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od burmistrza 

Bądźmy uważni w tym 
szczególnym czasie

szanowni Mieszkańcy!
koniec października i początek listopada 

to czas, kiedy wspominamy naszych zmar-
łych bliskich, odwiedzamy groby, zapala-
my znicze, zostawiamy na nich wiązanki, 
stroiki czy wieńce. Święto zmarłych mocno 
wpisuje się w naszą kulturę, niezależnie 
od światopoglądu. 

Powoduje to zwykle zwiększony ruch 
wokół wszystkich nekropolii, w tym Cmen-
tarza komunalnego w Cieszynie. jak co 
roku apeluję do pieszych oraz kierowców 
o zachowanie szczególnej ostrożności i sto-
sowanie się do znaków. zachęcam przede 
wszystkim do korzystania ze specjalnych 
autobusów komunikacji miejskiej kursują-
cych wahadłowo pomiędzy Cmentarzem 
komunalnym a osiedlem Podgórze. Roz-
kład jazdy na 1 listopada znajduje się na 
stronie 21. kierowców informuję, że od 
28 października do 2 listopada nastąpi 
zmiana organizacji ruchu, która polega 
na przeznaczeniu pasa drogowego wzdłuż 
ul. katowickiej na dodatkowe 60 miejsc 

parkingowych. Dla odwiedzających zo-
stała w ostatnim czasie zmodernizowana 
droga dojazdowa w pobliżu górnej bramy 
cmentarza. Ponadto na wysokości Działu 
Xiii utworzona zostanie dodatkowa furtka 
na teren cmentarza. 

Tradycyjnie 1 listopada odbędzie się 
kwesta organizowana przez społeczny ko-
mitet Renowacji Cmentarzy Cieszyńskich. 
To piękna tradycja, do której się wszyscy 
przyzwyczailiśmy. kwesta nie doszła do 
skutku jedynie w ubiegłym roku, z uwagi 
na pandemiczne ograniczenia. Przypomi-
nam, że w ciągu 25 lat na renowację ne-
kropolii zebrano ok. 175 tys. zł. zachęcam 
do włączenia się do tej pięknej inicjatywy, 
naprawdę liczy się każda złotówka.

Odwiedzając groby naszych bliskich, 
zwróćmy uwagę na zakupione znicze 
i kwiaty. w miarę możliwości wybierajmy 
rośliny naturalne. To nie tylko wsparcie 

lokalnych ogrodników, ale także ważny 
aspekt proekologiczny. Oferta kwiatów 
doniczkowych sprawdzających się o tej 
porze roku jest duża, tak jak liczba wiąza-
nek, wieńców czy stroików wykonanych 
z naturalnych materiałów. zwróćmy uwagę 
na znicze – można minimalizować ich licz-
bę, uzupełniając tylko wkłady. To drobne 
działania, ale od małych zmian w naszej 
codzienności zaczynają się te duże. w ten 
sposób możemy również przyczynić się do 
zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw 
sztucznych w naszym środowisku.

jesień daje o sobie znać nie tylko niższymi 
temperaturami, ale także coraz krótszym 
dniem. To wyjątkowo kapryśny czas. Rano 
przymrozki, w ciągu dnia temperatury 
powyżej 10 stopni, a wieczorem – szyb-
ko zapadający zmrok. zmienne warunki 
wymagają większej rozwagi, ograniczo-
nego zaufania do szybkości naszej reakcji 
czy możliwości pojazdu. jak co roku o tej 
porze apeluję do pieszych i rowerzystów 
o noszenie odblasków, kolorowych kurtek, 
zadbanie o swoją widoczność. w Cieszy-
nie zmodernizowaliśmy wiele przejść dla 
pieszych, co wpłynęło znacząco na po-
prawę bezpieczeństwa, w ostatnim cza-
sie zmieniły się też przepisy, nakazujące 
przepuszczenie pieszego na przejściu, ale 
wszystko to nie zwalnia nas, uczestników 
ruchu, z czujności i uważności. a tak się nie 
dzieje, gdy na pasy wchodzą osoby zapa-
trzone w telefony komórkowe, skupione 
na muzyce, której słuchają przez izolujące 
dźwięki z zewnątrz słuchawki. Problem ten 
dotyczy w takim samym stopniu dzieci, 
młodzieży, jak i dorosłych.

apeluję również do kierowców, by prze-
strzegali przepisów, w tym ograniczeń 
prędkości i nie parkowali bezpośrednio 
przy przejściach dla pieszych, czy wręcz 
na nich. Policja i straż Miejska na bieżą-
co monitorują te problemy i podejmują 
działania, abyśmy wszyscy na naszych 
drogach mogli być bezpieczni.

Cały czas prowadzone są akcje eduka-
cyjne w szkołach i przedszkolach, rozdawa-
ne są odblaski. zwracajmy uwagę naszym 
bliskim, sąsiadom, reagujmy, jeśli widzimy 
niebezpieczne zachowania. zadbajmy 
o siebie nawzajem – wiele zależy od nas 
samych. Bądźmy bezpieczni! 

 gabriela 
staszkiewicz

burmistrz cieszyna

zwróćmy uwagę na 
zakupione znicze 
i kwiaty. w miarę 

możliwości wybierajmy 
rośliny naturalne. to 

nie tylko wsparcie 
lokalnych ogrodników, 
ale także ważny aspekt 

proekologiczny. 

fot. Zakład Gospodarki Komunalnej
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premiera kolejnego tomu przygód kocich detektywów! 

Kocia Szajka i napad 
na moście 
kocia szajka znów na 
tropie! przed nami 
premiera trzeciego tomu 
dobrze nam już znanej, 
przebojowej serii książek 
dla dzieci autorstwa  
agaty romaniuk.  
27 października światło 
dzienne ujrzy książka 
"kocia szajka i napad na 
moście". tym razem koci 
detektywi z cieszyna 
będą starać się rozwikłać 
iście międzynarodową 
sprawę – zagadkę listu, 
który zaginął w wyniku 
napadu... na moście 
przyjaźni! 

w Cieszynie nastała zima. Listonosz 
Maurycy Moiczek stoi na moście na Olzie 
i podziwia krę. Nagle czuje uderzenie. 
ktoś przewraca jego rower i wyrywa 
mu torbę z listami. aspirantka walerka 
koczy wie, że sprawa jest delikatna. Na-
pad zdarzył się na granicy polsko-cze-
skiej. Do pomocy w śledztwie zostaje 
wezwana kocia szajka oraz czeski kocur 
Maly jižik. Pytania się mnożą. Dlaczego 
z torby zginął tylko jeden list? komu na 
nim zależało? i czy uda się go odzyskać 
przed nadchodzącą wigilią?

akcja książek z serii „kocia szajka” 
rozgrywa się w Cieszynie, tętniącym 
życiem i pełnym niespodzianek mieście 
leżącym na pograniczu polsko-czeskim. 
Miejscowe koty, o mocnym charakterze 
i dużej fantazji, pomagają policji w roz-
wiązywaniu najtrudniejszych zagadek.

inspiracją do powstania serii były 
bajki na zamówienie, opowiadane przez 
agatę Romaniuk na grupie wieczoryn-
ka na Facebooku (http://bit.ly/2PuRz3n) 
przez cały wiosenny lockdown 2020 
roku. autorka spełniała życzenia dzieci, 
improwizując opowieści wokół zgłoszo-
nych jej tematów – przygody kotów Loli 

i komandosa, okazały się tak wciągające, 
że musiała powstać z nich książka. i to 
niejedna! ilustracje stworzyła Malwina 
Hajduk, projektantka książek, plaka-
tów, identyfikacji wizualnych wystaw 
i wydarzeń artystycznych. Mieszka we 
wrocławiu, po którym dużo spaceruje 
ze swoimi dwoma psami, rozglądając 
się za tamtejszymi kotami. 

książki przeznaczone są do czytania 
młodszym dzieciom, a także do samo-
dzielnej lektury. Duże litery, piękne ilu-
stracje oraz wciągająca akcja powodują, 
że jest to świetna pozycja dla tych, którzy 
właśnie zaczynają czytać. z pewnością 
przypadnie do gustu również bardziej 
zaawansowanym czytelnikom, także do-
rosłym. w 2021 roku ukazały się również 
„kocia szajka i zagadka zniknięcia śledzi” 
i „kocia szajka i ucho różowego jelenia”. 

mat. PraS. / red. aB

Zapraszamy Państwa na spotkanie autor-
skie z Agatą Romaniuk, które odbędzie 
się 27 października o godz. 17:00 w bi-
bliotece miejskiej w cieszynie. Rozmo-
wę poprowadzi Szymon Brandys.

Ilustracja z książki "Kocia Szajka i napad na moście". Autorka: Malwina Hajduk.

Autorka: Malwina Hajduk.
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felieton agaty romaniuk, autorki "kociej szajki" 

Smaki cieszyna
podobno matka kocha wszystkie swoje dzieci tak samo. to jednak nie dotyczy 
autorek. ze wszystkich bohaterów mojej serii o cieszyńskich detektywach, 
zrzeszonych w kociej szajce, najbardziej kocham bronkę od cieślarów. za jej 
niewyparzony język, za wielkie serce, za odwagę. ale także dlatego, że jest 
najbardziej cieszyńska ze wszystkich kotów. 

urodzona po czeskiej stronie Bronka 
wcześnie straciła matkę. Przygarnęła ją 
rodzina Cieślarów z Menniczej. Tak została 
Bronką od Cieślarów. i stąd umie mówić 
nie tylko po kociemu, ale także gwarą cie-
szyńską. i za to kochają ją czytelnicy. i to 
niekoniecznie czytelnicy stela, ale przede 
wszystkim z innych regionów Polski. za 
gwarę przede wszystkim. Nie tylko za sło-
wa jednak, ale także za cieszyńskie smaki. 
już po pierwszym tomie wiedziałam, że 
musi ich być w książce więcej. Okazało 
się, że czytelników z całego kraju bardzo 
cieszą i  interesują cieszyńskie smaczki. 
Ciągle dostaję maile i wiadomości: „chce-
my więcej Bronki od Cieślarów”. a ja to 
czytam: chcemy więcej Śląska Cieszyń-
skiego. Tej różnorodności kulturowej, 
kulinarnej, językowej, która narodziła się 
na pograniczu. Tego bogactwa, inności, 
która dla cieszyniaków jest tak oczywista, 

tak przeźroczysta jak powietrze, a dla 
nas, werbusów i  tych, którzy nigdy nie 
byli w Cieszynie, jest czymś niezwykłym 
i bajkowym, wartym poznania. 

jakie słowa i smaki cieszyńskie udaje mi 
się dzięki Bronce przemycać? Po pierwsze 
smakołyki. Tak więc oczywiście są kołacze 
i ciasteczka drobne: rogaliki orzechowe, 
kocie oczka i  inne. z tymi pierwszymi 
wiąże się dla mnie czułe wspomnienie. 
Piekła je zawsze na święta siostra mojej 
prababki walerka koczy (tak, drodzy czy-
telnicy, kocioszajkowa policjantka miała 
swój pierwowzór w postaci ciotki walerki, 
gospodyni na farze w ustroniu). Piekę je 
i ja. Przez lata myślałam, że to unikalny, 
tajemny przepis naszej rodziny. jakież było 
moje zdumienie, kiedy w 2020 przyjecha-
łam po latach do Cieszyna i okazało, że 
się, że n a s z e rogaliki są w cukierni na 
głębokiej, a swoją wersję przepisu na te 

kruche ciasteczka ma pewnie każda cie-
szyńska gospodyni. Czy byłam tym roz-
czarowana? wręcz przeciwnie, poczułam 
się u siebie, jak w domu. w kolejne święta 
inne ciasteczka drobne pojawiły się na 
moim warszawskim stole. Rozpływały się 
w ustach. za nimi poszły kolejne smaki, 
które trafiły na strony książki o kociej 
szajce. są więc oczywiście kultowe ka-
napki ze śledziem, od których zaczynamy 
z synami każdy pobyt. Mój młodszy syn 
Tosiek, który nosi imię po prapradziadku 
ze strumienia, potrafi wciągnąć na jeden 
raz trzy kanapki, siedząc na ławce w Par-
ku Pokoju. Bez tego nie możemy zacząć 
dnia w Cieszynie. Nic więc dziwnego, że 
kanapki ze śledziem trafiły do pierwszego 
tomu kociej szajki. w najnowszej, trzeciej 
części, pod tytułem „kocia szajka i napad 
na moście”, znalazło się z kolei miejsce 
dla przysmaków świątecznych. Prym 
wiodą szulki cynamonowe – delikatne 
rurki z masy przypominającej opłatek. 
Nigdy ich jeszcze nie jadłam, więc w tym 
roku czekam niecierpliwie na Boże Naro-
dzenie. Po figlach na lodowisku na rynku 
koty popijają kompot z pieczek, a te bar-
dziej łakome stoją w kolejce po ule, które 
są pod każdym względem zachwycające 
i nieznane w  innych częściach Polski. 

kiedy przyjechałam 
po raz pierwszy do 
cieszyna po długiej 
przerwie, na prawo 
i lewo opowiadałam 
o moim zachwycie 

miastem. wtedy mój 
dobry kolega z ustronia 

powiedział: „daję ci 
rok, przejdzie”. nie miał 

racji. nie wszystkie 
miłości się kończą. 

niektóre są fest silne. 

