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OD BURMISTRZA

MYŚLĄC O SENIORACH 

 RYSZARD  
MACURA

Burmistrz Cieszyna

Za nami I Nadolziańskie Seniora-
lia, zorganizowane z inicjatywy 
Cieszyńskiej Rady Seniorów przy 
dużym zaangażowaniu instytucji 

miejskich i organizacji pozarządowych, do 
których należały: Urząd Miejski w Cieszy-
nie, COK „Dom Narodowy”, Polski Związek 
Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Osiedlowe Centrum Kultury 
i Rekreacji. Pod ich adresem kieruję więc 
serdeczne podziękowania za organizację 
tego święta cieszyńskich nestorów. Było 
ono okazją nie tylko do wspólnej zaba-
wy, ale również do integracji i zapoznania 
z bieżącymi i planowanymi propozycjami 
kierowanymi do seniorów przez różne in-
stytucje i środowiska.

Niewątpliwie szeroką ofertę adresowa-
ną specjalnie dla osób 55+ przedstawia 
Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
który proponuje swoim studentom udział 
w licznie organizowanych sekcjach. Pro-
gram zajęć UTW pozwala na realizację 
zagadnień z wielu dziedzin nauki, nie za-
pominając o tak ważnym aspekcie, jakim 
jest dziedzictwo kulturowe. Szczegółową 
ofertę możecie Państwo znaleźć na www.
utwcieszyn.us.edu.pl.

AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA
Jeszcze więcej propozycji, ale bez kierun-

kowego wskazywania adresatów w „trzecim 
wieku” przedstawiają mieszkańcom Cieszy-
na instytucje kultury. W każdym miesiącu 
znajdziecie Państwo w ich propozycjach 
zaproszenia na ciekawe wydarzenia. Nasze 
miasto we współpracy z Czeskim Cieszy-
nem informuje o tych wydarzenia, które 
dzieją się po obu stronach Olza w wyda-
wanych co miesiąc ulotkach i plakatach. 
Także w „Wiadomościach Ratuszowych” 
znajdziecie Państwo zaproszenia na wy-
brane imprezy. Najświeższe i najszersze 
informacje publikowane są na naszej miej-
skiej stronie internetowej www.cieszyn.pl 
oraz stronach internetowych poszczegól-
nych instytucji.

Zachęcając do bieżącego śledzenia 
cieszyńskich wydarzeń na stronach in-
ternetowych, zapraszam jednocześnie do 
uczestnictwa w organizowanych systema-
tycznie przez Biblioteką Miejską zajęciach 
komputerowych dla seniorów, która oferuje 
również lekcje języka angielskiego czy też 
spotkania z autorami ciekawych książek. 

Wśród osób starszych są też takie, któ-
rym ze względu na swoje ograniczenia 
w swobodnym poruszaniu się lub też inną 
niepełnosprawność trudniej jest korzystać 
z szerokiej oferty naszych instytucji kultury. 
Myśląc więc o nich nasze miasto przygoto-
wało projekt i pozyskało dodatkowe środki 
zewnętrzne na realizację specjalnych zajęć 
pod nazwą „Aktywni seniorzy w Cieszy-
nie”. Projekt przewidywał między innymi 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miej-
scu zamieszkania, zajęcia z psychologiem 
oraz podnoszenie sprawności fizycznej 
poprzez udział w zajęciach na basenie. 
Łączny koszt tego projektu zaplanowany 
został na 565 373,75 zł, z czego pozyska-
ne środki zewnętrzne ustalone zostały na 
poziomie 525 797, 59 zł.

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 
Myśląc o seniorach a jednocześnie 

osobach niepełnosprawnych staramy się 
też kolejno dostosowywać nasze obiekty 
do potrzeb osób, które mają ograniczone 
możliwości w poruszaniu się. Stąd m. in. 
realizowany remont budynku urzędowego 
przy ul. Kochanowskiego. Dzięki niemu już 
dzisiaj można w Urzędzie Stanu Cywilnego 
i Wydziale Spraw Obywatelskich załatwić 
swoje sprawy bez pokonywania barier 
architektonicznych. Już w przyszłym roku, 

dzięki uruchomieniu windy, znikną barie-
ry w „Domu Narodowym”, a w dalszych 
planach przedstawionych radnym mamy 
wybudowanie windy w Ratuszu.

ULGI I WSPARCIE
Szczególną formą ułatwienia seniorom 

poruszania się po mieście są funkcjonujące 
od wielu lat zniżki i zwolnienia na przejazdy 
komunikacją miejską. Emeryci i renciści, któ-
rzy ukończyli 60 rok życia mogą korzystać 
z 50-procentowej ulgi, natomiast seniorzy, 
którzy skończyli 70 lat mogą środkami ko-
munikacji miejskiej jeździć bezpłatnie we 
wszystkich strefach komunikacyjnych. 
Szacowany koszt tego wsparcia wynosi 
w skali roku ok. 466 tys. zł. 

Ze zniżek korzystać mogą również senio-
rzy chcący aktywnie spędzać czas w obiek-
tach administrowanych przez Wydział 
Sportu Urzędu Miejskiego: na lodowisku, 
kąpielisku miejskim i kortach tenisowych. 

Nowym przedsięwzięciem jest Cieszyń-
ska Karta Seniora. Pierwsze egzemplarze 
tej karty wręczyliśmy podczas „Skarbów 
z Cieszyńskiej Trówły”. Od blisko roku funk-
cjonuje także akcja „Koperta Życia” koor-
dynowana przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Cieszynie. 

Dziś szczególne słowa uznania chciał-
bym złożyć na ręce Cieszyńskiej Rady 
Seniorów - inicjatorów I Nadolziańskich 
Senioraliów – w podziękowaniu za ini-
cjatywę, integrację, wspieranie i repre-
zentowanie środowiska osób starszych 
w naszym mieście. Wszystkim seniorom 
życzę zaś zdrowia, życzliwości i niegasną-
cej pogody ducha.

Panie z Mnisztwa uraczyły plackami uczestników Nadolziańskich Senioraliów
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Piwnice ułożone są w linii prostej i na 
tym samym poziomie – ok. 0,85 m 
poniżej poziomu ulicy Przykopa. 
Pierwsza komora pełniła prawdo-

podobnie rolę przedsionka. Ma wymiary 
ok. 4 x 3 m i wysokość niespełna 3 m. Z izby 
nie usunięto jeszcze całości ziemi, pod jej 
warstwą prawdopodobnie znajduje się 
kamienna posadzka. Drugie, najdłuższe 
pomieszczenie, ma kształt prostokąta o wy-
miarach ok 4 x 10 m, wykonaną z rzecznych 
otoczaków posadzkę oraz sklepienie łukowe 
osiągające w najwyższym punkcie wysokość 
ok. 2,5 m. Pod posadzką położone są drew-
niane rury, na niej natomiast, w połowie 
szerokości komory, ułożony jest wykonany 
z cegły odpływ na wodę. Co ciekawe, na 
jednej z cegieł zauważono stempel cegiel-
ni Heinricha Schwarza z Ligoty Alodialnej, 
która działała jeszcze w pierwszych latach 

XX w. Na końcu pomieszczenia, w stropie, 
znajduje się pionowy zsyp/szyb, którego 
zamknięcie ulokowane jest na wysokości 
ok. 7,9 m nad posadzką, w ogrodzie na 
skarpie powyżej muru oporowego. Szyb 
jest wykonany z cegły, a więc młodszy od 
samej piwnicy, podobnie jak ściana działo-
wa między komorami 2 i 3.

Trzecie z pomieszczeń ma wymiary ok. 3 
x 1,5 m i jest znacznie wyższe od poprzed-
nich, mierząc u szczytu łukowego sklepienia 
ok. 4,85 m. W tej komorze podłoga ułożona 
jest z drewnianych desek osadzonych na 
poprzecznych legarach. Niedługo do badań 
dendrochronologicznych zostanie pobra-
na próbka drewna, co pozwoli dokładnie 
wydatować jej wiek. Pomieszczenie, a tym 
samym cały ciąg, jest zakończone ceglanym 
murem. Za ścianą – jak napisano – znajduje 
się bogata w krasowe formy naciekowe pust-

ka o nieregularnym kształcie i wymiarach 
ok. 3 x 1,5 m. Spąg („podłoga”) kawerny jest 
zawieszony na wysokości ok. 2,5 m wzglę-
dem poziomu wcześniejszych pomieszczeń, 
co jest wysokością do jakiej zagruzowana 
była izba nr 3. Najwyższy punkt kawerny 
znajduje się prawdopodobnie na wysoko-
ści stropu izby nr 3. Nasuwa się wniosek, 
że pomieszczenie nr 3 pierwotnie było 
dłuższe, a dzisiejsza kawerna z naciekami 
powstała w jego dalszej części, uprzednio 
zagruzowanej i zamurowanej.

BADANIA I HIPOTEZY 
Poznanie przeznaczenia ciągu piwnic 

oraz dokładne wydatowanie zarówno 
samego obiektu, jak i nacieków znajdują-
cych się w kawernie za murem trzeciego 
pomieszczenia wymaga podjęcia szerzej 
zakrojonych badań, w tym kwerend archi-
walnych. Na chwilę obecną pomieszczenia 
utożsamiane są z kompleksem budynków 
wzniesionych na przełomie XVIII i XIX w. 
przy dzisiejszej ul. Śrutarskiej 39b, gdzie 
mieścił się browar mieszczański. Istnienie 
kanału do odprowadzania wody świadczy 
o tym, że piwnica w XIX w. mogła służyć za 
lodownię, za czym dodatkowo przemawia 
bliska odległość Olzy. To właśnie XIX-wiecznej 
proweniencji jest większość przedmiotów 
znalezionych w rumowisku, których naliczo-
no w sumie 61 sztuk. Były to rzeczy takie 
jak: monety, guziki, medaliki, klamry do 
pasa, pierścionki odpustowe, zatyczki do 
fajek, ołowiane żołnierzyki, szklana kulka 
czy bączek chanukowy. Oczywiście same 
piwnice są dużo starsze.

W listopadzie 2015 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 mieszkańcy Cieszyna wybrali do 
realizacji m.in. projekt „Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na 
ul. Przykopa”. Prace związane z tą inicjatywą pomału dobiegają końca, warto więc podsumować 
zgromadzone do tej pory informacje na temat odkrytego kompleksu pomieszczeń, na który 
składa się ciąg trzech średniowiecznych piwnic oraz kawerna z unikatowymi naciekami krasowymi 
zlokalizowana za ścianą ostatniej izby.

CIESZYŃSKIE
LOCHY I PODZIEMIA
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EKSPERTYZY

Warte upublicznienia są wnioski z eksper-
tyz – geologicznej i geofizycznej – wykona-
nych odpowiednio przez dr. Andrzeja Tyca 
z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu 
oraz zespół badawczy z Głównego Instytu-
tu Górnictwa w Katowicach (dr inż. Adam 
Frolik, dr inż. Łukasz Kortas, dr inż. Andrzej 
Kotyrba, Sławomir Siwek) przy współpracy 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
Geolog dokonał oględzin kawerny z nacie-
kami 26 lipca 2017 r., wykonał bogatą do-
kumentację fotograficzną i sformułował 
pierwsze spostrzeżenia dotyczące głównie 
kawerny. Stwierdził m.in., że nacieki nie no-
szą śladów korozji związanej z napływem 
zanieczyszczonych wód z powierzchni lub 
kanalizacji miejskiej, a wilgoć w piwnicach 
pochodzi prawdopodobnie bezpośrednio 
z opadów. Ciekawostką są lokalnie wystę-
pujące czarne przebarwienia, które naj-
prawdopodobniej są pozostałością po... 
sadzy z pochodni. Oznacza to, że pierwsze 
eksploracje pustki (oraz przebicie do niej 
z trzeciego pomieszczenia) miały miejsce, 
gdy nie używano jeszcze latarek elektrycz-
nych. Geolog zwrócił uwagę, że pustka jest 
obiektem sztucznym, więc nazywanie jej 
jaskinią jest nieuzasadnione. W podsumo-
waniu dr Tyc stwierdza m.in. :
Nacieki kalcytowe  są  bardzo wrażliwe na  
zniszczenie, zarówno mechaniczne przez od-
wiedzających pustkę [...] jak również poprzez 
zmiany mikroklimatu w podziemiach (zbyt 
duża wentylacja, przesuszenie, np. w wyniku 
odcięcia dopływu infiltrującej wody). W związku 
z tym, dla zachowania walorów omawianego  
obiektu (przyrodniczych, naukowych i estetycz-
nych) należy zachować szczególną rozwagę  
przy udostępnianiu piwnic przy ul. Przykopa  
do ewentualnego zwiedzania, jak również w  
planowaniu wszelkich prac technicznych [...] 
na powierzchni terenu nad strefą występo-
wania podziemi z wejściem od ul. Przykopa. 
Z uwagi na niewielkie rozmiary, jak również 
ze względu na delikatną naturę samych na-
cieków, nie ma technicznych możliwości ani 
żadnego uzasadnienia by podejmować próby 
udostępnienia turystycznego tej części podzie-
mi. Jako ciekawostkę historyczno-przyrodni-
czą Cieszyna można je udostępnić w sposób  
wirtualny, np. pokazując dobrze wykonane 
fotografie bogatej szaty naciekowej w udostęp-
nionej części piwnic lub na murze oporowym 
na zewnątrz. Uzyskanie dalszych informacji, 
łącznie z wydatowaniem nacieków, wymaga 
już przeprowadzenia dokładniejszych analiz.

