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od burmistrza 

Śródmiejski autobus 
- czekamy na uwagi!

drodzy Mieszkańcy!
14 października przypada dzień edu-

kacji narodowej, wtedy też obchodzony 
jest dzień nauczyciela. W tym miejscu 
chciałabym wszystkim Pedagogom 
złożyć najlepsze życzenia. za państwem 
trudne doświadczenia edukacji w czasie 
pandemii – obecnie są państwo najbliżej 
problemów dzieci i młodzieży wynikają-
cych z nauki zdalnej. dziękuję za prze-
prowadzenie uczniów przez ten trudny 
okres. nauka wróciła do szkół, ale czy tak 
zostanie do końca roku szkolnego, tego 
nie wie nikt. Mimo wciąż odczuwanych 
utrudnień życzę państwu wytrwałości 
w codziennej pracy, satysfakcji z  towa-
rzyszenia młodym ludziom w rozwoju, 
patrzenia, jak odkrywają swoje pasje 
i zbierają cenne doświadczenia. Życzę 
wsparcia w rodzinie i wśród przyjaciół, 
a także energii do realizowania swoich 
osobistych planów i marzeń.

Jak już informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu Wiadomości ratuszowych, trwa-
ją testy autobusowej linii śródmiejskiej. 
zachęcam do skorzystania z darmowych 
przewozów autobusowych na linii 1a i 1B 
oraz wyrażenia swojej opinii na jej temat. 
czekamy na informacje zwrotne do 20 li-
stopada – do tego czasu od poniedziałku 
do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych, 
będą prowadzone przewozy testowe. za-
proponowane linie różnią się od siebie 
nieznacznie przebiegiem:

linia 1a: dworzec cieszyn – dom naro-
dowy – plac teatralny – zamek – Młyńska 
Brama – 3 Maja – plac Wolności – Wyższa 
Brama – chrobrego szpital – Bielska zOz 
– dworzec cieszyn (kursy co godzinę od 
06.30 do 14:30).

linia 1B: dworzec cieszyn – Bielska 
zOz – chrobrego szpital – dom narodowy 
– plac teatralny – zamek – Młyńska Bra-
ma – 3 Maja – plac Wolności – garncarska 
– dworzec cieszyn (kursy co godzinę od 
06:50 do 14:50).

szczegółowy rozkład jazdy można 
znaleźć na stronie internetowej cieszyna 
www.cieszyn.pl, w zakładce "komunika-
cja miejska" w strefie mieszkańca, na wi-
trynie zakładu gospodarki komunalnej  
(www.zgk.cieszyn.pl, po kliknięciu w “dział 

komunikacji Miejskiej”) oraz na przystan-
kach autobusowych i w autobusach.

po co to wszystko? celem przeprowa-
dzenia testu jest rozpoznanie aktualnych 
potrzeb i możliwości utworzenia przez 
Miasto cieszyn nowej linii komunikacyjnej. 
zależy nam na tym, by nowa linia odpowia-
dała na potrzeby mieszkańców i turystów. 

który wariant przejazdu bardziej pań-
stwu odpowiada? czy państwa zdaniem 
godziny kursowania są odpowiednie? do 
której godziny autobus powinien kursować 
na tej linii? czy zaproponowane miejsca 
przystankowe spełniają państwa oczeki-
wania? W jakich jeszcze miejscach powi-
nien zatrzymywać się autobus? wszystkie 
opinie i sugestie są bardzo cenne! Uwagi 
można zgłosić:

mailowo na adres transport@um.cie-
szyn.pl lub zgk@zgk.cieszyn.pl;

osobiście lub listownie w jednym z wy-
branych miejsc:

 – w punkcie Obsługi klienta Urzędu 
Miejskiego w cieszynie, rynek 1 (ponie-
działki w godz. 07:30-16:30, wtorki, środy, 
czwartki w godz. 07:30-15:30, piątki w godz. 
07:30-14:30);

 – w punkcie informacyjnym (kasa) na 
dworcu cieszyn, ul. Hajduka 10 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00);

 – w zakładzie gospodarki komunalnej 
sp. z o.o., ul. słowicza 59 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 07:00-15:00).

darmowe przewozy testowe na nowej 
linii przeprowadzane są w ramach prac nad 
opracowaniem projektu planu transporto-
wego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej. 
testowa linia śródmiejska obsługiwana 
jest przez zakład gospodarki komunalnej 
w cieszynie sp. z o.o.

Już dziś zapraszam państwa na spotkania, 
podczas których omówimy najważniejsze 
tematy związane z państwa dzielnicą, 
osiedlem, miejscem codziennego funkcjo-
nowania. zaprezentujemy najważniejsze 
przeprowadzone już inwestycje i działania, 
a także plany na najbliższą przyszłość. 
Harmonogram spotkań znajdzie się 
w kolejnym numerze wiadomości ra-
tuszowych. 

 gabriela 
staszkiewicz

burmistrz cieszyna

Autobus linii śródmiejskiej na przystanku "Zamek", fot. ZGK.
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103. rocznica Powołania rady narodowej księstwa cieszyńskiego 

Piosenka jest dobra 
na wszystko
to już tradycja! zapraszamy na koncert artis symphony orchestra pod batutą jean 
claude'a Hauptmanna organizowany przez miasto cieszyn z okazji 103. rocznicy 
Powołania rady narodowej księstwa cieszyńskiego. wydarzenie odbędzie się  
22 października o godz. 18:00. Podczas koncertu wręczona zostanie nagroda miasta 
cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury.

artis symphony orchestra powstała 
w 2012 roku. W jej repertuarze znajdzie-
my utwory muzyki klasycznej, filmowej, 
musicalowej, rozrywkowej, pieśni religij-
ne, żołnierskie i patriotyczne. tak duża 
różnorodność programowa pozwoliła 
muzykom na zaprezentowanie się wraz 
z solistami na wielu scenach teatralnych, 
plenerowych, uniwersyteckich, w domach 
kultury, kościołach. podczas koncertu, 
który odbędzie się 22 października w cie-
szynie, usłyszymy polską muzykę filmo-
wą (W. kilar, a. kurylewicz, W. kazanecki) 
oraz klasyki polskiej piosenki (W. Wars, 
J. peterburski, z. Wodecki, k. gaertner, 
a. Osiecka).

Orkiestra współpracowała z teatrem 
cst, Wyższobramskim chórem kameral-
nym, chórem Męskim cantus, chórem 
lOte/gte, z solistami – Oliwią Ohl-szulik, 
pawłem szypulskim, Michalem Borkow-
skim, krzysztofem chalimoniukiem oraz 

dariuszem górniokiem, katarzyną dzidą 
– Hamela, Magdaleną Miśką-Jackowską, 
katarzyną Wodecką-stubbs, Beatą Bana-
sik, krzysztofem respondkiem. koncerty 
Orkiestry kameralnej artis pod batutą 
Jean – claude'a Hauptmanna kilkakrotnie 
zostały objęte patronatem Honorowym 
konsula generalnego francji, fundacji 
im. zbigniewa Wodeckiego, gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej w krakowie. ak-
tualny skład artis symphony Orkiestra 
to 50 instrumentalistów, 7 wokalistów, 
2 konferansjerów i 1 dyrygent.

jean-claude Hauptmann jest dyry-
gentem i multiinstrumentalistą. gra na 
fortepianie, puzonie, akordeonie, orga-
nach. Jest popularyzatorem muzyki, aran-
żerem oraz lektorem języka francuskiego. 
Ukończył muzykologię na Uniwersytecie 
w strasburgu, konserwatorium Muzycz-
ne w strasburgu oraz studia językowe 
na Uniwersytecie w grenoble. Jest zało-

życielem artis symhony Orchestra oraz 
współzałożycielem stowarzyszenia Mu-
zycznego artis.

Opracował muzykę do ponad 150 utwó-
rów wykonywanych przez orkiestrę, które 
wykorzystane zostały w spektaklach mu-
zycznych i koncertach m.in "Melodie pa-
mięci", "Byliśmy tylko numerami", "gdzie są 
kwiaty z tamtych lat", "przy szabasowych 
świecach", "pamiętam tamten sierpień", 
"chaja&edith", koncert Muzyki filmowej 
"kobieta niejedno ma imię", "cztery pory 
roku, cztery strony świata", "W rytmie 
walca", "Viva la musica", "Opowiadaj mi 
tak", "klub 27 symfonicznie". 

mat. pras. / red. aB

Bilety w cenie 25 zł i 35 zł są dostępne 
w kasie teatru i w systemie on-line  
(www.bilety.teatr.cieszyn.pl). Rezerwacja 
biletów pod nr tel.: 33 857 75 90  
oraz 33 858 16 52. 

fot. Artis Symphony Orchestra
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Korek do nieba
do 20 października w miejskiej galerii sztuki współczesnej 12, mieszczącej się na 
parterze cok „dom narodowy”, można zobaczyć wystawę malarstwa słowackiego 
artysty marka ormandika. ekspozycja, zatytułowania „korek do nieba”, 
organizowana jest w ramach 30. Festiwalu teatralnego „bez granic”. 

Marek Ormandik urodził się 19 grudnia 
1968 roku w Bratysławie. W latach 1983-
1987 studiował w stolicy słowacji grafikę 
reklamową, a w latach 1987-1993 grafikę 
artystyczną i  ilustrowanie książek. po-
święca się malarstwu, rysunkowi, rzeźbie 
i ilustracji. 

Jest malarzem o wyraźnie rozpozna-
walnej, charakterystycznej, ekspresyjnej 
kresce, inspirującym się szeregiem dzieł, 
których motywem przewodnim jest te-

matyka biblijna i mitologiczna – czytamy 
w folderze wydanym przez Miejską gale-
rię sztuki 12. – pierwsze prace wystawiał 
jeszcze w czasach studenckich. zrealizował 
wiele samodzielnych wystaw na słowacji, 
w czechach, rosji, słowenii, chorwacji, na 
Węgrzech, we francji, Włoszech, norwegii, 
niemczech, austrii…

 – na wystawę w cieszynie przygoto-
wałem obrazy, które powstały w ostatnich 
trzech latach. Wybrałem je z kilku cykli 

malarskich – tłumaczy autor. – night cru-
ise (nocny rejs) mówi o uchodźcach, o ich 
przeprawie na drugi, piękniejszy brzeg. 
często jednak nie zdają sobie sprawy, że 
wpływają na rzekę styks. cykl save Jesus 
(Ocalcie Jezusa) pokazuje, jak trudno roz-
poznać, kto jest dobry, a kto nie. przecież 
już choćby gest podniesionych rąk można 
interpretować na wiele sposobów. czy cho-
dzi o rezygnację? radość ze zwycięstwa? 
cierpienie na krzyżu? a może to prośba 
o pomoc? W przypadku obrazów z cyklu 
ksichtov (głowy) nie jest zupełnie jasne, 
czy emocje przeżywane przez te głowy 
są pozytywne, czy negatywne. portrait 
of death (portret śmierci) to właściwie 
memento mori – na obrazach zza każdej 
twarzy prześwituje czaszka. cykl traffic to 
heaven (korek do nieba) mówi o trudzie 
przedostania się do zbawienia, zarówno 
przez tych, którzy na nie zasługują, jak i też 
przez złoczyńców. Wszystkie stworzenia, 
także potwory, tęsknią choćby za odrobiną 
niebiańskiego błękitu. Bouquets (bukiety) 
to moje jedyne obrazy niefiguratywne. 
Wyrażają moją radość z malowania. przy-
jeżdżam do cieszyna z nadzieją, że moje 
obrazy poruszą Wasze wnętrze. 

zapraszamy do Miejskiej galerii sztuki 
Współczesnej 12 – obok tej wystawy nie 
można przejść obojętnie. 

mat. pras. cok / red. aB

Wystawa Marka Ormandika w Galerii 12, fot. AB.

