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FESTIWAL 
WATCH DOCS
Kolejna edycja przeglądu filmów 
dokumentalnych.
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WYRÓŻNIENIE
Eugeniusz Raabe zdobywcą 
Lauru „Srebrnej Cieszynianki”.
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GWIAZDY  
W CIESZYNIE
W teatrze wystąpią Kasia Moś  
i Big Silesian Band.
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Więcej na S. 2 

RARA AVIS 
TESSINENSIS
Zapraszamy na jubileuszową 
wystawę w Książnicy Cieszyńskiej.

S. 9 

Cieszyn i Czeski Cieszyn zabrzmią muzyką organową już po raz trzydziesty! 
W ramach jubileuszowej edycji Międzynarodowej Dekady Muzyki Organowej, 
Chóralnej i Kameralnej zaplanowano wyjątkowe koncerty po obu stronach Olzy. 
Nie można tego przegapić!
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16.10, środa, godz. 19:00, Kościół św. 
Marii Magdaleny (Cieszyn)

KONCERT INAUGURACYJNY „Z MUZY-
KĄ PRZEZ WIEKI”

Wystąpią: orkiestra „Camerata Im-
puls”; Małgorzata Kaniowska – dyrygent.

Koncert realizowany we współpracy  
z Instytutem Sztuk Muzycznych Wydzia-
łu Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

17.10, czwartek, godz. 18:00, Evan-
gelický Kostel na Kivách (Český Těšin)

MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Wystąpią: Hana Fialová – zpěv; Jakub 

Žídek – klavír.
18.10, piątek, godz. 18:00, Kulturni 

a Společenské Středisko „Střelnice” 
(Český Těšin)

HOUSLOVÝ RECITÁL
Wystąpią: Dalibor Karvay – housle; Ivo 

Kahánek – klavír.
19.10, sobota, godz. 19:00, Kościół 

św. Elżbiety (Cieszyn)
VIVA IL MONIUSZKO
Wystąpią: Wyższobramski Chór Kame-

ralny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  

XXX Dekada
Nie lada gratka dla 
melomanów! Cieszyński 
Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy” - COK i Kass 
Střelnice zapraszają na XXX 
Międzynarodową Dekadę 
Muzyki Organowej, Chóralnej 
i Kameralnej, w ramach której 
od 16 do 25 października 
w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie odbywać się będą 
darmowe koncerty!

w Cieszynie, Katolicki Chór Kościelny „Lut-
nia” przy Parafii pw. św. Marii Magdaleny 
w Cieszynie, Chór Kameralny Parafii pw. 
św. Jerzego w Puńcowie; Urszula Nogow-
czyk – sopran, Ilona Matuszek – alt, Leszek 
Pitry – tenor, Piotr Sikora – tenor/baryton, 
dyrygent, Tomasz Piwko – tenor/bary-
ton, dyrygent, Marta Wierzgoń – organy.

20.10, niedziela, godz. 18:30, Kaplica 
ss. Boromeuszek (Cieszyn)

Z HARFĄ W OGRODZIE – POLSKIE PIE-
ŚNI LIRYCZNE

Wystąpią: Katarzyna Wiwer – sopran; 
Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa.

21.10, poniedziałek, godz. 18:00, Evan-
gelický Kostel na Kivách (Český Těšin)

NOKTURNO PRO VARHANY, HOUSLE
Wystąpią: Jaroslav Svěcený – housle, 

Michaela Káčerková – varhany.
22.10, wtorek, godz. 18:00, Kościół 

św. Trójcy (Cieszyn)
MUZYKA MOJEJ DUSZY
Wystąpią: Dumitru Harea – fletnia 

Pana; Marcin Ciszewski – kontratenor; 
Ewa Bąk – organy.

23.10, środa, godz. 18:00, Evange-
lický Kostel na Kivách (Český Těšin)

NA SKRZYDŁACH MUZYKI
Wystąpią: Chór Kameralny „Amici”, 

Chór Kameralny „A piacere” Instytutu 

Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk 
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, Orkiestra Smyczkowa Insty-
tutu Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki  
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, Hubert Miśka – tenor, 
Michał Czok – bas, Wioletta Krusberska 
– fortepian, Danuta Zoń-Ciuk – dyrygent.

24.10, czwartek, godz. 18:00, Kościół 
Jezusowy (Cieszyn)

NIEWYJAŚNIALNA RZECZYWISTOŚĆ 
– MUZYKA...

Wystąpią:  Anna Gutowska – skrzypce; 
Marek Kudlicki – organy.

25.10, piątek, godz. 18:00, Kostel Nej-
světějšiho Srdce Ježísova (Český Těšin)

ZÁVĚREČNÝ KONCERT „VIVALDI PO-
NAŠYMU”

Wystąpią: Jiří Vodička – housle; Came-
rata Janáček; Pavel Doležal – umělecký 
vedoucí; Marta Wierzgoň – umělecký 
přednes.

Dyrektor artystyczny: Grażyna Dur-
low; prowadzenie koncertów: Grażyna 
Durlow, Alena Hasáková, Marta Wierz-
goň. Organizator zastrzega zmiany  
w programie. Wstęp na wszystkie kon-
certy jest wolny. 

COK

Książnica Cieszyńska zaprasza pasjona-
tów historii i miłośników książek na prelek-
cję poświęconą księgarniom, jakie działały  
w tym mieście od XVIII w. do 1939 r. Spotka-
nie odbędzie się w piątek 25 października  
o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Książ-
nicy Cieszyńskiej.

Nazwy niektórych z nich, jak np. księgarni 
Edwarda Feitzingera czy Księgarni „Kresy”, 
być może przetrwały w pamięci do dziś, wiele 
jednak zostało całkowicie zapomnianych, 
choć w swoich czasach cieszyły się dużą 
renomą. Najstarsza z nich długo nie była 
znana nawet historykom, a jej istnienie 

DAWNE CIESZYŃSKIE KSIĘGARNIE
stwierdzone zostało w wyniku odkrycia do-
konanego w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. 
Podczas prezentacji przedstawieni zostaną 
właściciele poszczególnych księgarń, dzie-
je ich firm, a także oferowany asortyment, 
który zresztą w dzisiejszych czasach wy-
dać się może zaskakujący.  Jako że wykład 
zorganizowany zostanie w ramach cyklu 
„Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy 
Cieszyńskiej”, nie zabraknie na nim poka-
zu zabytkowych wydawnictw związanych 
z działalnością dawnych cieszyńskich firm 
księgarskich. 

Książnica cieszyńsKa
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Big Silesian Band to profesjo-
nalna orkiestra rozrywkowa, 
założona z początkiem 2008 
roku z inicjatywy dyrygenta 

zespołu – Joachima Krzyka. Uznawana 
jest za jeden z najlepszych big bandów 
w Polsce. Zespół jest laureatem mię-
dzynarodowych nagród muzycznych 
i finalistą programu „Mam Talent”. 
Posiada w swoim repertuarze ponad 
500 aranżacji największych przebojów 
polskiej i światowej muzyki rozrywko-
wej, filmowej i tanecznej. Orkiestra  
z powodzeniem występuje zarówno  
w salach koncertowych, jak i podczas 
imprez plenerowych, zdobywając uzna-
nie każdej publiczności.

Kasia Moś, reprezentantka Polski na 
62. Konkursie Piosenki Eurowizji (2017 r.). 
Ukończyła szkołę muzyczną im. Fryderyka 
Chopina w Bytomiu, w klasie wiolonczeli 
i fortepianu oraz Akademię Muzyczną  

Gwiazdy w Cieszynie
Przypominamy - przed nami niezwykły koncert! Na deskach Teatru im. A. Mickiewicza wystąpią orkiestra 
rozrywkowa Big Silesian Band oraz znana wokalistka Kasia Moś. Impreza organizowana jest z okazji 101. 
rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Zapraszamy 17 października o godz. 18:00! 