KOLEJNA PUSTKA?
Badanie georadarem także zostało wyko-
nane 26 lipca. Przedmiotem szczególnego 
zainteresowania fachowców było ostatnie 

pomieszczenie i kawerna z naciekami – 
badanie miało dać odpowiedź na pytanie, 
czy za ścianą mogą znajdować się kolejne 
pomieszczenia. Wyniki okazały się bardzo 
obiecujące – urządzenie pokazało bowiem, 
że w odległości ok. 1,5 m od kawerny odkry-
tej za murem izby nr 3 najprawdopodobniej 
znajduje się kolejna pustka! Na wyobraźnię 
działa to, jak pracownicy Muzeum Gór-
nictwa Węglowego sformułowali wnioski 
ekspertyzy:
 Analiza danych radarowych obrazu-
jącej północno-wschodnie przedpole zespołu 
pomieszczeń piwnicznych pozwala ocenić, że 
w niewielkiej odległości od odkrytej kawerny 
najprawdopodobniej istnieje podobna do niej 
forma (kawerna K2). Strukturalno-geome-
tryczna charakterystyka warstwy wodonośnej 
widocznej na sekcjach radarowych pozwala 
sądzić, że również w głębszych partiach góro-
tworu w obrębie warstwy wodonośnej można 
się spodziewać również innych kawern o po-
dobnej charakterystyce do odkrytej za ścianą 
izby. W świetle powyższych ustaleń zaleca się 
odwiercenie poziomego otworubadawcze-
go z północnego ociosu odkrytej kawerny. 
Otwór powinien mieć minimalną głębokość 
4 m. W przypadku potwierdzenia wyniku 
interpretacji danych radarowych (stwierdze-
nia obecności kawerny K2) należy rozważyć 
pogłębienie otworu w celu penetracji po-
tencjalnych następnych kawern. Jest bardzo 
prawdopodobnym, iż strefa krasowa rozciąga 
się w kierunku północnym i biegnie pod uli-
cami Śrutarską i dalej Głęboką. W przypadku 
stwierdzenia poziomym otworem badawczym 
kolejnej kawerny należy rozważyć zwiększenie 
zakresu badań geofizycznych o eksplorację 
podłoża tych ulic do głębokości ok. 5-6 m.
Odwierty przy pomocy których będzie 
można potwierdzić istnienie pustki, o któ-
rej mowa w ekspertyzie, wykonane zosta-
ną w najbliższym czasie. Wprowadzenie 
do środka kamery pozwoli od razu ocenić 
rozmiary i wartość kawerny. Jeśli okaże się, 
że jest to większe wyrobisko czy wręcz dal-
sza część ciągu piwnic, będzie brane pod 
uwagę przebijanie się przez mur kończą-

cy trzecie pomieszczenie, a pod kawerną 
z naciekami znajdującą się po jego drugiej 
stronie (zawieszoną – przypomnijmy 2,5 
m nad poziomem posadzki piwnic). W tym 
kontekście nasuwa się pytanie, czy kolej-
ne pustki, prawdopodobieństwo których 
istnienia wykazał georadar, są naturalne 
czy sztuczne? W tej kwestii zdania osób 
zaangażowanych w projekt są podzielone.

JEDNAK PODZIEMIA 
Zeasumując, niemalże dwa lata działań zwią-
zanych z ciągiem piwnic na ul. Przykopa, 
gdzie wg miejskich legend miało się znajdo-
wać jedno z wejść do systemu podziemnych 
korytarzy pod miastem, wciąż nie pozwala 
na sformułowanie jednoznacznej odpowie-
dzi, czy Cieszyn posiada swoje „podziemia”. 
Patrząc jednak z czysto technicznej strony, 
w podsumowaniu ekspertyzy geologicznej 
dr. Tyca odnoszącej się – przypomnijmy – do 
kawerny z naciekami jaskiniowymi, moż-
na przeczytać: W nazwie można – zamiast 
technicznego stwierdzenia „pustka”, czy 
„pustka za murem” – używać określenia 
„podziemia”, które może być stosowana 
łącznie dla omawianej pustki i całego ciągu 
piwnic przy ul. Przykopa.

Wojciech ŚWięs

W niedzielę 1 października 2017 r. mia-
ła miejsce pierwsza publiczna prezentacja 
efektów prac na ul. Przykopa. Wydarzenie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem – 
przez cztery godziny obiekt zwiedziło ok. 
350 osób.
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Nacieki kalcytowe 

Właśnie skończył się nabór projektów 
do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskie-
go. Zgłoszono 36 wniosków. Lista pro-
jektów do głosowania zostanie podana 
do publicznej wiadomości 18.11.2017 r. 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
Cieszyna za udział w inicjatywie. Aktu-
alne informacje: www.cieszyn.budzet-
-obywatelski.org 
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Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej 
i Kameralnej ma duże znaczenie nie tylko 
dla Cieszyna, ale też dla całego regionu cie-
szyńskiego. Wpisała się też na stałe w ka-
lendarium ważnych imprez muzycznych 
województwa śląskiego, wzbogacając jego 
życie koncertowe i muzyczne.

Na koncercie inauguracyjnym 11 
października o godz. 19:00 w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie 
wystąpi Acoustic Quartet – kwartet 
smyczkowy, który tworzą absolwenci 
Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
wolny. Organizatorami są: KASS Strzelnica, 
Czeski Cieszyn i miasto Cieszyn, a współ-
organizatorem COK „Dom Narodowy”. 
Szczegółowy program wydarzenia znajdu-
je się na stronie: www.domnarodowy.pl. 

Mat. Pras.
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Rocznica powołania Rady  
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

Z okazji 99. rocznicy powołania 
Rady Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego 20 października br. o godz. 
19.00 w Teatrze im. Adama Mickiewi-
cza odbędzie się uroczysty koncert 
organizowany przez Miasto Cieszyn. 
Gościem specjalnym wieczoru będzie 
Waldemar Malicki. 

W programie pierwszej części usły-
szymy wiele znanych i lubianych 
przebojów polskiej sceny estradowej 
w nowych aranżacjach i brawurowym 
wykonaniu jednej z najlepszych w Pol-
sce orkiestr rozrywkowych Big Silesian 
Band z udziałem solistów. Orkiestra 
działa pod patronatem Polskiego Radia 
w Katowicach i współpracuje z plejadą 
polskich gwiazd wokalistyki rozrywko-
wej. A będą to piosenki z repertuaru 
m.in. Karin Stanek, Andrzeja Zauchy, 
Marii Koterbskiej, Ewy Bem, Hanny 
Banaszak, Zbigniewa Wodeckiego, Kasi 
Kowalskiej, Rudi Szuberta. W drugiej 
części koncertu z tą samą orkiestrą 
wystąpi gość specjalny wieczoru, zna-
komity pianista, popularyzator muzyki, 

humorysta, współautor i wykonawca 
wielu audycji telewizyjnych, Waldemar 
MALICKI, w autorskim programie z mu-
zyką filmową w roli głównej. 

Podczas koncertu zostanie wręczona 
nagroda Miasta Cieszyna za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury, 
którą w roku bieżącym odbierze Mi-
chael Morys-Twarowski. Bilety można 
nabyć w kasie teatru oraz w sprzeda-
ży internetowej na stronie www.teatr.
cieszyn.pl.  

Piotr Gruchel

Różaniec  
do Granic 

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny 
jest jednym z 26 kościołów stacyjnych 
przy granicy z Czechami i Słowacją, 
które uczestniczyć będą w ogólno-
polskiej akcji modlitewnej „Różaniec 
do granic”.

Już ponad 2 tysiące uczestników za-
rejestrowało się na stronie http://www.
rozaniecdogranic.pl/mapa, potwierdzając 
w ten sposób swój udział w wydarzeniu 
pod nazwą „Różaniec do granic”, które 
odbędzie się już 7 października w naszym 
mieście. Ze względu na liczny udział 
wiernych, organizację zaplanowano na 
cieszyńskim Rynku, gdzie przygotowany 
zostanie ołtarz polowy, przy którym bę-
dzie się odbywać spotkanie modlitewne 
wg. ustalonego porządku:

10.30 Modlitwa i konferencja wpro-
wadzająca

11.00 Eucharystia
12.00 Adoracja Najświętszego Sa-

kramentu
14.00 Modlitwa różańcowa
16.00 Modlitwa na zakończenie 

BsK

XXVIII DEKADA MUZYKI
Co roku w październiku Cieszyn staje się gospodarzem prawdziwej uczty dla melomanów, 
jaką są koncerty w ramach organizowanej przez m.in. COK „Dom Narodowy” Dekady Muzyki 
Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Koncerty w ramach wydarzenia odbywają się w kościołach 
po obu stronach Olzy. W tym roku mamy już XXVIII edycję wydarzenia.
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BEZ GRANIC PO RAZ XXVII
Po rocznej przerwie powrócił do Cieszyna Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic. 
Wydarzenie zainaugurował wernisaż wystawy „Nie mogliśmy milczeć. Ludzie Karty 77” 
przygotowany przez Ústav pro studium totalitních režimů (czeski odpowiednik IPN) z okazji 40. 
rocznicy Karty 77.

Wernisażowi wystawy, który odbył się 3 
października w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
towarzyszył występ Orkiestry Kameralnej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie 
pod kierunkiem Anny Wieczorek-Talik. – Są 
rzeczy, których nie da się powiedzieć jasnym 
językiem matematycznym, wtedy zaczyna 
się poezja. Dzisiaj przeżywamy wieczór po-
ezji, sztuki, wieczór w którym wspominamy 
tych, którzy czterdzieści lat temu musieli 
mówić. Oni również bardzo często posłu-
giwali się słowem niedopowiedzianym do 
końca – mówił Ryszard Macura Burmistrz 
Cieszyna. Organizatorami Festiwalu sa 
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką Od-
dział Regionalny w Cieszynie i Spolek Půda 
w Czeskim Cieszynie. 

Przed publicznością swój talent zapre-
zentowała Wiktoria Węgrzyn w spektaklu 
„Historie Agnieszki Osieckiej”.  
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Jestem stela - spotkanie z M. Czyżem
5 października w Katolickim Liceum 

im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cie-
szynie gościł dziennikarz, prezenter 
telewizyjnych programów informa-
cyjnych i publicysta - Marek Czyż. 
Osoba silnie związana ze Śląskiem 
Cieszyńskim, absolwent  II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika w Cieszynie i Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.  

Marek Czyż urodził się w Cieszynie, 
stąd nieustannie podkreśla: „jestem 
stela” i obiecuje sobie, że jeszcze kie-
dyś powróci w swoje rodzinne strony. 
– Moje związki z tym miejscem są tak 
głębokie, jak tylko to możliwe. Żałuję, 
że gdzieś po drodze „wyparowała” ze 
mną gwarowość tego miejsca. Miejsca, 
w którym mówi się polszczyzną rejow-
ską – przyznaje.

Pracę dziennikarza rozpoczął w Radiu 
Top, w pierwszej prywatnej rozgłośni 
w Katowicach. Wcześniej przez kilka lat 
współtworzył program Studenckiego 
Radia EGIDA. Przez 12 lat, w latach 1996 
- 2008 pracował bez przerwy w TVP, 
prowadząc między innymi: Monitor 
Wiadomości i Gość Jedynki w TVP1.

Spotkanie, które odbyło się w auli 
katolickiego liceum było okazją do 
opowiedzenia młodym słuchaczom 
o pracy dziennikarza. Nie zabrakło rów-
nież wspomnień, pytań dotyczących 
pierwszych kroków stawianych w pracy 

przed kamerą i dzielenia się życiowym 
doświadczeniem. 

Na zakończenie spotkania nie mo-
gło zabraknąć również wspólnego 
zdjęcia.
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Uroczyste otwarcie festiwalu

Spotkanie z dzienikarzem w katolickim liceum
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WYBRANO LAUREATÓW
Wiemy już komu zostanie wręczony Laur „Srebrnej Cieszynianki 2017” i w czyje ręce trafi 
Nagrodę Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. 

Janusz Kołder  
nowym radnym 

Podczas sesji Rady Miejskiej Cie-
szyna, która odbyła się 28 września 
ślubowanie złożył nowo wybrany 
radny Rady Miejskiej Cieszyna – Ja-
nusz Kołder.
Zaświadczenie o wyborze na radnego 
Rady Miejskiej Cieszyna złożył na ręce 
nowo wybranego radnego Janusza Koł-
der - Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Cieszynie, Jan Matusiak. 
Aby formalności stało się zadość, przy-
stąpiono do ceremonia ślubowania przez 
nowo wybranego radnego.
Przypomnijmy - w niedzielę 24 września 
w Cieszynie odbyły się wybory uzupeł-
niające do Rady Miejskiej Cieszyna po  
zrezygnowaniu z mandatu przez radne-
go  Krzysztofa Kaszturę, który pracował 
w Radzie Miejskiej dziewiętnascie lat. 
O mandat radnego ubiegało się trzech 
kandydatów. Najwięcej głosów zdobył 
Janusz Kołder z Cieszyńskiego Ruchu 
Społecznego. 
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INFORMACJA SMS
Aktywuj na www.cieszyn.pl

28 września Rada Miejska Cieszyna 
podjęła decyzję i postanowiła przyznać 
w tym roku Laur „Srebrnej Cieszynianki 
2017” Marianowi Dembiniokowi, Dyrek-
torowi Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 
W swojej działalności organizował liczne 
wystawy, prezentowane w kraju i za gra-
nicą. Od 10 lat jest organizatorem i koor-
dynatorem Cieszyńskiej Nocy Muzeów, 
w której bierze udział ponad 20 insty-
tucji i placówek kultural nych Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna. Marian Dembiniok 
współtworzył cieszyński oddział Soli-
darności Polsko-Czesko-Słowackiej. Był 
wieloletnim dyrektorem Międzynarodo-
wego Festiwalu Teatralnego „NA GRANI-
CY” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie oraz 
Rzecznikiem Stowarzyszenia Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka. W ramach 
współpracy międzynarodowej zainicjo-
wał i w 1999 r. zorganizował spotkania 

w Cieszynie Ministrów Kultury państw 
wyszehradzkich. Od roku 2016 jest człon-
kiem Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Cie szynie. Laur zostanie 
wręczony podczas uroczystej Sesji Rad 
Gmin Ziemi Cieszyńskiej. 

