IKS Cieszyn

sport
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lokal użytkowy do wynajęcia 
MieJSKi zarząD DrÓG w CieSzYnie OGŁaSza  PrzetarG  PiSeMnY  
na  lOKal  UŻYtKOwY  znaJDUJąCY SiĘ   w BUDYnKU MieJSKiCH 
Hal tarGOwYCH PrzY Ul. StawOweJ 6, StanOwiąCY wŁaSnOść GMinY Cie-
SzYn,  O POwierzCHni 387 M²  na  PrOwaDzenie  w  lOKalU  DziaŁalnOśCi  
gospoDarCZej  
osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać oferty do dnia 9 września 2021 roku (czwartek) do 
godz. 9:00  w sekretariacie Miejskiego zarządu Dróg w Cieszynie, ul. liburnia 4, i piętro, pokój nr 203 w zamkniętych 
kopertach z adnotacją „Przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 387 m² przy ul. stawowej 6 w Cieszynie ”. otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 9 września 2021 roku (czwartek) o godz.10:00 w siedzibie  Miejskiego  zarządu Dróg w Cieszynie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto inG Bank śląski s. a. o/Cieszyn nr 29 1050 
1083 1000 0022 8826 4480 z dopiskiem „Wadium, przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 387 m² przy ul. stawo-
wej 6 w Cieszynie” do dnia 9 września 2021 roku (czwartek) do godz. 9:00 wadium w wysokości 300,00 zł / słownie: 
trzysta złotych 00/100. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż w 
ciągu 3 dni  roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest  
niezwłocznie do zawarcia umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie  później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłat czynszu  najmu lub innych należności MzD. 
Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu.

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

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

 Urzędu skarbowego,

 zakładu Ubezpieczeń społecznych,

 Miejskiego zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie.

Powyższe warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu powinny być spełnione łącznie. niespełnienie jakiegokol-
wiek z nich powoduje wyłączenie oferenta z dalszej procedury przetargowej. oferta musi zawierać:

 dane oferenta,

 propozycję stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni lokalu (do czynszu dolicza się 23 % podatku VaT – stawka 
minimalna 2,00 zł netto/m²).

 określenie sposobu zagospodarowania lokalu,

 oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Us i zUs, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, 
nie posiadaniu nieuregulowanych, w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

 oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,

 klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń,

 dowód uiszczenia wadium,

 podpis oferenta i telefon kontaktowy,

 numer konta na które należy zwrócić wpłacone wadium.

Formularz ofertowy, projekt umowy najmu są udostępnione do pobrania na stronie internetowej  www.bip.um.cie-
szyn.pl a także w siedzibie Miejskiego zarządu Dróg w Cieszynie. W przypadku złożenia oferty nie na formularzu ofer-
towym, oferta winna zawierać wszelkie informacje  zawarte w formularzu ofertowym. szczegółowe informacje można 
uzyskać w Miejskim zarządzie Dróg – Dział organizacyjny, ul. stawowa 6, tel. 33 8523653.  MzD zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od  przetargu bez podania przyczyny.
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nieruchomości na sprzedaż 
BUrMiStrz MiaSta CieSzYna OGŁaSza UStnY PrzetarG OGrani-
CzOnY na SPrzeDaŻ nierUCHOMOśCi GrUntOweJ POŁOŻOneJ  
w CiesZynie w rejonie uliCy kargera
 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 obr. 49 o  powierzchni 1722 m2, zapisanej w księ-

dze wieczystej nr BB1C/00053015/2 sądu rejonowego w Cieszynie.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 7/6 obr. 49. Uzasadnieniem wyboru 
formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest brak dostępu do drogi publicznej  uniemożliwiające jej 
samodzielne zagospodarowanie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (rynek 1, i piętro) o godz. 
13:00 .

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 126 000,00 zł.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VaT wg stawki 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek są-
siednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 13 000,00 zł na konto Urzędu  Miejskiego w Cie-
szynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 inG Bank śląski s.a w Cieszynie w terminie do dnia 23 września 2021 r. 