Agata Romaniuk, fot. Wydawnictwo Agora dla dzieci.
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a to samo dobro – masło, cukier, żółtka 
utarte na kogel-mogel i do tego rum. kot 
Morfeusz, największy łasuch z całej szaj-
ki, potrafi zjeść ich tuzin, co odkłada się 
sadełkiem na jego zadku. ale oczywiście 
znalazło się miejsce nie tylko na słodko-
ści. w niedzielę na stół wjeżdża necówka, 
a kocie pazury idą w ruch, żeby dorwać 
jak największy kawałek. w najnowszym 
tomie kociej szajki, w scenie na moście na 
Olzie, zziębnięty listonosz popija rosół. ale 
przecież nie byle jaki. jest to oczywiście 
rosół z kluską wątrobianą. Pamiętam go 
z dzieciństwa, gotowała go moja prababka 
stefa. Takiego rosołu nie znajdziecie na 
Mazurach czy w wielkopolsce. i nigdzie 
nie smakuje tak dobrze, jak w Cieszynie, 
z widokiem na rzekę. Bronka od Cieślarów 
kocha też amolety i knedliki karowarskie, 
bo jej świat jest przecież także trochę 
czeski. Czasem skusi się na laberwurst? 
Czy może laberwurszt? w wielu przypad-
kach pisownia jest dla mnie problemem. 
Nie mówię gwarą. Pamiętam słowa i fra-
zy, których używała moja prababka i jej 
siostry, które pytlowały na werandzie 
w wiśle podczas gdy my, dziecka, bawi-
liśmy się nad rzeką. zdarza się jednak, 
że pamięć zawodzi. w pierwszym tomie 
kazałam bohaterce, dozorczyni Piwku-
li, robić na szydełku. w mojej pamięci: 
„heczkować”. Dałabym się pokroić, że tak 
mówiła babka stefa. Tymczasem, za co 
jestem bardzo wdzięczna, malarz Robert 
Heczko zwrócił mi uwagę, że powinno 
być „heklować”. w dodruku Piwkula już 
hekluje. ale ileż jest wiele innych dylema-
tów w kontekście wyboru słów i wyrażeń 

gwarowych. Czy Bronka powinna mówić: 
„poczkej” czy „doczkej”? Bo przecież oba 
się bronią w zdaniu „Poczkej/doczkej na 
oma, łona ci fszysko powiy”. ale trzeba 
dokonać wyboru. Czy spadając z wyciągu 
narciarskiego w wiśle, powinna krzyczeć 
„jezderkusie” czy „jezeryny”? Dylematom 
nie ma końca, ale nie chodzi o to, żeby 
prowadzić akademicką dyskusję i radzić 
się językoznawców. ja pytam cieszynia-
ków: czy tak mówicie w domu? Czy tak 
powiedziałaby twoja mama? i jak słyszę: 
„mosz recht” to już wiem, że jest dobrze.

jest jeszcze jeden smak i urok Śląska 
Cieszyńskiego, który przewija się w kolej-
nych tomach kociej szajki. To nazwiska. 
kawulok, Cieślar, kajzar, Pilch, Macura. 
Dla czytelników wiadomości Ratuszowych 
znane i swojskie. Dla czytelników z Polski 
– niesamowite. Często na spotkaniach au-
torskich czytelnicy pytają o to skąd biorę 
pomysły na te nazwiska. skąd wziął się 
engelbert Nogawica, Lucjan kawulok czy 
Bertold Pojda. uważają, że je zmyśliłam. 
a to przecież po prostu cieszyńskie na-
zwiska, które skrzętnie notuję, spaceru-
jąc po mieście. spoglądam na listy loka-
torów na domofonach, na klepsydry, na 
groby na cmentarzu, ogłoszenia i szyldy. 
sięgam do pamięci mojej mamy, która 
prowadzała się z galanem od Poloków, 
a na zdjęcia do legitymacji chodziła do 
Hombka. Normalna rzecz, prawda? ale 
dla czytelników spoza regionu niezwy-
kła, magiczna. 

zbieram więc cieszyńskie słowa, smaki, 
nazwiska jak koraliki. wciąż mi mało. Będę 
wdzięczna za Państwa podpowiedzi, co 
jeszcze prawdziwie cieszyńskiego mogło-
by się znaleźć w kolejnych tomach. jakie 
skarby z cieszyńskiej trówły? jako werbu-
ska wciąż się uczę, popełniam błędy, więc 
każda podpowiedź, czy to szepnięta na 
spotkaniu autorskim, czy zostawiona na 
karteczce w kornel i Przyjaciele, będzie 
dla mnie na wagę złota. Bo nic nie sma-
kuje tak, jak Cieszyn. kiedy przyjechałam 
tu po raz pierwszy po długiej przerwie, 
na prawo i  lewo opowiadałam o moim 
zachwycie miastem. wtedy mój dobry 
kolega z ustronia powiedział: „daję ci rok, 
przejdzie”. Nie miał racji. Nie wszystkie 
miłości się kończą. Niektóre są fest silne. 

AgAtA RomAniuk

Ilustracja z książki "Kocia Szajka i napad na moście". Autorka: Malwina Hajduk.

Ilustracja z książki "Kocia Szajka i napad na moście". Autorka: Malwina Hajduk.
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laureatka "srebrnej cieszynianki 2021" 

Maria liwczak 
z radością informujemy, że uchwałą rady miejskiej 
cieszyna laur "srebrnej cieszynianki 2021" został 
przyznany pani marii liwczak – osobie zasłużonej 
w wielu obszarach działalności: społecznym, 
regionalnym, kulturalnym. laureatka, poprzez 
wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą oraz działalność 
samorządową, od wielu lat przekazuje uniwersalne 
wartości kolejnym pokoleniom. 

Maria Liwczak urodziła się w Birczy koło 
Przemyśla. jest absolwentką Międzywydzia-
łowego studium Pedagogicznego akademii 
górniczo-Hutniczej w krakowie, uzyskała 
również kwalifikacje z zakresu organizacji 
i zarządzania w oświacie w wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej. 
Od roku 1980 mieszka i pracuje w Cieszy-
nie. jest mężatką, matką dwojga dorosłych 
dzieci i babcią czworga wnucząt.

Po zamieszkaniu w Cieszynie podjęła 
pracę w szkole Podstawowej nr 1 (1983-
1990), a następnie od 1990 r. w Technikum 
Mechaniczno-elektrycznym, gdzie po 
kilku latach objęła stanowisko dyrektora 
placówki (1999-2004). Obecnie pracuje 
w stowarzyszeniu Dziedzictwa św. jana 
sarkandra w Cieszynie na stanowisku wi-
ceprezesa stowarzyszenia i związana jest 
z katolickimi placówkami oświatowymi. 
Od 1997 roku jest prezesem Parafialne-
go Oddziału akcji katolickiej w parafii pw. 
Św. elżbiety w Cieszynie, nastawionego 
na w pełni charytatywną działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży. 

w latach 2006-2014 zasiadała jako rad-
na w Radzie Miejskiej Cieszyna, pracując 
w V kadencji w komisjach Oświaty, kultury 
i sportu oraz w komisji Rewizyjnej, a w Vi 
kadencji jako przewodnicząca komisji Roz-
woju i Finansów.

Laureatka jest członkinią zespołu Teatral-
nego przy parafii Św. elżbiety w Cieszynie. 

występuje w Teatrze im. a. Mickiewicza 
w Cieszynie w spektaklach organizowanych 
przez zespół, a w szczególności w jasełkach 
Tradycyjnych, granych ok. 14 razy w roku 
i Męce Pańskiej, granej ok. 6 razy w roku.

Maria Liwczak, poza niewątpliwymi 
sukcesami w pracy zawodowej, zwłaszcza 
w okresie sprawowania funkcji dyrektorki 
Technikum Mechaniczno-elektrycznego 
oraz w pracy samorządowej w V i Vi ka-
dencji Rady Miejskiej Cieszyna, jest przede 
wszystkim wielką społeczniczką, poświęca-
jącą się pracy charytatywnej, szczególnie 
na rzecz dzieci i młodzieży.

zapał, zdolności organizacyjne, cha-
ryzma oraz pełne poświęcenie się pracy 
społecznej przyniosły widoczne rezulta-
ty w prowadzeniu Parafialnego Oddziału 
akcji katolickiej. Przyciągnęła ona grono 
oddanych osób, które – pod jej kierownic-
twem – już 25 lat pracują z poświęceniem, 
nie bacząc na urlopy i inne ważne sprawy 
osobiste. Tej pracy oddała całe swoje ży-
cie, siły, talenty, pasje, miłość i troskę dla 
potrzebujących dzieci i młodzieży.

Organizacja 24 kolonii – od napisania 
i złożenia wniosków, organizacji zespołu 

wychowawców, miejsca, atrakcji, aż po 
pozyskanie funduszy i ich rozliczenie – to 
tylko część zadań, które laureatka posta-
wiła sobie do wykonania. Coroczne akcje 
zimowe, w formie bardzo urozmaiconych 
półkolonii, to również zasługa pani Marii 
Liwczak. Laureatka załatwia wszystko – 
kontakty, telefony, programy. Ponadto 
w czasie wakacji organizowane są wycieczki 
krajoznawcze po ziemi Cieszyńskiej, a także 
wyjazdy do przygranicznych miejscowości 
w Czechach i na słowacji. 

za zaangażowanie na rzecz dzieci i mło-
dzieży pani Maria Liwczak została uho-
norowana medalem akcji katolickiej Pro 
Consecratione Mundi. Działalność laure-
atki na rzecz dzieci i młodzieży jest bardzo 
dokładnie przedstawiona w 4 obszernych 
kronikach znajdujących się w kancelarii 
parafii Św. elżbiety w Cieszynie.

Laur "srebrnej Cieszynianki 2021" zo-
stanie wręczony podczas uroczystej 24. 
sesji samorządów ziemi Cieszyńskiej, 
która odbędzie się 11 listopada w Teatrze 
im. a. Mickiewicza. 

red. aB na PodStaWie WnioSku StoWarzySzenia 
zt Przy Parafii śW. elżBiety W cieSzynie

Archiwum prywatne Marii Liwczak.

10 lat „pól nadziei"
jesienią 2011 roku Hospicjum im. Łu-

kasza ewangelisty po raz pierwszy odwie-
dziło kilka szkół i przedszkoli w Cieszynie, 
aby przybliżyć czym są „Pola Nadziei”, 
których symbolem są sadzone cebulki 
żonkili. Po 10 latach mamy już 27 „Pól 
Nadziei" w Cieszynie i w powiecie, a na-
wet w Horni suchej (Czechy). 

 – „Pola Nadziei” są nie tylko przy szko-
łach i przedszkolach, ale przy domach 
pomocy społecznej i innych obiektach. 
"Pola Nadziei" to kampania, która pra-
gnie uwrażliwić drugiego człowieka na 
ból, chorobę i krzywdę, które spotykamy 

w naszym życiu wokół nas – wyjaśniają 
organizatorzy. – jesienią organizujemy 
spotkania oraz sadzimy cebulki żonki-
lowe, które wiosną rozweselają i ogrze-
wają serca dobrych ludzi. Organizowane 
są konkursy fotograficzne, plastyczne 
i przemarsze.

w powiecie cieszyńskim powstało 27 
pól, w akcjach wzięło już udział 2200 osób. 
w tym roku powstały 2 nowe pola przy 
Domu Pomocy przy Parafii Św. elżbiety 
oraz w zespole szkolno-Przedszkolnym 
w zabrzu. 

Halina Sajdok-żyła / red. aB
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Połączeni przez pisarza
co łączy cieszyn z Żyrardowem? osoba pawła hulki-laskowskiego – pisarza, 
tłumacza, publicysty i działacza, który przełożył na język polski utwory wielkich 
autorów, takich jak: karel Čapek, božena němcová, jonathan swift, james fenimore 
cooper, dmitrij mereżkowski, ernst kretschmer, emil ludwig, roger martin du gard. 
najbardziej znany jest jednak z tłumaczenia „przygód dobrego wojaka szwejka” 
jaroslava haška. 

Paweł Hulka-Laskowki urodził się 25 
czerwca 1881 roku w Żyrardowie, a zmarł 
29 października 1946 roku w Cieszynie, 
gdzie jest pochowany. Rada Miasta Żyrar-
dowa podjęła uchwałę, ustanawiając rok 
2021 rokiem Pawła Hulki – Laskowskiego, 
w 75. rocznicę narodzin i 140. rocznicę 
śmierci. w odpowiedzi na uchwałę Cen-
trum kultury w Żyrardowie przygotowało 
spektakl „Melduję posłusznie”, który jest 
kabaretową odsłoną powieści jaroslava 
Haška „Przygody dobrego wojaka szwej-
ka” w przekładzie Pawła Hulki-Laskow-
skiego. widowisko teatralno-muzyczne, 
zawierające najzabawniejsze fragmen-
ty książki, ukazujące atmosferę czasów 
pierwszej wojny światowej, przeplatane 
współczesnymi piosenkami oddającymi 
usposobienie głównego bohatera będzie 
można obejrzeć 29 października o godz. 
19:00 w sali widowiskowej cieszyńskie-
go ośrodka kultury „dom narodowy”. 
w rolach głównych wystąpią pracownicy 
Centrum kultury w Żyrardowie (scenariusz 
i reżyseria: Dominika Dawidowicz, przy-
gotowanie muzyczne: Robert siniarski). 
wstęp jest wolny.

Organizacja spektaklu w Cieszynie jest 
efektem współpracy COk „Dom Narodowy” 

i Centrum kultury w Żyrardowie, zapocząt-
kowanej podczas udziału obu instytucji 
w programie Narodowego Centrum kul-
tury „zaproś nas do siebie” w roku 2019. 
– Dzięki kontaktom nawiązanym podczas 
tego programu instytucje kultury z całej 
Polski podejmują współpracę ze sobą, 
a także wymieniają się doświadczeniami 

związanymi z działalnością kulturalną. 
spektakl „Melduję posłusznie”, który będzie 
wystawiony w Cieszynie, jest doskonałym 
przykładem współpracy między instytucja-
mi, które jak się okazuje, mają też punkty 
wspólne – tłumaczy adam Cieślar, dyrektor 
COk "Dom Narodowy". 