Od 1999 roku Rada Miejska Cieszyna 
przyznaje corocznie Nagrodę Miasta 
Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. Tegorocz-
nym laureatem Rada Miejska Cieszy-
na postanowiła uhonorować Michaela 
Morys-Twarowskiego. Nagroda zosta-
nie wręczona w trakcie uroczystego 
koncertu, który odbędzie się z okazji 
rocznicy powołania Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego w Teatrze im. 
A. Mickiewicza w Cieszynie w dniu 20 
października 2017 r.  
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Najlepsi nagrodzeni 
W ramach realizacji uchwalonego przez 

Radę Miejską Cieszyna Gminnego Progra-
mu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny 
Cieszyn” Burmistrz Miasta przyznaje co-
rocznie Nagrody dla najlepszego dzielni-
cowego Komendy Powiatowej Policji oraz 
Najlepszego strażnika Straży Miejskiego 
w Cieszynie. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się podczas wrześniowej sesji Rady Miej-
skiej Cieszyna. Nagrodę dla najlepszego 
dzielnicowego Komendy Powiatowej Po-
licji w Cieszynie odebrał młodszy aspirant 
Mariusz Krawiec. Młodszy inspektor Straży 

Miejskiej w Cieszynie Arkadiusz Żerdik ode-
brał natomiast Nagrodę dla Najlepszego 
strażnika Straży Miejskiego w Cieszynie. 

Nagrody przyznawane są za dobrą pracę 
oraz w celu zmotywowania do sprawniej-
szego działania pracowników służb porząd-
kowych, odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo mieszkańców i porządek publiczny.

Uroczystość była okazja do złożenia 
na ręce wyróżnionych osób słów uznania 
i podziękowania za wysiłek i zaangażowa-
nie podczas codziennej służby na rzecz 
społeczności lokalnej. 
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Wręczenie corocznych nagród dla najlepszych
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Podwójny jubileusz ks. Stefana Sputka
Były życzenia, kwiaty, a nawet łzy 

wzruszenia. Nie zabrakło też gorącej 
grochówki z kuchni polowej. 

W niedzielę (24 września) Mszą św. 
parafianie i goście uczcili jubileusz 
45-lecia kapłaństwa ks. Stefana Sputka, 

proboszcza parafii św. Jerzego i cieszyń-
skiego dziekana. Uroczystości splotły 
się z 70 urodzinami kapłana.

Słowa uznania na ręce jubilata zło-
żył również Ryszard Macura, Burmistrz 
Miasta Cieszyna. Ponieważ podwójny 
jubileusz jest stosowną chwilą, by skie-
rować do swojego proboszcza słowa 
uznania i wdzięczności – nie mogło więc 
zabraknąć życzeń od parafian i uroczy-
stego odśpiewania „sto lat”.

Dla gości parafialna kuchnia przygo-
towała gorący poczęstunek, który był 
również okazją do rozmów z jubilatem, 
z czego większość obecnych z radością 
skorzystała. 

BsK

„UCISZ SERCE”
Koncertem „Ucisz serce” zainaugurowany został Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej Viva 
il canto, który zabrzmiał 27 września w kaplicy Sióstr Boromeuszek w Cieszynie.

Już po raz dwudziesty szósty miesz-
kańcy Cieszyna i goście spotkali się 
przy okazji święta muzyki, a ściślej 
mówiąc święta śpiewu. Viva il can-

to zadebiutował w gronie znaczących 
wydarzeń artystycznych w roku 1992. 
Co roku gości ok. 600 wykonawców. 
Formuła jest dość szeroka - prezento-
wane są różne formy muzyki wokalnej.     
Koncert poetycko-refleksyjny na inau-
gurację wypełniony został pozytywną 
energią i pięknym brzmieniem łącząc 
zróżnicowanie i style odległych epok, 
muzykę klasyczną, filmową i estradową, 
a także otulając słuchaczy subtelnym kli-
matem, ujmującą melodią i wirtuozerią 
wykonania. Przed słuchaczami wystąpili: 
Agnieszka Bielanik-Witomska – śpiew, 
Ireneusz Miczka – śpiew, Jarosław Spa-
łek – trąbka, Klaudiusz Jania – organy. 
W programie zaprezentowano utwory 
m.in. G. F. Händla, J. S. Bacha, Ch. Gouno-
da, A. Dvořáka, E. Moriccone, L. Cohena.

- Cechą wspólną wszystkich koncer-
tów, których w ciągu dwudziestu sześciu 
lat odbyło się już kilkaset jest niezmien-
nie muzyka wokalno-instrumentalna. 
W repertuarze stricte klasycznym coraz 
częściej odnajdujemy również utwory, 
które mówiąc ogólnie nazwać można 

pozycjami z repertuaru rozrywkowe-
go, ale tego najpiękniejszego o najwyż-
szej jakości artystycznej – podkreślała 
pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu, 
Małgorzata Mendel.

Dzięki dofinansowaniu instytucji takich 
jak Miasto Cieszyn, Powiat Cieszyński 
i Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego – wydarzenie ma szansę wciąż 
zachwycać słuchaczy. 

W wydarzeniu udział wziął Burmistrz 
Cieszyna, Ryszard Macura wraz z mał-
żonką. 

XXVI edycję Festiwalu zakończył Kon-
cert Galowy „BE MY LOVE”. Niezapo-
mniany wieczór wypełniły znane prze-
boje, urzekające klimatem i melodiami, 
w wykonaniu młodych gwiazd polskiej 
wokalistyki.  
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Koncert galowy BE MY LOVE

POLUB CIESZYN  
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie

Jubilatowi składano gratulacje
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ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘTY
25 września w Teatrze im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podobnie jak w latach ubiegłych 
uroczystość uświetnił występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego pod kierownictwem Piotra 

„Wiedzieć, że się wie, co się wie i wie-
dzieć, że się nie wie, czego się nie wie - oto 
prawdziwa wiedza” - to słowa Konfucjusza, 
które znalazły się na zaproszeniu skiero-
wanym do słuchaczy i sympatyków UTW. 
– Myślę, że to również idea Uniwersytetu 
– podkreślał Andrzej Kasperek, Prodziekan 
ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zwra-
cając uwagę na wymiar społeczny uczest-
niczenia w realizacji Uniwersytetu Trzecie 
Wieku. Nie zabrakło również ze strony UŚ 
życzeń skierowanych do słuchaczy.

 - Żyjemy w czasach braku zaufania, 
stowarzyszenia są jednym z bytów spo-
łecznych, które zasypują granice wzajem-
nej nieufności. Tego też państwu życzę. 
Nie tylko piątek w indeksach, ale również 
radości ze studiowania, poszukiwania we-
wnętrznego spokoju, radości z bycia razem 
i tworzenia więzi społecznych – mówił An-
drzej Kasperek.

Pierwsza inauguracja UTW odbyła się 
16 grudnia 2004 roku. Uniwersytet liczy 
zatem już blisko 13 lat. 

- Podziwiam waszą otwartość na świat, 
chęć poznawania tego, co się dzieje. Życzę 
wam, aby ten nowy rok akademicki był 
pełen niespodzianek, aby wasze podró-
że poznawcze czy to na sali wykładowej, 
koncertowej, czy podczas wycieczek, które 
licznie organizuje Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zawsze dawały wam wiele przy-
jemności – podkreślał Ryszard Macura, 

Burmistrz Cieszyna, dodając – Bardzo 
się cieszę, że tegoroczne spotkanie w te-
atrze inaugurujące nowy rok akademic-
ki przypada w czasie I Nadolziańskich 
Senioraliów. To również swego rodzaju 
znak czasu, w którym macie udział. Za to 
wam serdecznie dziękuję. 

Obecnie Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku zrzesza 343 słuchaczy, ciągle jednak 
otwarty pozostaje na kolejnych chętnych. 

- Jesteśmy w różnym wieku o zróżni-
cowanym doświadczeniu życiowym, wy-
kształceniu, stanie cywilnym. Mieszkamy 
w różnych miejscowościach. Obecny za-

rząd postawił sobie za główny cel inte-
grację naszego środowiska. Czy ten cel 
został zrealizowany? Uważamy, że tak. 
Świadczy o tym chociażby uczestnictwo 
słuchaczy w różnego rodzaju zajęciach 
(sesje plenarne, tematyczne, wycieczki, 
zawody sportowe) - mówił Wiesław Gogol, 
Wiceprezes Cieszyńskiego Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, podkreślając 
- Celem naszym była i jest poprawa jako-
ści życia osób starszych, tak by pomimo 
osiągniętego wieku mogły pełnić różne 
funkcje w życiu publicznym.  
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Szachowe zmagania seniorów
29 września seniorzy rozegrali pierwszy 
turniej szachowy organizowany w ra-
mach „Nadolziańskich Senioraliów”. 
Organizatorem wydarzenia był Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w Cieszynie, COK „Dom Narodowy” 
i M.U.K.S. „SZS” Cieszyn. Uczestników 
przywitał Burmistrz Cieszyna Ryszard 
Macura wraz z organizatorem turnieju 
- przewodniczącym Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Cie-
szynie Stanisławem Białeckim.
- Moje zadowolenie, zachwyt i wzruszenie 
budzą zawsze partie szachowe rozgrywane 
przez ludzi w każdym wieku – podkreślał 
Ryszard Macura, składając podziękowania 
również na ręce organizatorów Turnieju 
Szachowego „Nadolziańskie Senioralia” 

i Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynian-
ka”, która gościła wydarzenie.
Turniej na dystansie 7 rund zgromadził 
17 szachistów i 1 szachistkę. Sędziował 
Łukasz Foltyn - sędzia klasy I. 

1. miejsce: FM Henryk Seifert 6,5 pkt. 
St Eurobeskidy Łodygowice 

2. miejsce: Mieczysław Heczko 5,5 
pkt. Skoczów 

3. miejsce: Wiesław Brzozowski 4,5 
pkt. Hażlach 

4. miejsce: Eugeniusz Cieślar 4,5 pkt. 
Cieszyn 

5. miejsce: Zbigniew Szypuła 4,5 pkt. 
Skoczów 

6. miejsce: Zbigniew Mospan 4,0 pkt. 
Cieszyn  
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Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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PROMOCJA CIESZYNA  
NA WĘGIERSKO-SERBSKIM POGRANICZU 
W Europie znajduje się 54 ważnych przejść granicznych położonych nad rzekami, a na rozwój 
miast leżących na ich brzegach wpływa i rzeka, i granica. Szczególnym przypadkiem są miasta 
podzielone granicą, wśród których jest również Cieszyn. Ponieważ należą do dwóch różnych 
państw, ich rozwój determinują dwa oddzielne systemy prawne, administracyjne etc., na ich 
sytuację negatywnie zazwyczaj wpływa również fakt, iż znajdują się na peryferiach swoich 
państw. 
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Ich pomyślny rozwój w dużej mierze 
zależy jednak od lokalnych samorzą-
dów po obu stronach granicy, których 
współpraca i realizowanie wspólnych 
projektów przynosi dobre rezultaty. 
29-30 września 2017 roku w węgierskim 
Szeged i serbskiej Suboticy oraz Hor-
gos odbyła się konferencja w ramach 
projektu „Border towns on border ri-
vers”, której celem była m.in. wymiana 
dobrych praktyk i doświadczeń miast 
granicznych. W konferencji wzięli udział 
również przedstawiciele Cieszyna pre-
zentując polsko-czeskie projekty reali-
zowane w ramach „Ogrodu dwóch brze-
gów” oraz wybrane projekty kulturalne. 
Choć każde miasto przedstawiło najcie-
kawsze swoje doświadczenia i projek-
ty, cieszyńska prezentacja cieszyła się 
wyjątkowym zainteresowaniem. 

Zamierzeniem projektu jest stwo-
rzenie sieci miast granicznych, która 
ułatwiałaby wymianę doświadczeń, 
projektów i dokonań. Stanowiłaby rów-
nież platformę do wyrażania specyficz-
nej sytuacji miast podzielonych w całej 

Europie i dzięki temu byłyby bardziej 
widoczne na arenie międzynarodowej, 
a ich głos zostałby wysłuchany przez 
decydentów. Planowana jest kontynu-

acja spotkań w ramach sieci i wspólne 
złożenie wniosku o dofinansowanie 
dalszych działań z funduszy unijnych.  

rK

Goście z Ukrainy z wizytą w Ratuszu
29 września młodzież Zespołu Szkół 

Technicznych w towarzystwie swoich 
kolegów z Kolegium Technicznego 
w Zborowie na Ukrainie gościła w Sali 
Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza. 