Wielkie święto teatru trwa nadal!
do 10 października trwa 30. międzyna-
rodowy Festiwal teatralny bez granic.
jest to wyjątkowa, jubileuszowa edy-
cja, odbywająca się po roku przerwy 
spowodowanym pandemicznymi ob-
ostrzeniami. 

podczas hucznej inauguracji festiwalu 
30 września przed teatrem im. a. Mickie-
wicza pojawili się aktorzy z teatru Biuro 
podróży oraz grupa perkusyjna Walimy 
w kocioł. spektaklem otwierającym festiwal 
była pokora, adaptacja powieści szczepa-
na twardocha. Uroczyste otwarcie odbyło 
się tego samego dnia w sali widowiskowej 
domu narodowego. W wydarzeniu wzięła 
udział Burmistrz Miasta cieszyna gabrie-

la staszkiewicz. Była to okazja do złożenia 
podziękowań osobom, które przez lata za-
angażowane były w organizację festiwalu.

tegoroczny program obfituje w rozma-
ite przedstawienia, wystawy, konferencje 
i warsztaty. impreza potrwa do niedzieli 10 
października, więc zainteresowani z pew-
nością znajdą jeszcze coś dla siebie. przed 
nami m.in. spektakl „król lear” (teatr Mo-
drzejewskiej, teatr im. J. kochanowskiego; 
08.10, teatr im. a. Mickiewicza) oraz koncert 
Wojciecha Myrczka i Bogusława kaczmara 
w cOk „dom narodowy”. Więcej informa-
cji na www.borderfestival.eu. serdecznie 
zapraszamy! 

mt / red. aB
fot. MT

kultura
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laureat nagrody w kulturze 

Profesor Karol Daniel  
kadłubiec
uchwałą rady miejskiej 
cieszyna, podjętą 
podczas XXXii sesji 
rady miejskiej cieszyna, 
tegoroczną nagrodę miasta 
cieszyna w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury otrzymał prof. 
karol daniel kadłubiec. 
gratulujemy!

profesor karol daniel kadłubiec (ur. 
22 lipca 1937 w karpętnej) to polski 
etnograf i historyk literatury z zaolzia, 
badacz kultury, folkloru i  języka Śląska 
cieszyńskiego. Ukończył polskie liceum 
w czeskim cieszynie, po czym w 1955 roku 
rozpoczął studia slawistyczne na Uniwer-
sytecie karola w pradze. dyplom magi-
sterski uzyskał w 1960 roku za rozprawę 
poświęconą bajkom śląskim. W pradze 
doktoryzował się pod opieką naukową 
prof. karela Horálka w 1968 roku. następ-
nie w 1973 roku uzyskał tytuł kandydata 
nauk, a w latach 1978 (na Uniwersytecie 
Warszawskim) oraz 1988 (Uniwersytet 
karola w pradze) habilitował się. W 1994 
roku uzyskał tytuł profesora. 

pracował w katedrze Języków Obcych 
instytutu pedagogicznego ostrawskiej 
Wyższej szkoły pedagogicznej (od 1991 
Uniwersytet Ostrawski) od 1964 roku, póź-
niej na Uniwersytecie karola, od 1991 roku 
był kierownikiem zakładu Badań etnikum 
polskiego Uniwersytetu Ostrawskiego 
z siedzibą w czeskim cieszynie. W latach 
1990-1992 był kierownikiem katedry po-
lonistyki i folklorystyki, która powstała 
z jego inicjatywy. W tej instytucji w roku 
2002 przeszedł na emeryturę, jednak 
w 2007 roku powrócił do niej jako visiting 
profesor, a następnie profesor emeritus.

W 1991 roku wraz z prof. ireną Bu-
kowską-floreńską, Haliną rusek i aloj-
zym kopoczkiem organizował kierunek 
etnologiczny w cieszyńskiej filii Uniwer-
sytetu Śląskiego w katowicach. W latach 
1995-2005 kierował zakładem folklorsty-
ki Ogólnej i stosowanej. kierował także 
radą programową zespołu pieśni i tańca 

„Śląsk”. aż do emerytury kierował zakła-
dem antropologii i folklorystyki w kate-
drze pedagogiki, psychologii i antropologii 
Wydziału Humanistyczno-społecznego 
akademii techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej. z jego inicjatywy w 2013 
roku w Ustroniu otwarta została letnia 
Wolna szkoła nauk filozoficznych i spo-
łecznych im. prof. Jana szczepańskiego.

Jego zasługi dla kultywowania języ-
ka polskiego są ogromne. Jest autorem 
kilku książek i setek artykułów opisują-
cych polszczyznę zaolziańską, jej historię 
i teraźniejszość. pielęgnuje folklor swojej 
małej ojczyzny, w której – jak pisał – „pro-
blem etniczności, a zatem języka, kultury 
i świadomości urastał do wielkości egzy-

stencjalnej”. Upowszechnia polszczyznę 
w środowisku polaków na zaolziu, dba 
o jej zachowanie i nauczanie, także jako 
wieloletni wykładowca uniwersytecki. 
Jest osobą powszechnie znaną na zaolziu, 
cieszy się tam powszechnym zaufaniem 
i szacunkiem.

nagroda zostanie wręczona w 22 paź-
dziernika podczas planowanego w teatrze 
im. adama Mickiewicza w cieszynie kon-
certu z okazji 103. rocznicy powołania 
rady narodowej księstwa cieszyńskie-
go. Więcej informacji na temat koncertu 
znajduje się na stronie 3. 

cok / red. kpm

srebrna cieszynianka dla marii liwczak
z radością informujemy, że uchwałą 

rady Miejskiej cieszyna tegoroczny laur 
"srebrnej cieszynianki" Miasta cieszyna 
został przyznany pani Marii liwczak.

Maria liwczak jest osobą wielce zasłu-
żoną w obszarach działalności: społecz-
nej, regionalnej, tradycji kulturalnych, 
wartości uniwersalnych, prac twórczych, 
pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności 

samorządowej, promocji regionu.
laur "srebrnej cieszynianki 2021" zo-

stanie wręczony podczas Uroczystej 24. 
sesji rad samorządów ziemi cieszyńskiej 
w dniu 11 listopada. Więcej informacji na 
temat laureatki znajdą państwo w kolej-
nym numerze Wiadomości ratuszowych, 
który ukaże się 22 października. 

aB

fot. COK

kultura
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Kraina słońca, korridy i flamenco
biblioteka miejska w cieszynie zapra-
sza 12 października o godz. 17:00 na 
prelekcję multimedialną izabeli kuli 
„andaluzja – kraina wina, słońca, kor-
ridy i flamenco”. 

andaluzja to turystyczne eldorado, 
położone na południu Hiszpanii. ponad 
trzysta słonecznych dni w roku, kilome-
try plaż, znakomite trasy w górach sierra 
nevada. Bogactwo architektury i sztuki, 
będącej dziedzictwem niespotykanej ni-

gdzie indziej w europie symbiozy kultury 
arabskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. 
flamenco i korrida — esencja hiszpańskiej 
tradycji. nieustanna uczta dla miłośników 
dobrej kuchni i dobrego wina.

ale andaluzja to także kraina kontrastów. 
kraina światła i cienia. z jednej strony tra-
dycyjne ubóstwo, dostrzegalne zwłaszcza 
w porównaniu z dużo bogatszą północną 
częścią Hiszpanii, z drugiej — luksusowe 
kurorty na wybrzeżu costa del sol. z jednej 

strony ogromne niezaludnione obszary pól 
uprawnych i gajów oliwnych, z drugiej zaś 
stłoczone ciasno miasteczka na zboczach 
wzgórz, broniące się przed słonecznym ża-
rem zwartą zabudową, wąskimi uliczkami 
i bielonymi wapnem ścianami. szarość pół-
pustynnych płaskowyżów — ale również 
soczysta zieleń żyznych dolin i tęczowe 
barwy kwiatów. 

BiBlioteka miejska

miasto cieszyn wsPiera kulturę i zaPrasza na wystawę 

Różne oblicza piękna
wielu z nas pamięta 
program „Pieprz 
i wanilia” w którym 
charyzmatyczni elżbieta 
dzikowska i tony Halik 
zabierali nas w najbardziej 
egzotyczne miejsca 
na globie. z radością 
informujemy, iż od 8 do 30 
października w siedzibie 
biblioteki miejskiej 
będzie można obejrzeć 
wystawę fotografii 
elżbiety dzikowskiej pt. 
„różne oblicza piękna. 
co robią kobiety, żeby 
się podobać?”. wystawa 
została zrealizowana na 
podstawie albumu pt. 
„biżuteria Świata”. 

kobiety na całym świecie łączy to samo 
zmartwienie: czy są wystarczająco piękne 
i atrakcyjne? dążenie do ideału piękna 
w różnych kulturach i zakątkach świata 
przybiera różne oblicza. pojęcie piękna 
kształtuje również tradycja, w imię któ-
rej kobiety poddają się często okrutnym 
rytuałom, aby zdobyć zainteresowanie 
mężczyzn. Jednak najchętniej kobiety 
ozdabiają się biżuterią. Jak opisuje elż-
bieta dzikowska: „najbardziej pierwotną 
ozdobą były zapewne kwiaty, malowanie 
ciała, a potem tatuaż i skaryfikacja, czyli 
nacinanie skóry. do dzisiaj malują swoje 
ciała w oryginalne wzory indianie ama-

zońscy, plemiona z południowej etiopii, 
dziewczynki z Birmy, kobiety z Mada-
gaskaru. czasami ma to znaczenie ma-
giczno-obrzędowe, innym razem zdobi, 
a zarazem chroni skórę przed słońcem 
i ukąszeniami owadów”. 

Wystawę będzie można oglądać przez 
trzy tygodnie, od poniedziałku do so-
boty, w godzinach otwarcia biblioteki. 
Prezentacji zdjęć będzie towarzyszył 
konkurs fotograficzny na najciekaw-
szą stylizację mieszkańców powiatu 
cieszyńskiego. prace w wersji elektro-
nicznej można wysyłać mailowo na adres  
czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl od 8 do 

31 października br. nadesłane na konkurs 
zdjęcia oceni trzyosobowe jury w składzie: 
elżbieta dzikowska, Monika Mol – stylist-
ka i  Jerzy pustelnik – fotograf. regula-
min konkursu i formularz zgłoszeniowy 
znajdują się na stronie www.biblioteka.
cieszyn.pl. na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody. W cieszyńskiej bibliotece 
można również zakupić album elżbiety 
dzikowskiej pt. "drzwi i Okna Świata" 
oraz książkę romana Warszewskiego "dzi-
kowska. pierwsza biografia legendarnej 
podróżniczki" z autografem.

serdecznie zapraszamy! 
BiBlioteka miejska

 

 

       

Różne oblicza piękna. Co robią kobiety żeby się podobać ? Wystawa zrealizowana m.in. na pdst. albumu „Biżuteria Świata” Elżbiety Dzikowskiej 

Elżbieta Dzikowska – wystawa fotografii "Różne oblicza piękna", fot. mat. pras.
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Mistrzowie zmian
wielu z nas boi się zmian, ale gdzie najlepiej odkryć siebie? Podczas podróżowania! 
tomasz słodki, wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny, wie o tym doskonale 
i uchyli rąbka tajemnicy, jak to zrobić. zapraszamy na spotkanie z cyklu „Podróże za 
5 złotych”, które odbędzie się 21 października o godz. 18:00 w cok. 

W trakcie Multimedialnego spektaklu 
podróżniczego „Mistrzowie zmian” tomasz 
słodki opowie o Meksyku, kolumbii i am-
sterdamie. czy ekstremalne doświadczenia 
mogą zmienić człowieka? czy kolumbia jest 
bezpieczna? dlaczego w Meksyku można 
zostać skutym w kajdanki? czy amsterdam 
to tylko narkotyki? na te i  inne pytania 
usłyszymy odpowiedź podczas 90-minu-
towego spotkania z podróżnikiem, na któ-
rym obejrzymy filmy i zdjęcia z Meksyku, 
amsterdamu i kolumbii, weźmiemy udział 
w warsztatach kulinarnych potraw regio-
nalnych, posłuchamy koncertu piosenek 
napisanych podczas podróży i dowiemy 
się więcej o tym, jak zmienić swoje życie. 
po spektaklu będzie można zakupić Ma-
giczne pudełko w specjalnej promocyjnej 
cenie 107 złotych, w którym znajdują się 
książki autora, kalendarz, magnes, płyty 
cd z muzyką oraz 100 szkoleń z budowa-
nia wizerunku (w tym szkolenia Macieja 
Orłosia).

tomasz słodki – dziennikarz biznes-
men, twórca telewizji słodki live. prowa-
dził programy w największych polskich 
stacjach radiowych i telewizyjnych (m. in. 
program iii polskiego radia, radio Bis, 
tVn24). entuzjasta nowych technologii – 

wprowadził na polski rynek nowoczesne 
transmisje on-line oraz audio i video release 
dla klientów korporacyjnych. Organizował 
festiwale muzyczne i akcje charytatywne. 
realizował projekty na całym świecie, two-
rząc multimedialny portal podróżniczy 
compas. Bezgranicznie realizuje swoje ma-
rzenia i pasje. W roku 2019 zamknął dobrze 

prosperujące studio telewizyjne i ruszył 
w świat. Wyjechał do kolumbii i postano-
wił rzucić wszystko, co do tej pory robił, 
na rzecz podróżowania i pisania książek. 
spotkania z niezwykłym podróżnikiem po 
prostu nie można przegapić! 