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie  oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie - tel. 33 4794 232, 33 4794 237.

BUrMiStrz MiaSta CieSzYna OGŁaSza UStnY PrzetarG OGrani-
CzOnY na SPrzeDaŻ nierUCHOMOśCi GrUntOweJ POŁOŻOneJ w 
CieSzYnie w reJOnie UliCY wiśniOweJ
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11/1 obr. 36 o powierzchni 75 m2, zapisanej w księdze 

wieczystej nr BB1C/00058706/8 sądu rejonowego w Cieszynie.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 11/1 obr. 36. Uzasadnieniem wyboru 
formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest utrudniony dostęp do drogi uniemożliwiający jej samo-
dzielne zagospodarowanie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (rynek 1, i piętro) o godz. 
12:00 .

Cena wywoławcza do przetargu wynosi  5 000,00 zł.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VaT wg stawki 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek są-
siednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 500,00 zł na konto Urzędu  Miejskiego w Cieszynie 
nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 inG Bank śląski s.a. w Cieszynie w terminie do dnia 22 września 2021 r. 

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie  oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie - tel. 33 4794 232, 33 4794 237.
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nieruchomość do wynajęcia 
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdziła do wynajęcia na czas nieoznaczony w drodze 
przetargu ograniczonego wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 1 obr. 75 o powierzchni 1,0151 

ha położonej przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie z przeznaczeniem na propagowanie kultury i wiedzy historycznej poprzez 
odtwórstwo historyczne.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (rynek 1, i piętro) oraz stronach BiP na okres od 13 sierpnia do 3 września 2021 r.

zaproszenie na spotkanie  
organizacji pozarządowych 

W związku z niewielkim zainteresowaniem udziałem w planowanym na dzień 11 września 2021 roku iV Festiwalu 
organizacji Pozarządowych, Gminna rada Działalności Pożytku Publicznego zdecydowała o odwołaniu ww. wydarze-
nia. Jednocześnie chcąc podtrzymać ideę imprezy prezentującej działalność cieszyńskich organizacji pozarządowych 
zapraszamy wszystkie organizacje na spotkanie poświęcone omówieniu przyszłorocznego Festiwalu .

Spotkanie odbędzie się w COK „Dom narodowy” w dniu 11 września o godzinie 10:00 (sala widowiskowa). 
spróbujemy wspólnie w gronie przedstawicieli cieszyńskich organizacji pozarządowych porozmawiać i wypracować 
koncepcję Festiwalu, określić jego charakter i program w oparciu o autentyczne potrzeby. Chcielibyśmy, aby impreza 
była kontynuowana w kolejnych latach jednak z wyraźnym zaangażowaniem w proces jej przygotowania i organizacji 
samych zainteresowanych. Jesteśmy przekonani o ogromnym potencjale i doświadczeniu cieszyńskich organizacji po-
zarządowych, dlatego też bez Państwa udziału nie wyobrażamy sobie przygotowywać programu i planować działań 
kolejnego Festiwalu. 

ze względu na obowiązujące przepisy epidemiologiczne prosimy o zgłaszanie się do wcięcia udziału w spotkaniu na 
adres e-mailowy: grdpp@um.cieszyn.pl, w terminie do dnia 8 września 2021. W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy 
organizacji oraz liczby osób biorących udział w spotkaniu.

składanie wniosków do  
projektu budżetu na 2022 r.

w związKU z rOzPOCzĘCieM PraC związanYCH z OPraCOwanieM PrOJeKtU 
BUDŻetU na 2022 rOK zaPraSzaMY DO CzYnneGO UDziaŁU raDnYCH Oraz 
JeDnOStKi OrGanizaCYJne GMinY w twOrzeniU PrOJeKtU BUDŻetU.
organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski do 31 sierpnia 2021 roku

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie – do 15 października 2021 roku (wnioski składamy na formularzu będącym 
załącznikiem do Uchwały nr V/29/11 rady Miejskiej Cieszyna)

informuję, że złożone wnioski stanowią materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu.