Cok

p-books / wyd. iii / od projektu do czytania
Miejska galeria sztuki współczesnej 

12 w Cieszyńskim Ośrodku kultury 
„Dom Narodowy” zaprasza na wysta-
wę „P-books / wyd. iii / Od projektu do 
czytania”. Pracownicy, pracowniczki, 
studenci i studentki specjalności projek-
towej wydziału sztuki i Nauk o edukacji 
uniwersytetu Śląskiego zaprezentują na 
niej swoje prace, zapraszając również 
do wspólnego czytania.

artyści podzielą się z widzami pro-
jektami i prototypami książek, które 
przygotowali. książka jest czymś, co 
towarzyszy nam od najmłodszych lat, 
jest przedmiotem pełnym magii, pozwala 
się nam przenieść w inny czas, a nawet 
w inny świat. Pozwala przeżyć przygody 
bez opuszczania wygodnego fotela. jest 

także naszym narzędziem pracy – to dzię-
ki wiedzy zapisanej w książkach uczymy 
się i rozwijamy. ale książka jest także 
pięknym przedmiotem, który często nas 
zachwyca, a to dzięki pracy projektantów 
i ilustratorów. Na wystawie zobaczymy 
realizacje projektowe, gotowe książki, 
powieści graficzne i szkice. Będziemy 
mogli poznać warsztat projektantów 
i projektantek oraz poznać inspiracje 
twórców i twórczyń.

wystawa towarzyszy obchodom 50 
lat obecności uŚ w Cieszynie. kuratorami 
wystawy są Barbara głyda, stefan Le-
chwar i Tomasz kipka. wernisaż odbę-
dzie się 27 października o godz. 18:00. 
wystawa potrwa do końca roku 2021. 

cok/BG
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Święto niepodległości 
burmistrz miasta cieszyna oraz organizacje kombatanckie zapraszają na obchody 
narodowego Święta niepodległości, które odbędą się 11 listopada. organizatorzy 
przygotowali na ten dzień sporo wydarzeń i atrakcji. 

Obchody rozpoczną się tradycyjnie od 
nabożeństwa ekumenicznego w intencji 
niepodległości Ojczyzny, które zostanie 
odprawione o godz. 9:00 w kościele jezuso-
wym. Następnie uczestnicy przemaszerują 
w asyście orkiestry i pocztów sztandaro-
wych na Plac wolności, gdzie o godz. 10:30 
odbędzie się manifestacja patriotyczna. 
Pod Pomnikiem Niepodległości odegrany 
zostanie Mazurek Dąbrowskiego, okolicz-
nościowe przemówienie wygłosi Burmistrz 
Miasta Cieszyna gabriela staszkiewicz, 
a delegacje złożą wiązanki kwiatów.

Po zakończeniu tej części obchodów zgro-
madzeni przejdą przy akompaniamencie 
orkiestry ulicami Pokoju, Limanowskiego, 
Regera na Rynek, gdzie złożą kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą powołanie Rady 
Narodowej dla księstwa Cieszyńskiego, 
umieszczoną na elewacji Domu Narodo-
wego. Następnie ul. Menniczą, przez stary 
Targ, pomaszerują na ul. głęboką, gdzie 
znajduje się tablica poświęcona józefowi 
Piłsudskiemu. Tam również nastąpi złoże-
nie kwiatów. Ostatnim punktem programu 
uroczystości będzie złożenie wiązanek pod 

Pomnikiem Legionistów przy ul. zamkowej 
i odśpiewanie „Roty”. Przy każdym miej-
scu pamięci zostanie przez 133. Batalion 
Lekkiej Piechoty z Cieszyna wystawiony 
posterunek honorowy.

Po części oficjalnej zapraszamy miesz-
kańców na godz. 12:00 na Rynek, gdzie 
wspólnie odśpiewamy hymn państwowy 
w ramach zapoczątkowanej w 2018 roku 
akcji „Niepodległa do Hymnu”. Następnie 
odbędzie się kolejna edycja Lekcji Śpie-
wania Patriotycznego, organizowanego 
przez członków stowarzyszenia komitet 
Obywatelski „Śląska Cieszyńskiego”. Na 
głównym placu naszego miasta stanie 
również stoisko 133. Batalionu Lekkiej 
Piechoty z Cieszyna i będzie serwowana 
grochówka. wydarzeniami towarzyszącymi 
obchodom są również zakopanie kapsuły 
czasu 2020-2055 przy szkole Podstawowej 
nr 6 (godz. 14:00) oraz tradycyjna już uro-
czysta sesja Rad samorządów ziemi Cie-
szyńskiej z okazji 11 Listopada połączona 
z wręczeniem Laurów ziemi Cieszyńskiej 
w Teatrze im. adama Mickiewicza (godz. 
17:00, wstęp za odrębnymi zaproszeniami).

uwaga! wydarzenie odbędzie się zgod-
nie z reżimem sanitarnym, który będzie 
obowiązywał 11 listopada 2021 roku, lub 
może zostać odwołane. Organizator za-
strzega sobie również prawo do zmian 
w programie. 

Cok

„Garderoba damska” w Cieszynie
cieszyński ośrodek kultury „dom na-
rodowy” zaprasza 5 listopada o godz. 
19:00 na spektakl „garderoba damska” 
w wykonaniu aktorów sceny polskiej 
teatru cieszyńskiego w czeskim cie-
szynie. bilety w cenie 30 zł dostępne są 
na www.domnarodowy.pl lub w kasie 
cok przed spektaklem.

Czy wiecie, które miejsce w teatrze jest 
naprawdę najważniejsze? Tam zapadają de-
cyzje, tam się dyskutuje, ocenia wszystko 
i wszystkich. Tym tajemniczym miejscem 
jest właśnie... garderoba damska. Poprzez 
spotkania i rozmowy w garderobie teatral-
nej komedia arnošta goldflama w reżyse-
rii zbyška Radka pozwala spojrzeć na losy 
czterech aktorek. Do życia Marii wkracza 
nowy mężczyzna, Maria przeżywa pierw-

sze uniesienia i rozczarowania. Trudę i jej 
małą córeczkę ponownie opuszcza mąż. 
Młodziutka klara marzy o roli i sukcesie. 
Najstarsza Liza zastanawia się nad sensem 
aktorstwa. Losy czterech aktorek przeci-
nają się zarówno w życiu zawodowym, jak 
i osobistym.

komedia „garderoba damska” doskonale 
ukazuje często ukrywane atrakcje życia te-
atralnego za kulisami. Nie brakuje humoru 
sytuacyjnego, a widzowie mają wyjątkową 
okazję do wspaniałej zabawy. w spektaklu, 
który powstał w ramach sceny inicjatyw 
aktorskich, występują: Dagmar Foniok, 
joanna Litwin, anna Paprzyca i Barbara 
szotek-stonawski. 

Cok
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Firmy przyszłości
zamek cieszyn zaprasza do udziału w dwóch spotkaniach online, których partnerem 
merytorycznym są firmy jutra – program edukacyjno-rozwojowy google i polskiego 
funduszu rozwoju w partnerstwie strategicznym z operatorem chmury krajowej. 

w listopadzie będzie to webinar pod 
tytułem: "google Moja Firma – jak dotrzeć 
do klientów w okolicy? Popraw widocz-
ność w lokalnych wynikach wyszukiwa-
nia". w trakcie spotkania będzie można 
poznać rozwiązania, dzięki którym firma 
będzie mogła dotrzeć do swoich poten-
cjalnych odbiorców znajdujących się 
w okolicy, poprawić swoją widoczność 
w wynikach wyszukiwania oraz w google 
Maps oraz kontaktować się z klientami 
bezpośrednio z poziomu wizytówki. Do-
datkowo uczestnicy dowiedzą się rów-
nież o nowościach w google Moja Firma, 
na co zwrócić uwagę tworząc profil, jak 
stworzyć bezpłatną stronę internetową. 
spotkanie poprowadzi jakub Pustuła – 
Certyfikowany specjalista ds. Marketin-
gu internetowego, doradca w programie 
Firmy jutra, w ramach którego wspiera 
przedsiębiorców, rozwijając ich wiedzę 

i kompetencje w obszarze marketingu 
internetowego oraz rozwiązań chmuro-
wych. spotkanie "google moja firma 
– jak dotrzeć do klientów w okolicy? 
popraw widoczność w lokalnych wy-
nikach wyszukiwania" odbędzie się 9 
listopada o godz. 19:00 – uczestnicy będą 
korzystać z aplikacji zoom. zgłoszenia 
przyjmowane są do 5 listopada – należy 
przesłać formularz na adres: przedsie-
biorczosc@zamekcieszyn.pl.

w grudniu zapraszamy na spotkanie: 
"strona mobilna – 11 elementów ważnych 
dla e-commerce". uczestnicy webinaru 
dowiedzą się, o  jakie elementy należy 
zadbać na stronie, aby zrobić dobre wra-
żenie na użytkowniku oraz jak korzystać 
z analityki, aby zacząć sprzedawać więcej. 
Dodatkowo mowa będzie o testach uX; 
szybkości ładowania strony – dlaczego jest 
ważna i jak ją mierzyć; jak zadbać o ele-

menty strony, aby usprawnić jej działanie; 
narzędziach i skryptach, które pomogą 
usprawnić stronę mobilną; gdzie szukać 
wsparcia w ramach programu google 
i PFR – Firmy jutra. spotkanie poprowa-
dzi Mateusz adamiak – doradca w pro-
gramie Firmy jutra, od blisko czterech lat 
związany z digital marketingiem. swoje 
doświadczenia zdobywał m.in. w: projek-
cie google internetowe Rewolucje, mass 
mediach (grupa Onet, Telewizja Polska, 
gazeta wyborcza), a także we współpracy 
z uczelniami wyższymi. spotkanie: "strona 
mobilna – 11 elementów ważnych dla 
e-commerce" odbędzie się 7 grudnia 
o godz. 19:00 – uczestnicy będą korzystać 
z aplikacji zoom. zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 3 grudnia roku – należy przesłać 
formularz (w pliki do pobrania) na adres 
przedsiebiorczosc@zamekcieszyn.pl. 

zamek cieSzyn

e-Faktura i Krajowy System e-Faktur
zamek cieszyn oraz izba administracji 
skarbowej w katowicach zapraszają 
przedsiębiorców, księgowych, przed-
stawicieli biur rachunkowych oraz 
wszystkie zainteresowane osoby na 

bezpłatne spotkanie informacyjne 
online dotyczące zmian w fakturowa-
niu, które odbędzie się 28 października 
o godz. 10:00. 

spotkanie poprowadzi anna Mleczek, 
główny ekspert skarbowy, Dział skoordy-
nowanej współpracy z Centrami kompe-
tencyjnymi (OPB-2), izba administracji 
skarbowej w katowicach. 

Program:
faktura ustrukturyzowana,
krajowy system e-Faktur,
korzyści ze stosowania nowego roz-

wiązania (kseF).
zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy na-

leży przesłać do 27 października roku na 
adres: przedsiebiorczosc@zamekcieszyn.
pl. informacje: www.zamekcieszyn.pl. 

zamek cieSzyn
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trwają przygotowania do najgorętszej nocy w roku

XXX Finał wielkiej orkiestry  
Świątecznej Pomocy coraz bliżej
9 października cieszyński sztab wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy wziął udział 
w 1. ogólnopolskim zjeździe sztabów w tuszynie, podczas którego główny dyrygent 
orkiestry jurek owsiak ogłosił temat 30. finału. w najgorętszą niedzielę w środku 
zimy orkiestra zagra „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci”. „przejrzyj na oczy” to motyw przewodni 30. finału woŚp. 

 – Mimo chłodnej, jesiennej aury roz-
grzewały nas serca pozytywnie zakrę-
conych ludzi i  ich fantastyczna, dobra 
energia – relacjonują przedstawiciele 
Cieszyńskiego sztabu: agata Borowiecka, 
Marta Borowiecka-wantulok i Remigiusz 
Danel. – zjazd rozpoczęła konferencja 
prasowa jurka Owsiaka, podczas której 
ogłosił cel jubileuszowego finału. Później 
w części panelowej mogliśmy poznać lu-
dzi na co dzień pracujących w Fundacji. 
Część oficjalną zakończył panel dyskusyj-
ny, w którym wymienialiśmy się swoimi 
doświadczeniami.

Finałowa machina ruszyła pełną parą 
– Cieszyński sztab uzupełnia wszelkie for-
malności i pozostaje w kontakcie z Fun-
dacją. – jeśli chodzi o wydarzenia, mamy 
już pojedyncze puzzle, które zaczynamy 
składać, aby 30 stycznia 2022 roku razem 
z wami być częścią tego pięknego obraz-
ka – dodają. – jak co roku pada zawsze 
pytanie, czy spodziewamy się rekordu. 
Przypomnijmy, że podczas 29. Finału 
cieszyński sztab #6059 zebrał łącznie  
102 460,46 zł. Tak naprawdę jednak to, 
czy padnie kolejny rekord, nie ma znacze-
nia. Liczą się pozytywne emocje i to, co 
wspólnie tworzy Fundacja i każdy poje-
dynczy, nawet najmniejszy sztab w Polsce 
i na całym świecie.

Członkowie Cieszyńskiego sztabu 
powtarzają, że finału nie tworzą ludzie 
w sztabie czy jurek Owsiak. – Finał tworzy 
każdy z nas, każdy wolontariusz, każdy, kto 
wrzuci do puszki choćby 1 grosz, ale także 
kto wspiera nas i wolontariuszy dobrym 
słowem, ciepłym posiłkiem, herbatą czy 
gorącym uśmiechem – tłumaczą. – w tym 
miejscu chcemy jeszcze raz podziękować 
wszystkim wspierającym i wolontariuszom 
za to, że jesteście i gracie razem z nami!