P ięciokondygnacyjny budynek 
teatru został zaprojektowany 
przez architektów z Wiednia - 
Ferdynanda Fellnera i Herman-

na Helmera, którzy w swoim dorobku 
mieli 48 teatrów, m.in. w Wiedniu, 
Berlinie, Toruniu i Łańcucie. Zaintere-
sowani będą mogli dowiedzieć się nie-
co więcej o historii tego imponującego 
budynku, zobaczyć kulisy, obejrzeć, jak 
wygląda scena z perspektywy aktora,  
a także odwiedzić inne pomieszczenia 
teatru. Jak dawni, austriaccy budowniczy 
poradzili sobie z dopływem powietrza 
na salę, w czasach, gdy nie było jeszcze 
klimatyzacji? Czy scena, która się tam 
znajduje, jest obrotowa? Do czego słu-
ży żelazna kurtyna? Tego wszystkiego 
i jeszcze więcej będą mogli Państwo 
dowiedzieć się podczas zwiedzania bu-
dynku teatru z dyrektorem tej placówki. 
Zapraszamy, wstęp wolny! 

aB

Zwiedzanie Teatru
Jakie plany na sobotę? Wizyta w Teatrze im. A. Mickiewicza! 12 października w godz. 12:00-14:00 
zapraszamy na zwiedzanie tego szczególnego miejsca. A będzie to ciekawie spędzony czas,  
bo ten ponad stuletni budynek skrywa wiele tajemnic! 

im. Karola Szymanowskiego w Katowi-
cach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw-
kowej. Brała udział w takich festiwalach 
jak: Spring Break, Top Trendy, Woodstock 
czy Festiwal w Opolu. W 2015 roku wyda-
ła swój debiutancki album „Inspiration”. 
Wokalistka ma również na koncie muzycz-
ne przygody telewizyjne – była finalistką 
III edycji programu „Must be the Music” 
oraz wzięła udział w 8. edycji show „Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo”. Obecnie artystka 
pracuje nad swoim drugim albumem.

Bilety w cenie 15, 20, 30 zł są do kupie-
nia na stronie internetowej Teatru: www.
teatr.cieszyn.pl. Podczas imprezy zosta-
nie również wręczona Nagroda Miasta 
Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury. Serdecznie zapra-
szamy! 
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PIĄTEK, 11.10.2019 
16:00 „Centralny dworzec autobusowy” 

75’ 2018 Czechy reżyseria: Tomáš Elšík 
Tytułowy dworzec znajduje się w po-

łudniowym Tel Awiwie. Największy na 
świecie brutalistyczny betonowy potwór, 
budowany przez niemal trzydzieści lat, po 
ukończeniu okazał się kompletnie niefunk-
cjonalny. Ale kilometry bezużytecznych 
korytarzy, w których momentalnie traci 
się poczucie czasu i przestrzeni, kryją  
w sobie wiele zadziwiających tajemnic.

Wprowadzenie: Jessica Kufa
17:40 „Czeski Allah” 100’ 2017 Czechy 

reżyseria: Zuzana Piussi
W swoim filmie Zuzanna Piussi przy-

gląda się obu stronom debaty o uchodź-
cach, bo choć w Czechach – podobnie jak 
w Polsce – liczba uchodźców jest bardzo 
niewielka, kwestia migracji i uchodźctwa 
skutecznie polaryzuje społeczeństwo i jest 
skwapliwie wykorzystywana do mobilizacji 
prawicowo zorientowanego elektoratu. 

Wprowadzenie: Rafał Cekiera
19:45 „Granice pracy” 72’ 2017 Czechy 

reżyseria: Apolena Rychlíková
Dziennikarka Saša Uhlová postanowi-

ła zbadać warunki panujące w najgorzej 
płatnych miejscach pracy. Pralnia, ubojnia 
drobiu, fabryka żyletek, supermarket i sor-
townia śmieci – tu pracuje się najczęściej 
siedem dni w tygodniu, niekiedy także po 

Watch Docs
Przed nami 17. Objazdowy Festiwal Filmowy 
WATCH DOCS w Cieszynie. Przegląd filmów 
dokumentalnych odbędzie się w dniach 
11-13 października w Świetlicy Krytyki 
Politycznej „Na Granicy”. Widzowie będą 
mogli obejrzeć dziewięć świetnych dokumentów 
poruszających wiele ważnych problemów 
współczesnego świata, a także wziąć udział  
w dyskusjach moderowanych przez 
wyjątkowych gości. Organizatorzy przygotowali 
również wydarzenie specjalne: wybrane 
opowiadania Olega Sencowa w interpretacji 
aktora i reżysera Bogusława Słupczyńskiego.

godzinach, bez przerw na posiłek. Uhlová 
w każdym z tych miejsc spędziła około 
miesiąca, filmując swoją pracę i całe oto-
czenie ukrytą kamerą. 

Wprowadzenie: Natalia Kałuża

SOBOTA, 12.10.2019 
16:00 „Punkt krytyczny. Energia 

OdNowa” 83’ 2017 Polska reżyseria: 
Łukasz Bluszcz

Pierwszy polski pełnometrażowy 
dokument poświęcony zmianom klima-
tu porusza kwestie istotne dla świata  
z naszej lokalnej perspektywy. O pro-
blemach, jakie powstrzymują rozwój 
odnawialnych źródeł energii i rozwią-
zaniach, które mogą powstrzymać 
katastrofę, mówią w filmie Łukasza 
Bluszcza eksperci i aktywiści z Polski 
i Niemiec.

18:00 Młodzi idą dalej” 87’ 2018 
Kanada reżyseria: Slater Jewell – 
Kemker

Kiedy w wieku 15 lat Slater Jewell-
-Kemker rozpoczynała realizację tego 
dokumentu, z pewnością nie spodzie-
wała się, że pracę nad nim skończy 
dopiero 10 lat później. Przez cały ten 
okres z kamerą w ręku i ogromną de-
terminacją podróżowała po świecie, 
śledząc przebieg kolejnych szczytów 
klimatycznych ONZ oraz dokumentując 
życie młodych aktywistów, dla których 
zmiana klimatu to nie tylko historie  
z gazet, ale równie często przerażająca 
codzienność rodzinnych miast i wsi.

Wprowadzenie: Miłosz Markiewicz
19:40 „Atomowi żołnierze” 22’ 2018 

USA, Holandia reżyseria: Morgan Knibbe
Po pół wielu wymuszonego milcze-

nia atomowi żołnierze składają swo-
je wstrząsające świadectwa. W filmie 
Morgana Knibbe ostatni żyjący świad-
kowie amerykańskich prób nuklearnych  

z lat. 50. opisują tamto doświadczenie, 
które na zawsze zmieniło ich życie.

Wprowadzenie: Agnieszka Karpiel

NIEDZIELA, 13.10.2019
15:00 „Mój tata jest bratem mamy” 

76’ 2018 Ukraina reżyseria: Vadym Ilkov
Tolik jest awangardowym artystą  

i muzykiem undergroundowej, queero-
wej sceny Kijowa. Jest także przybranym 
ojcem małej Katii, córki jego siostry, Anyi. 
Choroba psychiczna nie pozwala Anyi 
opiekować się na co dzień Katią. Docenio-
ny za innowacyjność na festiwalu Visions 
du Réel film Wadima Ilkowa z melodyjną 
płynnością łączy momenty skrajnej sa-
motności i intymnej rodzinnej bliskości, 
pustki i twórczego skupienia, wielkiego 
ciężaru i codziennej radości życia.

16:40 „Czarna owca” 27’ 2018 Wielka 
Brytania reżyseria: Ed Perkins

Żeby przetrwać, czarnoskóry chłopiec 
zaprzyjaźnia się ze swoimi nastoletnimi 
prześladowcami. Chce stać się jednym 
z nich. „Czarna Owca” zaciera granice 
między dokumentem a fikcją i porusza 
uniwersalne problemy tożsamości, doj-
rzewania i nietolerancji. Film nominowa-
ny do Oskara.

Wprowadzenie: Agnieszka Karpiel  
i Gabriela Styrkowicz

Wydarzenie specjalne:
18:00 „Proces. Federacja Rosyjska 

kontra Oleg Sencow” 72’ 2017 Estonia, 
Polska, Czechy reżyseria: Askold Kurov

Film Kurowa to kronika pokazowego 
procesu politycznego przed sądem w Ro-
stowie nad Donem, a także świadectwo 
solidarności z oskarżonym i skazanym 
Olegiem Sencowem jego kolegów po fachu

Po filmie: Wybrane opowiadania Ole-
ga Sencowa w interpretacji Bogusława 
Słupczyńskiego. 

OrG.
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Rzemieślnik zaangażowany jest  
w cały proces produkcji, każdy jej 
etap, od koncepcji przez wytwo-
rzenie, po promocję i sprzedaż. 