Wnioski można składać poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do ratusza, przesy-
łać elektronicznie na adres urzad@um.cieszyn.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 
Cieszyn.
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nagroda w kulturze 2021 
przypominamy, że do 31 sierpnia 2021 r. można zgłaszać kandydatów 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 jedną nagrodę.

7. Wnioski zawierające: dane osobowe oraz opis dokonań kandydata przyjmuje Biuro rady Miejskiej Cieszyna do 31 sierp-
nia każdego roku. Wnioski można składać w Punkcie obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (rynek 1, parter).

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. nagroda jest wręczana podczas uroczystej sesji rady Miejskiej lub przy innej stosow-
nej okazji.

link do przedmiotowej uchwały (Uchwała nr XVii/148/15 z 30.12.2015 można znaleźć na stronie www.cieszyn.pl w sek-
cji strefa mieszkańca w zakładce „Jak załatwić sprawę – Wydział kultury i Promocji Miasta”. informacji udzielają pracow-
nicy Wydziału kultury i Promocji Miasta (kultura2@um.cieszyn.pl, tel. 33 4794 332).

srebrna Cieszynianka 2021 
BUrMiStrz MiaSta CieSzYna PrzYPOMina, Że DO 10 września 2021 rOKU, 
DO GODz. 14:00 w PUnKCie OBSŁUGi Klienta UrzĘDU MieJSKieGO w CieSzYnie 
(rYneK 1, Parter) MOŻna zGŁaSzać KanDYDatÓw DO laUrU „SreBrneJ Cie-
sZynianki miasta CiesZyna 2021”. 
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: biurora-
dy@um.cieszyn.pl),

 w Wydziale kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego (rynek 1, i piętro, pokój nr 104 i 103, tel. 33 47 94 332 kultu-
ra@um.cieszyn.pl,)

 w Cieszyńskim Centrum informacji (rynek 1, tel. 33-47 94 248, adres e-mail: mci@um.cieszyn.pl).

 na stronie internetowej www.cieszyn.pl w sekcji strefa mieszkańca, w zakładce „Jak załatwić sprawę” – Wydział kul-
tury i Promocji Miasta – regulamin i procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia samorządów ziemi Cieszyńskiej. 
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Budżet obywatelski 2022 
zaPraSzaMY MieSzKaŃCÓw CieSzYna DO SKŁaDania PrOPO-
zYCJi PrOJeKtÓw w raMaCH BUDŻetU OBYwatelSKieGO Mia-
sta CiesZyna na 2022 rok. 

termin zgłaszania projektów:

Projekty należy zgłaszać od dnia 30.08.2021 r. do dnia 13.09.2021 r. w następujący sposób:

  elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.
org, lub

  osobiście, w Punkcie obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach 
pracy Urzędu, lub

  pocztą, na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 Cieszyn, z adnotacją na kopercie „Budżet obywa-
telski” (decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę 

tarYFa za zBiOrOwe zaOPatrzenie w wODĘ na terenie GMinY CieSzYn na 
OKreS 3 lat (tarYFa weSzŁa w ŻYCie w DniU 12 SierPnia 2021 r.)
Dyrektor regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie informuje, że na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) w dniu 4 sierpnia 2021 r. na stronie Biuletynu informa-
cji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja nr Gl.rzT.70.159.2021 
z dnia 12 lipca 2021 r. zatwierdzająca taryfę z wniosku Wodociągów ziemi Cieszyńskiej sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gmin: Cieszyn, Ustroń, skoczów, strumień, Wisła, Goleszów, Hażlach, Dę-
bowiec, Chybie, Jasienica i zebrzydowice na okres 3 lat.
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książnica
cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