Przygotowanie najgorętszej niedzieli 
w roku wiąże się również z pewnymi kosz-
tami organizacyjnymi, dlatego już teraz 
każdy, któremu bliski jest Finał wOŚP i dzia-
łalność Fundacji, może wesprzeć finanso-
wo działania sztabu dokonując wpłaty na 
konto współorganizatora – Fundacji edu-
kacji i Bezpieczeństwa „saLus” w Bielsku 
Białej, Biuro zamiejscowe w Cieszynie ul. 
zamkowa 3, 43-400 Cieszyn, na nr konta: 
70 1870 1045 2078 10 51 2278 0001 tytu-
łem: Organizacja 30. Finału wOŚP – sztab 
#6059 Cieszyn.

zapraszamy do śledzenia Cieszyńskie-
go sztabu wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w mediach społecznościowych. 
Facebook: https://www.facebook.com/
finalwospcieszyn. instagram: @cieszyn-
ski_sztab_wosp. 

SztaB #6059 cieSzyn / red. aB

fot. Cieszyński Sztab WOŚP

fot. Cieszyński Sztab WOŚP

zapraszamy pasjonatów historii i nie tylko!

konfederaci barscy  
w cieszynie

Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraca do 
spotkań szersznikowskich w stacjonarnej 
formie! 27 października o godz. 17:00 
prelekcję „konfederaci barscy w Cieszy-
nie” przedstawi wojciech Święs. 

wybór tematu nie jest przypadkowy – 
tzw. generalność, a więc naczelny organ 
władz uznawanej za pierwszy polski zryw 
niepodległościowy konfederacji barskiej, 
przeniosła się do Cieszyna pod koniec 

1771 roku. zbliża się więc okrągła 250. 
rocznica tych wydarzeń, które wiązały się 
w pobytem w mieście grupy niezwykłych 
gości i jak rzadko kiedy zwróciły nań oczy 
europejskich mocarstw.  

orG.

jadwiga, księżna 
cieszyńska

„jadwiga, z Bożej łaski księżna cieszyń-
ska i wieczna hrabina ziemi spiskiej” to 
tytuł spotkania, które odbędzie się w sali 

widowiskowej Domu Narodowego 28 paź-
dziernika o godz. 17:00. Temat przedstawi 
władysław M. Żagan.

księżna jadwiga to postać niezwykła, 
która utorowała drogę do korony dwójce 
swych dzieci, a sama rządziła rozległymi 
terenami dzisiejszej słowacji. Dzięki swej 
postawie była szanowana przez podda-
nych wszystkich stanów. spotkanie jest 
częścią projektu „Śladami księżnej jadwigi 
Cieszyńskiej”, realizowanego przez koło nr 
6 Macierzy ziemi Cieszyńskiej w ramach 
konkursu małych grantów COk „Lokal-
nie-kulturalnie”. wstęp jest wolny!  Cok
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Nabór do grup dziecięcych  
ZPiTZC im. Janiny Marcinkowej!
5 i 6 listopada odbędą się nabory do 
dziecięcego zespołu pieśni i tańca zie-
mi cieszyńskiej im. janiny marcinko-
wej, który w 2022 roku będzie obcho-
dził jubileusz 30 lecia nieprzerwanej 
działalności. 

Na chwilę obecną liczy on około 90 mło-
dych artystów. w skład zespołu wchodzą 4 
grupy taneczne oraz kapela dziecięco-mło-
dzieżowa. Na początku istnienia DzPiTzC 
zajęcia obejmowały tylko taniec, a podczas 
koncertów przygrywała dzieciom kapela 
ludowa, na co dzień pracująca z dorosłą 
grupą. z czasem grupy dziecięce zaczę-
ły się rozwijać i obecnie wszystkie grupy 
taneczno-wokalne mają zajęcia wokal-
ne oraz taneczne, a podczas koncertów 
towarzyszy im kapela młodzieżowa. Od 
początku działalności grup dziecięcych, 
z młodymi artystami pracuje niezastą-
piona choreograf (instruktor tańca) anna 
gociek. Obecnie z zespołem współpracują 
instruktorzy wokalni Halina i jacek jansa 
oraz kierownik kapeli Franciszek widnic.

zespół co roku daje kilka koncertów na 
terenie Cieszyna oraz kilkanaście w kraju 
i poza jego granicami. Nasza młodzież od-
wiedziła m.in.: Turcję, Chorwację, Bułgarię, 
słowację. zespół jest laureatem wielu kon-
kursów tanecznych i wokalnych, zazwyczaj 
zajmując najwyższe miejsca. 

ZPitZC

grupa taneczna:

Termin: 5 listopada (piątek), godz. 15:30
Miejsce: siedziba zPiTzC przy ul. stary 

Targ 4, Cieszyn
zapraszamy dzieci w wieku 5–7 lat.
Prosimy o zabranie obuwia zmienne-

go dla dziecka. 
szczegółowe informacje pod nr tel.: 

606 636 815 
 

kapela dziecięco–młodzieżowa:

Termin: 6 listopada (sobota), godz. 10:00
Miejsce: siedziba zPiTzC przy ul. stary 

Targ 4, Cieszyn
zapraszamy dzieci i młodzież grającą lub 

uczącą się grać na instrumentach: skrzyp-
ce, flet, klarnet, trąbka, bas, akordeon.

szczegółowe informacje pod nr tel.: 
603 104 586 – kierownik kapeli Franci-
szek widnic

 

dzień dobry, bobrek!
6 listopada o godz. 14:00 zamek 

Cieszyn zaprasza na spacer „Bobrek… 
bardziej i mniej znany. Druga odsłona”, 
który poprowadzi dr grzegorz studnicki, 
związany zawodowo z Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego i uniwersytetem Śląskim. 
zbiórka przy OsP Bobrek (ul. kościuszki 3).

wzajemne relacje Cieszyna i Bobrka 
sięgają średniowiecza – ich zacieśnienie 
nastąpiło w 1932 roku, kiedy to sąsiadujące 
ze sobą gminy zostały połączone w jeden 
organizm miejski. Bobrek zaczął nabierać 
miejskiego charakteru już na przełomie 
XiX i XX wieku, jednak przyśpieszenie 
nastąpiło po ii wojnie światowej. wtedy 
zaczyna rozbudowywać się ul. stawowa, 
a na przylegających do niej terenach 
pojawiają się w kolejnych dziesięciole-
ciach zakłady pracy. jednocześnie w hi-
storycznych granicach gminy zaczynają 
się pojawiać osiedla mieszkaniowe: os. 
„Mały jaworowy” znany potocznie jako 
zOR, os. „Podgórze” czyli Banotówka 

oraz osiedla „Bobrek zachód” i „Bobrek 
wschód”, które według początkowych 
planów miało zamieszkiwać ponad 30000 
mieszkańców – tworząc tym samym 
„drugi Cieszyn”. spacer będzie okazją 
do poznania historii niektórych zakła-
dów pracy i firm ze stawowej i Bielskiej, 
jak elektrometal, FaCH, ale też dawnych 
sklepów i punktów usługowych. To także 
szansa na przybliżenie funkcjonujących 
w pamięci społecznej nazw poszczegól-
nych części bobreckiej dzielnicy – nie-
które z nich odnoszą do jej dawnego 
wiejskiego charakteru. Nie zabraknie 
ciekawostek o Bobrku, pochodzących 
z dawnej prasy lokalnej. uczestnicy do-
trą też do miejsc, w których znajdują się 
ślady niezrealizowanego projektu, jakim 
miał być „drugi Cieszyn”. wydarzenie jest 
realizowane w ramach projektu Human 
Cities. Creative works with small and 
remote places 2020-2024 (sMOTies), 
współfinansowanego z program Creati-

ve europe. zadanie dofinansowano ze 
środków Ministra kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji kultury.

uwaga! w razie niepogody spacer 
będzie miał bardziej wirtualny charak-
ter – spotkanie zostanie przeniesione do 
świetlicy OsP Bobrek (ul. kościuszki 3). 

zamek cieSzyn

fot. ZPiTZC

fot. Zamek Cieszyn
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Tam, gdzie biją  
cieszyńskie serca
czy wiedzieliście o tym, że ok. 300 kilometrów na wschód od cieszyna znajduje się 
wieś, w której mówi się cieszyńską gwarą i od pokoleń kultywuje się nadolziańskie 
tradycje? my też nie. dlatego porozmawialiśmy z przedstawicielami cieszyńskiego 
towarzystwa fotograficznego, którzy tej jesieni odwiedzili puławy górne koło 
rymanowa – wieś, którą przed laty zasiedlili mieszkańcy Śląska cieszyńskiego.

Wiadomości ratuSzoWe: wróciliście nie-
dawno z pleneru fotograficznego 
w podkarpackiej wsi puławy. na czym 
polega wyjątkowość tego miejsca?
cieSzyńSkie toWarzyStWo fotoGraficzne: 
właściwie to plener rozegrał się na 
nieco większym obszarze, ale faktycz-
nie naszą bazą były Puławy górne, nie-
opodal Rymanowa. Poznając historię 
tego miejsca i  ludzi, którzy je obecnie 
zasiedlają, ma się przekonanie o tym, 
że nagle człowiek znalazł się w miejscu 
innym, niż wszystkie dotąd poznane. 
Oczywiście udało nam się zobaczyć 
w pełnym słońcu złotej jesieni wspania-
łe widoki, piękną przyrodę, malownicze 
góry, rzekę, ale to nie wszystko. gdzieś 
po drugiej stronie Polski, w Beskidzie 
Niskim, na Podkarpaciu, jest miejsce, 
w którym można spotkać ludzi mówią-
cych gwarą cieszyńską i spotkać można 
nazwiska, które występują tylko u nas. 
kiedy tylko dowiedzieliśmy się o takich 
cudach, już wiedzieliśmy, że powinniśmy 
to sprawdzić.

skąd dowiedzieliście się o tym, że 
w podkarpackiej wsi kultywuje się 
cieszyńską tradycję?

– To jest bardzo ciekawe pytanie. Bo 
raczej wygląda na to, że to Puławy znalazły 
nas i przyciągnęły nas swoją mocą. Podczas 
rozmów w ramach spotkań CTF, kolega 
Dragon (prowadzący anielski Młyn), któ-
ry dołączył do stowarzyszenia w zeszłym 
roku, opowiadał jedną ze swoich podróży 
do Bramy Bieszczad. Tam do ogniska do-
łączył jakiś starszy pan z sąsiedniej wsi, 
który zaczął godać po naszymu i opowia-
dać, jak to wraz z innymi braćmi w wierze 
postanowili dawniej osiedlić się na tych 
terenach. wtedy nie udało się Dragono-
wi poznać innych naszych krajan, ale ta 
myśl pozostała mu w głowie. Był z nami 
na wiosennym plenerze w Pucku i po 
tym udanym wyjeździe zaproponował, 
że może pojechalibyśmy właśnie tam, 
gdzie w żyłach płynie cieszyńska krew.
Pomysł wydawał się całkiem ciekawy, 
chociaż z lekkim niedowierzaniem pod-
chodziliśmy do tej opowieści, no bo jakim 
cudem mieli by się tam znaleźć Cieszy-

niocy? Do dyskusji na kolejnym spotka-
niu dołączył kazimierz Branny, który 
oznajmił, że zna tę historię i właściwie 
nawet zna kilka osób, które wyjechały 
od nas na Podkarpacie, bo chodził ra-
zem z nimi do szkoły. gdy te dwa wątki 
się spotkały, to nie było już wątpliwości, 
że koniecznie musimy zorganizować wy-
jazd do tych ludzi.

Oczywiście po plecach chodził nam też 
dreszcz emocji na samą myśl o scenerii 
Beskidu Niskiego, w jakiej to wszystko się 
rozegrało i że będziemy mogli zobaczyć 
ją w jesiennych barwach.

jak to się stało, że w takim miejscu 
pojawili się cieszyniacy?

– To pytanie zadawaliśmy sobie wszy-
scy i po kolei odkrywaliśmy tę historię na 
nowo. Żeby wyjaśnić to od początku, trzeba 
wrócić aż do roku 1920, kiedy to doszło do 
podziału Cieszyna. wówczas wielu Pola-
ków znalazło się niejako poza granicami 
ojczyzny. Część z tych ludzi przywykła do 
nowych realiów i znalazła swoje miejsce 
w innym kraju, nie rezygnując wcale ze 
swojej tożsamości, ale nie wszyscy. Po 
1945 roku Czechosłowacja, podobnie jak 
Polska, znajdowała się w strefie wpływów 
sowieckich, a komunistyczne władze Cze-
chosłowacji nieprzychylnie patrzyły na 
wszelkie mniejszości. szczególnie w obliczu 
postępującej laicyzacji, ludziom otwarcie 
przyznającym się do swojej wiary władza 
nastręczała ciągle nowych problemów. 
Tak było właśnie w przypadku naszych 
krajan, Polaków, którzy byli zgromadzeni 
w kościele zielonoświątkowym. w tam-
tych czasach brak uległości wobec władzy 
oznaczał życie w ucisku, brak możliwości 
edukacji i rozwoju, problemy zawodowe, 
ostracyzm i spychanie na margines spo-
łeczeństwa. Przez takie traktowanie za-
olziacy pragnęli przenieść się do Polski, 
gdzie pod względem wolności wyznania 
było znacznie lepiej. szansa na to przyszła 
wraz z Praską wiosną w 1968 r. Do tego 
czasu nasi zaolziacy z uwagą przeglądali 

fot. Kasia Brzuska
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polską prasę i wiedzieli, że latach 1955-
1959 miała miejsce tzw ii fala repatriacji 
Polaków z terenów zsRR i widzieli w tym 
także swoją szansę.