Wydarzenie miało związek z inauguracją 
polsko-ukraińskiego projektu „Ponadnarodowe 
sprawy zawodowe” przygotowanego przez 
Fundację „Możesz wiedzieć więcej” działają-
cą przy ZST im. płk. G. Langera w Cieszynie.

O historii Sali Sesyjnej i tradycjach na-
szego miasta opowiedział gościom Ryszard 
Macura, Burmistrz Cieszyna. Nie zabrakło 
także pamiątkowego zdjęcia z cieszyńskie-
go magistratu.

Pobyt gości obfitował w ciekawe, kre-
atywne i emocjonujące wydarzenia, takie 
jak: uczestnictwo między innymi w warsz-
tatach związanych z zawodami wykonywa-
nymi dawniej i dziś w Polsce oraz Ukrainie, 
gra miejska i wizyta w Krakowie.

BsK

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

Inauguracja projektu „Ponadnarodowe sprawy zawodowe”
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CIESZYŃSKI WIESIELI
Za nami czwarty Cieszyński Maraton Czytania Tekstów 
Gwarowych, który każdego roku organizowany jest we wrześniu 
przez Książnicę Cieszyńską. 

J24 września w ramach „Skarbów z cie-
szyńskiej trówły” odbyła się kolejna edycja 
czytania gwarą “Czytómy po naszymu”. 
Każdego roku wydarzeniu towarzyszy 

inny temat. Inspiracją tegorocznej edycji 
było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, 
a dokładniej “Cieszyński wiesieli”.

Wśród gości – miłośników gwary, któ-
rzy zasiedli do czytania miejsce zajął Ry-
szard Macura, Burmistrz Cieszyna, który 
na wstępie podziękował organizatorom 
przedsięwzięcia za pomysł i jego realizację. 

-  Cieszy mnie fakt, że “Czytania po na-
szymu” rozrasta się i przystępuje do nie-
go coraz więcej miast, organizacji, wspól-
not i instytucji, jak również, że to piękne 
przedsięwzięcie wpisało się w „cieszyńską 
trówłę”. Wydarzenia wzajemnie się uzupeł-
niają. Mam nadzieje, że będziemy te zwy-

czaje praktykować – podkreślał Ryszard 
Macura Burmistrz Cieszyna, odczytując 
następnie tekst Lidii Szkaradnik „Wiesieli 
po cieszyńsku”. 

W dalszej części maratonu wystąpiły 
również dzieci i młodzież, laureaci XIII Kon-
kursu Gwar “Po naszymu po obu stronach 
Olzy” odczytano także teksty nagrodzone 
w konkursie literackim “Jako sie matka 
z tacikym wydowali”. W przerwie można 
było zobaczyć wystawę „Downe wiesieli 
w Beskidzie Ślaskim”, przygotowaną przez 
Muzeum w Wiśle. Na zakończenie odbyła 
się projekcja filmu pt. „Ochabski wiesieli”.

IV Cieszyński Maraton Czytania Tekstów 
Gwarowych poprowadzili Magdalena Ćmiel 
z Sekcji Ludoznawczej PZKO i Wojciech Gra-
jewski z Książnicy Cieszyńskiej.  

BsK

Góralski akcent
24 września w Rotundzie pw. św. Mi-
kołaja, romańskiej kaplicy na Wzgórzu 
Zamkowym w Cieszynie odprawiona 
została Msza święta góralska z udzia-
łem kapeli.
Eucharystią, którą celebrował znany ze 
swych góralskich korzeni ks. Bartosz Łacek 
z parafii pw. św. Marii Magdaleny zakoń-
czono XVII edycję „Skarbów z cieszyńskiej 
trówły”. 
Wydarzenie otwierające zaledwie kilka razy 
w roku swoje podwoje, licznie zgromadzi-
ło miłośników tradycji i folkloru, czyniąc 
dodatkowo okazję do zwiedzenia pierw-
szego murowanego obiektu sakralnego 
na terenie Śląska Cieszyńskiego i jednego 
z najstarszych, tak dobrze zachowanych 
zabytków sztuki romańskiej w Polsce.  

Strudel palce lizać
Za nami kolejna edycja cieszyńskiego 
konkursu pieczenia strudla im. Kingi 
Iwanek-Riess.
Do słodkiej rywalizacji, która tradycyjnie 
odbyła się na Wzgórzu Zamkowym w ra-
mach kolejnej edycji „Skarbów z cieszyńskiej 
trówły” stanęli miłośnicy cieszyńskiego 
strudla. W tegorocznych zmaganiach nie 
zabrakło również wypieków przygotowa-
nych przez mężczyzn. 
Choć wszystkie smaczne – wybrać należa-
ło ten dopracowany w każdym szczególe. 
Pierwsze miejsce w konkursie pieczenia 
strudla im. Kingi Iwanek-Riess zdobył 
wypiek Marii Cienciały z Cieszyna. Miej-
scem drugim uhonorowana została Anna 

Riess z Krakowa, trzecim Erika Pindorová 
z Trzyńca. Czwarte wywalczył Jerzy Ko-
nieczny z Czeskiego Cieszyna.
Tego dnia odbył się również pokaz piecze-
nia z udziałem rodziny Riessów.  
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Regionalnie
W niedzielę (24.09) na dziedzińcu 
Zamku Cieszyn rozbrzmiewał już po 
raz 12. Cieszyński Jarmark Rzemio-
sła. Wydarzeni było jednym z wielu 
realizowanych w ramach Skarbów 
z cieszyńskiej trówły.
Tradycyjnie już na Wzgórzu Zamkowym 
zaprezentowane zostały różne oblicza 
rękodzieła, poczynając od tych bardzo 
tradycyjnych, czasem niemal zapomnia-
nych dziedzin, po współczesne. Jak to 
zwykle bywa na jarmarkach, nie mogło 
zabraknąć regionalnych przysmaków, 
warsztatów i pokazów tradycyjnego rze-
miosła. O nastrój zadbali w ramach cyklu 
„Zagrej mi muzyčko”: Slezanek (Český 
Těšín), Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej, Nowina ( Jablunkov), Kapela 
Bukóń ( Jablunkov), Cimbálová muzika 
Slezan (Český Těšín), Lipka ( Jablunkov), 
a Torka (Cieszyn).  
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Uroczyste otwarcie konkursu
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SREBRNY MEDAL  
NA ZAKOŃCZENIE SEZONU
W słoneczny, pierwszy dzień października rozegrano w Częstochowie Mistrzostwa Śląska 
w sztafetach lekkoatletycznych: szwedzkiej i olimpijskiej. Zawody przeprowadzono w formule 
open, a większość śląskich klubów zgłosiła swoje najlepsze zawodniczki. MUKS SZS Cieszyn 
wystawił reprezentacje do obu biegów rozstawnych.

Zgodnie z oczekiwaniami podopiecz-
ne Mirosława Wernera mocno 
włączyły się do walki o medale. 
Świetnie pobiegły panie w sztafe-

cie szwedzkiej (100 m + 200 m + 300 m + 
400 m) w składzie: Justyna Guzik (U-23), 
Katarzyna Cieślar (U-20), Małgorzata Za-
mora (U-20), Zuzanna Legierska (U-18). 
Po zaciętej walce cieszynianki zdobyły 
srebrny medal. Ambitnie walczyły nasze 
dziewczęta w sztafecie olimpijskiej (800 
m + 400 m + 200m +  100 m), która bie-
gła w składzie: Wiktoria Mołdrzyk (U-20), 
Justyna Zwias (U-20),  Julia Cieślar (U-18) 
i Magdalena Szczypka (U-20). Dobra po-
stawa lekkoatletek MUKS SZS Cieszyn 
pozwoliła zająć czwarte miejsce. 

MUKs sZs ciesZyn

W SKRÓCIE
NIESPODZIANKA 
ROZTRZAPKA
Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondra-
szek” w Cieszynie zaprasza 08.10.2017 
r. na wycieczkę rowerową pt.: „Niespo-
dzianka Roztrzapka”. Zbiórka na rynku 
w Cieszynie o g. 09.00. Trasa wynosi ok. 
50 km i prowadzi po pięknych ścieżkach 
rowerowych Zaolzia: Cieszyn – Czeski Cie-
szyn (trasa nr 10) – Ropice (46) – Stritez 
– Smilowice (rodzinny dom Premiera RP 
Jerzego Buzka) – Komorni Lhotka (6089) 
– Hnojnik (posiłek w restauracji „U Zają-
ca” – Ropice (pola golfowe) – Czeski Cie-
szyn – Cieszyn. Wycieczkę poprowadzi 
Roztrzapek – tel.: 666026320.

MISTRZOSTWA POLSKI 
KARATE WKF
29-30 września 2017 r. odbyły się Mi-
strzostwa Polski Karate WKF juniorów 
młodszych, juniorów i młodzieżowców 
w Pleszewie. Klaudia Szymańska, pomi-
mo poważnej kontuzji barku, wywalczyła 
brąz (kumite +68kg, kat. U-21). Łukasz 
Polak (kumite juniorów -68kg) i (Patrycja 

Kądziałka, kat. U-21) przegrali w repasa-
żach walkę o brązowy krążek. Mateusz 
Cieślar musiał uznać wyższość rywali. 
To jeden z pierwszych ważnych startów 
zawodników SHINDO w tym roku szkol-
nym – bardzo dobry, ale potrzeba więcej 
startów, by nabrać doświadczenia.

Ks.shinDo

ZAPROSZENIE DO 
UDZIAŁU 

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji, 
Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji 
Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie 
informuje, że 18 listopada 2017 r. o g. 
10.00 w Hali Sportowej Szkolnego Schro-
niska Młodzieżowego w Cieszynie orga-
nizuje Międzywojewódzki Turniej Tenisa 
Stołowego Osób Niepełnosprawnych. 
Współorganizatorami są: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski. 
Regulamin turnieju oraz karty zgłoszeń 
można pobierać w siedzibie Stowarzy-
szenia w dniach i godzinach dyżurów 
oraz ze strony internetowej Stowarzy-

szenia: www.strehon.ox.pl Zgłoszenia 
i zapisy będą przyjmowane do 31 paź-
dziernika 2017r.

KONIEC SEZONU 
ROWEROWEGO

TKK PTTK „Ondraszek” w Cieszynie 
zaprasza na <Zakończenie 51. sezonu 
kolarskiego „Ondraszka”>. Zbiórka chęt-
nych i zapisy wraz wpłatą wpisowego 
w wysokości 5 PLN będą przyjmowa-
ne w dniu imprezy - zbiórka o godz. 
9.45 na cieszyńskim Rynku. Wyjazd na 
trasę o długości ok. 20 km tuż po go-
dzinie 10.00. Metą jest Góra  Chełm. 
Uczestnicy zabierają z sobą kiełbasę 
na ognisko i pieczywo. Organizatorzy 
nie biorą odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone uczestnikom przez osoby 
trzecie oraz wyrządzone przez uczest-
ników osobom trzecim. Młodzież do lat 
18 bierze udział pod opieką osób doro-
słych. Członkowie z opłaconą składką są 
ubezpieczeni od następstw NW, pozostali 
uczestnicy jadą na własną odpowiedzial-
ność. Z turystycznym pozdrowieniem.  
J.J. Rezmerowie

Srebrny medal dla cieszynianek
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KINO NA GRANICY 
NAGRODZONE! 
Jolanta Dygoś, pomysłodawczyni i organizatorka Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, została 
laureatką prestiżowej nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego. Imprezę doceniono za 
propagowanie tolerancji i szacunku między społeczeństwami.

Uroczyste wręczenie odbyło się 
30 września w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. W grupie 
dwunastu nagrodzonych zna-

leźli się działacze społeczni, charyta-
tywni, ekologiczni, a także dziennikarz 
Jacek Żakowski. Założycielem  Fundacji 
Polcul był Jerzy Boniecki, przedsiębior-
ca mieszkający w Sydney w Australii. Na 
działalność Fundacji przekazał w 1980 r. 
znaczną część swojego majątku. Suma 
ta stała się początkiem kapitału wieczy-
stego, z odsetek którego przyznawane 
są rokrocznie nagrody. 

Zjednał poparcie dla Fundacji wybit-
nych Polaków w kraju i na emigracji, takich 
jak Gustaw Herling-Grudziński, Leszek 
Kołakowski, Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy 
Giedroyć, Mirosław Chojecki czy Stefan 
Kisielewski. Spośród nich wyłoniła się 
Kapituła Fundacji oceniająca kandydatów 
do nagród. Od początku swego istnienia 
Polcul podkreślał swą niezależność, stał 
ponad podziałami światopoglądowymi, 
ponad polityką partyjną i ponad ideolo-
gią. Obecnie członkami Kapituły są m.in. 
Norman Davis, Jacek Fedorowicz czy Ja-
nina Ochojska. 

W czasach komunizmu nagrody  Po-
lculu były często przesyłane anonimo-
wo, a listy nagradzanych publikowane 
przez paryską Kulturę. Po upadku ko-
munizmu Polcul stał się promotorem 
społeczeństwa obywatelskiego, to zna-
czy tych inicjatyw i tych cnót obywatel-
skich, które są fundamentem społecznie 

zakorzenionej demokracji. Znalazło to 
wyraz w ukierunkowaniu na nagradzanie 
„małych bohaterów” – ludzi, którzy nie 
tylko angażują się społecznie, często na 
poziomie lokalnym, ale także czynią to 
skutecznie, zarażając przy tym duchem 
społecznikowskim swoje otoczenie.