27.08, g. 17:00 Prezentacja w ramach 
cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów 
książnicy Cieszyńskiej”: dr aleksandra 
Golik-Prus – „Ferro unique – wodzowie i 
bitwy starożytności”

28.08, g. 14:00 „Posłuchaj jak mówią 
wieki” – zwiedzanie książnicy Cieszyńskiej 
z przewodnikiem

do 02.10 Wystawa ars Belli – sztuka 
wojny

inne
27.08, g. 19:00 zakończenie Wakacji z 

Manufakturą Dźwięku (Piano Cafè)
27.08, g. 19:00 stand-up – Maciek adam-

czyk
28.08, g. 20:00 Powróćmy jak za daw-

nych lat – scena Polska. Festiwal Teatral-
ny nad rzeką (Park sikory w Czeskim 
Cieszynie)

28.08, g. 19:00 zakończenie Wakacji z 
Grupą Jazzową Bodhi (Piano Cafè)

28.08, g. 22:00 Back To The 90’s (Dziedzi-
niec Browaru zamkowego)

29.08, g. 16:00 zakończenie Wakacji z 
Dominikiem Czuż (Piano Cafè)

29.08, g. 13:30 Przewodnik czeka – 
zwiedzanie miasta (zbiórka przy informacji 
Turystycznej zamku Cieszyn)

30.08, g. 17:00 eko-porządki – naturalne 
sposoby na czystość w domu (Pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, wejście od ulicy 
rzeźniczej, obowiązują zapisy, email:pra-
cowniagalimatias@gmail.com)

do 31.08 1. studencki artystyczny Plener 
„Wizje” (prace plenerowe na rynku w pod-
cieniach oraz na płocie w Parku Pokoju)

03.09 Dajmy sobie wsparcie – spotkanie 
osób chorych na sM (Pracownia Galima-
tias)

03.09-05.09 zloT DaCia DrUM BUn 
(Camping olza)

3.09, g. 17:00 Moje dziecko idzie w świat 
spotkanie dla rodziców o adaptacji w żłob-
ku, przedszkolu i szkole (oCkir)

03-04.09 Cieszyńska Jesień Piwna
04.09, g. 10:00-12:30 klub Młodego 

rękodzielnika - terapeutyczne warsztaty 
dla dzieci (Pracownia Galimatias)

04.09, g. 15:00-19:00 śląski zlot syren 
(rynek)

05.09, g. 13:30 Przewodnik czeka – 
zwiedzanie miasta (zbiórka przy informacji 
Turystycznej zamku Cieszyn)

8.09, g. 16:00 sekcja gier stolikowych 
(oCkir)

9.09, g. 17:00 Warsztaty krawieckie 
(oCkir)

10-12.09 objazdowy Festiwal Filmowy 
WaTCH DoCs. Prawa Człowieka w Filmie

do 30.09 zbigniew solarski – fotografie 
„Piękno tkwi w szczegółach, fotografie archi-
tektury Cieszyna” („Galeria w Przejściu”, ssM)

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

01.09, g. 9:00 i 10:30 Joga dla seniora 
(oCkir)

4.09. g.08:00 PiKniK 3X3 – CitY  
(Hala im. Cieszyńskich olimpijczyków)

co? gdzie? kiedy?

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

wejścia na ekspozycję stałą z przewod-
nikiem: wtorek, czwartek, sobota, nie-
dziela - 10:00,11:00,12:00,13:00, 14:00 
środa i piątek - 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
16.00 
poniedziałek – nieczynne,  
wtorek - zwiedzanie bezpłatne;

10.09, g. 15:00 laTo 1920 – otwarcie 
wystawy czasowej

kino "Piast"
www.kino.cieszyn.pl, tel. 33 852 04 26

27-29.08, g. 15:30 kraina sMokÓW – 
dubbing (animowany/przygodowy/familij-
ny), niemcy, 5

27-29.08, g. 17:30 zUPa niC (komedia 
obyczajowa), Polska, 15

27-29.08, g. 19:30 Czarna OwCa (ko-
mediodramat), Polska, 13

30-31.08, g. 10:30 Kraina SMOKÓw 
– dubbing (animowany/przygodowy/fami-
lijny), niemcy, 5