COK

Kossakowie. Tango
biblioteka miejska w cieszynie serdecz-
nie zaprasza 18 października o godz. 
17:00 na spotkanie z joanną jurgałą-
-jureczką wokół jej najnowszej książki 
„kossakowie. tango”. autorka od wielu 
lat zajmuje się badaniem historii rodzi-
ny kossaków, a książka jest jej drugą 
powieścią na ten temat. 

W 1908 roku Wojciech kossak w kra-
kowskiej pracowni zaczął malować por-
tret zofii z lewentalów, żony ferdynanda 
Hoesicka – literata i wydawcy. Historia 
jednego z najgłośniejszych i najdłuższych 
romansów artysty jest punktem wyjścia 
opowieści barwnej i pełnej namiętności, 
snutej na tle niespokojnego czasu przeło-
mu wieków i XX-lecia międzywojennego, 
kiedy świat się kończył i jedni popełniali 
samobójstwa, inni szukali nowych do-

znań. na scenie pojawia się barwna ga-
leria postaci – zamiłowani w narodowej 
historii kossakowie, rodzina lewentalów 
– zasymilowanych Żydów i spolonizowani 
niemcy – Hoesickowie. W tle zaś między 
innymi sienkiewicz, zapolska, kazimierz 
przerwa-tetmajer, dagny przybyszewska, 
reymont, Wyspiański, axentowicz. ikony 
polskiej kultury poznajemy od strony, któ-
rej nam w szkole nie odsłaniano. słabostki 
i małości bohaterów nie odbierają im ciepła 
i znaczenia, jakie odegrali w naszej historii.

kolejna propozycja autorki bestselleru 
„kossakowie. Biały mazur” z pewnością 
spodoba się jej czytelnikom. za wartką 
fabułą stoją solidne studia badawcze. tym 
się można zachwycić, ale tego nie można 
było wyssać z palca! 

BiBlioteka miejska
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Gotta Go Festival 
9 października odbędzie się dziesiąta edycja największej alternatywnej imprezy 
w regionie Śląska cieszyńskiego. gotta go Festival po rocznej przerwie powraca 
do murów klubu studenckiego Panopticum (obecnie gregory campus club), aby 
kolejny raz zjednoczyć sympatyków brzmień spod znaku hardcore/punk/metal. 

Okrągły jubileusz to doskonała okazja, 
aby obok koncertów ikon krajowej sceny, 
przybliżyć sylwetki zespołów, które do 
tej pory nie miały szansy wystąpić w cie-
szynie, a o których wielokrotnie pisano 
w branżowych magazynach muzycznych. 
skład festiwalu otwierają weterani czeskiej 
sceny crust/punk z How long? będący 
jednocześnie pierwszym zespołem z tego 
nurtu w bogatej historii imprezy. z kolei 
bydgoska schizma, to doskonale znana 
słuchaczom załoga, równie dobrze czująca 
się na dużych plenerowych wydarzeniach, 
co w ciasnych klubach. twórcy takich al-
bumów jak „pod naciskiem”, „Unity 2000” 
czy „Hardcore enemies” przygotowują się 
obecnie do nagrania długo wyczekiwanej 
nowej płyty. Występ schizmy to kolejny 
jubileusz, ponieważ grupa po raz pierw-
szy zagrała w cieszynie równo dziesięć lat 
temu w 2011 roku.

Organizatorzy z przyjemnością zaprosili 
na koncert bielskich weteranów z eye for 
an eye, grupy, od której dla wielu zaczęła 
się przygoda ze sceną hardcore. pandemia 
koronawirusa wzmogła w grupie chęć dal-
szej działalności, dlatego pojedyncze kon-
certy, jak ten na cieszyńskim festiwalu, to 
nie lada gratka, aby naocznie przekonać 
się jak kształtował się polski punk. 

W składzie zobaczymy również pocho-
dzącą z Wrocławia black/punkową forma-
cję skøv oraz ich miejskich kolegów z the 
dog, grupy, która sukcesywnie oddala się 
od hardcore’a na rzecz szeroko pojętego 
rocka. najlepszym dowodem na uniwersal-
ność brzmienia tych ostatnich jest dopie-
ro co wydana ep „Body finder“, na której 
znajdziemy wpływy incubus, turnstile czy 
type O negative. W zestawieniu znajdą się 
również małopolscy hardcore’owcy z six 
steps forward. grupa promuje obecnie 

wydaną w ubiegłym roku ep „Bomb the 
World”. koncert zamkną stołeczni metalco-
re’owcy z embitter. zespół nadal promuje 
świetnie przyjęty przez media debiutancki 
album „1134“, a występ w cieszynie będzie 
jedną z pierwszych w tym roku okazji, aby 
zaprezentować premierowe utwory. 

z przyczyn niezależnych od zespołu 
i organizatora na festiwalu nie wystąpią 
zagłębiowscy metalowcy z Mentor. gru-
pa wystąpi na jedenastej edycji gotta go 
festivalu za rok. 

Otwarcie bram 18:00, start 18:30. Bilety 
40 zł w przedsprzedaży oraz 50zł w dniu 
imprezy. ilość wejściówek jest ograniczona.

przedsprzedaż biletów mailowo: gotta-
gofestival@gmail.com. W treści maila po-
dajemy imię, nazwisko, miasto oraz ilość 
zamawianych biletów. 

org,

Cieszynalia jeszcze w tym roku!
Cieszynalia 2021 to 
tradycyjne, coroczne święto 
studentów posiadające 
wieloletnią tradycję. W tym 
roku wyjątkowo odbędzie się 
19 i 20 października. 

na terenie kampusu cieszyńskiego 
Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bielska 62) 
w programie przewidziano między innymi 
grę escape room, kino plenerowe, piknik 

i imprezę taneczną w klubie studenckim 
panopticum. 

tegoroczna gala rozdania nagród Oska-
rUsie 2021 odbędzie się w budynku cie-
szyńskiego Ośrodka kultury (rynek 12), 
a na terenie Browaru zamkowego cieszyn 
(ul. dojazdowa 2) wystąpią zespoły trans-
gresja i lej mi pół. W browarze odbędzie 
się również i edycja przeglądu kapel stu-
denckich. szczegółowe informacje znaj-
dują się na facebooku. 

org.
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Dzień dobry, bobrek!
w sobotę, 9 października, zapraszamy na spacer 
„bobrek… jak tu dziko. Przyroda w mieście, miasto 
w przyrodzie", który poprowadzą aleksander 
dorda i Henryk linert. z przyrodniczego punktu 
widzenia bobrek jest mozaiką przeróżnych siedlisk 
i ekosystemów. obok terenów zabudowanych 
znajdziemy tu również miejsca kipiące życiem 
i zaskakujące różnorodnością. 

podczas spaceru spróbujemy podpa-
trzeć żyjące w takich miejscach zwierzę-
ta, rośliny i grzyby, a może także znaleźć 
i wskazać „zwycięzcę” w odwiecznym 
konflikcie człowiek kontra przyroda. spo-
tykamy się o 11:00 na placu przed głów-
nym budynkiem cieszyńskiego kampusu 
Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bielska 62). 
ramowa trasa spaceru: kampus Uniwer-
sytetu Śląskiego – rzeka Bobrówka – potok 
sarkandrowiec – os. Bobrek zachód – os. 
Bobrek Wschód. Warto zabrać wygodne 
buty – liczymy też na to, że uczestnicy 
spaceru podzielą się z nami historiami 
z Bobrka. 

za nami pierwszy ze spacerów po Bo-
brku, który 2 października poprowadził dr 
grzegorz studnicki, związany zawodowo 
z Muzeum Śląska cieszyńskiego i Uniwer-
sytetem Śląskim. Uczestnicy wyruszyli 
sprzed Osp Bobrek, dotarli do mostu na 
rzece Bobrówce, a stamtąd wędrowali 

na osiedle Bobrek zachód, odwiedzając 
wcześniej cmentarz i w parafię pw. imie-
nia najświętszej Maryi panny, gdzie mieli 
wyjątkowo szansę wejścia na dzwonnicę. 

każde z miejsc stało się pretekstem do 
opowiedzenia o mniej i bardziej odległych 
wydarzeniach, jakie miały miejsce w tej 
okolicy. zaskoczeniem dla spacerujących 
okazały się na przykład informacje z arty-
kułu opisującego przyłączenie Bobrka do 
cieszyna w 1932 roku. Wynikało z nich, 
że obszar cieszyna powiększy się o 768 
ha. do tego miasto zyskało 392 budynki 
mieszkalne murowane i w schludnym 
stanie, a także 3 tysiące mieszkańców 
obojga płci. W artykule prasowym wyli-
czono równie skrupulatnie liczbę krów, 
jałówek i sztuk nierogacizny, włączonej 
do majątku cieszyna. nie mniej intere-
sujące okazały się dzieje budowy obu 
osiedli. prawie trzygodzinny spacer oka-
zał się i tak za krótki, żeby opowiedzieć 

wszystkie te historie. Mamy nadzieję, że 
uda się powtórzyć spotkanie poświęcone 
historii Bobrka. 

działania są realizowane w ramach 
projektu Human cities. creative works 
with small and remote places 2020-2024 
(sMOties), współfinansowanego z program 
creative europe. zadanie dofinansowano 
ze środków Ministra kultury, dziedzic-
twa narodowego i sportu pochodzących 
z funduszu promocji kultury. 

Zamek ciesZyn

abc PrzedsiębiorczoŚci
zamek cieszyn i pkO Bank polski za-

praszają na szkolenie dla osób planują-
cych rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej. „aBc przedsiębiorczości 
w pigułce” odbędzie się w dniach 19-21 
października w wersji online. 

19 października (wtorek)
 9:00-9:45 aBc komunikacji (nie tyl-

ko) wizualnej – aleksandra Obracaj, dział 
Wzornictwa zamku cieszyn;

 10:00-11:00 aBc projektowania usług 
w firmie – lubomira trojan, specjalistka 
od projektowania usług, dział Wzornic-
twa zamku cieszyn;

 11:30-13:00 dotacje pUp na założenie 
firmy. Jak wypełnić formularz. – Małgo-
rzata szoblik, inspektor działu instru-
mentów rynku powiatowego Urzędu 
pracy w cieszynie.

20 października (środa)
 9:00-11:30 przedsiębiorca jako płat-

nik. Wybór formy opodatkowania, polska 
klasyfikacja działalności i Vat. Obowiązek 
fiskalizacji. terminy składania zeznań do 
Us. Współpraca z biurem podatkowym. 
formy prawne prowadzenia firmy. Wady 
i zalety spółek – dorota kawulok, kancelaria 
podatkowa "powiernik", biegły sądowy;

 11:45-12:45 Oferta pkO Banku pol-
skiego dla przyszłych przedsiębiorców 
– pkO Bank polski Odział 1 w cieszynie;

 13:00-14:00 aBc rejestracji firmy 
– warsztat wypełniania dokumentów – 
Wydział spraw Obywatelskich i działal-
ności gospodarczej Urzędu Miejskiego 
w cieszynie.

21 października (czwartek)
 10:00-11:00 Wsparcie finansowe dla 

osób zainteresowanych otwarciem wła-
snej firmy. lokalny punkt informacyjny 

funduszy europejskich w Bielsku-Białej, 
stowarzyszenie "Bielskie centrum przed-
siębiorczości";

 12:00-13:30 zUs dla przedsiębiorców 
oraz program dofinansowania przed-
siębiorstw. – Wydział Obsługi klientów 
i korespondencji, zakład Ubezpieczeń 
społecznych inspektorat w cieszynie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby 
pełnoletnie; liczba miejsc jest ograniczo-
na; udział w szkoleniu jest bezpłatny. do 
15 października należy przesłać na adres 
mailowy kkruszy@zamekcieszyn.pl wy-
pełniony i odręcznie, czytelnie podpisany 
formularz zgłoszeniowy do pobrania ze 
strony www.zamekcieszyn.pl. do tego 
należy złożyć oświadczenie dotyczące-
go przetwarzania danych osobowych.

 sponsorem cyklu „aBc przedsiębior-
czości w pigułce” jest pkO Bank polski. 