Proces nigdy nie jest linearny. Rzemieślnik 
tworzy całym ciałem, wykorzystując poten-
cjał swoich ruchów i zmysłów oraz relacji, 
w które wchodzi z różnymi materiałami  
i narzędziami. Ekspozycję tworzą zaaran-
żowane współczesne warsztaty – tkacki, 
ceramiczny, kaletniczy, introligatorski, jak 
również stanowiska prezentujące świat 
drewna oraz stali. Każdy z uczestników 
wystawy może spróbować swoich sił przy 
specjalnych przyrządach, symulujących 
poszczególne czynności wykonywane 
w pracowniach. Odwiedzający mogą się 
przekonać, ile wysiłku i pracy wymaga 
codzienna praca rzemieślnika. Dotknąć 
surowców i materiałów, za pomocą któ-
rych wytwarza swoje przedmioty oraz 
przyjrzeć się narzędziom, które do  tego 
wykorzystuje. Eksponaty na wystawie 

ROBIĆ / RZECZY
Warto wybrać się do Zamku Cieszyn, by obejrzeć i doświadczyć intrygującą wystawę  
ROBIĆ / RZECZY, którą przygotował NÓW. Nowe Rzemiosło. Pokazuje ona skomplikowany  
świat pracy rzemieślniczej. Ekspozycja czynna jest do 20 października.

pochodzą z następujących pracowni: 
Aanda, August Design Studio, Cotton-
grass, Fenek Studio, Maciej Gąsienica 
Giewont, In Weave, Kuźnia Skały, Kłosy, 
Mosko Ceramic, MK Leathers, Tartaruga 
i Wenska. Kuratorkami wystawy są: Ewa 
Klekot i Olga Milczyńska, scenografię 
przygotował Kosmos Project, za grafikę 

odpowiadali: Danil Daneliuk, Łukasz Pa-
luch, a produkcję: Monika Osinkowska.

Warto zajrzeć na stronę: www.nownowe-
rzemioslo.pl. Informacje: www.zamekcie-
szyn.pl. 

zameK cieszyn

Nie ma miast idealnych ani bezproble-
mowych, gdzie zawsze jest dobrze. Zawsze 
pojawiają się rysy, bo miasto – jak pisze 
Krzysztof Nawratek, architekt związany ze 
School of Architecture & Design w Plymouth 
– powstaje między szczelinami. „Małe, ale 
Cieszyn” to przeprawa przez te szczeliny. 
Wystawa nie opowiada historii Cieszyna, 
nie bada fenomenu życia kulturalnego – 
jest próbą uchwycenia tego, co zrodziło się 
właśnie „między szczelinami”. Wystawę 
można oglądać na Zamku Cieszyn do 
20 października.

Pytanie o dobre życie bywa paraliżujące. 
Można na nie zareagować gotową receptą, 
wyrzutem sumienia czy populistycznym 
hasłem. Oczywiście istnieją pewne para-
metry jak dane socjologiczne czy opisy 
w formie rozpraw filozoficznych, ale na 
co dzień żyjemy przebłyskami, chwilami 
radości, które czasami nie mają logiki. Po 
prostu są. Cieszyn to miasto, które ma 
28,61 km, albo 63 km, jeśli doliczyć Czeski 
Cieszyn. A może i jeszcze więcej, gdyby 
przeliczyć zasięg i drogę, którą pokonali 
ludzie, aby tutaj się znaleźć (lub wyjechać). 
Bo miasto może powiększać swoją sym-
boliczną powierzchnię bez konieczności 

Małe, ale Cieszyn

zmiany granic administracyjnych. Dzieje 
się tak, kiedy potrafimy się dzielić i żyć 
razem. Wtedy nie czujemy granic, nawet 
jeśli dosłownie mieszkamy „na granicy”. 
Nie mamy w Cieszynie patentu na dobre 
życie. Wiemy tylko, że miejsce to potrafi 
zainspirować do projektowania nowych 
możliwości i nie zabiera przy tym czegoś, 
za czym można by tęsknić czy żałować. 
Sama przestrzeń miasta wiąże się z bio-
grafiami wielu ludzi, których coś tutaj przy-
ciągnęło i niekiedy zatrzymało na dłużej, 
z twórczym fermentem, który rodzi się 
ze spotkań miejscowych i przyjezdnych, 
z nieustającymi napięciami między am-

basadorami zmian a strażnikami tradycji.
To, co „między szczelinami”, na zapro-

szenie Zamku Cieszyn opisała Anna Cieplak 
i zilustrowała Alicja Woźnikowska-Woźniak 
(Dinksy). Kilka impresji filmowych z Cieszy-
na przygotował Rafał Soliński, a miasto 
w dźwiękach uchwycił Grzegorz Żydek. 

Wystawie powstała na Łódź Design Fe-
stival, do 20 października można ją oglą-
dać w Zamku Cieszyn. Biorą w niej udział 
cieszyńscy twórcy: KUFA design, Serfen-
ta, WellDone - Dobre Rzeczy, Projektowa-
nie Gier i Przestrzeni Wirtualnej, KOSAK 
Modelarnia Ceramiczna oraz Dinksy. 

zameK cieszyn
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W SKRÓCIE

Na spotkaniu będzie możliwość 
zakupienia książki i audiobooka 
oraz otrzymania dedykacji od 
autorki. O czym jest powieść? 

„Akcja powieści dzieje się w Trzemesznie, 
w małym miasteczku k. Gniezna, głównie  
w II połowie XIX wieku, ale klamrą obejmującą 
fabułę są wydarzenia z 1945 roku – spalenie 
przez wycofujących się okupantów kościoła  
i gimnazjum oraz rok 1955 – odbudowanie 
tej świątyni. Jest to opowieść o małej, za-
mkniętej społeczności, mocno naznaczonej 
przeszłością. O relacjach Polaków, Żydów  
i Niemców żyjących obok siebie. O delikat-
nym, kruchym stanie koegzystencji, pod-
szytym lękiem i nieustannie zagrożonym. 
O niezwykłych kobietach, które zmagają się 
z własną przynależnością do tego świata 
i jednocześnie poczuciem wyobcowania. 
Nad każdą z nich wisi groźba wykluczenia. 
Główna bohaterka przeżywa w tym mieście 
sto lat. Daty, którymi opatrzyłam kolejne 
części powieści, to momenty kluczowe  
w życiu Idy. Utrata matki w wieku sześciu 

CIEŃ ZEGARA  
SŁONECZNEGO 

Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski Jolanty Pietz  
w cieszyńskiej Bibliotece Miejskiej, który odbędzie się  
25 października o godz. 17:00. Spotkanie poświęcone 
będzie jej debiutanckiej powieści historycznej „Cień zegara 
słonecznego”. Organizatorami spotkania są: Biblioteka Miejska 
w Cieszynie oraz Cieszyńska Studnia Literacka. 

lat, pierwsza miłość przerwana powsta-
niem styczniowym, odkrycie na jednym 
ze strychów w miasteczku dziecka-ptaka, 
aż po przeżycie śmierci własnych synów 
- to traumatyczne doświadczenia, które 
zmuszają Idę do przedefiniowania swoich 
życiowych celów i w rezultacie dają nam 
obraz jej dojrzewania, przemiany oso-
bowości. (…) Cień zegara słonecznego to 
sto lat Idy i tysiąc lat Trzemeszna. Życie 
bohaterek jest lustrem, w którym może-
my przejrzeć tysiącletnią historię miasta.  
To opowieść o świecie, którego już nie ma, 
ale z którego my jesteśmy.” – mówi autor-
ka. Serdecznie zapraszamy! 

aGnieszKa srOczyńsKa

Uniwersytet Śląski zaprasza do 
udziału w międzynarodowej 
konferencji „Nierówna Eduka-
cja. Forum wymiany myśli i do-

świadczeń”, która odbędzie się 20 listo-
pada w budynku Wydziału Sztuki i Nauk  
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego przy 
ul. Bielskiej 62. Wydarzenie rozpocznie 
się o godz. 9:00.

Konferencja jest otwarta dla osób 
zajmujących się teorią, badaniami  
i praktyką. Uniwersytet zaprasza przed-
stawicieli nauk pedagogicznych, a także 
innych dyscyplin: socjologii, psycholo-
gii, filozofii, kulturoznawstwa, historii, 
nauk prawnych oraz przedstawicieli 
szkół wszystkich szczebli i rodzajów, 
także instytucji kształcenia specjalne-
go, przedszkoli i uniwersytetów trze-
ciego wieku. Jak mówią organizatorzy:  

Nierówna edukacja. Konferencja
Dyskusyjny Klub 
Propozycji zaprasza

Dyskusyjny Klub Propozycji zaprasza 
na kolejne spotkanie, które odbędzie się  
16 października o godz. 17:00 w COK „Dom 
Narodowy”. Prelekcję pod tytułem „Sło-
waccy przyjaciele na drodze do polskości 
Śląska Cieszyńskiego” wygłosi Marcin Ga-
bryś – Kustosz Muzeum Protestantyzmu. 
Gorąco polecamy! 