30-31.08, g. 17:00 Czarna OwCa (ko-
mediodramat), Polska, 13

30-31.08,g. 19:15 anDre rieU – znO-
wU razeM! - napisy (koncert), Holandia, 
10

1-2.09, g. 15:30 Kraina SMOKÓw – 
dubbing (animowany/przygodowy/familij-
ny), niemcy, 5

1-2.09, g. 17:30 zUPa niC (komedia 
obyczajowa), Polska, 15

1-2.09, g. 19:30 Czarna OwCa (kome-
diodramat), Polska, 13

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

do 31.08 Wakacyjny kiermasz książek
04.09 narodowe Czytanie w Cieszynie 

(Park Pokoju)
04.09 Co jedli nasi pradziadkowie. 

kuchnia mieszczańska początków XX w. - 
warsztaty kulinarne

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

28.08, g. 16:00 Wiesz, że wiem – spektakl 
teatralny

03.09, g. 20:00 Paweł Domagała - #Wra-
cajToUr

04, 05.09, g. 17:00 kabaret Hrabi - ariaci
05.09, g. 20:00 kabaret Hrabi – ariaci
10.09, g. 17:00 koncert Wiedeński
10.09, g. 20:00 koncert Wiedeński

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

7.08-29.08 Cieszyński Przekładaniec 
(rynek)

27.08, g. 20:00 16. Festiwal Wakacyjne 
kadry – „kasia i diabeł” – spektakl teatral-
ny w wykonaniu sceny Bajka TD; filmowe 
piątki: Tajemniczy ogród (rynek)

29.08, g. 19:30 To co Cieszyn – koncert i 
premiera płyty artystów otwartego klubu 
(rynek)

do 30.08 Krzysztof Perz – raz do roku. 
Wystawa (Galeria Ceglana Cok)

01.09, g. 10:00-14:00 obchody 82. rocz-
nicy wybuchu ii Wojny światowej i Dnia 
Weterana

05.09, g. 08:00-14:00 Targi staroci 
(rynek)

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

28.08, g. 11:00 Modernistyczny Cie-
szyn. spacer z cyklu: odkrywaj Cieszyn 
bez granic (trasa transgraniczna)

04.09, g. 11:00 Cieszyński Danse Maca-
bre. spacer z cyklu: odkrywaj Cieszyn bez 
granic (trasa transgraniczna)

do 12.09 śląska rzecz – wystawa  
pokonkursowa
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ramon jest po prostu uroczy! 
Kiedy tylko pojawia się czło-
wiek, na jego pyszczku pojawia 
się taki oto wyszczerz! ramon 
to nasz kolejny, schroniskowy 
ideał. Uwielbia ludzi! Obec-
nie, na terenie schroniska, 
w boksie, przebywa sam. w 
przypadku obecności w domu 
innego pieska rezydenta, ko-
nieczne będzie wcześniejsze 
zapoznanie. Ma około 8 lat, 
został znaleziony w czerwcu 
2021 roku, w andrychowie. 
Krótkowłosy, średniej wiel-
kości, w kłębie ma około 40 
cm.  Bardzo zależy nam na 
tym, aby ostatnie lata spędził 
w towarzystwie dobrych lu-
dzi, którzy zadbają o niego i 
pozwolą zamieszkać w domu. 
piesek nie zostanie wydany do 
budy. Zapraszamy na spacer 
zapoznawczy do schroniska 
azyl w Cieszynie.  numer 
ewidencyjny w schronisku 
152/2021.  informacje w spra-
wie spaceru i adopcji – Basia, 
tel. 515 261 827.