Zamek ciesZyn

fot. Rafał Soliński
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50 lat Filii uniwersytetu Śląskiego w cieszynie 

Kuźnia pasjonatów 
jeśli się zastanawiacie, kim jest etnolog lub antropolog kultury, to wyobraźcie sobie 
osobę ciekawą świata, zafascynowaną różnorodnością języków, kultur i religii 
– jednocześnie odnoszącą się do tych różnic z szacunkiem – a także doceniającą 
relacje pomiędzy ludźmi i naturą. osobę, która próbuje rozwiązać zagadkę: ile jest 
wielorakich sposobów bycia człowiekiem?

etnolog pracuje w terenie, to jest jego 
pierwsze środowisko. nie da się zrozumieć 
ludzi inaczej, niż tylko poprzez obecność, 
rozmowę, obserwację, wgłębianie się 
w niuanse interakcji pomiędzy nimi. czy to 
w najbliższym otoczeniu, poznając lokalną 
społeczność i jej kulturę, czy też podczas 
najbardziej egzotycznych podróży, cel jest 
ten sam – odpowiedź na pytania, jakie jest 
źródło różnorodności ludzkiej, jakie są cechy 
wspólne różnych typów ludzi oraz sposo-
bów ich życia, na jakiej zasadzie elementy 
tych sposobów życia dopasowują się do 
siebie i na siebie wpływają. Życie człowieka 
rozgrywa się na różnych płaszczyznach, 
dlatego też wiele jest pól zainteresowania 
etnologa i antropologa kultury: antropolo-
gia lingwistyczna, antropologia medycyny, 
antropologia mediów, antropologia miasta, 
ekologia kulturowa; poznaje się dziedzic-
two kulturowe poszczególnych regionów 
świata, sztukę ludową, folklor. antropolog 
zastanawia się nad wpływem procesów 
globalnych na środowiska lokalne oraz 
oddziaływaniem polityki na tożsamość 
małych wspólnot.

Miejscem kształcenia etnologów i antro-
pologów jest między innymi Wydział sztuki 
i nauk o edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 
znajdujący się w cieszynie. W styczniu 
1995 roku władze Uniwersytetu Śląskiego 
w katowicach otrzymały zielone światło 
z Ministerstwa edukacji narodowej na 
powołanie nowego kierunku – etnologii. 

zadania tego podjęła się wówczas prof. 
UŚ dr hab. irena Bukowska-floreńska. Już 
w październiku tego roku studia podjęła 
pierwsza grupa 34 studentów. 

Uruchomienie studiów etnologicznych 
zostało poprzedzone wprowadzeniem 
– w latach 70. i 80. XX wieku — zajęć z za-
kresu folkloru muzycznego dla studentów 
kierunku wychowanie muzyczne oraz rów-
nolegle wykładów i zajęć praktycznych 
z etnologii i muzealnictwa na kierunkach 
pedagogika pracy kulturalno-oświatowej 
oraz wychowanie plastyczne. Wśród pro-
fesorów prowadzących zajęcia w cieszyń-
skim ośrodku akademickim byli m.in.: adolf 
dygacz, krystyna turek, alojzy kopoczek, 
daniel kadłubiec, zygmunt kłodnicki, Ha-
lina rusek. 

etnolodzy od początku swojej bytności 
w cieszynie byli związani z miastem i re-
gionem. pierwsze badania prowadzono 
na Śląsku cieszyńskim po obu stronach 
granicy, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, 
jak również w różnych miejscowościach 
górnego Śląska. zasadniczy kierunek ba-
dawczy etnologicznego ośrodka w Uni-
wersytecie Śląskim skupił się na zagad-
nieniach związanych z funkcjonowaniem 
tradycji w społeczeństwie nowoczesnym 
z uwzględnieniem pogranicza kulturowego 
i etnicznego. W kolejnych dwudziestu latach 
funkcjonowania ośrodka podejmowano 
nowe tematy, zgodnie z zachodzącymi 
współcześnie zmianami; powiększała się 

też kadra o młodych specjalistów badają-
cych kultury europy i świata (afryki, chin, 
krajów arabskich, serbii). kompetencje 
zawodowe studenci nabywają współpra-
cując z cieszyńskimi instytucjami kultury, 
organizacjami pozarządowymi, mediami, 
a także z prywatnymi przedsiębiorcami, dla 
których podstawę działalności stanowią 
elementy dziedzictwa kulturowego (m.in. 
Muzeum Śląska cieszyńskiego, zamek cie-
szyn, tramwaj cieszyński, dom narodowy, 
krytyka polityczna, fundacja Być razem, 
serfenta). pracownicy naukowi stworzyli 
ofertę edukacyjną dla szkół, w ramach 
której realizują tematy związane z kultu-
rą ludową i kulturami pozaeuropejskimi, 
a także dotykają kwestii, z jakimi zmaga się 
współczesny świat (stereotypy, migracje, 
zróżnicowane kulturowe, tolerancja). na 
zaproszenia instytucji kultury i cieszyńskich 
szkół pracownicy naukowi przyjmują rolę 
ekspertów w konkursach i przeglądach (m.in. 
dzieciństwo na Śląsku cieszyńskim – gry 
i zabawy naszych dziadków, czy powiato-
wym konkursie Historyczno-regionalnym 
Wakacje Ślązaków – podróże dawniej i dziś, 
organizowanych przez sp nr 1 w cieszynie 
oraz Muzeum Śląska cieszyńskiego), a stu-
denci współorganizują wystawy, warsztaty 
i koncerty w ramach dni Otwartych UŚ, 
cieszynaliów, nocy Muzeów. 

sami absolwenci kierunku etnologia i an-
tropologia kulturowa opisują swoją przy-
godę podczas studiów następująco: Jeżeli 
masz zainteresowania humanistyczne, ale 
nie chcesz ugrzęznąć w jednej dziedzinie, 
to zdecydowanie polecamy studia na kie-
runku etnologia i antropologia kulturowa 
w cieszynie. studia zaoferują ci intrygującą 
mieszankę socjologii, psychologii i wiedzy 
o kulturach lokalnych i pozaeuropejskich, 
uzupełnioną o wykłady z archeologii, filozofii, 
sztuki… idealny zestaw dla ludzi ciekawych 
świata (zosia i darek Jedzok-kontny).  

oprac. katarZyna marcol, kinga cZerwińska, 
anna drożdż

fot. Malgorzata Kloskowicz



118 października 2021 zapowiedzi

o PrzeszłoŚci cieszyna i regionu

Nowości od PtH cieszyn 
w związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego 
cieszyński oddział Polskiego towarzystwa Historycznego 
ma przyjemność poinformować o dwóch inicjatywach, 
które mogą przysłużyć się nauczycielom historii 
i edukacji regionalnej, ale także wszystkim innym 
osobom zainteresowanym lokalną przeszłością.

na odświeżonej stronie interneto-
wej stowarzyszenia (www.pth.cieszyn.
pl), w zakładce „projekty” oraz w panelu 
bocznym po lewej stronie, udostępniona 
została bibliografia Historia cieszyna 
i Śląska cieszyńskiego online. Jest to 
zbiór opisów bibliograficznych 800 rzetel-
nych i wiarygodnych publikacji na temat 
dziejów miasta i regionu, podzielonych 
wg klucza chronologiczno-przedmioto-
wego na 31 działów. kryterium doboru 
tekstów była – prócz ich wartości mery-
torycznej – także dostępność. co warte 
podkreślenia, niemalże połowa pozycji 
posiada odnośniki do pełnotekstowych 
wersji cyfrowych dostępnych w internecie 
(w Śląskiej Bibliotece cyfrowej, portalu 
academia.edu i in.), więc można zapoznać 
się z nimi z dowolnego komputera bądź 
urządzenia mobilnego z dostępem do 
sieci. Wszystkie niedostępne wirtualnie 
są do wglądu w książnicy cieszyńskiej. 
zdecydowaną większość zbioru stano-
wią publikacje polskojęzyczne. autorami 
bibliografii są Michael Morys-twarowski 
oraz Wojciech Święs. powstała ona w ra-
mach zadania publicznego dofinansowa-
nego przez Miasto cieszyn.

najnowsza publikacja Oddziału nosi 
tytuł cieszyńskie drogi do niepodle-
głej i została pomyślana jako niespełna 
50-stronicowy skrypt portretujący wyda-
rzenia i procesy z okresu od Wiosny ludów 
do podziału regionu w 1920 r. książeczka 
jest dostępna za darmo w kasie Muzeum 
Śląska cieszyńskiego oraz punktach in-
formacji turystycznej pod ratuszem i na 
Wzgórzu zamkowym. prócz tego trafi 
do szkół w regionie (także na zaolziu). 
W wersji cyfrowej można ją pobrać ze 
strony internetowej towarzystwa (także 
zakładka „projekty” oraz panel boczny). 
pewną ciekawostkę może stanowić fakt, 
że wersja cyfrowa zawiera koloryzowane 
fotografie (tradycyjna wersja papierowa 
jest czarno-biała). W związku z tym zainte-
resowani mogą zobaczyć w kolorze radę 
narodową księstwa cieszyńskiego, miej-
scowych podhalańczyków czy czołowych 
polskich działaczy narodowych. autorami 
utrzymanych w przystępnej stylistyce tek-
stów zawartych w broszurze są Wojciech 
grajewski, stefan król i Michael Morys-
-twarowski. publikacja jest elementem 
znacznie większego projektu „generacja 
pamięci. cieszyńskie drogi do niepod-

ległej” realizowanego wraz z fundacją 
Volens, a dofinansowanego ze środków 
programu Wieloletniego „niepodległa” 
Mkidn, którego pomysłodawcą i koor-
dynatorem był prezes Oddziału Wojciech 
grajewski. 

wojciech Święs
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jerzy trzanowski odkryty na nowo 

za nami Cithara  
sanctorum silesia 

właśnie zakończył się 
nowy, interesujący 
festiwal cithara 
sanctorum silesia,  
który odbywał się 
w cieszynie i bielsku-
białej przez trzy 
weekendy września. 

festiwal poświęcony był postaci Jerzego 
trzanowskiego (1592–1637) duchowne-
go urodzonego w cieszynie, wybitnego 
pisarza religijnego, który pośród swych 
znakomitych dzieł, do których należą Ody 
łacińskie (Brzeg 1629), phiala odoramen-
torum z 1635 r., zebrał i wydał również 
obszerny kancjonał cithara sanctorum 
(1636), zawierający 412 pieśni. postać Je-
rzego trzanowskiego jest żywa w pamięci 
mieszkańców regionu po obu stronach 
Olzy, a festiwal jego imienia zaproponował 
ciekawą formę przybliżenia jego sylwetki 
szerszej publiczności. podczas festiwalu 
usłyszeliśmy 5 koncertów, które dopełniły 
spotkania, dyskusje oraz wystawa najstar-
szych wydań zbioru cithara sanctorum 
w książnicy cieszyńskiej. 