Kawa z dyrektorem
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Na-

rodowy” zaprasza na pierwsze z cyklu spo-
tkań o przeszłości i planach Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury „Kawa z dyrektorem”, któ-
re odbędzie się 15 października o godz. 
17:00 w Sali Ceglanej Domu Narodowego. 
Gościem Adama Cieślara będzie wieloletni 
dyrektor Domu Narodowego, dyplomata, 
nauczyciel akademicki Jerzy Herma, który 
odpowie m.in. na takie pytania, jak m.in.: 
„Dlaczego wybrałem Dom Narodowy?”, 
„Jak powstawały imprezy i festiwal, które 
trwają do dziś?”, „Jak zostałem konsulem  
w Ostrawie, a później we Lwowie?”. Ser-
decznie zapraszamy! 

COK

„Ciekawi jesteśmy głosu kadry zarządza-
jącej oświatą, przedstawicieli instytucji 
samorządowych, organizacji pozarzą-
dowych oraz związków zawodowych. 
Zapraszamy studentki i studentów, 
uczennice i uczniów, przedstawicieli 
środowisk rodzicielskich, aby podzielili 
się swoimi doświadczeniami i przemy-
śleniami o nierównościach związanych 
z edukacją. Naszym zamiarem jest, aby 
było to spotkanie ludzi, którym leży 
na sercu edukacja szeroko rozumia-
na, niezamykająca się w przestrzeni 
szkoły, ale uwzględniająca również 
instytucje kultury i sztuki, media pu-
bliczne. Interesują nas głosy na temat 
polityki edukacyjnej, tej aktualnej i tej 
pożądanej.”

Opłata za udział w konferencji wy-
nosi 150 zł, obejmuje wyżywienie i ma-
teriały konferencyjne. Potwierdzeniem 
chęci udziału w konferencji będzie do-
starczenie organizatorom zgłoszenia 
uczestnictwa do 20 października. Wię-
cej informacji na stronie internetowej 
https://weinoe.us.edu.pl/. 

OrG. / aB
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Książnica Cieszyńska rozpoczęła swo-
ją działalność 1 stycznia 1994 r. po 
kilkuletnim okresie przygotowań. 
Objęła swoją opieką kilka bezcen-

nych zabytkowych kolekcji książkowych 
powstałych w okresie od XVIII do XX w.  
W latach 1999–2000 instytucja przeniosła 
się do nowej siedziby na ul. Menniczej 46. 
Obecnie jej systematycznie poszerzane  
o księgozbiór współczesny zbiory liczą już 
ponad 200 tys. jednostek, sama zaś Książ-
nica uznawana jest za jedną z najlepszych 
nieakademickich bibliotek specjalistyczno-
-naukowych w Polsce. Pierwsze ćwierćwiecze 
swojej działalności placówka podsumowa-
ła podczas tegorocznej Cieszyńskiej Nocy 
Muzeów, przygotowując cykl atrakcji pod 
hasłem „Biblioteka Otwarta”. Teraz przyszła 
pora na jubileuszową wystawę.

Rara Avis Tessinensis będzie ekspozycją 
jedyną w swoim rodzaju. Nigdy jeszcze 
w jednym miejscu nie zostały zebrane 
wszystkie najcenniejsze zabytki kultury 
piśmienniczej Śląska Cieszyńskiego ze 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Grupa 

RARA AVIS TESSINENSIS
W sobotę 19 października o godz. 15.00 w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się otwarcie 
nowej wystawy „Rara Avis Tessinensis” (z łac. cieszyńskie białe kruki), na której zobaczyć 
będzie można najcenniejsze cieszyńskie obiekty z jej zbiorów. Wydarzeniem biblioteka pragnie 
uświetnić jubileusz ćwierćwiecza swojej działalności.

została podzielona na kilka kategorii: fun-
damenty, księstwo cieszyńskie, reformacja  
i kontrreformacja, plebejska kultura, sa-
moświadomość oraz „polski my naród, 
polski lud”. Zaprezentowane zostaną 
eksponaty zarówno dobrze znane i po-
kazywane już na poprzednich imprezach 
Książnicy, jak miniaturowy modlitewnik 
księżnej Elżbiety Lukrecji z XV w., husyc-
kie Księgi Proroków i Nowy Testament 
z lat 1418–1439 (czyli tzw. Prorocy Cie-
szyńscy), rękopiśmienne pamiętniki 
Pawła Stalmacha i Andrzeja Kotuli czy 
protokoły posiedzeń plenarnych Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, ale 
również obiekty mniej znane – średnio-
wieczne rękopisy pochodzące z biblioteki 
cieszyńskich dominikanów, najstarsze 
chłopskie zapiśniki oraz listy czy rękopi-
śmienny słowniczek gwary cieszyńskiej 
ks. Leopolda Jana Szersznika – w sumie 
około 30 absolutnie unikatowych obiek-
tów obejmujących okres od XV w., aż do 
lat 1918–1920 obudowanych w kontekst 
historyczny oraz opisy dokumentujące 

Książnica Cieszyńska zaprasza do wzięcia 
udziału w cyklu warsztatów edukacyjnych 
z zakresu dziejów filozofii prowadzonych 
przez dr. Artura Lewandowskiego. W jego 
trakcie uczestnicy będą mieli okazję od-
bycia skrótowego kursu historii filozofii 
klasycznej, którego ukończenie umożliwi  
nabycie elementarnych kompetencji filo-
zoficznych (umiejętność interpretacji tekstu 
filozoficznego, znajomość podstawowych 
pojęć filozoficznych oraz narzędzi logicznej 
argumentacji, przyswojenie niezbędnych 
informacji na temat życia i poglądów najwy-
bitniejszych myślicieli w dziejach ludzkości, 
wiedza o problematyce poszczególnych 
dziedzin filozofii). 

Udział w zajęciach stworzy również unikalną 
okazję do ujrzenia starodrucznych egzem-
plarzy arcydzieł filozoficznych znajdujących 
się w bogatych zbiorach Książnicy Cieszyń-
skiej. W trakcie zajęć poświęconych przybli-
żeniu sylwetek największych filozofów oraz 
stworzonych przez nich systemów wiedzy 
prezentowane będą najcenniejsze egzem-
plarze omawianych arcydzieł pochodzące  
z historycznych księgozbiorów biblioteki.  

Do uczestnictwa w cyklu odbywających 
się raz w miesiącu warsztatów zaprasza-
my wszystkie osoby chętne do wspólnego 
pochylenia się nad wielkimi zagadnieniami 
filozoficznymi intrygującymi człowieka od 
zarania dziejów aż po dzień dzisiejszy: mile 
widziane będą zarówno osoby pasjonujące 
się filozofią czy szeroko pojętą humanistyką, 
pragnące usystematyzować i pogłębić swoją 
dotychczasową wiedzę, jak i osoby, które nie 
zetknęły się jeszcze z tą fascynującą dziedziną 
ludzkiego namysłu, lecz otwarte są na nowe 
intelektualne doznania rozszerzające świato-
poglądowe horyzonty. Całość cyklu obejmie 
dziesięć tematycznych zajęć, które odbywać 
będą się z częstotliwością jednego spotka-
nia w miesiącu (każdy drugi piątek miesiąca, 
godz. 16.30) w sali konferencyjnej Książnicy 
Cieszyńskiej. Wszystkich chętnych do wzię-
cia udziału zapraszamy na inauguracyjne 
spotkanie w formie wprowadzającego 
wykładu w dniu 11 października o godz. 
16.30 w sali konferencyjnej Książnicy Cie-
szyńskiej.Szczegóły na stronie internetowej 
Książnicy Cieszyńskiej (www.kc-cieszyn.pl). 

aL

Akademia Filozoficzna - warsztaty otwarte

wpływ cymeliów na postęp badań hi-
storycznych. 

Wernisaż wystawy połączony będzie 
z uhonorowaniem największych Dobro-
czyńców biblioteki na przestrzeni całego 
ćwierćwiecza jej działalności. Serdecznie 
zapraszamy! 
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Do naszej kolekcji książek z dużym 
drukiem dołączyła właśnie m.in. 
trylogia Agnieszki Krawczyk, 
którą otwiera tytuł „Kamienica 

pod Szczęśliwą Gwiazdą”. To historia  
o mieszkańcach krakowskiej kamienicy – 
natchnionych artystach, wywyższających 
się bogaczach i zabieganych korposz-
czurach – których dzieli wiele, ale łączy 
wspólne miejsce do życia i nietypowe 
wyzwanie do wykonania! 