Tereny Podkarpacia, szczególnie wsie 
łemkowskie, były wyludnione po ii wojnie 
światowej, między innymi na skutek akcji 
„wisła”. Tak było między innymi w Pu-
ławach i to one, tak jak wsie wisłoczek 
i wola Piotrowa, miały stać się wkrótce 
nowym domem dla stu rodzin ze Śląska 
Cieszyńskiego. zdecydowali się oni porzu-
cić swoje dotychczasowe zajęcia, sprzedać 
cały swój dobytek i postawić swój los na 
jedną kartę, kupując polską ziemię, gdzie 
trzeba było zająć się rolnictwem, o któ-
rym nikt nie miał pojęcia. Niezamieszkałe 
przez ponad dwie dekady wsie figurowały 
w zasadzie tylko na mapach i ciężką pra-
cą trzeba było wydzierać je na powrót 
naturze. Domy trzeba było wybudować 
na nowo, a pastwiska karczować z wy-
rośniętego na nich w tym czasie lasu. To 
wszystko w obliczu wyjątkowo ostrych 
zim. gdyby nie głęboka wiara tych ludzi, 
wspólne działanie i ogromna determina-
cja, coś tak trudnego nie mogło się udać. 
z przejęciem słuchaliśmy, jak pokonywali 
kolejne trudy, wzajemnie się wspierając 
w pracy i modlitwie. jak do najbliższego 
sklepu czy szkoły trzeba było pokonać 15 
km, ośmiokrotnie pokonując rzekę brodem, 
błotnistą namiastką drogi. jak w czynie 
społecznym doprowadzono tam prąd, jak 
cudem udało się wybudować drogę, jak 
po trzech latach dojechał tam pierwszy 
autobus. jak potem wybudowano dom 
modlitwy, w którym obecnie jest także 
szkoła dla najmłodszych. słyszeliśmy te 
relacje od ludzi, którzy mieli wtedy po 
kilkanaście lat i widzieli na własne oczy 
cały ten żmudny proces.

w jaki sposób mieszkańcy puław pie-
lęgnują pamięć o swoich korzeniach?

 – Mieszkańcy Puław doskonale pamię-
tają o Śląsku Cieszyńskim, choć wspomi-
nają go raczej jako ziemię, z której trzeba 
było uciekać. Oczywiście to przełomowe 
pokolenie, które decydowało o przenie-

sieniu, już odeszło, ale będący wtedy 
dziećmi i nastolatkami, dziś mający już 
swoje wnuki, wciąż pamiętają pierwsze 
lata swojego życia nad brzegami Olzy. 
Pamiętają swoich szkolnych przyjaciół, 
których trzeba było opuścić. Ciągle mó-
wią gwarą i kultywują tradycje, w których 
wyrośli. Przekazują to wszystko także 
kolejnym pokoleniom. 

jaka jest wieś puławy obecnie?
 – Mieszkańcy Puław dziś nie zajmu-

ją się już tylko rolnictwem. Puławy leżą 
przy głównym szlaku Beskidzkim imienia 
kazimierza sosnowskiego, co naturalnie 
skłoniło ich do zajęcia się turystyką. Dążą 
nieustannie do tego, żeby Puławy stały 
się coraz bardziej popularnym miejscem 
wypoczynku, dbając jednocześnie o to, 
żeby nie zatracić ciszy i piękna, jakie daje 
w tym miejscu natura.

Dziś na górze kiczera, dzięki ich opera-
tywności i zaradności, stoi wyciąg krze-
sełkowy, a u jej podnóża – restauracja. 
w samej wiosce jest kilka pensjonatów, 
a widoki naprawdę dają nacieszyć oko.

Plany naszych bohaterów sięgają da-
leko. już teraz powstaje druga restaura-
cja na kiczerze, w niedługim czasie ma 
powstać wieża widokowa, a na tym się 
jeszcze nie kończy. Byliśmy pod ogrom-
nym wrażeniem przedsiębiorczości 
mieszkańców. sami zostaliśmy przyjęci 
niezwykle miło przez właściciela agro-
turystyki salamander – sympatyczne-
go Daniela Brózdę pochodzącego z te-
renów obecnego Czeskiego Cieszyna, 

który przybył do Puław w 1969 r. jako 
nastolatek. Czuliśmy niewidzialną więź 
i traktowano nas jak rodzinę.

rozmawiam z cieszyńskim towarzy-
stwem fotograficznym, porozmawiajmy 
więc również o zdjęciach – czy puławy 
spełniły wasze oczekiwania jako plener?

 – Puławy są pięknym miejscem same 
w sobie, ale też stanowią dobrą bazę na 
zwiedzanie okolicy. Nasz wyjazd trwał 
raptem 4 dni, co jest zdecydowanie zbyt 
krótkim czasem, żeby zobaczyć wszystko. 
każdy z nas przywiózł stamtąd ciekawe 
zdjęcia. Najważniejsze jest to, żeby przez 
kilka dni nie myśleć o niczym innym niż 
o fotografii. Piękne było to, że byliśmy 
na nieznanym dla nas terenie, a jednak 
dzięki tym wyjątkowym ludziom poczu-
liśmy się jak u siebie. Niektórzy uczest-
nicy spotkali się z kolegami klasowymi 
ze szkoły podstawowej z zaolzia.

jakie są wasze plany na przyszłość? 
chcielibyście kontynuować współpra-
cę z tym miejscem?

 – jeśli chodzi o podkarpackie cieszyń-
skie wsie, to wszyscy wracaliśmy z niedo-
sytem. z pewnością będziemy tam chcieli 
wrócić, być może w innych porach roku. 
Niektórzy myślą nawet nad zabraniem 
tam swoich rodzin. Co do planów CTF na 
przyszłość, to zarówno po Puławach, jak 
i wiosennym Pucku, rozsmakowaliśmy 
się znowu we wspólnym fotografowaniu 
podczas plenerów. Będziemy chcieli zor-
ganizować przynajmniej jeden taki wyjazd 
rocznie. Myślimy także, żeby umożliwić 
dołączenie do samego pleneru ludziom 
spoza CTF. Chcielibyśmy też zachęcić 
największą grupę miłośników fotografii, 
żeby wstępowali w nasze szeregi. Mamy 
trochę pomysłów, ale wolimy poczekać 
z  ich ujawnianiem do czasu, aż będą 
bliższe realizacji. 

z kaSią BrzuSką, aGnieSzką Walicą,  
kazimierzem Branny, Piotrem Brodą,  

janem GacHem, SeBaStianem jurGą i micHałem 
kuzykiem rozmaWiała anna żertka-Bednarek

na podkarpaciu jest 
miejsce, w którym można 
spotkać ludzi mówiących 
gwarą cieszyńską – kiedy 

tylko dowiedzieliśmy 
się o takich cudach, 

wiedzieliśmy, że musimy 
to sprawdzić.

fot. Kazimierz Branny
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kluby sportowe w cieszynie 

Klub Sportowy shindo
klub sportowy shindo został założony w 1999 roku. od 22 lat wprowadza w życie 
zadania publiczne z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego, a od 2019 
roku uskutecznia zadanie publiczne ze środków finansowanych funduszu rozwoju 
kultury fizycznej, polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach 
programu "klub". 

w 2018 roku klub zorganizował Między-
narodowy Mecz karate pomiędzy klubem 
z Polski a klubem z Czech. klub sportowy 
shindo wielokrotnie organizował Między-
narodowe Mistrzostwa Cieszyna w karate 
„shindo CuP”, był także organizatorem 
Mistrzostw Polski karate juniorów i junio-
rów Młodszych. w roku 2012 realizował 
transgraniczny projekt „karate – sztuka, 
która łączy” pomiędzy klubami karate: 
klubem sportowym shindo Cieszyn i Škol-
ním sportovním klubem při zŠ Mendelova 
z karviny z Czeskiej Republiki. Realizacja 
projektu "karate, sztuka która łączy" trwa-
ła 6 miesięcy. w tym czasie kluby zorga-
nizowały wspólne seminaria szkoleniowe, 

mecze i pokazy karate w Polsce i Czeskiej 
Republice. ważnym elementem projektu 
był rozwój bazy sprzętowej klubów. Projekt 
ten był dofinansowany ze środków unii 
europejskiej w ramach europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego – Programu 
Operacyjnego współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007 – 2013 i budżetu państwa za pośred-
nictwem euroregionu Śląsk Cieszyński.

Najważniejsze osiągnięcia klubu: 
17 x tytuł Mistrza Polski karate shoto-

kan/Olimpijskie wkF; 
4 x tytuł Mistrza europy karate shotokan; 
5 x tytuł Mistrza Świata karate shotokan; 
3 x złoto Puchar europy karate Olimpijskie; 

11 zawodników powołanych do kadry 
Narodowej Polskiego związku karate; 

Trener Piotr szymala trener kadry Polski;
zawodnicy oraz trenerzy klubu spor-

towego shindo wielokrotnie nagradzani 
za wybitne osiągnięcie sportowe oraz 
trenerskie przez Miasto Cieszyn, Powiat 
Cieszyński oraz Ministerstwo sportu. 

w przyszłości chcielibyśmy zorgani-
zować Mistrzostwa Polski karate oraz 
Międzynarodowy Turniej shindo Cup. 
w planach są również cykliczne obozy 
sportowe – letnie i zimowe. 

klub sportowy shindo realizuje program 
treningowy z grupami dziecięcymi (już od 
5 roku życia), młodzieżą oraz dorosłymi. 
Treningi odbywają się z podziałem na gru-
py – początkująca, średniozaawansowana, 
zaawansowana oraz sportowa-zawodni-
cza. zajęcia prowadzi wykwalifikowana 
kadra instruktorska i trenerska. 

klub prowadzi sekcje w czterech oddzia-
łach. w Cieszynie główna siedziba i biuro 
klubu znajdują się na ul. wyspiańskiego 
(wejście od ulicy Chrobrego). Treningi od-
bywają się w poniedziałki, środy i piątki 
– od 16:00 do 20:00. klub dysponuje pro-
fesjonalną salą treningową odpowiednio 
przystosowaną do sztuk walki. w skład 
wyposażenia wchodzą: mata, worki trenin-
gowe, rękawice, tarcze, łapki (napięstniki 
do karate), przyrządy do zajęć ogólno-
rozwojowych dla dzieci i młodzieży oraz 
sprzęt do treningu siłowego. Pozostałe 
oddziały zlokalizowane są w strumieniu, 
ustroniu oraz zebrzydowicach. 

kS SHindo / red. mt

Vi mityng pływacki osób niepełnosprawnych intelektualnie
25 października o godz. 9:00 na ba-

senie szkoły podstawowej nr 4 w Cie-
szynie odbędzie się Vi Mityng Pływacki 
Osób Niepełnosprawnych intelektualnie 
organizowany przez stowarzyszenie na 
Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży "Nasze Dzieci" działające 
przy zespole Placówek szkolno-wycho-

wawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. 
informacje i zapisy: 
jan Rajwa tel. 608 093 036, 
Michał andrzejewski tel. 516 087 725. 

impreza jest współfinansowana ze środ-
ków Miasta Cieszyna. 

StoWarzySzenie na rzecz HarmonijneGo 
rozWoju dzieci i młodzieży "naSze dzieci"

fot. KS Shindo
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Łyżwiarstwo figurowe w cieszynie
Łyżwiarstwo figurowe jako 
dyscyplina sportowa ma 
prawdopodobnie jedną 
z najkrótszych historii 
spośród pozostałych 
dyscyplin, które od 
dziesięcioleci są prowadzone 
w Cieszynie. i choć od 1892 
roku Cieszyn dysponował 
odkrytym lodowiskiem, to 
dopiero wybudowanie Hali 
widowiskowo-Sportowej im. 
Cieszyńskich olimpijczyków 
dało początek sekcji 
łyżwiarstwa figurowego. 

z początkiem sezonu zimowego 2009/ 
2010 utworzono sekcję łyżwiarstwa fi-
gurowego w ks MOsiR Cieszyn, którego 
prezesem był andrzej zysek.

w celu zachowania ciągłości szkolenia 
klub od początku powstania sekcji prowa-
dził coroczne nabory młodych adeptów do 
szkółki łyżwiarstwa figurowego. sytuacja 
ta powodowała tym samym konieczność 
wzmacniania sztabu szkoleniowego ks 
MOsiR Cieszyn, którą zasilali doświadcze-
ni sportowcy. w styczniu 2017 r. nastąpiła 
zmiana organizacyjna w działalności klu-
bu. Cała sekcja łyżwiarstwa figurowego 
została przekazana z ks MOsiR Cieszyn do 
klubu sportowego „Cieszyn”. Członkiem 
zarządu ks „Cieszyn” został arkadiusz 
smoczyński, który jednocześnie kieruje 
sekcją łyżwiarstwa figurowego.