Wydarzenia festiwalowe rozpoczęły 
się 12 września w książnicy cieszyńskiej, 
spotkaniem zatytułowanym „kim był Jerzy 
trzanowski”. po dyskusji prezentującej 
nie tylko postać Jerzego trzanowskiego, 
ale też późniejsze losy zapisanych przez 
niego pieśni, licznie zebrani słuchacze 
przenieśli się do wnętrza kościoła Świętej 
trójcy, gdzie mieli okazję posłuchać mię-
dzy innymi pieśni duchowych christiana 
gellerta, wykonanych przed znakomitych 
muzyków: katarzynę Wiwer, Magdalenę 
pilch oraz Marka pilcha, z muzyką carla 
philippa emanuela Bacha. 

na drugi weekend festiwalowy (18-19 
września) organizatorzy przygotowali 
równie ciekawe propozycje. pierwszą 
z nich był koncert „kancjonał i improwi-
zacje” w kościele Jezusowym z udziałem 
Wyższobramskiego chóru kameralnego, 
prowadzonego przez piotra sikorę, oraz 

organisty z kościoła pokoju w Świdnicy 
Macieja Batora. W kolejnym dniu odbył się 
występ zespołu cithara sanctorum z po-
znania, który nazwę kancjonału przyjął jako 
nazwę zespołu i propaguje pochodzące 
z niego pieśni prezentując je w konwen-
cji śpiewania domowego, w strojach i na 
instrumentach nawiązujących do epoki. 
koncert odbył się w kościele Marcina lu-
tra w Bielsku-Białej. 

finałowy weekend (25-26 września) 
niósł ze sobą aż cztery wydarzenia, na 
które złożyły się dwa spotkania z  tłu-
maczem pieśni Jerzego trzanowskiego 
– zbigniewem Machejem – wydanych 
w zbiorze zatytułowanym pieśni ducho-
we. pierwsze z nich odbyło się w sobotę 
w domu narodowym w cieszynie, a drugie 
kolejnego dnia w Muzeum Historycznym 
w Bielsku-Białej. W tych dniach odbyły 
się także dwa koncerty. sobotni, w ko-
ściele Jezusowym, był bardzo ciekawym 
spojrzeniem na opracowanie tematów 
pieśni. Maja Miro-Wiśniewska, flecist-
ka i performerka przygotowała wieczór 
pod tytułem „Hymnus ad Ortum solis” 

polegający na opracowaniu tematów ze 
zbiorów pieśni chwał Boskich oraz cithara 
sanctorum z zastosowaniem elektroni-
ki, polegającej na nakładaniu na siebie 
warstw dźwiękowych oraz dodawaniu 
specjalnie przygotowanych wcześniej 
efektów. natomiast koncert finałowy, 
który odbył się w kościele zbawiciela 
w Bielsku-Białej, miał zupełnie inny cha-
rakter. Śpiewaczka katarzyna Wiwer wraz 
z Henrykiem kasperczakiem grającym 
na lutni renesansowej zaprezentowała 
koncert pod tytułem „Żywot człowieczy 
według reja, czyli człowiek między nie-
bem a ziemią” oparty na kanwie tekstów 
zaczerpniętych z Żywota człowieka po-
czciwego Mikołaja reja.

trzy festiwalowe weekendy były bo-
gate w wydarzenia i różnorodną muzykę. 
publiczność miała szansę uczestniczyć 
w widowiskach muzycznych z repertu-
arem, który nie gości w salach koncer-
towych na co dzień. 

Organizatorem wydarzenia jest fun-
dacja kulturalny szlak we współpracy 
z parafiami: ewangelicko-augsburską 
w cieszynie, rzymskokatolicką Świętej 
Marii Magdaleny w cieszynie, ewangelicko-
-augsburską zbawiciela w Bielsku-Białej, 
ewangelicko-augsburską Marcina lutra 
w Bielsku-Białej, cOk "dom narodowy" 
w cieszynie, książnicą cieszyńską oraz 
Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. 

patronat honorowy nad festiwalem 
objęli Biskup kościoła ewangelicko-augs-
burskiego w rp, Marszałek Województwa 
Śląskiego, starosta powiatu cieszyńskie-
go, Burmistrz Miasta cieszyna 

zadanie współfinansowane było ze 
środków Miasta cieszyna, Miasta Biel-
sko-Biała oraz kościoła ewangelicko-au-
gsburskiego w rp. 

org. / red. mt

trzy festiwalowe 
weekendy były bogate 
w różnorodną muzykę. 

Publiczność miała szansę 
usłyszeć repertuar, 

który nie gości w salach 
koncertowych  

na co dzień. 

fot. org.
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Serfenta na wystawie 
eXPo 2020 w dubaju
cieszyńska serfenta 
z siedzibą przy  
ul. srebrnej 1 współtworzy 
strefę „Poland. spirit of 
ingenuity” w Pawilonie 
Polski na wystawie 
Światowej expo 2020 
w dubaju! 

Jak to się stało? zespół serfenty już od 
13 lat zdobywa wiedzę o rzemiośle ple-
cionkarskim i szerzej, o niematerialnym 
dziedzictwie kultury. dzięki eksperckiej 
wiedzy i intensywnej pracy pauliny adam-
skiej, Łucji cieślar i anny krężelok, cały 
świat zobaczy i doceni ich autorski mo-
del „od badań do biznesu” i unikatowe 
kosze z polski, które serfenta sprzedaje. 
to nasze wyjątkowe, polskie rzemiosło 
i dziedzictwo, doceniane zagranicą!

Hasło wystawy: „kreatywność inspi-
rowana naturą” bardzo jest im bliskie. 
„polskę prezentujemy przez pryzmat 
kreatywności – wartości, która jest ce-
chą szczególną polaków i podstawą do 
budowania sukcesów.” działalność ser-
fenty doskonale się w tę wartość wpisuje 
i została doceniona przez organizatorów 
Światowej Wystawy expo 2020 w duba-
ju oraz przez polską agencję inwestycji 
i Handlu, którzy zaprosili ją do współpracy.

serfenta jest również jedną z 6 orga-
nizacji wybranych z całego świata, które 
zostały zaproszone do wystąpienia w ko-
rei południowej przed międzynarodowym 
gronem, podczas konferencji 2021 JiapicH 
Online festival.

paulina adamska, anna krężelok i Łucja 
cieślar stworzyły razem autorski model: 
from research to business, how to keep 
intangible heritage alive – cooperation 
Model. W ramach tego modelu dzielą 

się zdobytą wiedzą, edukują, sprzedają 
kosze z polski na cały świat i prezentują 
polskie rzemiosło przed międzynarodo-
wymi gośćmi. 

Serfenta

Wycieczka z Cambrai z wizytą w Cieszynie
jak co roku do cieszyna zawitali goście 
z francuskiego miasta partnerskiego 
– cambrai. grupa pod przywództwem 
prezesa association cambrai cieszyn 
amitié, emmanuela bastien zazwyczaj 
spędza w Polsce kilka dni, zwiedzając 
coraz to inne jej regiony, zawsze jed-
nak w programie wycieczki znajduje 
się cieszyn. 
25 września, na spotkaniu z cieszyńskimi 
sympatykami stowarzyszenia, nie zabrakło 
mini występu – goście odśpiewali piękną 

polszczyzną kilka znanych polskich pio-
senek. część uczestników wycieczki ma 
bowiem polskie korzenie i choć urodzili się 
we francji i nie znają języka polskiego, to 
w ten sposób zachowują pamięć o kraju 
ojczystym swoich rodziców. 

cambrai leży na północy francji w re-
gionie nord-pas-de-calais, liczy ok. 35 tys. 
mieszkańców. W 2012 roku podpisano 
umowę partnerską pomiędzy cieszynem 
i cambrai. 

rK

Serfenta: Anna Krężelok, Łucja Cieślar, Paulina Adamska, fot. Karolina Jonderko.

Pawilon Polski Expo 2020 Dubaj Creativity by nature, fot. mat. pras.

fot. RK
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Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz i nagrodzony Bartosz Loter, fot. mat. pras.

Spotkanie z uczestnikami 
mistrzostw europy 
w dniach 24-26 września w niemieckim maintal odbyły się mistrzostwa europy 
juniorów w ju–jitsu. udział w nich wzięli cieszyniacy Filip czupil i jacek drewek, 
którzy na co dzień trenują w uczniowskim klubie sportowym nakano Pogwizdów. 

filip czupil startował w kategorii fi-
ghting – 73 kg, w której zajął 5 miejsce. 
z kolei Jacek drewek rywalizował w ka-
tegorii fighting – 66 kg, w której osta-
tecznie zajął 7 miejsce.

Obaj zawodnicy w związku z wyjazdem 
na mistrzostwa otrzymali stypendium 
sportowe celowe Miasta cieszyna. po 
powrocie z mistrzostw ze sportowca-
mi i  ich trenerem Janem Błaszczykiem 
spotkali się Burmistrz Miasta cieszyna 
gabriela staszkiewicz oraz i zastępca 
Burmistrza Miasta cieszyna krzysztof 
kasztura, którzy pogratulowali wszystkim 
udziału w mistrzostwach oraz serdecz-
nie podziękowali za wysiłek, poświęcony 
czas i serce włożone w przygotowania. 

ws

Fiołki Wrocław z Pucharem Miasta Cieszyna
25 września 2021 roku na boisku do 
piłki nożnej ulicznej w cieszynie, od-
był się iii turniej Piłki nożnej ulicznej 
o Puchar miasta cieszyna. 
do udziału w zawodach zgłosiło się 7 
drużyn, w tym reprezentacja polski oraz 

Wicemistrzowie polski – fiołki Wrocław. 
Oczywiście nie zabrakło cieszyńskich ekip: 
gramOlajf oraz cdf traktat cieszyn. im-
prezę zorganizowało stowarzyszenie spor-
towe gramOlajf cieszyn pod patronatem 
Burmistrza Miasta cieszyna.

W półfinałach reprezentacja polski 
mierzyła się z drużyną gramOlajf cieszyn, 
a Wicemistrzowie polski, fiołki Wrocław, 
z cdf traktat cieszyn. cieszyńskie druży-
ny niestety nie dały rady i przegrały swo-
je mecze. przez to spotkały się w meczu 
o trzecie miejsce, w którym to lepsi okazali 
się zawodnicy gramOlajf wygrywając 3:2. 
W wielkim finale Wicemistrzowie polski 
pokonali reprezentację polski 6:4 i tym 
samym zdobyli puchar Miasta cieszyna!

Wielkie gratulacje i podziękowania dla 
wszystkich drużyn za udział w turnieju. Już 
teraz zapraszamy za rok na czwartą edycję!

klasyfikacja końcowa:
1. fiołki Wrocław
2. reprezentacja polski
3. gramOlajf
4. cdf traktat cieszyn
5. katowice
6. Monar luta
7. pogóń po dziedzinie. 

ws

więcej sportu 
na facebooku
fb.com/SportowyCieszynfot. BSK

Fiołki Wrocław, fot. WS
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Gala Sportu Powiatu  
cieszyńskiego 
30 września w sali sesyjnej starostwa Powiatowego w cieszynie odbyła się gala 
sportu Powiatu cieszyńskiego. nagrodzono podczas niej sportowców z regionu, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2020 roku. 

Wśród laureatów znaleźli się również 
sportowcy związani z cieszynem: Jan Bła-
chowicz, Bartosz loter, Joachim krężelok, 
Janusz rokicki, Mirosław Madzia, andrzej 
Łukasiak, Maria Juroszek, patrycja Wal-
czuk, dominik Olszowy, adam tomiczek 
i paulina kubaszczyk.

W trakcie gali Mieczysław szczurek sta-
rosta cieszyński, stanisław kubicius prze-
wodniczący rady powiatu cieszyńskiego 
oraz Mirosław staniek przewodniczący 
komisji kultury, sportu i promocji powiatu 

wręczyli sportowcom nagrody finansowe 
za osiągnięte wyniki w roku 2020.

 – W roku bieżącym wpłynęło 76 wnio-
sków dotyczących uhonorowania zawod-
ników, trenerów i działaczy sportowych. 
nagrody i wyróżnienia są przyznawane 
za wysokie osiągnięcia uzyskane w roku 
poprzednim. Wśród wyróżnionych i na-
grodzonych sportowców powiatu cieszyń-
skiego znalazły się osoby startujące na 
Mistrzostwach Świata, europy czy polski 
oraz wielu innych znaczących, prestiżo-

wych zawodach sportowych. nasi spor-
towcy wywalczyli medale, trenując sporty 
walki, sporty siłowe, sporty zimowe, rajdy 
motocyklowe, lekkoatletykę, pływanie, 
łucznictwo, a nawet akrobatykę – mówi 
Mieczysław szczurek starosta cieszyński.

Wykaz i szczegółowe informacje na 
temat laureatów nagród i wyróżnień po-
wiatu cieszyńskiego w dziedzinie sportu 
znajdują się na stronie internetowej po-
wiat.cieszyn.pl. 

mat. pras.

zaPraszamy!

więcej sportu na 
www.cieszyn.pl

informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych znajdują się 
na stronie sport.cieszyn.pl oraz na fa-
cebooku sportowycieszyn, a także na 
stronach i w mediach społecznościowych 
poszczególnych klubów i stowarzyszeń, 
których wykaz i linki do ich stron inter-

netowych znajdują się na stronie sport.
cieszyn.pl.

zachęcamy kluby i stowarzyszenia 
do aktualizowania treści na swoich stro-
nach i mediach społecznościowych oraz 
o przekazywanie bieżących informacji 
do Wydziału sportu Urzędu Miejskie-
go w cieszynie na adres e-mail: sport@
um.cieszyn.pl.  

ws

startuje lodowisko
8 października startuje sezon na lo-

dowisku, znajdującym się w Hali Wido-
wiskowo – sportowej im. cieszyńskich 
Olimpijczyków przy ul. sportowej 1 w cie-
szynie. Harmonogram ogólnodostępnych 
ślizgawek znajduje się na stronie sport.
cieszyn.pl. zapraszamy!  

 ws

Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz i nagrodzony Bartosz Loter, fot. mat. pras.
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Rynek pracy a edukacja
28 września w cieszyńskim 
ośrodku kultury "dom 
narodowy" odbyło się 
spotkanie poświęcone 
tematowi rynku pracy 
a edukacji. 