Mat. Pras.

Spotkania z żywym instrumentem w COK-u
Nikogo nie trzeba specjalnie prze-

konywać, że edukacja muzyczna ma 
ogromny wpływ na ogólny rozwój dziec-
ka. Niegdyś odbywała się ona natural-
nie – podczas wspólnego śpiewu, pracy 
czy „muzykujących” wieczorów. Umie-
jętność grania na instrumencie nikogo 
specjalnie nie dziwiła. Od tamtej pory 
jednak wiele się zmieniło. 

Tym cenniejsza jest inicjatywa Cieszyń-
skiego Towarzystwa Muzycznego, które od 
wielu lat organizuje tzw. lekcje umuzykal-
niające dla uczniów szkoły podstawowej 
i ponadpodstawowej. Dzieci mają szansę 
spotkać się „oko w oko” z żywym instru-
mentem, posłuchać o historii, i – przede 
wszystkim – usłyszeć jego dźwięk. Dla 
większości z nich to często jedyna możli-
wość kontaktu z tego typu instrumentami. 

„Ważne jest umuzykalnienie dzieci rów-

nież ze szkół ogólnych. Cały cykl trwa dwa 
lata, a w trakcie roku szkolnego jest pięć 
takich audycji. Widać ogólne nastawienie 
na rozrywkę – przekonanie ich do muzyki 
poważnej jest sporym wyzwaniem” – mówi 
Dagmara Dudziak z Państwowej Szkoły 
Muzycznej. W ramach cyklu uczestnicy 
poznają 10 instrumentów – m.in. klarnet, 
trąbkę, obój, fortepian i perkusję. Lekcje od-
bywają się raz w miesiącu, wiosną i jesienią. 
O instrumentach opowiadają wykładowcy 
cieszyńskiej PSM i profesjonalni muzycy. 

 „Nauka na perkusji daje sprawność 
manualną i rozwija obie półkule mózgu. 
Polepsza się również sprawność ruchowa. 
Dzieci są wręcz zapatrzone w ten instru-
ment” – podkreśla Tomasz Itner, jeden 
w wykładowców. Pomysłodawcą cyklu jest 
Witolda Raszka z PSM
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Nagroda dla Jolanty Dygoś i Kina na Granicy
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PIERWSZA cieszyńska edycja
22 września symbolicznym wręczeniem klucza do bram miasta rozpoczęły się w Cieszynie 
Nadolziańskie Senioralia. Klucz wręczył seniorom Burmistrz Ryszard Macura, kierując do 
organizatorów całego „zamieszania” podziękowania i słowa uznania. 

– Gratuluję Państwu cierpliwości, 
wytrwałości i przedsiębiorczości we 
wszystkich swoich działaniach, czego 
dowodem są chociażby rozpoczynające 
się dzisiaj Nadolziańskie Senioralia. Ży-
czę wam, aby to spotkanie, jak wszystkie 
z waszym udziałem cieszyło się wielkim 
sercem i wielką radością, byście owocnie 
dzielili z nami swoim doświadczeniem 
i mądrością. Cieszmy się razem, bawmy 
się razem, bądźmy dla siebie – podkreślał 
Burmistrz Cieszyna inaugurując wyda-
rzenie wręczeniem seniorom nie tylko 
symbolicznego klucza, ale również pierw-
szych w cieszyńskiej edycji Kart Seniora.

Wzruszenia nie krył przewodniczący 
Cieszyńskiej Rady Seniorów, Andrzej 
Mleczko. – Realizują się dzisiaj kolejne 
nasze pomysły – mówił, akcentując – 
Tym symbolicznym kluczem chcemy 
otworzyć naszym cieszyńskim seniorom 
drzwi mieszkań. Chcemy ich zachęcić do 
wyjścia na zewnątrz i pokazać, że w na-
szym grodzie istnieje grupa osób, które 
chcą się dzielić swoim doświadczeniem 
życiowym.

W związku z inauguracją Karty Bur-
mistrz Ryszard Macura wyraził nadzie-
ję, że inicjatywę wesprą również kolejni 

przedsiębiorcy. Po części oficjalnej przy-
szedł czas na międzypokoleniowe śpie-
wanie i muzykę na żywo wraz z Kapelą 
„Mała Jetelinka” pod kierunkiem Moniki 
Wałach, Chórem Cieszyńskiego Uniwer-
sytetu III Wieku oraz z dziećmi z cieszyń-
skich przedszkoli i szkół podstawowych 
oraz ich rodzicami i dziadkami.

BsK

Karol Bojda i jego pasje
„Wystawa z szafy kolekcjonera” była 

okazją do zaprezentowania osoby Karo-
la Bojdy i jego pasji. 24 września ama-

torzy zbiorów stempli, odznak klubów 
sportowych i turystycznych, pieczęci, 
znaczków pocztowych o tematyce spor-

towej i przyrodniczej, map, przewod-
ników, dawnych pocztówek, pieczątek 
ze schronisk, odznak i plakietek tury-
stycznych, a także autografów znanych 
osób czy ręcznie pisanych kronik – mogli 
nacieszyć oko imponującymi zbiorami 
Karola Bojdy. Wystawa, która gościła 
w pracowni Zamku Cieszyn dała od-
wiedzającym również możliwość cało-
ściowego spojrzenia na człowieka za-
fascynowanego światem - lekkoatletę 
i boksera, ale także działacza i sędzię 
sportowego, turystę, organizatora, 
założyciela m.in. grupy turystycznej 
„Człapoki”, kolekcjonera, współzałoży-
ciela i aktywistę Cieszyńskiego Klubu 
Hobbystów. Zasłużonego Honorowego 
Dawcę Krwi, bibliofilem i kronikarza. 
Nie sposób wymienić wszystkich pasji 
Karola Bojdy, część z nich można zoba-
czyć na prezentowanej wystawie do 15 
października.
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Przekazania seniorom klucza do miasta

Imponujące zbiory Karola Bojdy
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Walczyli o Złotą Wieżę Piastowską
23 września podczas Gali Finałowej w Cafe Muzeum w Cieszynie odbyło się uroczyste ogłoszenie 
wyników XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Wieżę Piastowską”. Zwycięzcą 
tegorocznej edycji został Piotr Piątek z Kołobrzegu. 

Tegoroczna edycja była dowodem 
na to, że współczesna poezja 
polska ma się dobrze. Świadczyć 
może o tym chociażby liczba 

nadesłanych wierszy i wysoki poziom, 
który stanowił dodatkowe wyzwanie 
przy ocenie jury.

- Ze 103 zestawów bez trudu wyłoni-
liśmy w pierwszej kolejności ponad 30, 
które prezentowały w konkursie wyso-
ki poziom. To z całym zdecydowaniem 
utrudniało wskazanie laureatów – pod-
kreślał Piotr Zemanek – poeta i bard, 
przewodniczący jury

Obrady jury, w którym zasiedli rów-
nież: red. Maciej Szczawiński – publicy-
sta kulturalny, krytyk literacki i pisarz 
oraz Patrycja Łyżbicka – polonistka, 
nauczycielka, poetka – przyniosły roz-
strzygniecie. Nagrodę główną, Złotą 
Wieżą Piastowską otrzymał Piotr Piątek 
z Kołobrzegu. Laureatem Srebrnej Wieży 
Piastowskiej został Kacper Płusa z  War-
szawa, zaś Brązową Wieżą Piastowską 
nagrodzone zostały wiersze mieszkańca 
Łodzi – Michała Mayera.

W tym roku nagroda specjalna dla 
twórcy będącego członkiem Związku 
Nauczycielstwa Polskiego trafiła do rąk 
Magdaleny Dryl z Katowic. Cecylia Suszka 
z Koniakówa odebrała natomiast nagro-

dę za wiersz nawiązujący tematyką do 
Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej.

Wyróżnienie Burmistrza Miasta Cieszyna 
otrzymał Marcin Jurzysta, mieszkaniec Toru-
nia. Wyróżnieniem Starosty Cieszyńskiego 
doceniona została mieszkanka Bielska-Bia-
łej, Agnieszka Marek.  

Uroczystej gali towarzyszyło również od-
czytanie zwycięskich wierszy. Przypomnij-
my – organizatorem wydarzenia był Zarząd 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Cieszynie wraz z Sekcją Artystyczną przy 
współudziale: Zarządu Głównego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarządu 
Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta, Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego, Burmistrza Miasta Cieszyna 
i Starosty Cieszyńskiego.

Ważnym aspektem konkursu jest tak-
że ukazywanie Cieszyna i regionu Śląska 
Cieszyńskiego otwartego na kulturę oraz 
propagowanie wartości literackich języka 
polskiego, czego przejawem jest nagra-
dzanie i promowanie utalentowanych 
poetów tworzących w języku polskim.

BsK

W Cieszynie bilet komunikacji miej-
skiej za pomocą telefonu komórkowego 
- w systemie moBILET możemy kupić od 
stycznia 2014 roku. Jak pokazują statysty-
ki, liczba osób korzystających z tej aplika-
cji powoli, aczkolwiek systematycznie się 
zwiększa. Miesięcznie za pośrednictwem 
moBILET-u sprzedawanych jest około 350 
biletów (50-70 osób kupujących). 

Aplikacja działa w trybie offline, jej uru-
chomienie i korzystanie z większości funkcji 
(np. zmiana ustawień, wybieranie pozycji 
z list, czy okazanie biletu do kontroli) nie 
wymaga połączenia z Internetem, a nawet 
z siecią GSM. Połączenia z internetem wy-
maga moment zakupu biletu, aktualizacja 
taryfy i sprawdzenie stanu konta. Wiąże 
się to jednak z przesłaniem bardzo małej 
ilości danych. Aplikacja działa na smartfo-
nach z systemem: Android, IOS, Blackberry, 

Windows Phone i Windows Mobile
W jaki sposób nabyć bilet? Aby rozpo-

cząć korzystanie z usługi wystarczy bez-
płatnie pobrać specjalną aplikację na swój 
telefon komórkowy, zarejestrować się na 
stronie www.mobilet.pl oraz wybrać od-
powiednią formę płatności. Pasażerowie 
mogą kupić zarówno bilety jednorazowe 
jak i miesięczne. 

„Kasowanie biletu” trwa dzięki aplikacji 
średnio około 5 sekund. Bilet natomiast waż-
ny jest z chwilą jego skasowania. Kontrola 
odbywa się podobnie, jak tradycyjnego bi-
letu papierowego. W trakcie kontroli należy 
jedynie okazać kontrolerowi wszystkie trzy 
ekrany elektronicznego biletu, a on już sam 
zweryfikuje ich ważność oraz oryginalność.  
Bliższe informacje znajdziemy na stronie:  
http://www.mobilet.pl/

BarBara stelMach-KUBasZcZyK 

BILET W TWOJEJ KOMÓRCE
moBiLET  to szybki i prosty sposób na zakup biletu za pomocą telefonu. Aplikacja pozwala nabyć 
bilet w każdym miejscu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez odliczania drobnych czy 
szukania otwartego punktu sprzedaży.
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Piotr Zemanek
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PAŹDZIERNIK W COK-u
W październiku COK „Dom Narodowy” zaprasza i młodszych, i starszych – w najlepsze trwają 
już zajęcia dla dzieci. A tych trochę starszych na pewno zainteresuje wycieczka do Poznania na 
pierwszą i jedyną w Polsce wystawę dzieł Fridy Kahlo i Diega Rivery. W Cieszynie będzie można 
zobaczyć „Brudnopisy”  – ok. 100 wydruków zapisków i notatek Tadeusza Kantora.

DLA KOLEKCJONERÓW SZTUKI
Galeria 12 w Cieszynie zaprasza na Kurs 

dla Kolekcjonerów Sztuki, dzięki któremu 
uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną 
wiedzę dotyczącą inwestowania w sztukę 
współczesną. Wykłady/spotkania prowa-
dzone będą przez ekspertów związanych 
z polskim rynkiem sztuki. Z pewnością dzię-
ki specjalistycznym wykładom, seria tych 
spotkań umożliwi zdobycie praktycznej 
wiedzy na temat wciąż rozwijającego się 
rynku polskiej sztuki współczesnej. Będą 
to zajęcia przygotowane zarówno dla po-
czątkujących kolekcjonerów jak i dla tych, 
którzy trochę już znają rynek sztuki. Zapra-
szamy do przestrzeni galerii od września 
do grudnia 2017. Pierwszy z wykładów 
odbędzie się 6 października o godz. 17:00. 

EMIGRANCI BEZ SZAŁU

„Emigranci bez szału” – spotkanie z obco-
krajowcami mieszkającymi w naszym regio-
nie ze wstępem dr hab. Bogusława Dziadzi. 

Goście opowiedzą między innymi o tym, jak 
znaleźli się w Polsce, o swoim życiu tutaj,  
podobieństwach i różnicach kulturowych, 
a także o rzeczach,  które najbardziej zasko-
czyły ich w naszym kraju. Spotkanie odbędzie 
się w COK „Domu Narodowym” 20.10.2017 r. 
o godz. 10:00.