PSY i KOtY DO aDOPCJi
"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 Domowe
ul. Wąska 2, tel. 691 771 892

 grupa aa
Cieszyn, ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54

Grupa„DroMaDer” – spotkania w każdą 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.
 
inFormaCja sms
Chcesz otrzymywać ważne informacje z miasta 
bezpośrednio na swój telefon? zarejestruj się 
w Miejskim systemie sMs-owym i otrzymuj po-
wiadomienia sMs o  wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także ostrzeżenia i komunikaty. 
Wejdź na stronę www.cieszyn.pl i podaj swój nu-
mer telefonu.

Bezpłatny informator Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, iSSn: 1234-1746, 
nakład: 5.500 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: Jacek kasperczyk, 
Barbara stelmach-kubaszczyk, Malwina Tomica
redaktor naczelna: anna Żertka-Bednarek
Projekt layoutu: MaloF design agnieszka 
krasicka
Druk: Wydawnictwo "Triada" Wojciech Wicher, 
42-580 Wojkowice, ul. Plaka 34

Magik to cudowny, 4-miesięczny 
biały kocurek z czarnym ogonkiem, 
pięknymi uszkami i plamkami. Ma-
gik nie wiadomo skąd i dlaczego 
zamieszkiwał zarośla przy domu 
jednej z naszych wolontariuszek 
w centrum Cieszyna. Dzięki deter-
minacji naszych wolontariuszek 
kotek został wyłapany i kto wie, 
może dzięki temu przeżył... w domu 
tymczasowym Magik odżył, biega, 
bawi się z innymi kotami, wyleguje 
na zabezpieczonym balkonie. od razu 
bezbłędnie korzystał z kuwety, je za 
dwóch (może stąd ten duży brzuszek), 
lubi wysokomięsne puszki i mięsko 
od czasu do czasu. po zabawie i roz-
rabianiu lubi wskoczyć na kolana 
człowieka obdarzając go głośnym 
mruczeniem, podgryzając przy tym 
jego paluszki.  Magik ma testy FiV/
FelV ujemne, został odrobaczony, 
zaczipowany i zaszczepiony. szuka 
domku ze swoim kumplem pakiem 
bądź chętnie dołączy do innego kota. 
kontakt w sprawie adopcji lub domu 
tymczasowego dla kotów – Patrycja, 
tel. 605 118 117.
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Spacer po nowym  
Cmentarzu Żydowskim (1)
na fragmencie fotografii, wykonanej przez tadeusza Kubisza z wieży Piastowskiej w 
okresie międzywojennym, widzimy wzgórze zwane niegdyś winogradem, a na nim 
długi, otynkowany mur, okalający nowy Cmentarz Żydowski od południa, z boczną 
bramą prowadzącą do kancelarii cmentarza. zza muru wyłania się majestatyczna 
sylweta krytego kopułą domu przedpogrzebowego. Przesuwając wzrok w lewo, tj. 
w stronę ulicy Hażlaskiej, zwracają uwagę dwa kształty rysujące się na tle drzew 
ponad krawędzią muru – są to dwa wielkie nagrobki: jeden zamknięty półkoliście, 
drugi – łukiem odcinkowym. Miejsce muru zajmuje dziś płot, dom pogrzebowy jest 
trwałą ruiną, po kancelarii nie ma śladu, a wokół cmentarza wyrosły bloki i garaże. 
ale te dwa nagrobki pozostały. 

Po wejściu na cmentarz przez głów-
ną bramę, dekorowaną gwiazdami Da-
wida, od razu nagrobki te zobaczymy z 
prawej strony, tam, gdzie wzdłuż muru 
ciągnął się rząd grobów honorowych, w 
których chowano tych najzacniejszych 
czy najzamożniejszych cieszyńskich Ży-
dów. i owe dwa nagrobki do tej właśnie 
grupy należą. Ten nieco mniejszy kryje 
doczesne szczątki jednego z najbardziej 
znanych cieszyńskich wyznawców religii 
mojżeszowej, Moritza Fasala (1849-1919) 
oraz jego małżonki, Fanni (1848-1916). 
Fasal był producentem wody sodowej 
oraz cenionych i obsypywanych licznymi 
nagrodami likierów, zwanych rosolisami. 
Był też długoletnim członkiem zarządu 
żydowskiej gminy wyznaniowej i wraz z 
żoną wyjątkowo aktywnym działaczem 
towarzystw charytatywnych.