W spotkaniu zainicjowanym przez Bur-
mistrz Miasta cieszyna gabrielę staszkie-
wicz wzięli udział m.in. członkowie zespołu 
ds. Obsługi inwestora funkcjonującym przy 
Urzędzie Miejskim, przedstawiciele staro-
stwa powiatowego – Wicestarosta pani 
Janina Żagan i pan Michał rajwa – naczel-
nik Wydziału edukacji, a także dyrektorzy 
i nauczyciele cieszyńskich szkół średnich. 
na wydarzenie zaproszono również cie-
szyńskich przedsiębiorców, którzy w trak-
cie spotkań z Burmistrz Miasta cieszyna 
zgłaszali zapotrzebowanie na odpowiednio 
wyszkoloną kadrę pracowniczą.

W trakcie zebrania prelekcję wygłosił pan 
ireneusz Burek – prezes Śląskiego porozu-
mienia gospodarczego ŚląskOnline, który 
podkreślał znaczenie odpowiedniej edu-
kacji w kontekście ofert pracy dostępnych 
na lokalnym rynku, a także pani agnieszka 
kowalska – animatorka Ośrodka Wspar-
cia ekonomi społecznej, która omawiała 
możliwości zatrudniania i prowadzenia 
przedsiębiorstw społecznych. O głos po-
proszona została także dyrektor zespołu 
szkół technicznych pani Bożena cholewa. 

pani dyrektor szczegółowo przedstawi-
ła, w jaki sposób funkcjonuje pionierska 
klasa patronacka kształtująca uczniów 
w zawodzie mechatronik.

Mając na uwadze realny problem 
braków kadrowych spełniających ocze-
kiwania dużych zakładów pracy, zebrani 
przystąpili do dyskusji.

rozmawiano m.in. o aktualnej sytuacji 
na rynku pracy, szansach i zagrożeniach, 
jakie stwarza przygraniczne położenie 
miasta. nie zabrakło również tematu 
dotyczącego możliwości włączenia lokal-

nych przedsiębiorców w proces kształ-
cenia młodzieży szkolnej, m.in. poprzez 
organizacje wizyt studyjnych u cieszyń-
skich pracodawców, a także możliwości 
powołania klas patronackich w szkołach 
zawodowych i średnich.

grupy uczestników zgodnie przyznały, 
że otwieranie klas w kierunkach pożąda-
nych zawodów jest odpowiednim działa-
niem i należy podjąć starania o faktyczne 
zrealizowanie tego celu. 

swp

europejski Dzień Języków w zSB
30 września w zespole Szkół 
Budowlanych odbył się Xiii 
Międzyszkolny Konkurs 
Plastyczny oraz Rozgrywki 
„na wesoło” z językiem 
angielskim w ramach 
europejskiego Dnia Języków.

na wstępie rozdano nagrody w kon-
kursie plastycznym. W kategorii rzeźba 
wręczono następujące nagrody: przemy-
sław gaszczyk (zsB) – i miejsce, szymon 
Makula (zsB) – ii miejsce, Wiktor Wojtas 
(zsB) – iii miejsce, paulina trzaskalska 
(zsB) – wyróżnienie, paulina lebioda 
(zsB) – wyróżnienie. 

W kategorii place plastyczne – dominika 
rebenstock (zsB) – i miejsce, aleksandra 
cieślar (zsB) – ii miejsce ex aequo, na-
talia zmełty (klO) – ii miejsce ex aequo, 

Monika Orszulik (zsB) – wyróżnienie, 
natalia Heczko (zsB) – wyróżnienie, Mar-
tyna Winter (klO) – wyróżnienie, Jakub 
Matuszny (zsB) – wyróżnienie. nagrody 
za udział otrzymali uczniowie klasy ia 
(klO), dominika puchała (zsB) oraz na-
talia stana (zsB). 

Uczniowie rozwiązali test, który spraw-
dził ich wiedzę związaną z wiadomościa-
mi z zakresu kultury, geografii i historii 
Wielkiej Brytanii. Uczniowie mieli rów-
nież za zadanie naszkicować pracę pod 
hasłem – „cieszyn częścią dziedzictwa 
europejskiego”.

Międzyszkolne rozgrywki zostały zorgani-
zowane po to, by młodzież z sąsiadujących 
szkół lepiej się poznała. po zakończeniu 
rozwiązywania testów jury rozgrywek 
orzekło, że wszystkie 3 grupy w podobny 
sposób poradziły sobie z rozwiązywa-
niem pytań testowych. naszkicowane 

prace były szalenie ciekawe. Uczniowie 
iiid zsB zaprezentowali banknot 20 zło-
towy z cieszyńską rotundą, a uczniowie 
iiiB klO wykonali 2 prace na jednej była 
Wieża piastowska w otoczeniu gwiazdek 
unijnych, na drugiej była Wieża piastowska 
połączona z Big Benem, natomiast klasa 
iiic zsB przedstawiła cieszyńską rotundę, 
Wzgórze zamkowe jako część nie tylko na 
mapie europy, ale wręcz całego świata. 

podczas rozwiązywania zadań młodzież 
miała okazję obejrzeć pokaz zdjęć związa-
nych z poprzednimi edycjami konkursu, 
a roll-up związany z wyjazdem do irlan-
dii, przypominał o praktykach uczniów 
w ramach programu erasmus+. 

Organizatorami konkursu byli Jo-
anna lazar – chmielowska, katarzyna 
krwawnik, Janusz Bubula, nauczyciele 
zsB w cieszynie. 

joanna laZar-chmielowska / red. aB

fot. JK
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Miejsce przyjazne seniorom – konkurs
zapraszamy do udziału w konkursie 
„miejsce Przyjazne seniorom” w 2021 
roku, które zostało przyjęte zarzą-
dzeniem nr 0050.488.2021 burmistrza 
miasta cieszyna z dnia 20 września 
2021 roku. konkurs ma na celu wy-
różnienie oraz promowanie miejsc 
w cieszynie, które są otwarte na po-
trzeby osób starszych. 

konkurs przeznaczony jest dla instytucji 
i organizacji, które poprzez odpowiednie 
stosowanie rozwiązań architektonicz-
nych oraz oferowanie odpowiednich 

produktów, usług i zniżek, przyczyniają 
się do godnego traktowania osób star-
szych (seniorów). zgłoszenia konkursowe 
przyjmowane będą do 31 października 
2021 r. Warunkiem udziału jest złożenie 
formularza zgłoszeniowego, który jest 
dostępny jest w Biuletynie informacji 
publicznej. Więcej informacji pod nu-
merem telefonu 33 4794 221.

Uroczyste wręczenie certyfikatów 
odbędzie się w grudniu 2021 r. 

OPSn

Cieszyn świętował  
z seniorami 
1 października 
w cieszynie obchodzono 
międzynarodowy dzień 
osób starszych. z tej okazji 
w cieszyńskim ośrodku 
kultury „dom narodowy” 
odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli 
cieszyńscy seniorzy. 

W imieniu Burmistrz Miasta cieszyna 
gabrieli staszkiewicz, uczestników wyda-
rzenia powitał i zastępca krzysztof kasz-
tura, dziękując za przybycie i wspólnie 
spędzony czas.

– z pewnością będzie to spotkanie 
pełne wspomnień, wymiany myśli i roz-
mów. pragnę podziękować również or-
ganizatorom. dziękuję panu adamowi 
cieślarowi dyrektorowi cieszyńskiego 
Ośrodka kultury „dom narodowy” oraz 
pani Marii sobieckiej, która w Urzędzie 
Miejskim zajmuje samodzielne stano-
wisko ds. organizacji pozarządowych, 
osób starszych i niepełnosprawnych – 
podkreślał. 

krzysztof kasztura podziękował również 
członkom cieszyńskiej rady seniorów, 
która z takim zaangażowaniem działa na 
rzecz osób starszych w naszym mieście. 
Wstępem do rozpoczęcia świętowania 
z udziałem seniorów był gitarowy wy-
stęp w wykonaniu zespołu lunatyp, któ-
ry dostarczył słuchaczom wielu emocji. 
następnie dr anna kies, zastępca Ordy-
natora Oddziału Okulistycznego szpitala 

Śląskiego, wygłosiła prelekcję „retinopatia 
cukrzycowa, realne zagrożenie dla wzroku 
i nowa nadzieja w programie lekowym”. 
na zakończenie nie zabrakło również py-
tań ze strony słuchaczy i cennych porad, 
którymi służyła prelegentka. 

ponieważ profilaktyka bezpieczeństwa 
to ważny temat, szczególnie w odniesieniu 
do osób starszych, również tego dnia nie 
mogło zabraknąć tematu, który przybliżył 
podczas wykładu tomasz pszczółka, pro-
filaktyk społeczny komendy powiatowej 
policji w cieszynie. prelekcja nosiła nazwę 
„Bezpieczny senior”. 

tradycyjnie już wydarzeniu towarzyszył 
udział fundacji zdrowia Śląska cieszyń-
skiego, która przeprowadziła badania 
profilaktyczne, między innymi oferując 
gościom pomiar saturacji, pomiar ciśnie-
nia krwi oraz badanie poziomu cukru. 
Jednym z elementów troski o zdrowie 
seniorów była prezentacja z zakresu te-
rapii oddechowej.

kolorowym elementem wydarzenia, 
który przyciągał zaciekawione spojrzenia 
uczestników był kiermasz prezentujący 
prace pensjonariuszy domu spokojnej 
starości w cieszynie. prace zostały wy-
konane w ramach terapii zajęciowej, 
a dochód z nich wspierał dalsze działa-
nia placówki w zakresie tworzenia tych 
wyjątkowych dzieł, tworzonych przez 
seniorów. 

Oczywiście wydarzeniu towarzyszyły 
także stoiska z materiałami informacyj-
nymi, na których nie zabrakło koperty 
Życia, karty seniora, oraz poradników 
i prasy dedykowanej osobom starszym 
i ich rodzinom.

 – dziękuję, że mogłam tu dzisiaj być. to 
moje pierwsze większe wyjście od dłuż-
szego czasu – mówiła podczas spotkania 
jedna z uczestniczek. – pandemia bardzo 
ograniczyła moje kontakty, a nic człowie-
kowi nie doskwiera tak, jak samotność. 

Bsk

fot. BSK
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fot. Pixabay

nowe nazwy rond i skwerów w cieszynie
30 września na XXXii sesji rady Miej-

skiej cieszyna podjęto uchwały w sprawie 
nadania nowych nazw rond w skwerów 
w cieszynie:

• rondo na skrzyżowaniu ul. górnej 
i sikorskiego będzie nosiło nazwę: płk. 
pil. Bernarda adameckiego;

• rondo na skrzyżowaniu ul. korfan-
tego i kolejowej będzie nosiło nazwę: 
Marii Wardasówny;

• rondo na skrzyżowaniu ul. frysztac-
kiej, gwido langera i pawła dombke bę-
dzie nosiło nazwę: mjr. pil. pawła niemca;

• rondo na skrzyżowaniu ul. kato-

wickiej i pikiety będzie nosiło nazwę: 
Józefa Świdra;

• rondo na skrzyżowaniu ul. kato-
wickiej, zjazdu na graniczną i nowo wy-
budowanej ulicy łączącej ul. katowicką 
z Motelową będzie nosiło nazwę: Miast 
partnerskich;

• rondo na skrzyżowaniu ul. zamko-
wej, frysztackiej i liburnia będzie nosiło 
nazwę: Browaru zamkowego;

• skwer na placu kościelnym będzie 
nosił nazwę: leopolda Marcina Otto;

• skwer przy pomniku harcerzy po-
ległym w trakcie ii Wojny Światowej na 

placu ks. Józefa londzina będzie nosił 
nazwę: red. tadeusza kopoczka;

• skwer przy ul. Śrutarskiej będzie 
nosił nazwę: ireny sendlerowej;

• nowo wybudowana ulica łącząca 
ul. katowicką z Motelową będzie nosiła 
nazwę: Wacława grodeckiego;

• ul. partyzantów będzie nosiła nazwę: 
Bursztynowa.

przedmiotowe uchwały zostały opu-
blikowane w Biuletynie informacji pu-
blicznej. 

mat. pras.

kreatywnoŚć oszustów Przybiera nowe oblicza 

W sidłach oszustów
Fałszywy konsultant, 
policjant, wnuczek. 
oszuści zakładają różne 
maski, a poszkodowani 
tracą oszczędności 
życia. nie dajmy się 
oszukać. chęć szybkiego 
zysku oferowana przez 
przestępców może nas 
sporo kosztować, a brak 
czujności i rozsądku może 
być nauką na całe życie. 