Do naszych „dużych liter” dołączył 
również reklamowany niedawno w Wia-
domościach Ratuszowych i cieszący się 
popularnością thriller psychologiczny „Cy-

Nowości w Bibliotece
Masz problemy ze wzrokiem? Druk w książkach jest 
dla Ciebie zbyt drobny? A może aktywny tryb życia 
uniemożliwia Ci niespieszną lekturę w domowym zaciszu? 
Mamy na to rozwiązania – specjalne egzemplarze powieści 
z dużym drukiem, książki mówione (audiobooki)  
w interpretacji profesjonalnych lektorów i znanych 
aktorów, a w niedalekiej przyszłości - możliwość 
wypożyczania e-booków!

manowski młyn” Magdaleny Witkiewicz  
i Stefana Dardy o perypetiach małżeń-
stwa, które w chatce na odludziu pragnie 
zażegnać kryzys w związku. Ale czy to 
aby na pewno dobry pomysł? 

Audiobooki to rozwiązanie nie tylko 
dla osób niewidomych i niedowidzących, 
ale też tych narzekających na brak czasu 
i ludzi aktywnych – można je pochłaniać 
biegając czy gotując obiad. Niedawno  
w naszych nowościach ukazała się zbeletry-
zowana biografia rodziny Kossaków „Biały 
mazur” autorstwa Joanny Jurgały-Jureczki, 
głośny reportaż Marty Abramowicz „Za-
konnice odchodzą po cichu” czy kolejne 

części kryminalnego cyklu o Joannie Chyłce 
bezkonkurencyjnego Remigiusza Mroza. 

Po audiobooki zapraszamy również do 
naszej Filii nr 4 dla osób niewidomych przy 
ulicy Srebrnej 6 w każdy czwartek i piątek 
w godzinach od 9.00 do 14.00. Z Filii nr 4 
mogą korzystać wszyscy nasi czytelnicy 
za okazaniem karty bibliotecznej.

Zapraszamy do biblioteki! 
BiBLiOteKa miejsKa

Na spotkaniu będzie można dowie-
dzieć się więcej m.in. na temat socjalizacji 
i wprowadzania kolejnego kota. Podczas 
wykładu będzie też mowa o problemach, 
z jakimi może spotkać się opiekun kota 
podczas wprowadzania kolejnego, a także 
o tym, jak pomóc kotom się zaprzyjaźnić 
i wieść życie w pełnej harmonii. Wykład 
poprowadzi Anna Wnuk, koci behawio-
rysta, w ostatnim czasie biorąca udział  
w kongresie behawiorystów „Trudne przy-
padki w terapii zaburzeń behawioralnych 
kotów”, Warszawa 2018 i I Europejskiej 
Konferencji Behawioryzmu Psów i Kotów, 
Kraków 2019. Po prelekcji organizatorzy 
zapraszają na mały quiz z nagrodami 
oraz dyskusję przy kawie i ciasteczkach. 
Podczas spotkania będzie można także 
porozmawiać o działalności Fundacji i jej 
podopiecznych. Zapraszamy! Wstęp na 
wydarzenie jest wolny.  Wykłady odby-
wają się w ramach projektu „Koci Anioł 
Stróż” realizowanego przy pomocy Fun-
dacji Tesco Pomagamy. 

Kot dla początkujących
Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” zaprasza miłośników kotów 
(i nie tylko!) na pierwszy na Śląsku Cieszyńskim cykl wykładów edukacyjnych  
„Kot dla początkujących”. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w COK „Dom 
Narodowy”. Najbliższe, zatytułowane „Koty są jak chipsy, na jednym nigdy się  
nie kończy”, zaplanowano na 18 października o godz. 18.30. 

W roku 2019 zaplanowano także ko-
lejne spotkania: 

15.11. Co mój kot chce mi powiedzieć 
i dlaczego socjalizacja jest ważna przez 
całe życie kota? Czy kot rozumie co do 
niego mówimy i czy my możemy zrozu-
mieć jego mowę ciała? Na te i inne pytania 
uczestnicy usłyszą odpowiedzi w trakcie 
listopadowego spotkania.  

20.12. Jak wyglądają Święta oczami kota? 
Spotkanie będzie połączone z warsztatem 
dla dużych i małych, którego uczestnicy 
wykonają wyjątkowe prezenty dla swoich 
czworonożnych przyjaciół. 

Cykl spotkań organizuje Fundacja 
„Lepszy Świat”, która została powołana 
do życia w 2010 roku, w 2012 uzyskała 
status Organizacji Pożytku Publicznego. 
Od początku działalności jej działania 
statutowe skierowane były na rzecz hu-
manitarnego i właściwego obchodzenia 
się ze zwierzętami, zwalczanie przeja-
wów przemocy wobec nich, ujawniania 
i ścigania przestępstw oraz wykroczeń 
dotyczących praw zwierząt. Informa-
cje: www.fundacjalepszyswiat.pl oraz 
facebook.com/FundacjaLepszySwiat/. 

Fundacja „Lepszy ŚWiat”
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Kontenery znajdują się przy uli-
cach: Mała Łąka 17, Karłowicza 1, 
Moniuszki 8, Tysiąclecia (szkoła), 
Zajęcza 12, Gminna 4, Hallera 

(Mnisztwo), Strzelców 5, Węgielna 2, 
Węglowa 1, Myśliwska 29, Karłowicza 1, 
Skrzypka 2, Brożka 19, Katowicka (przy-
stanek oraz cmentarz), Towarowa 1, Po-
piołka 4, Wiejska 6, Sienna 16, Kościuszki 
30, Frysztacka 35, Wrzosów 12, Jastrzę-
bia 80, Korfantego 4, Kraszewskiego 1, 
Strzelców 5, Kossak-Szatkowskiej (Trafo), 
Strzelców Podhalańskich 4, ks. Tomanka, 
Barteczka oraz św. Jerzego. 

W kontenerach PCK gromadzone są 
tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży 
zebranych ubrań, pościeli itp. przeznaczone 
zostają na obsługę projektów pomocowych 
i edukacyjnych oraz bieżącą działalność 
statutową. Zbiórka tekstyliów to również 
wsparcie dla tych osób, które mają problem 
z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp. 

Jaki jest dalszy los zawartości kon-
tenerów?

- Większość tekstyliów, które trafiają 
do pojemników nie może być – ze względu 
na swój stan – przekazana potrzebują-
cym. Może jednak zostać wykorzystana 
do celów przemysłowych. PCK zdecydo-
wał się powierzyć recycling zbieranych 
tekstyliów specjalistom, w zamian za 
wsparcie finansowe – informuje Śląski 
Oddział Okręgowego Polskiego Czerwo-
nego Krzyża.

Darczyńcy, którzy chcą przekazać 
ubrania, pościel, pluszaki, czy buty  
w dobrym stanie, mogą to również zrobić, 
odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego 
oddziału PCK, który w Cieszynie mieści 
się przy ul. Rynek 6 (od środy do piątku 
w godzinach od 10.00 do 16.00).

- W tych dniach każdy, kto ma ocho-
tę, może przynieść do naszego oddziału 
niepotrzebną odzież, z której skorzysta-
ją osoby potrzebujące, znajdujące się  
w trudnych warunkach życiowych. Z ko-
lei w każdy czwartek - lub w każdy inny 
dzień - po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym, może przyjść do nas każ-
da osoba znajdująca się w potrzebie  
i z tej pomocy skorzystać - mówi Tomasz 
Piwocha, wiceprezes cieszyńskiego od-
działu PCK.

Warto nadmienić, że jeśli zdecyduje-
my się pozostawić tekstylia w pojemni-
kach, powinniśmy zwrócić uwagę na ich 
oznaczenie. Pojemniki PCK mają znak 
Czerwonego Krzyża oraz dane kontak-

Wrzucając odzież do  
kontenerów, pomagasz!

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do 
specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na 
terenie 16 województw. Tego typu pojemników nie brakuje 
również w Cieszynie. Warto również dodać, że w Cieszynie 
kontenery na ubrania zmieniły właściciela - aktualnie czuwa 
nad nimi PCK. Zachęcamy do udziału w akcji, dzięki której 
można wesprzeć potrzebujących. 

towe do odpowiedniego oddziału PCK 
– można szybko zweryfikować, czy dany 
pojemnik jest własnością PCK, a także,  
w razie potrzeby, poinformować o niepra-
widłowościach (uszkodzenie pojemnika, 
przepełnienie itp.).

Ważne jest to, że liczy się każdy kilogram. 
Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków 
pozyska na swoje działania. - Ze środków 
uzyskanych ze zbiórki tekstyliów do pojem-
ników PCK współpracująca z Polskim Czer-
wonym Krzyżem Fundacja Ecotextil przeka-
zuje dla naszego Stowarzyszenia specjalne 
rowery rehabilitacyjne, które wypożyczamy 
naszym podopiecznym z orzeczonym stop-
niem niesprawności ruchowej. To nie tylko 
forma pomocy, ale i podziękowanie dla tych, 
którzy wspierają swoimi tekstyliami Projekt 
Tekstylia PCK – informuje PCK, dodając 
- Rowery rehabilitacyjne mają specjalną 
konstrukcję, która umożliwia korzystanie 
z nich osobom o ograniczonej koordynacji 
ruchowej i sprawności fizycznej. Dysponuje-
my trzema rozmiarami rowerów: dziecięcym 
oraz dla osób dorosłych. Rowery posiadają 
zamontowany pojemny koszyk, w którym 
zmieszczą się zakupy.