POLSKI KONTEKST 
Zapraszamy na niecodzienne wydarzenie, 

jakim jest jedyna w Polsce wystawa twórczości 
Fridy Kahlo i Diega Rivery. Przyjazd do Pozna-
nia zaplanowano 28.10.2017 r. ok. godz. 11.00. 
Na początek zwiedzamy miasto z przewod-
nikiem, a następnie zaplanowany jest czas 
wolny w centrum miasta. Potem zwiedzamy 
wystawę „Frida Kahlo i Diego Riviera. Polski 
kontekst” (również indywidualne zwiedzanie 
ekspozycji). Po wystawie czas wolny i wyjazd 
z Poznania około 20.00. Powrót do Cieszyna 
około 3.0029.10.2017 r. Wycieczka organizo-
wana jest przez COK „Dom Narodowy” i Biuro 
Usług Turystycznych „Lipsa Travel”. Wyjazd 
zaplanowano 28 października 2017 r o godz. 

4.00. Cena: 180 zł/os (cena skalkulowana dla 
grupy minimum 35 osób, zapisy w COK i pod 
nr tel. 668 860 354)

BRUDNOPISY KANTORA 

W drugiej połowie lat 70. Tadeusz Kantor 
przygotował dla Galerii Foksal wystawę, któ-
ra nie została zrealizowana. Projekt zakładał 
ekspozycję jego „brudnopisów”: notatek, 
zapisków, różnego rodzaju rysunków etc., 
które powstawały przy okazji przygotowa-
nia spektakli teatralnych dla Teatru Cricot 
2. Kantor nigdy nie zrezygnował z realizacji 
tego projektu. Spakował scenariusz wystawy 
do teczki , opatrując adnotacją dla potom-
nych: Jeśli którą będzie uważał, że warto by 
ją zrealizować, może przez jakieś szczególne 
uczucie do mojej twórczości wystarczy, aby 
przejrzał ten materiał… Ekspozycja „brudno-
pisów” składa się z ok. 100 wydruków zapi-
sków, notatek etc. wykonanych w dużych, 
powiększeniach. Główny akcent wystawy 
został położony na bardzo ważne dla Kanto-
ra pojęcia: istoty twórczości i dzieła sztuki. 
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UWAŻAJ, PRZEDSIĘBIORCO!
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminie zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 684) określa szczególne uprawnienia wierzyciela  i obowiązki dłużnika związane z terminami 
zapłaty. W art. 10 ustawy o terminach w transakcjach handlowych ustawodawca przewidział 
sankcję finansową dla niesolidnych kontrahentów transakcji handlowych.

Wierzycielowi – od dnia nabycia 
uprawnienia do odsetek ustawo-
wych za opóźnienie w transak-
cjach handlowych – przysługuje 

od dłużnika, bez wezwania, równowartość 
kwoty 40 euro przeliczonej na złote według 
średniego kursu euro ogłoszonego przez 
NBP ostatniego dnia roboczego miesią-
ca poprzedzającego miesiąc, w którym 
świadczenie pieniężne stało się wymagal-
ne, stanowiącej rekompensatę za koszty 
odzyskania należności.

Przepisy ustawy o terminach w trans-
akcjach handlowych dotyczą zgodnie z art. 
2 powyższej ustawy następujących stron:

przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej

podmiotów prowadzących działalność, 
o której mowa w art. 3 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej

osób wykonujących wolny zawód
oddziałów i przedstawicielstwa przed-

siębiorców zagranicznych
zagranicznych przedsiębiorców, o któ-

rych mowa  w art. 1 ustawy o zasadach 
prowadzenia na terytorium Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej działalności gospo-
darczej w zakresie drobnej wytwórczości 
przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

przedsiębiorców z państw członkowskich 

Unii Europejskiej państw członkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

Przepisy ustawy nie mają natomiast 
zastosowania do:

długów objętych postępowaniami pro-
wadzonymi na podstawie przepisów Prawo 
upadłościowe

umów, na podstawie których wykonywane 

są czynności bankowe w rozumieniu art.5 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe

umów, których stronami są wyłącznie 
podmioty zaliczane do sektora finansów 
publicznych w rozumieniu przepisów o fi-
nansach publicznych

dostaw i usług, do których stosuje się art. 
346 ust. 1 lit. B Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

WyDZiał FinansoWy

Najpiękniejsze cieszyńskie ogrody 
Konkurs „Cieszyn miastem kwiatów 

i zieleni” doczekał się w tym roku już 
swojej 45. edycji. 

W piątek 29 września w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego wyróżnione zostały 
ogrody, które w mijającym sezonie za-
chwycały nie tylko mieszkańców miasta, 
ale przede wszystkim zachwyciły komisję 
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego oraz członków 
Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa 
w Cieszynie.

Ocenie poddane zostały nie tylko 
ogrody prywatne. Komisja zauważyła 
i doceniła również przestrzeń publiczną 
i przestrzeń wokół zakładów przemysło-
wych na terenie naszego miasta. Nagro-
dzone zostały także aranżacje balkonów.

Podziękowania na ręce uczestników 
konkursu i organizatorów złożył Burmistrz 
Cieszyna.  Wyróżnieni miłośnicy ogrod-
nictwa oprócz pamiątkowych dyplomów 

otrzymali sadzonki magnolii.
Wyróżnieni:
Natalia Tokarska, Fober Ewa Med-Fober 

Dent, Nord Flam Sp. z o.o., Jerzy i Jolanta 
Miłaszewicz, Joanna i  Wojciech Tobiasz, 
ks. Zdzisław Grochal - Rzymsko-Katolicka 
Parafia p.w. św. Elżbiety w Cieszynie, Rena-
ta i Tomasz Piechaczek, Barbara i Łukasz 
Pluta, Andrzej Bizek, Klaudia i Krzysztof 
Sztefka, Witold i Barbara Wieczorek, Zyg-
munt Czarnecki, Irena Czarnecka, Karin 

Walczysko, Maria Hernik-Piotrowska, Bo-
żena i Andrzej Sadlik, Amalia Krzywoń, 
Alina Szela-Kajstura, Barbara Banot, Jo-
anna Wisełka, Jolanta i Szczepan Kołek, 
Krystyna i Mieczysław Kwaśny, Gabriela 
Francuz, Zofia i Rudolf  Kania, Krystyna 
i Józef Gorgól, Wiesława i Stanisław Wisz-
niewscy, Liliana i Zbigniew Plinta, Barbara 
i Bogdan Panasiuk, Ewa Kajzar-Zachurzok, 
Rafał Kurowski, Beata Siostrzonek.

BsK

Wyróżnieni w konkursie na najpiękniejszy ogród
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PODZIĘKOWANIE DLA  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wszystkim biorącym udział w I Festiwalu Organizacji Pozarządowych – Cieszyńskim Przekładańcu 
organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom i klubom sportowy składamy serdeczne 
podziękowania. To dzięki Państwa zaangażowaniu i aktywności udało się zorganizować 
i przeprowadzić to – niezwykle wartościowe dla miasta i jego społeczności – wydarzenie.

Udział w festiwalu był okazją do 
zaprezentowania mieszkańcom 
Cieszyna wielkoobszarowości, 
różnorodności i bogactwa dzia-

łań lokalnych organizacji pozarządowych. 
Państwo doskonale tę okazję wykorzy-
stali stwarzając przy tym ciekawą ofer-
tę spędzenia czasu wolnego dla miesz-
kańców. Stwierdzić należy, że stoiska 
wystawiennicze, stoiska z gastronomią, 
występy, pokazy, multimedialna prezen-
tacja dorobku organizacji pozarządowych 
i debata społeczna doskonale wpisały 
się w oczekiwania społeczności miasta, 
powodując rzeczywiste ożywienie cie-
szyńskiego Rynku.

Dziękując organizacjom pozarządo-
wym za udział, zaangażowanie i aktyw-
ność Gminna Rada Działalności Pożytku 
Publicznego wyraża nadzieję, że impreza 
doczeka się kontynuacji,           a Festiwal 
stanie się corocznym świętem cieszyń-
skiej „pozarządówki”.

Już teraz planujemy na dzień 15 wrze-
śnia 2018 roku ponowne „przejęcie” 
cieszyńskiego Rynku przez trzeci sek-
tor. Serdecznie zapraszamy Państwa do 

współpracy i życzymy wielu sukcesów 
oraz satysfakcji z podejmowanych inicja-
tyw i prowadzonej działalności.

GM. raDa DZiałalnoŚci PożytKU PUBlicZneGo 

Dzień bez Samochodu w Cieszynie. 
W piątek, 22 września, nasze mia-

sto włączyło się w obchody Świato-
wego Dnia bez Samochodu. Kierowcy, 
którzy zrezygnowali tego dnia z jazdy 
samochodem, mogli bezpłatnie korzy-
stać z komunikacji miejskiej. Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie we współpracy 
z Fundacją Ekologiczną „ARKA” zorga-
nizował na rynku piknik promujący 
zachowania proekologiczne. 

W rozstawionych namiotach młodzież 
z cieszyńskich szkół zapoznawała się ze 
sposobami ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, korzyściami z segrega-
cji śmieci i dbania o czyste powietrze 
do oddychania. Zachęcano do jazdy ro-
werem i ruchu na świeżym powietrzu. 
Wszystko to odbywało się w formie gier 
edukacyjnych i zabawy. Na stacjonarnych 
rowerach, kręcąc pedałami, uczniowie 
wytwarzali energię elektryczną, która 
służyła do uruchomienia „kina rowero-
wego”, w którym wyświetlano filmy edu-
kacyjne. Szeroka tematyka ekologiczna 

przekazywana była uczniom w interesu-
jący i przystępny sposób. Na osobnym 
stanowisku Turystyczny Klub Kolarski 
„Ondraszek” oraz Serwis Rowerowy „GA-
BIPOL” promowali turystykę rowerową 

i prezentowali nowoczesne konstrukcje 
rowerowe. Akcja cieszyła się dużym za-
interesowaniem uczniów, mieszkańców 
Cieszyna i turystów.

BoGDan FiceK, WyDZiał oŚr

Edukacja ekologiczna na cieszyńskim Rynku

W ramach festiwalu wystąpiły również cieszyńskie marżoretki
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NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zby-
cia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców: 
- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. 
Srebrnej 1 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 8044/115858 części, 
- lokal mieszkalny nr 19 położony w budynku przy ul. 
Górnej 17 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 4598/112245 części, 
- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. 
Solnej 6 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 4697/67293 części. 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywie-
szony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie / Rynek 
1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, 
tj. od dnia 28 września 2017 r. do dnia 19 października 2017 r.

LOKAL UŻYTKOWY PRZY UL. ŚW. KRZYŻA
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. informuje, 
że przeznacza do najmu, w drodze dwuetapowego przetargu 
ustnego, nieograniczonego, lokal użytkowy położony na par-
terze budynku nr 1 przy Placu Św. Krzyża w Cieszynie o łącz-
nej powierzchni użytkowej 40.22 m2. Ogłoszenie o przetargu 
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. (ul. Liburnia 2, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu Budynków 
Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. bip.um.cieszyn.pl = zakładka 
Jednostki Organizacyjne = katalog Zakład Budynków Miejskich 
w Cieszynie Sp. z o. o. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o., ul. Li-
burnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. (33) 8523752.

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka 
nr 154 obr. 68 o pow. 0,2751 ha, obj. KW Nr BB1C/00051144/1 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie, położonej przy ul. Ładnej 39 w Cieszynie.
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 
24 października 2017 r. w godzinach od 1000 do 1030.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 325.000,- zł. Sprze-
daż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. w sali nr 126 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w for-
mie pieniężnej wadium w wysokości 16.500,- zł. Wadium 
należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 paź-
dziernika 2017 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING 

Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 
8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków fi-
nansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znaj-
duje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6) gdzie 
również można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
przetargu, tel. 33 4794 230 lub 33 4794 232.
Ogłoszenia o przetargach w pełnej treści zostały zamieszczo-
ne na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

CZĘŚĆ DZIAŁKI PRZY UL. GARNCARSKIEJ 
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził do wy-
najęcia na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej 
wykaz nieruchomości obejmujący część działki nr 42 obr. 41 
położonej w rejonie ul. Garncarskiej w Cieszynie o pow. 1 
m2. Przedmiotowy grunt przeznaczono do wynajęcia z prze-
znaczeniem na ustawienie bankomatu.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
(Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od 29 września  
2017 do 20 października 2017 r.