Obecna kadra trenerska ks Cieszyn 
to byli zawodnicy. Można powiedzieć, że 
pandemiczny sezon 2020/2021 okazał się 
sportowo najlepszy w dotychczasowej hi-
storii klubu. Nasi zawodnicy wzięli udział 

w 13 ogólnopolskich zawodach i przywieźli 
z nich 40 medali. Rekordzistka julia jarco, 
startująca w klasie brązowej, zdobyła ich aż 
7, w tym 2 złote. Na najważniejsze zawody 
w sezonie, Mistrzostwa Polski Młodzików, 
zakwalifikowało się 14 zawodników klubu, 
z których 3 zdobyło medale. Bardzo do-
brze zaprezentowała się też julia Mrozek 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
plasując się na 10 miejscu w kategorii ju-
niora młodszego B. Pierwszy raz wysta-
wiono zawodników w zawodach amator-
skich, w dodatkowych grupach wiekowych. 
Niewątpliwym sukcesem i dowodem na 
to, że klub dobrze funkcjonuje, a łyżwiar-
stwo w Cieszynie staje się coraz bardziej 
popularne, jest fakt, że po sezonie aż 8 
małych łyżwiarzy zdecydowało się dołą-
czyć do grupy wyczynowej.

klub angażuje się w promowanie łyż-
wiarstwa figurowego w naszym regionie. 
uczestniczy w programie PzŁF „Chodź na 

Łyżwy” od początku jego istnienia. Obok 
szkolenia dzieci i młodzieży prowadzi zaję-
cia dla dorosłych, a także prezentuje się na 
pokazach na okolicznych lodowiskach. Od 
początku istnienia sekcji był organizatorem 
wielu zawodów centralnych w postaci Mi-
strzostw Polski Młodzieżowców, juniorów czy 
Młodzików, Mistrzostw Czterech Narodów 
(Czech, słowacji, Polski i węgier) i Finałów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Na 
lodowisku w Hali widowiskowo-sportowej 
im. Cieszyńskich Olimpijczyków przeprowa-
dził 10 edycji imprezy „Piastowski Piruet”, 
która co roku gromadzi na starcie bardzo 
wielu młodych adeptów łyżwiarstwa fi-
gurowego ze wszystkich polskich klubów.

w październiku trwa kolejny na-
bór do szkółki łyżwiarstwa figurowe-
go – serdecznie zapraszamy! kontakt:  
tel. 660 486 299, e-mail: kscieszyn@gma-
il.com. 

kS cieSzyn / red. mt

Vi Bieg Cieszyńska Godzinówka
24 października o godz. 15:00 na te-
renie zlokalizowanym wokół boiska 
"pod wałką" przy ul. adolfa "bolko" 
kantora 10 w cieszynie odbędzie się 
Vi bieg cieszyńska godzinówka. 

Tegoroczna edycja biegu będzie miała 
charakter charytatywny i będzie poświę-
cony pamięci Beaty Śliwki.

uczestnicy przebiegną pętlę o dłu-
gości 1225 m, limit uczestników biegu 
to 150 osób. zapisy przyjmowane będą 
w dniu biegu w biurze zawodów (parking 
"Pod wałką") w godzinach 13:30 – 14:30. 

Podczas imprezy zbierane będą datki na 
rzecz Hospicjum im. św. Łukasza ewan-
gelisty w Cieszynie. 

Organizatorami biegu są wolonta-
riusze parkrun Cieszyn, Olza Cieszyn 
i Fundacja skorpion. Patronat nad im-
prezą objęła Burmistrz Miasta Cieszyna 
gabriela staszkiewicz. 

WS

więcej sportu 
na facebooku
fb.com/SportowyCieszyn

zapraszamy
na lodowisko!

zapraszamy do korzystania z ogól-
nodostępnych ślizgawek na tafli cie-
szyńskiego lodowiska funkcjonującego 
w Hali widowiskowo-sportowej im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. 
sportowej 1 w Cieszynie. 

szczegółowy harmonogram ślizga-
wek, cennik oraz regulamin korzystania 
z obiektu znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.sport.cieszyn.pl/
obiekt/lodowiskorolkowisko. 

WS

fot. KS Cieszyn
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oczyszczalnia z fotowoltaiką
cieszyńska oczyszczalnia ścieków to 
miejsce kolejnej ważnej inwestycji na 
terenie miasta. powstaną tam dwie 
instalacje fotowoltaiczne w ramach 
zadania „budowa odnawialnych źródeł 
energii na terenie cieszyna”. 

Burmistrz Miasta Cieszyna gabriela 
staszkiewicz podpisała umowę z wyko-
nawcami: przedstawicielami firmy Przed-
siębiorstwo Robót inżynieryjnych „Prinż 
Cieszyn” sp. z o.o. i Rw electra sp. z o.o.

 – staramy się krok po kroku wpro-
wadzać w przestrzeń Miasta Cieszyna 

rozwiązania nie tylko nowoczesne ale 
także proekologiczne, do czego zachęca-
my także mieszkańców – mówi gabriela 
staszkiewicz.

instalacje zostaną zamontowane 
w ciągu najbliższych 70 dni. Projekt ten 
dofinansowany jest ze środków unii 
europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. wartość in-
westycji to ponad 367 000 zł. 

kk
fot. KK

sukces cieszyńskich przedsiębiorców 

Marka – Śląskie 
za nami wręczenie nagród 
Xii edycji konkursu "marka 
– Śląskie" organizowanego 
przez regionalną izbę 
przemysłowo-handlową 
w gliwicach. w kategorii 
„dziedzictwo kulturowe 
regionu” wyróżnienie 
otrzymał browar zamkowy 
cieszyn, w kategorii 
„produkt” wyróżnienie 
otrzymała firma mazzivo. 

w imieniu przedsiębiorców wyróżnie-
nia odebrała Burmistrz Miasta Cieszyna, 
ich przekazanie miało miejsce w Ratuszu. 
– serdecznie gratuluję wszystkim wyróż-
nionym i nagrodzonym. Bardzo się cieszę, 
że cieszyńscy przedsiębiorcy doceniani są 
w regionie – mówi gabriela staszkiewicz.

 – jestem niezwykle pozytywnie zasko-
czony wyróżnieniem w konkursie „Marka 
– Śląskie”. Cieszę się, że miałem okazję 

odebrać statuetkę z rąk Pani Burmistrz, 
która od początku wspiera działania na 
rzecz Browaru zamkowego w Cieszynie. 
za nami trudne miesiące budowania 
nowego miejsca browaru w Cieszynie, 
regionie, Polsce. Od początku rolę Bro-
waru zamkowego jako producenta piwa 
traktowałem na równie z jego znaczeniem 
kulturowym. Naszą misją jest tworzenie 
miejsca, które kultywując tradycje, pamięta 

o dziedzictwie, ale przede wszystkim in-
spiruje wydarzenia kulturalne, społeczne, 
dając im przestrzeń lub je uatrakcyjniając. 
jesteśmy częścią wzgórza zamkowego, 
miejsca absolutnie magicznego. Dziękuję 
wszystkim, którzy nas w tym wspierają, 
którzy z nami współdziałają, którzy w nas 
uwierzyli – komentuje adam Leda, prezes 
Browaru zamkowego Cieszyn. 

kk

cieszyński dworzec walczy o tytuł dworca roku!
iV edycja ogólnopolskiego konkur-

su „Dworzec Roku” zbliża się do finału. 
Dopuszczając dany dworzec do osta-
tecznych zmagań o  laur zwycięstwa, 
eksperci badali m.in. poziom czystości, 
dostępność peronów, jakość zapowiedzi 
stacyjnych, czytelność i aktualność infor-
macji pasażerskiej, dogodne przesiadki 
na komunikację miejską, dostępność 

parkingów i miejsc typu „kiss&Ride”, 
„Bike&Ride”, atrakcyjność architektury 
budynku, design itd. Ostateczna decyzja 
należy do internautów – to właśnie oni 
w głosowaniu wskażą laureata nagrody 
publiczności w konkursie.

Finałowa dziesiątka walcząca o tytuł 
„Dworca Roku 2021” to: wrocław główny, 
cieszyn, Myszków, Oświęcim, skawina, 

wolsztyn, Oborniki Śląskie, Nowy sącz, 
Radymno, ustka. spośród tych obiektów 
zostanie wyłoniony zwycięzca i laureat 
nagrody publiczności.

internetowe głosowanie trwać będzie 
od 7 listopada 2021 r. na stronie https://
dworzec-roku.pl/glosowanie/etap-3.

zachęcamy do oddawania głosów! 
mat. PraS.

Przemysław Mitręga (Mazzivo), fot. KK Adam Leda (Browar Zamkowy), fot. KK
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#SzczepimySię 
14 października w urzędzie miejskim w cieszynie 
mali artyści z cieszyńskich szkół podstawowych 
otrzymali nagrody w ramach konkursu plastycznego 
#szczepimysię. 

zadaniem uczestników konkursu było 
przygotowanie plakatu w dowolnej for-
mie np. rysunku lub projektu graficznego 
wraz z hasłem promującym szczepienia 
przeciwko COViD-19. 

Prace dzieci podzielone zostały na dwie 
kategorie wiekowe: klasy 1-3 i klasy 4-8.

Nagrodę główną w kategorii klas 1-3 
zdobyła Marcela Miesiączek, w tej kate-

gorii wyróżnienia otrzymali Blanka Talik, 
amelia sidorska i szymon Pietroszek.

w kategorii klas 4-8 nagroda główna 
trafiła do Mai Binek, natomiast wyróżnie-
nie otrzymał Tymoteusz Bal.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie i serdecznie gra-
tulujemy nagrodzonym! 

mCZk

Mistrz europy 
z LoTe
joel kojma, uczeń liceum ogólno-
kształcącego towarzystwa ewange-
lickiego zwycięzcą debaty w pradze! 
po czterech etapach konkursu joel 
zakwalifikował się do ścisłego fina-
łu w pradze, który odbył się online 
w dniach od 26 do 30 września. 

uczeń pokonał tam uczestników 
z 12 krajów europy i został zwycięzcą 
prestiżowego europejskiego konkursu 
„jugend debattiert international”. „Mło-
dzież debatuje” to konkurs skierowa-
ny do młodych ludzi z krajów europy 
Środkowej, wschodniej i Południowo-
-wschodniej, którzy mogą wyrażać 
swoje poglądy i opinie debatując na 
ciekawe, nieraz kontrowersyjne te-
maty w języku niemieckim wymagały 
one od uczestników bardzo dobrego 
przygotowania merytorycznego no 
i oczywiście świetnej znajomości języ-
ka niemieckiego. w finale joel debato-
wał z Bułgarką, Czechem i Rumunem 
występując na pozycji Contra 1, która 
pozwoliła mu rozwinąć siłę jego argu-
mentów i przyniosła mu zwycięstwo.

konkurs „jugend debattiert in Mittel-, 
Ost – und südosteuropa” to jedyny skie-
rowany do uczniów w krajach europy 
Środkowej, wschodniej i Południowo-
-wschodniej niemieckojęzyczny kon-
kurs przeprowadzany w formie debat. 

gratulujemy spektakularnego suk-
cesu zarówno joelowi, jak i germanist-
kom z LO Towarzystwa ewangelickiego! 

lote / red. aB

dzień edukacji Narodowej w CoK
14 października 
w Cieszyńskim ośrodku 
Kultury “dom Narodowy” 
odbyło się spotkanie z okazji 
dnia Nauczyciela.

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta 
Cieszyna gabriela staszkiewicz wręczyła 
nagrody nauczycielom i dyrektorom cie-
szyńskich przedszkoli i szkół. wręczono 
awans na nauczyciela dyplomowanego 
i jedną nagrodę kuratora, uroczyście zo-
stało przyjęte ślubowanie dopełniające 
awans na nauczyciela mianowanego. Na 
scenie pojawił się także duet kasia & Bła-
żej, który zadbał o oprawę artystyczną.

 – Przede wszystkim chciałabym Pań-
stwu podziękować za ostatni rok działa-

nia w sytuacji nowej, której nikt się nie 
spodziewał i nie miał możliwości się na 
nią przygotować. Mimo krytyki z różnych 
środowisk, chciałam powiedzieć, że pora-
dziliście sobie świetnie! Dziś zmagacie się 
z konsekwencjami pracy zdalnej zarówno 
na polu edukacyjnym, jak i społeczno-psy-
chologicznym. Dzieci i rodzice wymagają 
większego niż dotychczas wsparcia – po-
wiedziała gabriela staszkiewicz. – Życzę 
wam zdrowia, zapału i satysfakcji za-
równo z pracy zawodowej, jak i w życiu 
prywatnym. 

kk

polub cieszyn 
na facebook
fb.com/MiastoCieszyn

fot. KK

fot. KK



22 października 202118miasto

nowa funkcjonalnoŚć w cieszynie

Segreguj oleje jadalne!
czy wiesz, że praktycznie wszystkie oleje jadalne 
i tłuszcze używane w domu mogą być poddane 
recyklingowi, dzięki któremu mogą zostać 
wykorzystane ponownie? niestety, często spotykaną 
praktyką jest wylewanie zużytego oleju do zlewu, co 
może spowodować zatkanie się rury kanalizacyjnej, 
jest to także szkodliwe dla naszej planety. dlatego 
z radością informujemy, że od niedawna w cieszynie 
można skorzystać ze specjalnych pojemników na 
zużyty olej.

segregacja odpadów obejmuje wszystkie 
oleje jadalne i tłuszcze, których używasz 
w domu podczas przygotowywania żyw-
ności. wystarczy, że wlejesz zużyte oleje 
do dowolnej butelki PeT i zaniesiesz ją do 
jednego z pojemników przeznaczonych 
do segregacji oleju (lista takich punktów 
znajduje się po prawej). Pamiętaj, aby bu-
telka była odpowiednio zabezpieczona.

jakie rodzaje olejów powinniśmy se-
gregować?

Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, 
którego używamy do żywności. wszyst-
kie oleje i tłuszcze jadalne – odpowiednio 
zabezpieczone – powinniśmy wrzucać 
do pojemnika na olej. Bez względu na 
to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepa-
kowe, sojowe czy palmowe. Także oliwy 
z oliwek oraz masła i margaryny mogą 
zostać poddane recyklingowi.

dlaczego segregacja oleju jest korzystna?
Olej zatyka zarówno rury w domu, jak 

i w całej sieci kanalizacyjnej. usuwanie 
usterek spowodowanych olejem w ru-
rach może być bardzo czasochłonne 
i kosztowne. Co więcej, oleje i  tłuszcze 

nie są całkowicie usuwane w oczyszczal-
niach ścieków.

Oczyszczony i poddany recyklingowi olej 
ponownie staje się cennym surowcem do 
dalszego przetwórstwa przemysłowego. 
służy jako dodatek do biopaliw drugiej 
generacji lub jako surowiec do produkcji 
paliwa lotniczego pochodzącego wyłącznie 
z recyklingu. jeśli poddajemy recyklingowi 
olej, zmniejsza się konieczność uprawy na-
sion oleistych do celów przemysłowych, 
ponieważ jeden olej jest używany dwukrot-
nie. wreszcie, proces ten oszczędza CO2.