Wydaje się, że w ostatnim czasie szcze-
gólnie nasiliła się aktywność oszustów, 
którzy używają wciąż nowych sposobów, 
żeby przejąć cudzą własność. Metoda „na 
zdalny pulpit”, próby oszustw związanych 
z inwestowaniem na rynkach kryptowalut 
za pośrednictwem fałszywych serwisów 
internetowych, czy oszustwa metodą na 
kod Blik to dopiero początek długiej listy 
metod stosowanych przez naciągaczy. 
niestety, mimo licznych apeli kierowa-
nych do mieszkańców, wciąż zdarzają 
się sytuacje wyłudzeń.

kolejny więc raz zachęcamy, aby uczu-
lić swoją rodzinę i znajomych na to, by 
w kontakcie z obcymi osobami stosowali 
zasadę ograniczonego zaufania. szcze-

gólnie dotyczy to osób starszych, których 
ufność i wrażliwość najczęściej wyko-
rzystują oszuści, podszywając się pod 
wnuczka lub policjanta, by na przykład 
pod pretekstem wpłaty kaucji za spo-
wodowanie wypadku samochodowego 
przez bliskiego krewnego, doprowadzić 
do przekazania pieniędzy. 

przy tego typu przestępstwach bardzo 
ważną rolę odgrywa profilaktyka, któ-
rej głównym celem jest uświadamianie 
osób starszych na temat grożących im 
niebezpieczeństw ze strony oszustów. 
rozmawiajmy z  rodzicami, dziadkami 
i innymi starszymi osobami w rodzinie 
oraz w sąsiedztwie i przekazujmy im 
niezbędną wiedzę na temat ewentual-

nych zagrożeń, które czyhają po drugiej 
stronie słuchawki. 

pamiętajmy jednak, że próby wyłu-
dzeń nie dotyczą tylko osób starszych. 
czujność powinien zachować każdy 
z nas. cieszyńska policja przestrzega 
również przed oszustami działającymi 
metodą „na zdalny pulpit”. Ostatnio ich 
ofiarą padła kobieta, która chcąc „po-
mnożyć” swoje oszczędności, zainstalo-
wała po namowie oszusta program do 
zdalnego dostępu do komputera. tym 
samym przekazała przestępcom dostęp 
do swojego konta i danych osobowych. 
Jak łatwo się domyślić, straciła wszystkie 
swoje oszczędności.

Jeśli zostaliśmy pokrzywdzeni, nie-
zwłocznie złóżmy na policji zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwa oraz 
skontaktujmy się ze swoim bankiem. in-
formujmy policję o każdej próbie oszu-
stwa pod numerem alarmowym 112. 

Bsk
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Ogłoszenie o komunalizacji
Burmistrz Miasta cieszyna informuje, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepi-
sy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
(dz.U. z 1990 r., nr. 32, poz. 191 z późn. zm.), że do publicznego wglądu wyłożony będzie w okresie 

30 dni od 08.10.2021 r. protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomość podlegającą komunalizacji na wniosek 
gminy cieszyn. protokół wyłożony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w cieszynie (rynek 1). szczegółowe 
informacje można otrzymać w Wydziale geodezji, kartografii i katastru nieruchomości, tel. 033 47 94 325 lub 320, 
w godzinach pracy Urzędu.

Protokół obejmuje nierucHomoŚć Położoną w cieszynie – działkę nr 
8/7 obr. 19, Pow. 1060 m2, stanowiącą Fragment ul. cegielnianej, zaPi-
saną w księdze wieczystej bb1c/00018851/7, będącą własnoŚcią skarbu 
Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy cieszyn.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie 
wyłożenia na adres elektronicznej skrzynki podawczej (skrytka epUap): /u390efc0tm/sekap lub na adres: Urząd Miej-
ski w cieszynie, Wydział geodezji, kartografii i katastru nieruchomości, rynek 1, 43-400 cieszyn. Burmistrz Miasta 
cieszyna zamierza wystąpić do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji w sprawie przekazania w/w nieruchomości 
gminie cieszyn.

konsultacje społeczne
trwają konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie projektu uchwały w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 

Wszystkie informacje na temat przeprowadzanych konsultacji umieszczane zostały na stronie internetowej cieszyna 
w zakładce "aktualności", na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce "aktualności" i na stronie Bip Urzędu 
Miejskiego w cieszynie.

Ogłoszenie – licencje taXi
dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego 
transPortu drogowego w zakresie Przewozu osób  

taksówką do obowiązującycH PrzePisów Prawa
przypominamy, iż licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wyda-
wanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymaganiami określo-
nymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (dz. U. 
z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów 
zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego 
oraz wypisów z tych dokumentów (dz. U. z 2019 r. poz. 2377). po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

W przypadku dostosowania posiadanej licencji do obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. przepisów prawa, przedsię-
biorca przedkłada oryginał zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złoże-
niem wniosku o dostosowanie licencji, potwierdzającego, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrud-
nieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na 
jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym.

dodatkowych informacji udziela Wydział spraw Obywatelskich i działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w cie-
szynie pod numerem telefonu 33 479 43 75.
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Obwieszczenie Burmistrza 
Miasta cieszyna

inFormujące o PrzystąPieniu do PrzeProwadzenia oceny oddziaływa-
nia na Środowisko w PostęPowaniu Prowadzonym z udziałem sPo-
łeczeństwa w sPrawie wydania decyzji o ŚrodowiskowycH uwarun-
kowaniacH dla Przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
Środowisko
stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. c) oraz pkt. 11, a także art. 30, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) informuję 

informacja dla właścicieli nie-
ruchomości niezamieszkałych 

o zamiarze PrzeProwadzenia PostęPowania o udzielenie zamówienia 
Publicznego na Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagosPodaro-
wania odPadów komunalnycH wytworzonycH Przez właŚcicieli nieru-
cHomoŚci PołożonycH na terenie miasta cieszyna w latacH 2022-2023.
Burmistrz Miasta cieszyna na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) zawiadamia właścicieli nieruchomości nie-
zamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomości, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna), położonych na terenie miasta cieszyna, o zamia-
rze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości w okresie od 1 stycznia 
2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

na mocy art. 6c ust. 2 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada Miej-
ska cieszyna podjęła w dniu 25 października 2012 r. uchwałę nr XXiV/245/12 w sprawie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4840).

Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych w terminie 60 dni od daty opublikowania 
niniejszej informacji, tj. do dnia 8 grudnia 2021 r., mają możliwość: 

 złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę; 

 odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez 
gminę, jeżeli nieruchomość została wyłączona z systemu stosownym oświadczeniem.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., może 
w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu 
odbierania odpadów komunalnych przez gminę. zgodnie z art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach w pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości jest zobowiązany wskazać 
gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz 
dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

przedmiotowe oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa w sprawie zamówienia pu-
blicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. przez okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 
2023 r.
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nieruchomości przeznaczone 
do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta cieszyna informuje, że zatwierdziła do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprze-
targowej pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody rady Miejskiej cieszyna wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, obejmujący część działki nr 59/13 obr. 66 
o powierzchni 92 m2 z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w cieszynie (rynek 1, i piętro) oraz stronach Bip na okres od 28 września do 19 października 2021 r.

zmiana godzin otwarcia kasy urzędu miejskiego
Uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2021 roku kasa dochodowa Urzędu Miejskiego w cieszynie znajdująca się 
przy ul. srebrnej 2, służąca do obsługi poboru podatków, opłat i dochodów budżetowych, jest otwarta w godzinach:

 poniedziałek 13:00 – 16:00,

 wtorek – piątek 9:00 – 12:00.

o przystąpieniu przez Burmistrza Miasta cieszyna do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsię-
wzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na tere-
nie nieruchomości zlokalizowanej w cieszynie przy ul. frysztackiej – na części działki nr 155/14 obr. 64, o powierzchni 
wynoszącej 3 200 m2.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: budowę podziemnego betonowego zbiornika na wody odciekowe 
z miejsc magazynowania odpadów o pojemności 120 m3, montaż ogrodzenia wokół terenu nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, doprowadzenie na teren nieruchomości wodociągu, wyposażenie miejsca przedsięwzięcia w kon-
tenery magazynowe, bezfundamentową rozkładaną najazdową wagę samochodową oraz wagę ręczną. część z przyj-
mowanych odpadów (17 rodzajów odpadów budowlanych i rozbiórkowych, głównie z grupy 17) poddawana będzie 
procesom przetwarzania (rozdrabnianie, sortowanie na poszczególne frakcje), realizowanym przy pomocy mobilnego, 
dwupokładowego przesiewacza, mobilnej kruszarki szczękowej, koparko-ładowarki oraz belownicy. planowana ilość 
odpadów przewidzianych do przetwarzania wyniesie do 35 000 Mg w ciągu roku. pozostałe przewidziane do zbierania 
odpady (63 rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne) będą czasowo magazynowane w pojemnikach (kontenerach) 
bądź luzem – na utwardzonym podłożu, do czasu ich przekazania uprawnionym odbiorcom. zbierane odpady w po-
staci papieru, tektury, odpadów gumy i tworzyw sztucznych poddawane będą belowaniu i w tej postaci magazyno-
wane na utwardzonym placu. eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia następować będzie wyłącznie w porze 
dziennej.

postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wszczęte 
zostało na wniosek przedłożony w dniu 19 kwietnia 2021 r. przez ekO stela sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce przy ul. 
Żniwnej 9, reprezentowaną przez pana Łukasza zakrzewskiego – prezesa zarządu. Organem prowadzącym postępo-
wanie, właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozpatrzenia wniosków 
i uwag oraz wydania decyzji w sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest Burmistrz Miasta cieszyna. Or-
ganami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień – zgodnie z art. 77 ust. 1 przywołanej ustawy są: regio-
nalny dyrektor Ochrony Środowiska w katowicach, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki Wodnej w gliwicach 
państwowego gospodarstwa Wodnego Wody polskie oraz państwowy powiatowy inspektor sanitarny w cieszynie.

z całością dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzię-
cia na środowisko, postanowieniami organu prowadzącego oraz dostępnymi w terminie składania uwag i wniosków 
stanowiskami innych organów, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 cieszyn, 
w godzinach pracy urzędu. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy składać można w terminie 30 
dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, 
bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.

zgodnie z  art. 29 cytowanej ustawy każdy ma prawo składania uwag i  wniosków w  postępowaniu prowadzonym 
z udziałem społeczeństwa. 
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inne
09.10 X gotta go festival (klub panop-

ticum)
09.10, g. 10:00-12:30 klub Młodego 

rękodzielnika – warsztaty terapeutycz-
ne dla dzieci od 6 do 11 r.ż. (pracownia 
galimatias, ul. Mostowa 4, wejście od ulicy 
rzeźniczej, obowiązują zapisy. informacje 
pod numerem 606325903 lub 668282409 
lub pracowniagalimatias@gmail.com)

09.10, g. 17:30 30. festiwal Bez granic/
festival Bez Hranic: Balladyna (těšínské 
divadlo)

09.10, g. 20:00 30. festiwal Bez granic/
festival Bez Hranic: pOzeMŠŤan (kass 
střelnice)

11.10, g. 17:00 Młodzi zawsze zdolni – 
warsztaty terapeutyczne dla dzieci od 12 
do 18 r.ż. (pracownia galimatias)

11.10, g. 17:00 ratownictwo górskie: pre-
lekcja multimedialna grzegorza Michałka 
w ramach sekcji miłośników podróży UtW 
(Osiedlowe centrum kultury i rekreacji, ul. 
z. kossak-szatkowskiej 6)

13.10, g. 17:00 Warsztaty wyplatania 
makramy (pracownia galimatias)

15.10, g. 19:00 inwazja trapoludzi! szczu-
res X nemo X kacpi Brzoza&nfB X Mati 
topur X dą Berignion X Moraw X seQ (klub 
studencki panopticum)

16.10, g. 10:00-12:30 klub Młodego 
rękodzielnika – warsztaty terapeutycz-
ne dla dzieci od 6 do 11 r.ż. (pracownia 
galimatias)

19-20.10 cieszynalia 2021 (Wrss Wydzia-
łu sztuki i nauk o edukacji UŚ – kampus 
cieszyn)

20.10, g. 16:00 przegląd kapel studenc-
kich (klub studencki panopticum)

20.10, g. 17:00 twórczy relaks: terapeu-
tyczne warsztaty dla dorosłych (pracownia 
galimatias)

do 30.10 zbigniew solarski – „piękno tkwi 
w szczegółach, fotografie architektury 
cieszyna” (galeria w przejściu, szkolne 
schronisko Młodzieżowe)

do 31.10 Wystawa „piotr Broda – 2010 
rajd zabytkowych samochodów” (ul. 
głęboka 52, fotogaleria w „Mydlarni pod 
zamkiem”)

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

08.10 rozpoczęcie sezonu na cieszyń-
skim lodowisku (Hala Widowiskowo-spor-
towa im. cieszyńskich Olimpijczyków)

09.10, g. 12:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
młodzik (org. cks piast, boiska przy ul. 
Bolko kantora)

09.10, g. 15:00 Mecz piłki nożnej senio-
rów (org. cks piast, stadion miejski przy 
al. J Łyska)

10.10, g. 09:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
trampkarze (org. cks piast, boiska przy ul. 
Bolko kantora)

co? gdzie? kiedy?