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza rokowania ograniczone 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszy-
nie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 2/97 obr. 57 o pow. 0,0145 ha, obj. KW nr 
BB1C/00047759/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Rokowa-
nia są ograniczone do właścicieli i użytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych do działki 2/97 obr. 57. Rokowa-
nia odbędą się w dniu 7 listopada 2017 r. w sali nr 126 Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1100. 
Cena wyjściowa do rokowań wynosi 8.000,- zł. Sprzedaż 
jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 
Osoby zainteresowane nabyciem mogą zgłaszać udział w ro-
kowaniach najpóźniej do dnia 2 listopada 2017 r. w zamkniętych 
kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub 
przesłać na adres: Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 
Cieszyn, z dopiskiem „Oferta – Mickiewicza dz. nr 2/97 obr. 57”. 
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki 
w kwocie 500,00 zł. Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu, 
przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. 
w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 w nie-
przekraczalnym terminie do 2 listopada 2017 r. (za termin 
wpłaty uważa się wpływ środków finansowych na ww. konto). 
Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znaj-
duje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
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Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6). Dodatko-
wych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. (33) 4794 231, (33) 4794 230. 
Ogłoszenia o przetargach w pełnej treści zostały zamieszczo-
ne na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

DZIERŻAWA - CEL REKREACYJNY
Uurmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że w dniu 16 października 
2017 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie o godzinie 
10:00 odbędzie się trzeci ustny przetarg nieograniczony na 
zagospodarowanie w formie dzierżawy na czas nieokreślony, 
z przeznaczeniem na cel rekreacyjny części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Cieszyn, położonej przy ul. Dział-
kowej w Cieszynie, oznaczonej jako działka 1/5 obr. 16, o pow. 
307 m2. Stawka wyjściowa przyjęta do przetargów wynosi 
0,30 zł/m2. Stawka ta będzie stanowić podstawę do określe-
nia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, płatnego do 
31 marca każdego roku, przy czym czynsz ten będzie podlegać 
rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen to-
warów i usług konsumpcyjnych. Uzyskana w przetargu stawka 
czynszu dzierżawnego zostanie zwiększona o obowiązującą 
stawkę podatku VAT (aktualnie 23%). Termin wpłacenia wa-
dium upływa 12 października 2017 r.
Z uwagi na przeznaczenie w planie zagospodarowania prze-
strzennego przedmiotowego obszaru pod projektowaną dro-
gę, na dzierżawionych gruntach nie można wznosić budynków 
i budowli trwale związanych z gruntem, a w przypadku rozwią-
zania umów dzierżawy wszelkie nakłady, ulepszenia przedmiotu 
dzierżawy i nasadzenia, o ile nie ma możliwości ich zabrania przez 
dzierżawcę, nie podlegają zwrotowi. Gmina Cieszyn w wieloletniej 
prognozie finansowej nie planuje na najbliższe lata budowy drogi.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
na tablicy Ogłoszeń UM w Cieszynie.
Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod nu-
merem telefonu (33)4794 230 lub (33) 4794 237

PRZYPOMNIENIE
Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.10.2017 r. upływa 
termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za III kwartał 2017 r.
Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

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

na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu

gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których  należność 
jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 
(33) 479 43 18, (33) 479 43 17,  lub na stronach internetowych: 
www.bip.um.cieszyn.pl,  www.um.cieszyn.pl.

UWAGA - OBOWIĄZEK DERATYZACJI
Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina o obowiązku prze-
prowadzenia deratyzacji  w okresach od 1 do 30 marca i od 1 
do 31 października oraz w każdym momencie pojawienia się 
gryzoni. Obowiązek ten wynika z zapisów regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, przyję-
tego uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna  Nr XXVII/146/15 z dnia 
30 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2016 r. poz. 348).

Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane 
budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługo-
wymi oraz gospodarstwa rolne.
Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji na terenie nieru-
chomości:
1. Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na wła-
sny koszt i we własnym zakresie.
2. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (pre-
paratów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki społecznej lub posiadających atest Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie.
3. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:

dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą  służyć 
gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. 
otwory w drzwiach, podłogach,

usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady 
mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.
4. Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania 
w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności: na 
podwórzach, w osłonach śmietnikowych, na strychach, w piwni-
cach i budynkach gospodarczych. Preparat należy umieszczać 
w  narożnikach  pomieszczeń  i wzdłuż  ścian,  na  ścieżkach  prze-
mieszczania  się  gryzoni i w miejscach  ich  żerowania, itp. W miej-
scach wyłożenia preparatów należy nakleić ulotkę ostrzegającą 
o deratyzacji  o treści: „UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania  
gryzoni! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”
Ulotka powinna zawierać datę przeprowadzania deratyzacji. Po 
zakończeniu deratyzacji ulotki należy usunąć.
5. Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miej-
scach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miej-
sca wyłożenia preparatów były niedostępne dla kotów wolno 
żyjących oraz ptaków. W trakcie wyłożenia preparatów należy 
zwiększyć nadzór nad dziećmi, aby nie przebywały same w miej-
scach wyłożenia preparatów.
6. W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych 
oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco 
usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych 
w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania dera-
tyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.
7. Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty 
do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji 
preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępo-
wać zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.
8. Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowa-
dziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
Uwaga! Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega ka-
rze grzywny zgodnie z:

art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o. ogła-
sza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czyn-
szu za dzierżawę czterech nieruchomości gruntowych, każda 
o powierzchni ok. 1,00 m² położonych na terenie cmentarzy 
komunalnych przy ul. Katowickiej (2x1,00m²), przy ul. Halle-
ra (1x1,00m²) oraz ul. Ładnej (1x1,00m²) na czas określony, 
z przeznaczeniem na postawienie automatu z wkładami do 
zniczy. Przetarg odbędzie się w Dziale Cmentarzy przy ul. Ka-
towickiej 34 w Cieszynie, w dniu 13 października 2017r. o godz. 
10.00. Szczegółowych informacji udziela Dział Cmentarzy, tel. 
33 8521136.
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

6-11.10, g. 17:15, 19:45 Botoks (thril-
ler), Polska, 18

12.10, g. 17:15 Botoks (thriller), Pol-
ska, 18

13-18.10, g. 20:15 Botoks (thriller), 
Polska, 18

19.10, g. 17:30 Botoks (thriller), Pol-
ska, 18

6-12.10 15:30 Tarapaty (przygodowy 
film familijny), Polska, 6

13-18.10, g. 15:00 LEGO® NINJAGO: 
film – dubbing (animowany/familijny/
przygodowy), USA/Dania, 6

15-18.10, g. 16:45, 18:30 Dwie korony 
(dokument fabularyzowany), Polska, 12

19.10, g. 16:00 Dwie korony (doku-
ment fabularyzowany), Polska, 12

TEATR IM. 
A. MICKIEWICZA
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

07.10, g. 19:00 „Nie mów nikomu” – 
Scena Robocza – Centrum Rezydencji 
Teatralnej, Poznań

08.10, g. 19:00 Jaromir Nohavica – kon-
cert finałowy

10.10, g. 19:00 Edyta Geppert – re-
cital – koncert charytatywny na rzecz 
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem” 

11.10, g. 9:00, 11:30 Spektakl teatralny 
„Pan Tadeusz” – oferta specjalna dla 
młodzieży ; rezerwacja biletów: 698-
058-57

14.10, g. 16:00 Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej – uroczysta inau-
guracja roku akademickiego 2017/2018

20.10, g. 19:00 Koncert z okazji  99 
Rocznicy Powołania Rady Narodowej 
Śląska Cieszyńskiego w wykonaniu BIG 
SILESIAN BAND oraz solistów, gość 
specjalny wieczoru – Waldemar Malicki

BIBLIOTEKA
MIEJSKA
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

06.10, g. 15:00 WyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

09.10, g. 15:00 English story -warszta-
ty językowo-plastyczne

10.10, g. 10:00 Cieszyniacy czytają 
Dzieciom

10.10, g. 15:00 Warsztaty bibliotera-
peutyczne – warsztaty o charakterze 
biblioterapeutycznym (stała grupa)

11.10, g. 10:00 Gromadka Uszatka – 
spotkanie rodzinnej grupy zabawowej

11.10, g. 15:00 Strefa czytania -warsz-

taty literacko-plastyczne

13.10, g. 15:00 WyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

16.10, g.15:00 English story -warszta-
ty językowo-plastyczne

17.10, g. 15:00 Warsztaty bibliotera-
peutyczne – warsztaty o charakterze 
biblioterapeutycznym (stała grupa)

18.10, g. 10:00 Gromadka Uszatka – 
spotkanie rodzinnej grupy zabawowej

18.10, g. 15:00 DalEKOwzroczni – 
warsztaty edukacyjno-plastyczne

20.10, g. 15:00 WyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

COK 
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 25 20

06.10, g. 10:00 Rusz się seniorze – 
zajęcia ruchowo-taneczne

06.10, g. 11:00 Zamotane latino – 
zajęcia taneczne w chustach dla mam 

z dziećmi

06.10, g. 17.00 Kurs dla kolekcjone-
rów sztuki

07.10, g. 13.00 Musical Project – pró-
by, warsztaty

07.10, g. 17:00 „Biedny Tom” - pre-
miera spektaklu „Sceny Otwartej” pod. 
kier Johna Whitewood’a (bilety- 15 zł 
w COK)

09.10, g. 15:00 Cieszyńskie Gwiaz-
deczki – grupa taneczno-mażoretkowa

09.10, g. 15:00 Szkółka szachowa dla 
dzieci

10.10, g. 15.30 Warsztaty wokalne 
(Strefa Podziemna COK)

10.10, g. 16:00 Zajęcia baletowe dla 
dzieci

11.10, g. 16:30, 18.00 Język z kulturą – 
kulturalny czeski

11.10, g. 16.00 Hip-hop – zajęcia 
taneczne dla dzieci
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11.10, g. 20:00 Latino solo – warszta-
ty taneczne

11-20.10 XXVIII Dekada Muzyki Orga-
nowej, Chóralnej i Kameralnej  
(kościoły Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 
– wstęp wolny, szczegóły na afiszach, 
FB i www.domnarodowy.pl)

12.10, g. 15:30 Zajęcia teatralne dla 
dzieci

12.10, g. 16:00 Pracownia malarstwa 
i rysunku zaprasza…

16.10, g. 15:30 Warsztaty gitarowe 
(Strefa Podziemna COK)

16.10, g. 20:00 Fit Joga

17.10, g. 18:00 Amatorska Grupa 
Gitarowa

18.10, g. 15:30 Warsztaty rytmiczne 
(Strefa Podziemna COK)

19.10, g. 15:00 Pracownia ceramiki 
(Zamek Cieszyn)

19.10, g. 17:00 Freestyle – zajęcia 
taneczne

20.10, g. 10.00 „Emigranci bez szału” 
– spotkanie z obcokrajowcami mieszka-
jącymi w naszym regionie 

ZAMEK CIESZYN
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

21.10.2017 Jak zaprojektować kom-
pas? – prowadzący: Alicja Bąk-Żerebiec

Punkt Informacji Turystycznej 
czynny pon.-ndz.: 10:00–18:00

Sklep Zamku Cieszyn (w Oranżerii): 
czynny wt.-ndz.: 10:00–18:00 

Wieża Piastowska i Rotunda św. Mi-
kołaja i św. Wacława: czynne codzien-
nie: 9:00-19:00

WYSTAWY
Do 8.10.2017 Rzeźba - wystawa prac 

Katarzyny Fober (Rotunda, Wzgórze 
Zamkowe)

Do 15.10.2017 Beskidy sprzed pół-
wiecza – wystawa fotografii Jana Siko-
ry (Basteja, budynek B, Zamek Cieszyn)

Do 15.10 Mieszczanie Cieszyńscy – 
wystawa fotografii  Mariana Siedlacz-
ka, Cieszyńska Wenecja, ul. Przykopa 

Do 15.10 Z szafy kolekcjonera. Karol 
Bojda i jego pasje (pracownia, budynek 
B, Zamek Cieszyn) 

Do 22.10 Dizajn w przestrzeni 
publicznej. Mamy problem? – Zamek 
Cieszyn, sala wystawowa, budynek 
A Oranżeria

Do 22.10 Sploty na fali – ASP Kraków 
i Stowarzyszenie Sefrenta

MUZEUM ŚLĄSKA
CIESZYŃSKIEGO
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

Muzeum czynne: wt., czw., pt., 

sob., niedz.: 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00; śr.: 12:00,13:00, 14:00, 
15:00, 16:00; pon.: nieczynne.

25.10.2017 Nowe nabytki w Dziale 
Archeologii MŚC – Zofia Jagosz-Zarzyc-
ka w ramach Spotkań Szersznikowskich 
2017 

KSIĄŻNICA 
CIESZYŃSKA
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. 
w godz. 8:00-18:00, sob. 9:00-15:00 
„Ojcowie nasi i bracia Polacy ewangeli-
cy” (wernisaż 14.06, g. 15:00, wystawa 
plenerowa na Rynku w Cieszynie)

do 31.10 Dziedzictwo reformacji (wer-
nisaż 16.06, g. 18:00, galeria Książnicy 
Cieszyńskiej)

MUZEUM
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 33 851 16 30

Do 07.11 Kobiety mojego życia – 
exlibrisy Oli Hachuły, absolwentki 
Uniwersytetu Śląskiego na kierunku 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych 
Czynne: wt.-pt. 10:00-16:00. W sezonie 
turystycznym (maj-wrzesień) również 
w soboty i niedziele: 14.00-18.00. 
Zwiedzanie i udział w warsztatach gra-
ficznych, introligatorskich i typograficz-
nych dla grup w każdym dniu tygodnia 
po uzgodnieniu terminu: 696 652 114 
lub osobiście.

MUZEUM 
4. PUŁKU
STRZELCÓW P.
Bezpłatne zwiedzanie muzeum 

(ul. Frysztacka 2) możliwe po wcze-
śniejszym kontakcie tel. 604 833 667, 
Krzysztof Neścior.