Drugi olbrzymi nagrobek upamiętnia 
dra Maxa Hüttnera, urodzonego w roku 
1855. Po maturze w cieszyńskim gimna-
zjum Hüttner ukończył studia prawnicze 

na uniwersytecie wiedeńskim, a po od-
byciu praktyki w sądzie obwodowym w 
Cieszynie otworzył kancelarię adwokac-
ką w Jabłonkowie w roku 1884. rok póź-
niej ożenił się z kamillą, córką Markusa 
strassmanna, prezesa żydowskiej gminy 
wyznaniowej w Morawskiej ostrawie i 
właściciela browaru tamże. W roku 1889 
przeniósł się do Cieszyna, stając się jed-
nym z najbardziej cenionych tutejszych 
prawników. W 1900 roku kupił dom czyn-
szowy erwina richtera przy ul. niemiec-
kiej – dziś to ul. Mennicza 10. Cieszyński 
architekt, alois Jedeck, przebudował (a i 
zapewne rozbudował) dla Hüttnerów ów 
dom, okraszając go neobarokową fasadą 
z charakterystycznym wykuszem. kolau-
dacja miała miejsce 1 lipca 1901 roku. od 
tej pory kancelaria adwokacka Hüttnera 
również mieściła się pod tym adresem. 
Prowadziła sprawy w obu językach krajo-
wych – niemieckim i polskim, wyróżniając 
się tym samym w środowisku niemiecko-
języcznych cieszyńskich Żydów.

Max Hüttner był kilkakrotnie wybierany 
do 15-osobowego wydziału cieszyńskiej 
gminy żydowskiej, stanowiącego jej re-
prezentację. Bezdzietni Hüttnerowie 
udzielali się ponadto m.in. w Towarzy-
stwie Darmowego stołu (Freitisch-Verein), 
które prowadziło stołówki dla uczniów 
cieszyńskich szkół.

kiedy dr Hüttner zapadł na zdrowiu, 
w prywatnej wiedeńskiej klinice o nazwie 
sanatorium löw został poddany operacji, 
w wyniku której zmarł przedwcześnie 4. 
grudnia 1912 roku, nie dożywszy swych 
58. urodzin. Jego ciało zostało przetrans-
portowane do Cieszyna i złożone do gro-
bu dwa dni później. Morawsko-śląskiego 
adwokata krajowego żegnała ukochana 
żona, rodzina, członkowie gminy żydow-
skiej, pracownicy kancelarii adwokackiej 
oraz akcjonariusze browaru w Morawskiej 
ostrawie, do których grona należał.

W okrągłym medalionie półkolistego 
zwieńczenia jego nagrobka, wypełnio-
nego motywem wici roślinnej, widnieje 
pięć hebrajskich liter, stanowiących skrót 
od wyrażenia niech jego dusza będzie 
związana w węzełku życia, co odpowia-
da chrześcijańskiemu zwrotowi niech 
odpoczywa w pokoju. na licu, flankowa-
nym przez pilastry o jońskich kapitelach, 
brak rozbudowanej hebrajskiej inskrypcji: 
w profilowanym obramieniu mamy tu 
jedynie imię i nazwisko oraz datę uro-
dzenia i śmierci. 

Tak zaczyna się spacer po nowym 
Cmentarzu Żydowskim w Cieszynie.

iRena FRenCh

MuzeuM ŚląSka cieSzyńSkiego

zainteresowanych historią cieszyńskich 
cmentarzach żydowskich zapraszam do gru-
py na Facebooku: Pochowani na cmentarzach 
żydowskich w Cieszynie.

Nowy Cmentarz Żydowski na Winogradzie – fragm. fot.Tadeusza Kubisza, ok. 1930, MŚC