Warto pamiętać, że oddając do konte-
nerów rzeczy, których nie potrzebujemy 
bądź już nie używamy, pomagamy innym. 

BsK

ZAPRASZAMY

Zakończenie Sezonu 
Rowerowego 

TKK PTTK „Ondraszek” w Cieszynie 
zaprasza członków i sympatyków na 
zakończenie sezonu – zlot gwiaździsty, 
który odbędzie się 20 października  
w godz. 10.00 – 14.00 - Schronisko PTTK 
na Kamiennym (kierunek: Trzy Kopce 
Wiślańskie). Należy zabrać ze sobą kieł-
baski na ognisko i pieczywo; kawa, her-
bata, musztarda, ketchup są na miejscu. 
Wpisowe wynosi 5 PLN (opłata za wyna-
jęcie obiektu). Wpisowe i zapisy na miej-
scu. Bliższe informacje – tel. 607607862  
i 668999681. 

OrG.

Turniej tenisa 
stołowego

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji 
Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji 
Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie 
informuje, że 16 listopada o godz. 10.00 
w Hali Sportowej Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Cieszynie organizuje 
Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stoło-
wego Osób Niepełnosprawnych współ-
finansowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w Katowicach, 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd 
Miejski w Cieszynie i Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Regulamin 
turnieju oraz karty zgłoszeń można pobie-
rać w siedzibie Stowarzyszenia w dniach  
i godzinach dyżurów oraz ze strony interne-
towej Stowarzyszenia - www.strehon.ox.pl. 
Zgłoszenia i zapisy będą przyjmowane 
do 31 października. Zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy - tel. 33 858 12 56. 

OrG.
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W tym roku w biegu głównym wy-
startowało 77 zawodników, natomiast  
w biegach młodzieżowych – 20 osób. 

Biegi dla dzieci odbyły się w następu-
jących kategoriach wiekowych: do 6 lat, 
7-9 lat, 10-12 lat. Emocje im towarzyszące 
były niewiele mniejsze niż podczas biegu 
głównego! W konkurencji dla dorosłych 
zapowiadała się poważna walka o zwycię-
stwo, ale też wiele osób chciało po prostu 
pobić swój najlepszy dotychczasowy wy-
nik. Zwycięzca biegu przebiegł w godzinę 
aż 14 okrążeń, czyli nieco ponad 17 km! 

Gratulujemy wszystkim, którzy w tym 
roku wystartowali w naszym biegu. Mamy 
nadzieję spotkać się z Wami za rok na 5 
edycji biegu i w jeszcze większym gronie! 
Już teraz rezerwujcie sobie termin na ko-
lejną Cieszyńską Godzinówkę! 

Cieszyńska Godzinówka

Wyniki biegów młodzieżowych:
Dzieci do 6 lat:
1. Krzysztof Matuszek
2. Michał Bierski
3. Agata Kornacka
Dzieci 7-9 lat: 
1. Krystian Mucha
2. Lena Stec
3. Gabriela Targosz
Dzieci 10-12 lat:
1. Dawid Knyps
2. Kacper Green
3. Tytus Pasz

Wyniki w biegu głównym:
Kobiety:
1. Ewelina Kafka (Skoczów) - 11 okrą-

żeń z czasem 01:07:09 
2. Karolina Fojcik-Pustelnik (Ustroń) - 

10 okrążeń z czasem 01:00:00
3. Sylwia Wowry (Cieszyn) - 10 okrążeń 

z czasem 01:00:04

Mężczyźni:
1. Tomasz Wróbel (Goleszów) - 14 okrą-

żeń z czasem 01:04:36
2. Michal Ostruszka (Czeski Cieszyn) - 

13 okrążeń z czasem 01:00:15
3. Przemysław Krupa (Mnich) - 13 okrą-

żeń z czasem 01:00:56
Drużynowo:
1. Sami STELA
2. Lichota Team
3. Bezecka Skupina Czeski Cieszyn
Organizatorzy sfinansowali nagrody  

w postaci kart podarunkowych dla pierw-
szych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej 
biegu głównego, oprócz tego nagrodzeni 
otrzymali specjalne statuetki, które wrę-
czyli Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna 
Krzysztof Kasztura oraz Naczelnik Wydziału 
Sportu Cezary Cieńciała. Dziękujemy i za-
praszamy za rok! Pełna fotogaleria z tego 
wydarzenia znajduje się na stronie sport.
cieszyn.pl.                                          Ws / aB

28 września w Cieszynie nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie boiska do piłki nożnej ulicz-
nej. W uroczystości udział wziął Krzysztof 
Kasztura, I Zastępca Burmistrza Miasta 
Cieszyna.

Wydarzeniu towarzyszył I Turniej Piłki 
Nożnej Ulicznej o Puchar Miasta Cieszyna, 
rozgrywany za Halą Widowiskowo-Spor-
tową im. Cieszyńskich Olimpijczyków. Or-
ganizatorem imprezy było Miasto Cieszyn 
oraz Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf.  
Emocjonujący mecz pokazał sportowy po-
ziom i doświadczenie zawodników podczas 
gry, na tego typu boiskach. Wydarzeniu 
towarzyszyła muzyka oraz opieka konfe-
ransjera. Rolę tę pełnił Tomasz „Chytry” 
Chitryniewicz.

Warto dodać, że tego dnia prowadzo-
na była również klasyfikacja najskutecz-
niejszego strzelca turnieju, którym z 21 
trafieniami okazał się być Jakub Kukuczka 
zawodnik Rumcajsów. Pełna fotogaleria 

Wicemistrzowie Polski z Pucharem Cieszyna

z tego wydarzenia znajduje się na stronie 
sport.cieszyn.pl.

Tabela końcowa:
1. Hostel Dębowiec
2. GramOLajf
3. CDF Traktat Cieszyn

4. Rumcajsy AA
5. Monar Dębowiec
6. GTCH Katowice
7. Barceroma
8. Pasjonaci. 

Ws/BsK

6 października na terenie 
Campingu Olza, Kompleksu 
Boisk Sport-Park odbył się IV 
Bieg Cieszyńska Godzinówka, 
który został zorganizowany 
przez Wydział Sportu Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie 
i Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe. Impreza 
odbyła się przy współpracy 
ze środowiskiem biegaczy 
Parkrun Cieszyn.
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3 października w sali sesyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się 
ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień 
powiatu cieszyńskiego w dziedzinie spor-
tu, która połączona została z jubileuszem 
20-lecia organizacji współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży w powiecie 
cieszyńskim. Wśród laureatów znaleźli 
się sportowcy i działacze z naszej Gmi-
ny, którzy w 2018 roku osiągali wysokie 
wyniki sportowe oraz przyczynili się do 
rozwoju sportu w powiecie.

Nagroda Powiatu Cieszyńskiego:
Janusz Rokicki (Integracyjny Klub 

Sportowy Cieszyn) – 1 miejsce w Mi-
strzostwach Europy World Para Athletics  
w lekkiej atletyce w konkurencji pchnięcie 
kulą (Berlin, 20 – 26.08.2018 r.),

Tadeusz Glos (Przewodniczący Powia-
towego Szkolnego Związku Sportowego) 
– wieloletni organizator współzawodnic-
twa sportowego dzieci i młodzieży szkół 
powiatu cieszyńskiego.