Być może zastanawiacie się czy segre-
gowania nie jest już za dużo. segregujemy 
już papier, szkło – białe i kolorowe, kartony, 
bio śmieci, sprzęt elektroniczny i ubrania... 
a teraz mamy segregować jeszcze olej? ab-
solutnie nie twierdzimy, że to jest łatwe, 
wiemy jednak, że każdy z nas powinien to 
robić. Dlatego w następnych wydaniach 
wiadomości Ratuszowych podzielimy się 
kilkoma radami na temat poprawnego se-
gregowania. Dowiecie się, jak segregować, 
co segregować i dlaczego warto segrego-
wać oleje jadalne. 

mat. PraS./red. aB

punkty olejowe
znajdują się tutaj:

sM Liburnia, ul. Hławiczki 12/1  
tel. 33 251 07 09:

1. ul. Moniuszki 9a – miejsce usytu-
owane wewnątrz wiaty śmietnikowej 
(wiata nie jest zamykana na klucz)

2. ul. górna 24 – miejsce obok wiaty 
śmietnikowej

3. ul. górna 8 – miejsce usytuowane 
w przejeździe (bramie)

górnicza spółdzielnia Mieszka-
niowa w Cieszynie, ul. Bielska 84,  
tel. 33 479 40 00:

1. ul. Bobka obok nr 9a
2. ul. Milaty obok nr 10
3. ul. Milaty obok nr 3
4. ul. Dyboskiego obok nr 6
5. ul. kościuszki obok nr 32a (parking)
6. ul. kościuszki obok nr 38a

zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie, ul. Liburnia 2a, tel. 33 851 33 68:

1. ul. Towarowa 7. 

przypominamy o obowiązku wymiany pieca do 31.12.2021!
Palisz w piecu centralnego ogrzewa-

nia paliwami stałymi, takimi jak węgiel, 
drewno, pellet? sprawdź datę produkcji 
i klasę kotła. jeżeli kocioł został wypro-
dukowany w 2006 roku lub wcześniej, 
bądź jeśli jest to kocioł bez tabliczki 
znamionowej, masz obowiązek doko-
nać jego wymiany do 31 grudnia 2021.

Powinność ta wynika z zapisów obo-
wiązującej od 1 września 2017 r. na tere-
nie województwa śląskiego uchwały NR 

V/36/1/2017 sejmiku województwa Ślą-
skiego zwanej „uchwałą antysmogową”. 

Podmioty posiadające instalacje 
dostarczające ciepło do systemu cen-
tralnego ogrzewania (kocioł) powinny 
rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia 
wieku kotła na dzień 1 września 2017 r., 
a następnie na podstawie obliczonego 
wieku sklasyfikować piec do odpowied-
niej grupy wiekowej. zgodnie z zapisami 
uchwały antysmogowej dla tego typu 

instalacji istnieją 4 terminy wymiany, 
z czego najbliższy – do 31.12.2021 r. – 
dotyczy instalacji, w których kocioł jest 
starszy niż 10 lat oraz instalacji bez ta-
bliczek znamionowych.

Przypominamy, że do 15 listopada 
trwa nabór wniosków na dotacje do 
inwestycji ekologicznych, polegających 
m.in. na ograniczeniu niskiej emisji. wię-
cej informacji na str. 19.

aB



1922 października 2021 ogłoszenia

uwaga! nabór wniosków!
informacja o naborze wniosków na dotacje do inwesty-
cji ekologicznych planowanych do realizacji w 2022 roku 

Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że w terminie od 1 października do 15 listopada 2021 r. włącznie, przepro-
wadzony zostanie nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy Cieszyn dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji w 2022 r., a polegających na:

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

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

 zwiększeniu retencji wód opadowych na terenie miasta poprzez realizację systemów do gromadzenia wód opado-
wych i ograniczania ich odpływu w miejscu powstawania (poprzez zakup i montaż bądź wykonanie zbiorników i infra-
struktury technicznej do magazynowania (retencjonowania) i wykorzystania wód opadowych lub przeprowadzenie 
prac instalacyjno-remontowych umożliwiających dostosowanie wyłączonych z eksploatacji osadników na nieczystości 
ciekłe, bądź przydomowych oczyszczalni do funkcji magazynowania (retencjonowania) i wykorzystania wód opado-
wych).

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

Formularze wniosków dostępne są w wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu Miejskiego oraz na stronie 
internetowej Cieszyna (www.cieszyn.pl). wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać bez-
pośrednio w kancelarii Ogólnej urzędu Miejskiego na parterze budynku Ratusza, w godzinach pracy urzędu, bądź 
przesłać drogą pocztową na adres: urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (terminem złożenia wniosku 
jest data jego wpływu do urzędu).

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, Rynek 1, pok. 117, tel. 33 479 42 71, 33 479 42 72, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl.

Lokale użytkowe do najmu
zakład Budynków Miejskich w Cieszynie spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu lokal 
użytkowy położony na parterze budynku nr 1 przy ul. górny rynek w cieszynie (wejście do 

lokalu od ul. szersznika), o łącznej powierzchni użytkowej 73.01 m2, w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, 
nieograniczonego do prowadzenia w lokalu dowolnej działalności gospodarczej. 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej zakładu Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie spółka z o.o. www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka jednostki Organizacyjne = katalog 
zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o.o. szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale gospodarki 
Budynkami zBM, tel. 33 852 37 52.

zakład Budynków Miejskich w Cieszynie spółka z o. o. informuje, że przeznacza do najmu lokal użytkowy położony 
na parterze budynku nr 8 przy ul. górny rynek w cieszynie (wejście do lokalu przez korytarz budynku), o łącznej 
powierzchni użytkowej 64.43 m2, w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadze-
nia w lokalu dowolnej działalności gospodarczej. 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej zakładu Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie spółka z o.o. www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka jednostki Organizacyjne = katalog 
zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o.o. szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale gospodarki 
Budynkami zBM, tel. 33 852 37 52.



22 października 202120ogłoszenia

konsultacje społeczne
uprzejmie informujemy, że aktualnie trwają następujące konsultacje społeczne:

 w  sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022 (zarządzenie Nr 

0050.518.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 października 2021 roku) – do 25 października 2021 roku;

 w sprawie uchwalenia gminnego Programu wspierania Rodziny Miasta Cieszyn na lata 2022-2024 (zarządzenie Nr 
05050.511.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 października 2021 roku) – do 25 października 2021 roku.

jednocześnie informujemy, że zakończyły się konsultacje projektów uchwał rady miejskiej cieszyna:

 w sprawie przyjęcia gminnej strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021 – 2025 
(zarządzenie Nr 050.476.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2021 roku);

 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji (zarzą-
dzenie Nr 050.474.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2021 roku);

 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla Państwa Natalyi serikovey i konstantina Myri-
na oraz pozostających pod ich władzą rodzicielską małoletnich artura Myrin i Nelli Myrin (zarządzenie Nr 050.475.2021 
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2021 roku)

informacje na temat trwających oraz zakończonych konsultacji umieszczone zostały na stronie internetowej Cieszyna 
w zakładce „aktualności” oraz w BiP urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: konsultacje.

zostań kierowcą autobusu!
Potrzebujesz zmiany? szukasz pomysłu, co dalej? zrób uprawnienia do kierowania autobusami! 
zakład gospodarki komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. pomoże Ci w uzyskania prawa jazdy kate-

gorii D wraz z kwalifikacją wstępną. Możesz skorzystać z naszego dofinansowania. szczegóły znajdziesz na stronie 
www.zgk.cieszyn.pl.

Nowe dowody osobiste
w dniu 7 listopada 2021 roku wejdzie w Życie nowelizacja 
ustawy o dowodach osobistych

zmiana przepisów dotyczy wprowadzenia nowego wzoru dowodu osobistego zawierającego dodatkowe dane tj. od-
wzorowanie podpisu posiadacza oraz tzw. cechę biometryczną, czyli odciski dwóch palców wskazujących obu rąk. 
w związku z tym konieczne będzie osobiste złożenie wniosku o nowy dowód oraz jego odbiór w urzędzie (budynek 
przy ul. kochanowskiego 14), co powoduje, iż równocześnie nie będzie możliwości złożenia wniosku w formie doku-
mentu elektronicznego i przesłania za pośrednictwem platformy ePuap, z wyjątkiem złożenia wniosku o dowód oso-
bisty przez rodziców, opiekunów prawnych dla dzieci poniżej 12 roku życia, które to zwolnione są z konieczności skła-
dania odcisków palców.

jeżeli na etapie składania wniosku pobranie odcisków palców chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wte-
dy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje – potwierdza tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz 
uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. ubiegając się o wydanie dowodu osobistego można wybrać, czy 
chce się posiadać podpis osobisty w dowodzie, umożliwiający elektroniczne podpisywanie dokumentów, czy nie. jeśli 
tak, należy zaznaczyć to we wniosku.

Przypominamy, że istnieje możliwość umówienia wizyty w wydziale spraw Obywatelskich i Działalności gospodarczej 
urzędu Miejskiego za pośrednictwem systemu kolejkowego dostępnego poprzez stronę internetową miasta Cieszyna 
(https://bezkolejki.um.cieszyn.pl/#/).
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Nieruchomość do zbycia
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz Psg sp. z o.o. (regulacja stanu prawnego w oparciu o art. 231 § 1 kodeksu Cywilnego) 

nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. siennej, zabudowaną obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiaro-
wej gazu średniego ciśnienia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/34 obr. 38 o pow. 0,0433 ha, zapisana 
w księdze wieczystej nr BB1C/00030840/7 sądu Rejonowego w Cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został zamieszczony na stronie internetowej urzędu Miejskiego 
w Cieszynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, i piętro) 
na okres 21 dni, tj. od dnia 12 października 2021 r. do dnia 2 listopada 2021 r.

Miejsce przyjazne seniorom
zapraszamy do udziału w konkursie „Miejsce Przyjazne seniorom” w 2021 roku. konkurs ma na celu 
wyróżnienie oraz promowanie miejsc w Cieszynie, które są otwarte na potrzeby osób starszych. 

konkurs przeznaczony jest dla instytucji i organizacji, które poprzez odpowiednie stosowanie rozwiązań architekto-
nicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do godnego traktowania osób 
starszych (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 numerem telefonu 33 4794 221. uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się w grudniu 2021 r. 

Pastwiska   09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 
Węgielna   09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 
Katowicka    09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 
Liburnia Starostwo   09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 
Liburnia   09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 
Michejdy   09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 
Kochanowskiego   09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 
Wyższa Brama   09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 
Puńcowska   09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 
ks. Tomanka   09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 
Hallera Sklep   09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 
Morcinka l 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:59 
Morcinka II 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 17:00 
Zofii Kossak 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:57 
Hallera Sklep 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02   
ks. Tomanka Sklep 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04   
Puńcowska 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05   
Wyższa Brama 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07   
Garncarska 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09   
Michejdy 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11   
Liburnia 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13   
Liburnia Starostwo 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14   
Katowicka 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16   
Węgielna 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18   
Pastwiska 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20   

 

dodatkowe kursy autobusów komunikacji miejskiej  
w dniu wszystkich Świętych (01.11.2021).
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inne
22.10, 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)

22.10, g. 17:00 jak towarzyszyć dziecku 
w budowaniu własnej wartości – spotkanie 
dla rodziców (Osiedlowe Centrum kultury 
i Rekreacji, ul. z. kossak-szatkowskiej 6. 
ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapi-
sy, tel. 536 050 906)

25.10, g. 17:00 Młodzi zawsze zdol-
ni – warsztaty terapeutyczne dla dzieci 
od 12 do 18 r.ż. (Pracownia galimatias, 
obowiązują zapisy, nr tel. 606325903 lub 
668282409, pracowniagalimatias@gmail.
com. koszt: 120 zł)

25.10, g. 17:00 klub malucha – kreatyw-
ne spotkania dla dzieci (w wieku 3-5 lat) 
i rodziców (Osiedlowe Centrum kultury 
i Rekreacji, ul. z. kossak-szatkowskiej 6. 
ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapi-
sy, tel. 536 050 906)

29.10, g. 17:30 aromatyczna pielęgna-
cja ciała i duszy (Pracownia galimatias, 
obowiązują zapisy, nr tel. 606325903 lub 
668282409, pracowniagalimatias@gmail.
com. koszt: 120 zł)

30.10, g. 10:00-12:30 klub Młodego 
Rękodzielnika – warsztaty terapeutycz-
ne dla dzieci od 6 do 11 r.ż. (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”)

02.11 g. 16:15 warsztaty fotografii ana-
logowej (CPeiT kontakt ul. księdza janusza 
3, zapisy pod numerem 33 479 54 55)

03.11, g. 16:00 grupa językowo-zabawo-
wa z języka angielskiego (CPeiT kontakt ul. 
księdza janusza 3, zapisy pod numerem 
33 479 54 55)

03.11, g. 17:00 Twórcza relaksacja – 
warsztaty terapeutyczne dla dorosłych – 
technika string art. (Pracownia galimatias

04.11, g. 16:00 warsztaty taneczne HiP – 
HOP (CPeiT kontakt ul. księdza janusza 3, 
zapisy pod numerem 33 479 54 55)

04.11, g. 16:00 warsztaty ceramiczne 
(CPeiT kontakt ul. księdza janusza 3, zapi-
sy pod numerem 33 479 54 55)

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

każda sobota, g. 09:00 Bieg parkrun
23.10, g. 15:00 Mecz piłki nożnej senio-

rów (org. Cks Piast, stadion Miejski przy 
al. j. Łyska)

24.10, g. 9:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
młodzik (org. Cks Piast, boisko pod wałką 
przy ul. Bolko kantora)

co? gdzie? kiedy?