OCKIR
06.10, g. 16:30 Rodzinne Warsztaty 

z Tradycją – warsztaty tkackie, wstęp 
wolny, ilość miejsc ograniczona, zapisy 
w OCKiR tel. 536 050 906 (org. FAS 
Cieszynianka, OCKiR)

09.10, g. 13:00  ZDROWY START: po-
stawa ciała i napięcie mięśniowe – co 
powinno niepokoić rodziców – warsz-
taty z fizjoterapeutą dziecięcym Anną 
Schab dla rodziców małych dzieci, 
zapisy FB: ABC Klub Rodziców (org. ABC 
Klub Rodziców, OCKiR)

09.10, g. 17:00 Japonia – prelek-
cja multimedialna Janiny Hławiczki 
w ramach spotkań Sekcji Miłośników 
Podróży (org. UTW, OCKiR)

16.10, g. 17:00 Rodzinne Warsztaty 
z Tradycją – pieczywo, wstęp wol-

ny, ilość miejsc ograniczona, zapisy 
w OCKiR tel. 536 050 906 (org. FAS 
Cieszynianka, OCKiR)

18.10, g. 17:00 Reformacja i kontr-
reformacja na Śląsku Cieszyńskim 
– spotkanie z Marcinem Gabrysiem 
w Dyskusyjnym Klubie Propozycji 
„Podgórze” (org. Koło nr 2 „Mały Ja-
worowy” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 
OCKiR)

21.10, g. 18:00 „Wariat i zakonnica” S. 
I. Witkiewicza w wykonaniu adeptów 
Studia Sztuki Bogusława Słupczyń-
skiego (bilety: 15 zł do nabycia przed 
spektaklem)

CZYTELNIA 
I KAWIARNIA 
„AVION“
07.10, g. 11:00 „Coś heroicznie 

marzycielskiego, szaleńczego i nie-
realnego…” – dyskusja panelowa 
o doświadczeniach dysydentów 
z Czechosłowacji i Polski w ramach 
międzynarodowego festiwalu teatral-
nego Bez Granic 

09.10, g. 17:00 Dyskusyjny Klub Czy-
telników PL - „Inferno” Dana Browna 

10.10, g. 17:00 Grupy partyzanckie 
w Trzynieckiem i Jabłonkowskiem – 
wykład PHDr Petra Majera

13.10, g. 17:00 Bez stereotypów - Po-
lacy i Czesi o sobie nawzajem (polsko-
-czeski salon dyskusyjny). spotkanie 
z paraolimpijczykami: kulomiotem 
Januszem rokickim oraz łucznikiem 
Davidem Drahonínským. 

18.10, g. 17:00 Śladami protestan-
tyzmu na Śląsku Cieszyńskim - Jerzy 
Trzanowski oraz 500-lecie Reformacji

19.10, g. 17:00 Petr Bezruč – wykład 
o życiu i twórczości barda. W tym roku 
obchodzimy 150-lecie jego urodzin 
oraz 60-lecie śmierci.  

20.10, g. 17:00 Par Avion - program 
Renaty Putzlacher-Buchtovej oraz 
Radovana Lipusa

Do 30.10 Wystawa grafik Bronisława 
Liberdy

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW,  

ul. Stary Targ 2, tel. 603 217 533, 
pon.-pt. g. 10:00-16:00, sob.-niedz. po 
uzgodnieniu telefonicznym.

MUZEUM PROTESTANTYZMU  
Czytelnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy ponie-
działek i środę w godz. 15:30 do 19:00. 
Czytelnia budynek Parafii pl. Kościelny 
6 (II p.)

14.10, g. 9:30-19:30 V KONGRES 
KOBIET ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO - 
ekologia w kobiecej perspektywie, czyli 
jak oszczędzać w domu i firmie, Zamek 
Cieszyn
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WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9,  
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.cie-
szyn.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
Ochotniczych Hufców Pracy w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Górny Rynek 1  
(wejście od ul. Szerokiej)
Biuro czynne od pn – pt. 7:45 - 15:45
tel. 502-031-659 e-mail: osz.cieszyn@ohp.pl; osz.
ohp.cieszyn@gmail.com

Punkt konsultacyjno-informacyjny 
dla osób nadużywających środków 
psychoaktywnych oraz ich rodzin
ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31

Zespół Interdyscyplinarny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Punkt  
Konsultacyjn-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

Klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości  
pon., czw., pt. 16.00–20.00  
i wt., śr. 11.00–15.00: 33 852 40 00

GRUPA AA „DROMADER” -
 Mitingi AA - Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3,  
spotkania w każdą niedzielę miesiąca  
o godz. 17.00.

Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny w piątki w godz. 11.00-20.00

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

Urząd Miejski
Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl

Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60,  
www.zbm.cieszyn.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00,  
www.zgk.cieszyn.pl

Dyżury aptek
Farmarosa ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

POLUB CIESZYN NA FB
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi imprez, kon-
kursy itd. – to wszystko na www.facebook.com/
CieszynRobiWrazenie.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Cieszynie. 
Wejdź na www.cieszyn.pl w zakładce Newsletter 
podaj swój adres e-mail, a będziesz otrzymywał 
na skrzynkę mailową informacje o ważnych wyda-
rzeniach w naszym mieście.

ZGŁOŚ IMPREZĘ NA WWW.CIESZYN.PL
Organizatorów imprez odbywających się 
w naszym mieście zachęcamy do skorzystania 
z możliwości bezpłatnej promocji polegającej na 
zgłoszeniu imprez do Kalendarium na stronie in-
ternetowej miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl 
prosimy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją im-
prezę do kalendarium” i wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego.

INFORMACJA SMS
Zarejestruj się w Miejskim Systemie SMS-owym. 
Otrzymuj powiadomienia SMS o wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, a także ostrzeżenia 
i komunikaty. Wejdź na stronę www.cieszyn.pl 
i podać swój numer telefonu.

WIADOMOŚCI 
RATUSZOWE Informator Urzędu  

Miejskiego w Cieszynie

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie, ISSN: 1234-1746. Nakład: 7.000 szt.
Wydawca:  
Urząd Miejski w Cieszynie 
Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 42,  
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Zespół redakcyjny:  
Marzena Kocurek, Barbara Stelmach-Kubaszczyk,
Damian Czarnecki

Redaktor naczelna: Renata Karpińska 
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski
Druk: PP Modena sp. z o.o.,  
ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn

KINGA RYCHŁY 
jest uczennicą II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Lubi spędzać 
czas aktywnie i kocha zwierzęta. Jest właścicielką pięknej suni 
Sophie. 

Szczeniak o zniewalającym spojrzeniu i spokojnym usposobieniu 
został znaleziony niedawno. Maluch powinien jak najszybciej znaleźć 
kochający dom i zapomnieć, że kiedykolwiek był w schronisku.    

Numer ewidencyjny: 284/2017.

 PRZYTUL PSISKO
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że poszukiwania zaginionego psa 
dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszynie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

MARCIN GESING 
 jest operatorem kamery oraz dronów. Związany z portalem Śląska 
Cieszyńskiego ox.pl. Właściciel 18-letniego pieska adoptowanego ze 
schroniska. Uwielbia podróże.

Wader jest uroczym urwisem w wieku około 2 lat. Mimo, że jest dużym 
psem (ok. 70 cm), zachował wdzięk i energię szczeniaka. Znaleziony 21 
sierpnia 2017 roku w Ustroniu.    

Numer ewidencyjny: 249/2017.
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MAJOR JÓZEF  
GRUDZIEŃ-GRUDZIŃSKI
W ostatnich latach przywraca się pamięć o wielu bohaterach narodowych, dzięki którym 
możemy żyć dzisiaj w niepodległej Polsce i ujawnia nowe fakty związane z ich działalnością. Taką 
osobą jest major kawalerii Józef Grudziński, człowiek szlachetny i prawy – wielki patriota, który 
całe swoje życie poświęcił służbie w obronie Ojczyzny. 

W czasie wybuchu I wojny świa-
towej wstąpił jako ochotnik do 
Legionów Polskich Józefa Piłsud-
skiego, aby walczyć o odzyska-

nie przez Polskę niepodległości. Po udziale 
w Kampanii Wrześniowej w 1939r. trafił do 
niemieckich obozów jenieckich, w których 
przebywał do końca II wojny światowej. 
Walczył o wolną Polskę, pozostając do koń-
ca wierny hasłu: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Za 
szczególne zasługi w czasie swojej służby 
wojskowej został odznaczony m.in. Krzyżem 
Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1918-21 oraz Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
1918-1928. Odznaczenia te były nadawane 
za czyny spełnione w specjalnie ciężkich wa-
runkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, 
z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie 
prawa, nietykalności granic państwowych 
oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.

KRÓTKIE DZIECIŃSTWO
Major Józef Grudziński (z domu Grudzień) 

urodził się 29 grudnia 1894 roku w Biskupi-
cach Radłowskich w gminie Radłów (ówcze-
sny powiat brzeski). Rodzice: Jan Grudzień 
i Katarzyna (z domu Ziejka) mieszkali w Bi-
skupicach Radłowskich pod numerem domu 
120 i mieli czworo dzieci: Jana, Annę, Józefa 
i Stanisława. Ojciec był kowalem, a poza tym 
prowadzili gospodarstwo rolne. Przed do-
mem znajdowała się istniejąca do tej pory 
kapliczka św. Jana.  Dom spłonął 7 września 
1939r. podczas działań wojennych, które miały 
miejsce na tym terenie, ojciec Józefa zmarł 
w wyniku poniesionych wtedy ran. Mama 
Katarzyna zmarła wcześniej, w 1927 roku.

MŁODOŚĆ
Mózef po ukończeniu I Gimnazjum Męskie-

go w Tarnowie chciał zostać lekarzem i  zdał 
egzaminy na wydział medyczny Uniwersytetu 
Lwowskiego. Tam studiował przez dwa lata 
do czasu wybuchu I wojny światowej. Wtedy 
postanowił wybrać służbę w obronie Ojczy-
zny i zgłosił się jako ochotnik do Legionów 
Polskich. W styczniu 1915r. zostaje ranny w bi-
twie pod Rafajłową. W lipcu 1916r. ukończył 

Szkołę Ekonomiczno-Administracyjną przy 
Komendzie Legionów Polskich, po której przy-
dzielony został do Stacji Zbornej Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego we Lwowie. 
Od 1.01.1917r. był sierżantem, a następnie 
uzyskał stopień chorążego rachunkowego. 
Wiosną 1917r. służył jako oficer kasowy III ba-
talionu 2. Pułku Piechoty Legionów Polskich, 
a po kryzysie przysięgowym w 2. Pułku Uła-
nów Legionowych. Po udziale w bitwie pod 
Rarańczą w dniach 15-16.02.1918r. został  
internowany w Synowódzku na Ukrainie, 
gdzie przebywał do 13.03.1918r., a następ-
nie oddelegowany został na front włoski. 
W Wojsku Polskim służył od 1.11.1918r., zwe-
ryfikowany jako podporucznik rachunkowy 
ze starszeństwem z 1.03.1918 roku.

WOJSKOWA KARIERA
Od października 1919r. służy w 2. Pułku 

Szwoleżerów Rokitniańskich w Bielsku, któ-
ry w 1918 r. odtworzony został z dawnego 
2 Pułku Ułanów Legionowych. 1.01.1920r. 
awansuje do stopnia porucznika. W latach 
1918-1919 bierze udział w wojnie polsko-
-ukraińskiej, a w latach 1919-1921 w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Od 1923r. jest rotmi-
strzem 2. Pułku Szwoleżerów, a do 1924 
pełnił obowiązki dowódcy (pod nazwiskiem 
Grudzień). 1.01.1927r. został awansowany do 
stopnia majora. W 1924r.  zmienił nazwisko 
na Grudziński, gdyż takie były wtedy wyma-
gania w tamtej jednostce podczas nadawania 
wyższych stopni oficerskich. 

W roku 1924 i 27 roku reprezentował 
barwy pułku w krajowych zawodach kon-
nych, na których zdobywał wiele nagród. Od 
1928r., po przeniesieniu 2. Pułku Szwoleże-
rów Rokitniańskich z Bielska do Starogardu 
Gdańskiego, zostaje kwatermistrzem 3. Puku 
Ułanów, (który w 1938 roku otrzymał nazwę 
wyróżniającą „Ułanów Śląskich”), a od marca 
1930r. pełni funkcję kwatermistrza 9. Pułku 
Ułanów Małopolskich im. Podpułkownika 
Józefa Borkowskiego. Od  28 stycznia 1931r. 
do 1932r. był zastępcą dowódcy stacjonu-
jącego w Kraśniku 24. Pułku Ułanów im. 
Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława 
Żółkiewskiego. 7 kwietnia 1934r. zostaje 
Rejonowym Inspektorem Koni w Kownie 
oraz Bielsku na Śląsku. 

W 1939r. bierze udział w Kampanii Wrze-
śniowej jako oficer łącznikowy, a w paździer-
niku zostaje internowany na terenie Rumunii. 
14.03.1941r. zostaje przeniesiony do Oflagu 
VI-E w Dorsten, a następnie 17.09.1942r. do 
Oflagu VI-B w Dössel na terenie Niemiec jako 
jeniec o nr 252. W obozie przebywał do mo-
mentu jego wyzwolenia w dniu 01.04.1945r. 
Od kwietnia 1945r. do lipca 1947r. zostaje 
mianowany przez Polską Misję Wojskową 
przy Dowództwie Brytyjskiej Armii Renu 
Dowódcą byłego Obozu dla Jeńców Wo-
jennych nr 132 w Rhedzie. Po zakończeniu 
działalności wojskowej w 1947r. wrócił do 
kraju i wraz z żoną Heleną mieszkali do koń-
ca w Cieszynie. Zmarł 13.08.1961r. i został 
pochowany na Cmentarzu Centralnym przy 
ul. Katowickiej.

helena DraGan

Wybrane źródła:
Centralne Archiwum Wojskowe I.120.1.128;
Urząd Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych;
Wojskowe Biuro Badań Historycznych;
 Polski Czerwony Krzyż;
Centralne Archiwum Wojskowe Wojsko-

wego Biura Historycznego;
K. Stefan: „Prawie jak słownik”; Oss. 

Rkps. 15812 I/1,CAW;
„Lista Starszeństwa Oficerów Legionów 

Polskich”, Warszawa 1917
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