Wyróżnienie Powiatu Cieszyńskiego:
Zuzanna Pasterny (Cieszyńska Szkoła 

Karate Bogdan Kubica) – 1 miejsce w Mi-
strzostwach Polski Juniorów w karate 
kyokushin, kategoria kumite juniorek -  
60 kg (Ełk, 10.11.2018 r.),

Gala Sportu 
w Starostwie

Joachim Krężelok (Integracyjny Klub 
Sportowy Cieszyn) – 1 miejsce w Mistrzo-
stwach Polski osób niepełnosprawnych 
w lekkiej atletyce w konkurencji rzut 
oszczepem (Bydgoszcz, 08 – 10.06.2018 r.),

Mirosław Madzia (Integracyjny Klub 
Sportowy Cieszyn) – 3 miejsce w Mi-
strzostwach Europy World Para Athletics  
w lekkiej atletyce w konkurencji pchnięcie 
kulą (Berlin, 20 – 26.08.2018 r.),

Damian Kulig (Integracyjny Klub Spor-
towy Cieszyn) – 3 miejsce w Mistrzostwach 
Europy World Para Athletics w lekkiej 
atletyce w konkurencji pchnięcie kulą 
(Berlin, 20 – 26.08.2018 r.),

Zbigniew Gryżboń (Integracyjny Klub 
Sportowy Cieszyn) – trener lekkiej atle-
tyki osób niepełnosprawnych, którego 
podopieczni osiągnęli wysokie wyni-
ki podczas mistrzostw Europy i Polski  
w lekkiej atletyce,

Małgorzata Błaszczyk (Uczniowski 
Klub Sportowy NAKANO Pogwizdów) –  
1 miejsce w Mistrzostwach Polski Mło-
dzieżowców w ju – jitsu, kategoria fighting 
-62 kg (Sochaczew, 15.04.2018 r.),

Mateusz Herrman (Uczniowski Klub 
Sportowy NAKANO Pogwizdów) –  
1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów  

w ju – jitsu, kategoria fighting -73 kg (So-
chaczew, 15.04.2018 r.),

Podczas gali uhonorowano również 
najlepsze szkoły we współzawodnictwie 
sportowym dzieci i młodzieży w roku 
szkolnym 2018/2019, wśród których zna-
lazły się cieszyńskie placówki:

Igrzyska młodzieży:
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 

w Cieszynie.
Licealiada:
1 miejsce – II Liceum Ogólnokształcą-

ce im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie,
2 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące 

im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie,
3 miejsce – Zespół Szkół im. Władysła-

wa Szybińskiego w Cieszynie.
Ponadto Gmina Cieszyn zajęła 2 

miejsce w klasyfikacji ogólnej gmin, we 
współzawodnictwie sportowym dzieci  
i młodzieży szkół powiatu cieszyńskie-
go w roku szkolnym 2018/2019. Wszyst-
kim laureatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów na arenie 
sportowej. Pełna fotogaleria z tego wy-
darzenia znajduje się na stronie sport.
cieszyn.pl. 
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W dniach 27-29 września Cieszyn był 
miejscem obrad sesji wyjazdowej Głów-
nego Sądu Koleżeńskiego, który wraz  
z Główną Komisją Rewizyjną oraz Zarządem 
Głównym tworzy Władze Naczelne PTTK. 

W historii Oddziału PTTK „Beskid 
Śląski” w Cieszynie nie odnotowano do-
tychczas przypadku wizyty władz na-
czelnych towarzystwa, więc - choć miała 
ona charakter roboczy - przedstawiciele 
Oddziału wykorzystali sposobność, aby 
przybliżyć zacnym gościom skomplikowa-
ne losy oraz dokonania naszego miasta, 
regionu, a także turystów zrzeszonych  
w cieszyńskim Oddziale PTTK.

Goście zwiedzili w Cieszynie m.in. 
Wzgórze Zamkowe i starówkę, wizyto-
wali również Książnicę Cieszyńską. Na 
zakończenie w Sali Sesyjnej ratusza od-
było się uroczyste spotkanie z Zarządem 
Oddziału PTTK „Beskid Śląski” oraz dzia-
łaczami zrzeszonymi w jego jednostkach 
organizacyjnych.

Główny Sąd Koleżeński PTTK w Cieszynie 

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego 
stanowi 17-osobowe gremium działaczy 
towarzystwa reprezentujących oddziały 
PTTK z wielu miejscowości w Polsce, którzy 
wielokrotnie podkreślali, że tych kilka dni 

spędzonych na Ziemi Cieszyńskiej moc-
no poszerzyło ich wiedzę krajoznawczą 
na ten temat. 

zBiGnieW paWLiK pttK
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Goście poznali specyfikę szkoły 
związaną z funkcjonowaniem 
klas integracyjnych i sportowych, 
razem ze swoimi rówieśnikami  

z klas siódmych i ósmych uczestniczyli  
w zajęciach lekcyjnych z różnych przed-
miotów, a także w rozgrywkach szacho-
wych, warsztatach plastycznych i tanecz-
nych oraz w zawodach w hali sportowej.

Łączy nas Śląsk Cieszyński
Od 23 do 27 września w Szkole 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Cieszynie przebywała 
grupa kilkudziesięciu uczniów oraz 
nauczyciele polskiej Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola im. Jana Kubisza w Gnojniku. 

Wielką atrakcją dla młodzieży  
z Gnojnika był spacer z przewodni-
kiem po Cieszynie, a zwłaszcza jego 
niezwykłe zakończenie – uroczyste 
spotkanie z Burmistrz Miasta Cieszyna 
Panią Gabrielą Staszkiewicz w Sali Se-
syjnej ratusza. Goście zostali również 
zaproszeni na pełną uroku jesienną 
wycieczkę do Brennej. 

Uśmiechniętą wizytę, która odbywa-
ła się w ramach unijnego projektu: „Pol-
ska – Czechy – łączy nas Śląsk Cieszyń-
ski – nasza mała ojczyzna” zakończyło 
zwiedzanie Muzeum 4 Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Cieszynie, który został 
patronem Szkoły Podstawowej nr 2. 

Beata saBath

Dopiero mija pierwszy miesiąc nauki,  
a w naszej ,,Trójce” tak wiele się wydarzyło! 
W uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego 2019/2020 uczestniczy-
ła Pani Burmistrz Gabriela Staszkiewicz. 
Podarowała uczniom nowe piłki, po czym 
razem z Panią Dyrektor Mariolą Lapczyk 
przecięły symboliczną wstęgę, życząc jed-
nocześnie wszystkim uczniom i nauczycie-
lom udanego roku.

Nasza szkoła od długiego czasu próbu-
je znaleźć sposób na ograniczenie hałasu 
podczas przerw. W tym roku szkolnym 
stworzono „Komnaty ciszy” - sale do wy-
ciszania, czytania i cichej pracy pomiędzy 
lekcjami. Pomysł ten bardzo dobrze się 
sprawdza i cieszy się dużą popularnością 
wśród uczniów. Nadal jesteśmy placówką 
bez dzwonków, gdyż dbamy o harmonij-
ny i spokojny rozwój dzieci. Korzyścią dla 
wszystkich jest większy spokój. Jest to na-
uka organizowania sobie czasu tak, aby  
w zgodzie z zegarem zdążyć wszystko zreali-
zować. Nareszcie dziecko znajdzie praktycz-
ne zastosowanie swojego zegarka. Nauczy 
się, że trzeba być na czas, który sam musi 
kontrolować - tak jest wszędzie, gdzie nie 
ma dzwonków. Wykształci pewien rodzaj 
odpowiedzialności, przedsiębiorczości  
i zaradności. 

Podążając za kierunkami polityki oświa-
towej państwa oraz za potrzebami naszych 
uczniów postawiliśmy na rozwój kompe-
tencji matematycznych. Rozpoczęliśmy 
projekt grantowy „Matematycy na start” 
dofinansowany przez fundację mBanku, 
który przeznaczony jest dla uczniów kl 4-6. 

Każdego dnia zapewniamy naszym uczniom 

Wrzesień w „Trójce”

wiele atrakcji, rozbudzamy ich wyobraźnię, 
kreatywność oraz chęć do nauki i działania. 
Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Na 

szczęście nie brakuje nam zapału i energii 
do dalszych działań. 

sp3

Dzieci z Przedszkola nr 19 w Cieszynie 
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Cieszynie posadziły 
w okolicy naszego wspólnego budynku 
dwie jarzębiny. W ten sposób obchodzi-
liśmy „Święto Drzewa”, które przypada  

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z MOPS-EM 

w Polsce co roku na dzień 10 październi-
ka. Od tego momentu przedszkolaki będą 
mogły wspólnie o nie dbać, opiekować 
się nimi oraz obserwować jak rosną. 

przedszKOLe nr 19 W cieszynie
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Wśród gości, którzy wzięli udział 
w uroczystości, znaleźli się m.in. 
Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Stanisław Szwed, Senator 
Tadeusz Kopeć, Przewodniczący Sejmi-
ku województwa śląskiego Jan Kawulok, 
Radny sejmiku województwa śląskiego 
Andrzej Molin, Radna Kongresu Polaków 
w Rep. Czeskiej Małgorzata Rakowska,  
a także wieloletni burmistrz Cieszyna 
Bogdan Ficek, który pełnił urząd, gdy 
CUTW rozpoczynał swoją działalność. 
W jubileuszowym spotkaniu nie mogło 
również zabraknąć przedstawicieli wcze-
śniejszych władz stowarzyszenia.