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

zwiedzanie Muzeum Śląska cie-
szyńskiego z przewodnikiem: co-
dziennie (oprócz poniedziałków) 
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00, środa: 
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00

od 03.10 lato 1920 (galeria Wystaw 
czasowych)

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

08.10, g. 19:00 30. festiwal Bez granic/
festival Bez Hranic: krÓl lear

15.10, g. 20:00 Małgorzata Ostrowska: 
koncert

16.10, g. 20:00 andrzej piaseczny aku-
stycznie: koncert

20.10, g. 19:00 królewski Balet narodo-
wy gruzji potskhishvili

22.10, g. 18:00 piosenka jest dobra na 
wszystko – 103. rocznica powołania rady 
narodowej księstwa cieszyńskiego

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

08.10, g. 16:30 John locke. Ojciec nowo-
żytnego empiryzmu – wykład dr. artura 
lewandowskiego w ramach akademii 
filozoficznej

19.10, g. 17:00 spotkanie autorskie z dr. 
grzegorzem gąsiorem i prezentacja jego 
najnowszej książki pt „polityka narodo-
wościowa państwa na czechosłowackim 
Śląsku cieszyńskim w latach 1920-1938”

do 30.10 najstarsze edycje „cithara 
sanctorum” Jerzego trzanowskiego w zbio-
rach książnicy cieszyńskiej (sala leopol-
da Jana szersznika, hall dolny książnicy 
cieszyńskiej)

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

10.10, g. 18:00 30. festiwal Bez granic/
festival Bez Hranic: Wojciech Myrczek 
(koncert)

20.10, g. 17:00 dyskusyjny klub propo-
zycji (cOk)

21.10, g. 18:00 podróże za 5 złotych: 
tomasz słodki „Jak zwiedzać kolumbię”

do 10.10 "antykody" Vaclava Havla – 
wystawa w ramach Międzynarodowego 
festiwalu teatralnego „Bez granic” (gale-
ria ceglana)

do 20.10 „korek do nieba” Marek Or-
mandik – wystawa malarstwa w ramach 
Międzynarodowego festiwalu teatralne-
go „Bez granic” (galeria 12)

do 31.10 filigranowe piękno – wystawa 
ozdób stroju cieszyńskiego (centrum 
folkloru Śląska cieszyńskiego)

polub cieszyn  
na facebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

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

11.10, g. 09:30 i 10:30 przygody kapry-
śnej królewny – spektakl dla dzieci w wy-
konaniu teatru Bajkowe skarbki Śląska

12.10, g. 17:00 andaluzja – kraina wina, 
słońca, korridy i flamenco – prelekcja 
izabeli kuli

18.10, g. 17:00 kossakowie. tango – spo-
tkanie z Joanną Jurgałą-Jureczką

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

do 31.10 cieszyńskie cechy rzemieślnicze 
– wystawa

do 31.10 przystanki z rzemiosłem

kino "Piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

8-10.10, g. 15:00 Jak rOzMaWiaĆ 
z pseM – dubbing (komedia familijna), 
chiny/Wlk. Bryt./Usa, 7

8-10.10, g. 17:00 fatiMa – dubbing (hi-
storyczny/religijny), portugalia/Usa, 10

8-10.10, g. 19:15 nie czas UMieraĆ 
(James Bond 007) – napisy (thriller/film 
akcji), Usa, 15

13-14.10, g. 15:00 Jak rOzMaWiaĆ 
z pseM – dubbing (komedia familijna), 
chiny/Wlk. Bryt./Usa, 7

13-14.10, g. 17:00 fatiMa – dubbing 
(historyczny/religijny), portugalia/Usa, 10

13-14.10, g. 19:15 nie czas UMieraĆ 
(James Bond 007) – napisy (thriller/film 
akcji), Usa, 15

cinema city
www.cinema-city.pl

pełny repertuar kina cinema city 
mieszczącego się w galerii stela przy ul. 
korfantego 23 znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl.

11.10, g. 09:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
orlik starszy (org. cks piast, boiska przy ul. 
Bolko kantora)

11.10, g. 09:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
żak starszy (org. cks piast, boiska przy ul. 
Bolko kantora)

16.10, g. 11:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
juniorzy (org. cks piast, boiska przy ul. 
Bolko kantora)

16.10, g. 12:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
młodzik (org. cks piast, boiska przy ul. 
Bolko kantora)

18.10, g. 16:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
orlik starszy, grupa orlik młodszy (org. cks 
piast, boiska przy ul. Bolko kantora)

20.10, g. 16:30 Mecz piłki nożnej: grupa 
żak starszy (org. cks piast, boiska przy ul. 
Bolko kantora)
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roki to kolejny schroniskowy przyjaciel. jest wyjątkowo fajnym psem, 
bardzo lubianym i regularnie dopieszczanym przez wolontariuszy. uwielbia 
drapanie po brzuszku! został znaleziony w bieżącym roku w zebrzydowi-
cach. obecnie ma około 7 lat. jest kundelkiem, o ciemnym umaszczeniu, 
średniej wielkości – w kłębie ma około 45 cm. na smyczy chodzi ładnie. 
w trakcie spacerów z wolontariuszami nie wykazuje agresji w stosunku do 
pozostałych psiaków. niestety na terenie schroniska nie mieliśmy możli-
wości sprawdzenia jego stosunku do kotów i pozostałych zwierząt innego 
gatunku, typu: króliki, kury itp. roki z pewnością odnajdzie się w domu 
z ogrodem, zapraszamy na spacer zapoznawczy z naszym ulubieńcem! 
numer ewidencyjny w schronisku 59/2021. informacje w sprawie 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.
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zespół redakcyjny: anna Żertka-Bednarek, 
Łukasz kazimierowicz, Barbara stelmach-ku-
baszczyk, Malwina tomica
redaktor naczelna: anna Żertka-Bednarek

Projekt layoutu: MalOf design agnieszka 
krasicka

druk: Wydawnictwo "triada" Wojciech Wicher, 
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krokiet kocha wylegiwanie się na drapaku i w ramionach czło-
wieka. jest pełen energii i chętny do zabawy, lubi się też wspinać 
po drapaku. jest w pełni socjalizowany, łagodny i uwielbia być gła-
skanym. korzysta z kuwety, ma apetyt i  jest dobrze odżywiony. 
krokiet ma 4 miesiące, jest zdrowy i gotowy do znalezienia nowe-
go domu. jest odrobaczony, zaczipowany i testowany na choroby 
FiV/FelV (-). niedługo zostanie też zaszczepiony i wykastrowany. 
kontakt w sprawie adopcji lub domu tymczasowego dla kotów – 
Patrycja, tel. 605 118 117.



8 października 202124historia

Browar na słodowej
Przy ulicy Śrutarskiej 39abc wznoszą się zabudowania dawnego browaru 
mieszczańskiego, odbudowanego po pożarze cieszyna według projektu miejskiego 
budowniczego, jana drachnego, w roku 1810. brakuje jedynie suszarni słodu, 
wysokiej budowli na kształt wieży, z parnikiem (kominem) na szczycie, która 
przylegała niegdyś do browaru od strony młyńskiej bramy. w XiX w. ten odcinek 
ulicy Śrutarskiej nosił nazwę malzgasse – ulica słodowa. 

Wejście do browaru zdobi wmurowany 
powyżej herb cieszyna oraz pamiątkowa 
tablica, na której w owalnym wieńcu umiesz-
czono inskrypcję w języku łacińskim, a ta 
niestety ze względu nietrwałość piaskow-
ca jest już w kilku miejscach nieczytelna: 
aUspicia / ..francisce iMperatOr Ope-
ri / c.. alBerti dUcis tescHin. aUXilie 
/ senatUs aUctOritate / triBUnatUs 
cOnsiliO / a.. cereali / ciViUM salUti 
/ sUreXit. W przekładzie na język polski 
inskrypcja głosi: pod auspicjami cesarza 
franciszka i przy wsparciu alberta księcia 
cieszyńskiego zbudowano na podstawie 
uchwały rady przy pomocy burmistrza 
ten browar na pomyślność obywateli. Ów 
nowy browar wraz ze słodownią poświę-
cony został 21. lipca 1810 roku, a już dnia 
następnego, 22. lipca, w dzień św. Marii 
Magdaleny, patronki kościoła parafialnego, 
stał się on areną hucznego świętowania 
obchodów tysiąclecia założenia cieszyna. 

Świętowanie jubileuszu rozpoczęło 
się o świcie dźwiękiem dzwonów oraz 
nabożeństwami i procesjami: pierwsza 
procesja udała się o piątej rano z kościo-
ła parafialnego do kościoła św. Jerzego, 

gdzie kazanie w języku polskim wygłosił 
proboszcz gorgosz z dębowca. następnie 
procesja wróciła do kościoła parafialnego, 
gdzie odprawiona została o ósmej msza 
z kazaniem w języku niemieckim, a o 10. 
z kazaniem w języku polskim, wygłoszonym 
przez proboszcza Opolskiego z frysztatu, 
po czym uroczyście odśpiewano te deum. 

po południu w budynku słodowni przy 
browarze mieszczańskim na uroczystym 
obiedzie spotkało się trzystu zacnych gości, 
którymi byli członkowie władz miejskich 

i cechowych, duchowieństwo katolickie 
i niekatolickie, korpus oficerski, urzędnicy 
oraz dwunastu najstarszych mieszczan. 
Obiad zakończył koncert amatorskiej gru-
py muzycznej, która wykonała oratorium 
pory roku Josepha Haydna.

W geście dobroczynnym magistrat posta-
nowił tego dnia na koszt miasta nakarmić 
i napoić dwudziestu miejskich biedaków, 
a dwóch z nich odziać.

O szóstej wieczorem rozpoczął się w sło-
downi wielki bal, który zgromadził ponad 
1500 mieszczan – taką liczbę podał jego 
uczestnik, kronikarz i ówczesny syndyk 
miejski, a od roku 1814 burmistrz cieszyna, 
alois kaufmann. każdy z gości otrzymał 
porcję pieczeni, pieczywo i butelkę wina. 
Muzyka konkurowała ze strzałami na wiwat, 
a huczną zabawę, nad której przebiegiem 
czuwała kompania grenadierów, przerwał 
dopiero świt!

następnego dnia miejski jubileusz świę-
towali w swoim domu modlitwy przy ul. 
Menniczej śpiewem i przemówieniami 
cieszyńscy żydzi. 

irena French

mUZeUm Śląska ciesZyńskiego

wieczorem rozpoczął 
się w słodowni wielki 
bal, który zgromadził 

ponad 1500 mieszczan. 
każdy z gości otrzymał 

porcję pieczeni, 
pieczywo i butelkę 

wina. Huczną zabawę 
przerwał dopiero świt!

Widok na słodownię, fot. T. Kopoczek, lata 60. XX w.Fasada browaru z pamiątkową tablicą, fot. T. Kopoczek, lata 60. XX w.