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

zwiedzanie Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go z przewodnikiem: codziennie (oprócz 
poniedziałków) 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, środa: 12: 00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00

27.10 spotkania szersznikowskie: woj-
ciech Święs – konfederaci barscy w Cie-
szynie

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

28.10, g. 10:00 e-Faktura i krajowy sys-
tem faktur, czyli zmiany w fakturowaniu

do 31.10 Cieszyńskie cechy rzemieślnicze 
– wystawa

do 31.10 Przystanki z rzemiosłem

24.10, g. 15:00 Vi Bieg Cieszyńska godzi-
nówka (teren boisk Pod wałką)

25.10, g. 9:00 Vi Miting pływacki osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (Ba-
sen sP 4, pl. wolności 7a)

27.10, g. 16:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
żak starszy (org. Cks Piast, boisko pod 
wałką przy ul. Bolko kantora)

30.10, g. 11:00 Mecz piłki nożnej: grupa 
juniorzy (org. Cks Piast, boisko pod wałką 
przy ul. Bolko kantora)

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

22.10, g. 15:00 wygrywamy – rodzinny 
turniej gier planszowych (tel. 33 852 07 10 
w. 15)

27.10, g. 17:00 spotkanie autorskie 
z agatą Romaniuk. Prowadzenie: szymon 
Brandys

04.11, g. 18:00 w godzinę dookoła au-
stralii. spotkanie z Magdaleną gumowską 
i Mariuszem Łapińskim.

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

28.10, g. 17:00 jadwiga, z bożej łaski 
księżna Cieszyńska i wieczna hrabina 
spiska – prelekcja władysława Michała 
Żagana

29.10, g. 19:00 "Melduję posłusznie...", 
czyli kabaretowa odsłona fragmentów 
powieści "Przygody Dobrego wojaka 
szwejka"

do 31.10 Filigranowe piękno – wystawa 
ozdób stroju cieszyńskiego (Centrum 
Folkloru Śląska Cieszyńskiego)

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

22.10, g. 18:00 Piosenka jest dobra na 
wszystko – 103. Rocznica Powołania Rady 
Narodowej księstwa Cieszyńskiego (Teatr 
im. a. Mickiewicza)

23.10, g. 16:00 i 19:30 Lotto – spektakl 
komediowy

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.

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

22.10, g. 14:00 wernisaż wystawy „ura-
tować dla nauki i od zapomnienia… 120 lat 
historii polskiego towarzystwa ludoznaw-
czego (sala ekspozycyjna)

29.10, g. 17:00 „Cithara sanctorum” 
w domach cieszyńskich ewangelików. 
Prezentacja jolanty sztuchlik w ramach 
cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów 
książnicy Cieszyńskiej” (sala konferencyj-
na książnicy Cieszyńskiej) 

do 30.10 Najstarsze edycje „Cithara 
sanctorum” jerzego Trzanowskiego w zbio-
rach książnicy Cieszyńskiej (sala Leopol-
da jana szersznika, hall dolny książnicy 
Cieszyńskiej)

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

22-28.10, g. 15:00 Psi PaTROL – dubbing 
(familijna komedia animowana), usa/ka-
nada, b.o.

22-24.10, g. 17:00, 20:00 DiuNa – napisy 
(przygodowy/science-fiction), usa/kana-
da, 13

25-26.10, g. 17:00 DiuNa – napisy (przy-
godowy/science-fiction), usa/kanada, 13

26.10, g. 19:45 MagNezja, (dramat/
gangsterski) Polska, 15

27-28.10, g. 17:00, 20:00 DiuNa – napisy 
(przygodowy/science-fiction), usa/kana-
da, 13

29-31.10, g. 15:00 RODziNa aDDaMsÓw 
– dubbing (familijna komedia animowana), 
usa/wlk. Bryt/kanada, 7

29-31.10, g. 17:00 DiuNa – napisy (przy-
godowy/science-fiction), usa/kanada, 13

29-31.10, g. 20:00 weseLe (dramat), 
Polska, 15

03-04.11, g. 15:00 RODziNa aDDaMsÓw 
– dubbing (familijna komedia animowana), 
usa/wlk. Bryt/kanada, 7

03-04.10, g. 17:00 DiuNa – napisy (przy-
godowy/science-fiction), usa/kanada, 13

03-04.10, g. 20:00 weseLe (dramat), 
Polska, 15

30.10, g. 17:00 i 20:00 kabaret Młodych 
Panów – Lany Poniedziałek albo „góry Tsy”

31.10, g. 17:00 i 20:00 kabaret Młodych 
Panów – Lany Poniedziałek albo „góry Tsy”
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przed państwem 3-miesięczny poszukiwacz przygód. frodo jest wielkim 
szczęściarzem. po tym, co przeszedł, to aż cud, że w chwili obecnej jest 
cały i zdrowy! na samym początku frodo utknął pod maską samochodu 
– taki pasażer na gapę. gdy już samochód był prawie w połowie roze-
brany, kociak zwiał i wpadł do kanału zabezpieczonego paletą na ulicy 
głębokiej w cieszynie. na szczęście straż pożarna ruszyła na ratunek 
małemu poszukiwaczowi przygód. frodo był mokry i przemarznięty, 
co w konsekwencji skończyło się u niego kocim katarem. na szczęście 
szybko wyzdrowiał. frodo obecnie przebywa w domku tymczasowym, 
gdzie wszędzie go pełno. uwielbia zabawy z innymi kotkami. kotek lubi 
się bawić, w nocy uwielbia skakać po człowieku i atakować ludzkie 
stopy. zatem najlepszy byłby dom bez małych dzieci. szukamy mu na-
tomiast domku z kocim lub psim rodzeństwem. kocurek jest zdrowy, 
po pierwszym szczepieniu, testy na fiV/felV ma ujemne.

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: 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, 
42-580 wojkowice, ul. Plaka 34

czy ktoś zwróci uwagę na niepozornego psiaka? pedro od lipca 
2021 roku przebywa w schronisku azyl w cieszynie, obecnie ma 
około 8 lat. krótkowłosy, z czarną sierścią, stosunkowo duży –  
w kłębie ma około 55 cm. w stosunku do ludzi jest bardzo łagodny, 
spokojnie chodzi na smyczy. początkowo, po przybyciu do schroni-
ska, dał się poznać jako wycofany i przestraszony piesek. obecnie 
robi postępy, jest coraz lepiej. wiemy natomiast, że boi się jeździć 
samochodem. pedro na pewno odnajdzie się pod opieką starszych 
osób, które preferują spokojniejsze spacery. w przypadku adop-
cji, jeśli na terenie domu przebywa inny piesek, konieczne będzie 
wcześniejsze zapoznanie. zapraszamy więc na spacer zapoznaw-
czy w towarzystwie wolontariusza do schroniska azyl w cieszynie. 
numer ewidencyjny w schronisku 195/2021. informacje w sprawie 
spaceru i adopcji – basia, tel. 515 261 827.
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Cieszyńskie cmentarze 
nieistniejące

jako że cmentarz chrześcijański od śre-
dniowiecza zakładany był w sąsiedztwie 
kościoła, pochówki znajdziemy już przy 
rotundzie Świętego Mikołaja na górze 
zamkowej. w wieku Xiii cmentarz założo-
ny został przy kościele dominikanów (dziś 
parafialnym), a jego pozostałością w tkance 
miejskiej jest pl. św. krzyża. Cmentarz swój 
mieli też franciszkanie bosi, bernardynami 
zwani, których klasztor nieco ponad pół 
wieku funkcjonował w rejonie ul. Bene-
dyktyńskiej (doprawdy musiał się ktoś tu 
pomylić i z bernardynów zrobić benedyk-
tynów...) jego relikty odnalazł, zakładając 
swój ogród, ks. szersznik. Odnalazł i upa-
miętnił! szczątki pochodzące z 54 grobów 
pochował na cmentarzu przy kościele św. 
jerzego, a miejsce odkrycia upamiętnił ka-
mienną piramidą z inskrypcją. Cmentarz 
funkcjonował od początku przy pierwotnym 
kościele parafialnym św. Marii Magdale-
ny, tym, który spłonął w roku 1789, a stał 
mniej więcej tam, gdzie dziś teatr. i tu znów 
przywołać trzeba ks. szersznika, gdyż po 
tej tragedii cieszyński prefekt przeniósł na 
teren swojego ogrodu znalezione na znisz-
czonym cmentarzu nagrobki i wmurował je 
w ściany neogotyckiego pawilonu! z kolei 
elżbietanki, przeprowadzając się z rynku 
do nowej siedziby, dopilnowały, by szczątki 
ich zmarłych sióstr, pochowanych na tere-
nie starego klasztoru (dokładnie tam, gdzie 
dziś skwer red. T. kopoczka, przylegający 
do pl. j. Londzina), zostały ekshumowane 
i przeniesione na Cmentarz komunalny.

wiek XiX przyniósł rewolucję nie tylko 
przemysłową, ale też „grzebalną”: z  jed-
nej strony stare cmentarze w centrach 
zaludniających się szybko miast były już 

zapełnione, z drugiej – zakazano w końcu 
pochówków przykościelnych ze względów 
sanitarnych i „wyeksmitowano” je na przed-
mieścia, gdzie powstały nierzadko monu-
mentalne założenia cmentarne, oddane 
teraz pod jurysdykcję magistratów. i tak 
w Cieszynie powstał Cmentarz komunal-
ny, uruchomiony w roku 1891.

Najdłużej „konała” część cmentarza 
przy dawnym przytułku dla ubogich 
przy kościele św. jerzego. szczątki Pawła 
stalmacha, karola Miarki i ks. ignacego 
Świeżego zostały przeniesione stamtąd 
do alei zasłużonych w roku 1937, groby 
kilku duchownych przy kościele pozostały 
do dziś. Natomiast lwia część cmentarza, 
zamkniętego oficjalnie w 1901 roku (choć 
w listopadzie roku 1909 chowano na nim 
Fritza Fuldę) istniała jeszcze w latach 60. XX 
w. Mieszkańcy rozbudowującego się osie-
dla w rejonie ulicy szopena byli zaniepoko-
jeni już nie powywracanymi nagrobkami 
i potłuczonymi rzeźbami, ale otwartymi 
grobami, sterczącymi szczątkami (!) i gra-
sującymi chuliganami. Decyzja o likwidacji 
pozostałych jeszcze grobów uzależniona 
była od stanowiska Ministerstwa gospo-
darki komunalnej, a to zwlekało kilka 
lat z odpowiedzią... Mieszkańcy osiedla 
twierdzili, że duchów nikt się nie boi, ale 
każdy drży na myśl o tym, że jego dziecko 
schroniło się w czasie zabawy w otwartym 
grobowcu, lub potrącone przez inne, mo-
gło do niego wpaść...

głosy oburzenia wobec chuligańskich 
wybryków i doraźnie zasypywanych, 
a penetrowanych przez hieny cmentarne 
grobowców, domagały się jak najszybszej 
likwidacji cmentarza. Decyzja zapadła osta-

tecznie w roku 1972. Osoby opiekujące się 
konkretnymi grobami miały zgłaszać się 
do magistratu, zapewne w celu zarządze-
nia ekshumacji. Brygada zarządu zieleni 
Miejskiej w Cieszynie rozpoczęła likwidację 
cmentarza w styczniu 1973 roku. 

Na kanwie tych historii rzec chciałam, że 
szkoda, iż religia chrześcijańska nie przejęła 
po „starszych braciach w wierze” zasady, 
że cmentarz zakładany jest „po wieczne 
czasy”, nie można go likwidować, nie wol-
no miejsca raz zajętego powtórnie wyko-
rzystywać, że nie istnieje „były cmentarz”, 
bo raz założony, pozostaje nim na zawsze. 
Dlatego też paradoksalnie najstarszym, a co 
za tym idzie najcenniejszym zachowanym 
cmentarzem w Cieszynie jest stary Cmen-
tarz Żydowski z nagrobkami od XVii wie-
ku (a może i od wieku XiV?). Nawet Nowy 
Cmentarz Żydowski, założony w roku 1907, 
jest bardziej autentyczny, bo nagrobki 
„tylko” przewrócone czy porozbijane, niż 
Cmentarz komunalny, którego większość 
grobów została poddana powojennej 
czystce, usuwającej jakiekolwiek inskryp-
cje niemieckojęzyczne, po czym przejęta 
przez nowych właścicieli. Międzywojnie 
reprezentują tam generalnie tylko Polacy, 
zaś Cieszyna z czasów austriackich, wyłą-
czając kwaterę wojskową z czasów i wojny 
światowej, jest jak na lekarstwo. 

1. listopada, jak co roku, na Cmentarzu 
komunalnym wolontariusze zbierać będą 
datki na renowację zabytkowych nagrob-
ków – tych, które nadal go zdobią! 

irena frencH, muzeum śląSka cieSzyńSkieGo

fot.: likWidacja cmentarza Przy śW. jerzym, 
tadeuSz koPoczek, 1973

pamiętam jak kilka lat temu jarosław 
jot-drużycki oburzył się, odkrywając 
losy starych, zabytkowych cieszyń-
skich cmentarzy. dowiedział się bo-
wiem, że aż trzy z nich zamieniono 
decyzją cieszyńskiego magistratu na 
parki, bynajmniej nie ekshumując 
wcześniej wszystkich grobów. w ten 
sposób utracony został zapewne bez-
powrotnie grób ks. leopolda szersz-
nika, pochowanego przy kościele św. 
trójcy w roku 1814, na cmentarzu za-
łożonym jeszcze w wieku XVi. parkiem 
stał się też cmentarz przy kościele 
jezusowym, użytkowany w wiekach 
XViii i XiX. najdłużej „dogorywał” ten 
o proweniencji średniowiecznej, przy 
kościele św. jerzego.