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta 
Cieszyna Gabriela Staszkiewicz wręczy-
ła szczególnie zasłużonym w działalno-

Rok akademicki UTW  
rozpoczęty!
30 września w Teatrze im. A. Mickiewicza odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2019/2020 Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie to było podwójną okazją do 
świętowania – było to nie tylko rozpoczęcie roku, ale także jubileusz 15-lecia organizacji. 

ści UTW pamiątkowe listy gratulacyjne. 
Część artystyczną uroczystości zapewnił 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej.

Rok Akademicki UTW 2019/2020 zo-
stał oficjalnie rozpoczęty – życzymy, by 
pełen był pomyślności, sukcesów, reali-
zacji planów twórczych, nowych pomy-

słów i wielu wyzwań. Bo, jak powiedziała 
prezes UTW Lucyna Bałandziuk, „Dzięki 
działalności  naszego Uniwersytetu wielu 
mieszkańców Cieszyna i okolic przekonało 
się, że podobnie jak jesień może być naj-
piękniejszą porą roku, tak i dojrzały wiek 
może być najlepszym okresem życia”. 

utW / aB

Kino na Granicy ruszyło w drogę, pro-
mując kino polskie, imprezę oraz miasta 
Cieszyn i Czeski Cieszyn. Made in Poland 
/ Filmowy Most Przyjaźni to wspólny pro-
jekt Stowarzyszenia Kultura na Granicy 
oraz Asocjacji Czeskich Klubów Filmowych 
finansowany ze środków programu do-
tacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza 
Kulturalne pomosty. 

Najważniejszym elementem realizowa-
nego projektu był polski program tegorocz-
nej Letniej Filmowej Szkoły (Uherské Hra-
diště, 26.07- 4.08. 2019) - niekomercyjnego  
i niekonkursowego festiwalu o charakterze 
edukacyjnym. Publiczność stanowią nie tyl-
ko przedstawiciele klubów filmowych, lecz 
przede wszystkim młodzież, tłumnie przy-
bywająca na imprezę. To drugi największy 
festiwal w Czechach. W programie znalazło 
się 14 poprzedzonych prelekcjami polskich 
filmów w ramach retrospektyw Grzegorza 
Królikiewicza, Lecha Majewskiego oraz  
w sekcji nowych filmów.

W trakcie festiwalu odbył się Dzień Pol-
ski, a w jego ramach konferencja prasowa, 
podczas której na pytania dziennikarzy 
odpowiadali: reżyser Lech Majewski, Bo-
gna Janiec (córka nieżyjącego już Grzegorza 
Królikiewicza, Wojciech Rzehak (scenarzysta 
filmu „Kler” ), Radana Korena (szefowa festi-

Kino na Granicy za granicą

walu), Petr Vlček i Jolanta Dygoś – odpowie-
dzialni za polski program. Realizowana była 
także promocja projektu i kolejne spotkanie 
partnerów z przedstawicielami klubów fil-
mowych. Składało się ono z dwóch części 
- oficjalnej, w ramach której przedstawiony 
został konkretny plan wydarzeń jesiennych 
i tytuły filmów oraz drugiej – nieformalnego 
spotkania otwartego, czyli rautu, również 
dla innych gości festiwalu. W okresie sier-
pień – wrzesień br. kierownicy kin mogli 
zamawiać wybrane filmy.

Ostatnia część projektu trwa od paź-
dziernika do grudnia. Projekcje skierowane 
są do dwóch grup docelowych. Pierwsza to 
lokalna widownia - widzowie klubów filmo-

wych w różnych czeskich miastach (m. in. 
Jesenik, Frydek-Mistek). Adresatami pozo-
stałych wydarzeń są studenci polonistyki  
i pracownicy uniwersytetów w trakcie Kon-
gresu Polonistów, który odbywa się w du-
żych miastach, takich jak: jak np. Ołomuniec, 
Liberec. Partnerem tej części projektu jest 
Instytut Polski w Pradze.

Przed każdą projekcją wyświetlany jest 
spot promocyjny Kina na Granicy, a wśród 
uczestników dystrybuowana ulotka wska-
zująca 10 powodów, dla których warto przy-
jechać do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na 
Przegląd Filmowy Kino na Granicy. 

KinO na Granicy
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Urodził się 2 marca 1944 roku w Dol-
nych Błędowicach na Zaolziu, skąd 
pochodziła Jego mama. Od 1946r. 
mieszkał z rodzicami w Święto-

chłowicach na Górnym Śląsku (ojciec był 
proboszczem tamtejszej Parafii Ewang.-Au-
gsburskiej). Tam też uczęszczał do szkoły 
podstawowej i liceum ogólnokształcącego. 
Następnie ukończył studia prawnicze na UJ 
w Krakowie, specjalizując się w prawie kar-
nym i penitencjarnym. Zawsze powtarzał, 
że chce wrócić w rodzinne strony, osiąść 
w cieszyńskim i móc odwiedzać najbliższą 
rodzinę zza Olzy. W 1970 roku podjął pracę 
w cieszyńskim Zakładzie Karnym, najpierw 
jako wychowawca, a następnie Kierownik 
Działu Penitencjarnego. Od roku 2000 jest 
emerytem. Z Cieszynem związany jest od 
prawie 50 lat, a z Ziemią Cieszyńską od 
urodzenia. Żonaty, ojciec dwóch dorosłych 
córek, a obecnie już szczęśliwy dziadek 
dwojga wnucząt.

Aktywność Laureata widoczna jest we 
wszystkich formach życia środowisko-
wego. Przez 4 kadencje był radnym Rady 
Miejskiej Cieszyna, uczestniczył głównie w 
pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
W różnych okresach był Przewodniczącym 
Komisji Statutowej, członkiem Komisji Re-
wizyjnej oraz Komisji Zdrowia i Patologii 
Społecznej. Przyczynił się w znacznym 
stopniu do podpisania umowy partnerskiej 

Eugeniusz Raabe – laureat 
„Srebrnej Cieszynianki”
Tegorocznym zdobywcą Lauru „Srebrnej Cieszynianki” został 
Eugeniusz Raabe, znany w Cieszynie z działalności na niwie 
kultury i samorządności. Wybór ten nie powinien nikogo dziwić 
– w ciągu wielu lat swej działalności pan Raabe w szczególny 
sposób zasłużył się dla społeczności.

z Miastem Puck. Przez 20 lat udzielał się  
w samorządzie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cieszynianka”, będąc przez jedną kaden-
cję członkiem Rady Nadzorczej, a przez 
 4 kadencje Przewodniczącym Rady Osiedla 
„Podgórze”. W tym okresie zorganizował  
i prowadził 13 edycji imprezy „Bawimy się 
na Podgórzu” z udziałem gwiazd estrady 
krajowej i zagranicznej, m.in. Ewy Farny, 
Noemi Bocek oraz laureatów Cieszyńskiej 
Ligii Talentów, znanych zespołów folklory-
stycznych. Sam laureat również występował, 
do dziś wspominane są jego interpretacje 
przebojów Elvisa Presleya, Krzysztofa Kraw-
czyka, czy Mieczysława Fogga.

Szczególnie owocna jest jego działalność 
w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, której człon-
kiem jest od 1994 roku. Początkowo był 
członkiem Koła nr 1 w Cieszynie, a w nim 
Komisji Rewizyjnej, najpierw jako członek, 
a później jako Przewodniczący. Następnie 
przeniósł się do Koła nr 2 „Mały Jaworowy”, 
gdzie od 2008 roku pelni funkcję Prezesa. Koło  
nr 2 jest od 5 lat najliczniejszym Kołem Ma-
cierzy (skupia około 150 członków). Jest po-
mysłodawcą, organizatorem i realizatorem 
wielu imprez, spotkań, prelekcji, wycieczek 
które mają na celu poznanie regionu Zaolzia, 
Górnego Śląska, a także atrakcyjnych zakątków 
Czech i Słowacji. Utworzył i prowadzi Dysku-
syjny Klub Propozycji „Podgórze”, do którego 
zaprasza znane osoby z różnych dziedzin. 

Na podkreślenie zasługują również m.in. 
udział w pracach Społecznego Komitetu 
Odbudowy Pomnika Legionistów Śląskich  
i przyczynienie się do odsłonięcia go w 2008 
roku, zorganizowanie trzech koncertów pt. 
„Artyści z obydwu stron Olzy dla ratowania 
organów Kościoła Jezusowego w Cieszynie”. 
Laureat otrzymał za działalność społeczną 
i zawodową wiele wyróżnień i odznaczeń, 
m.in. Srebrny Krzyż Zasługi i Odznakę za 
Zasługi dla Województwa Bielskiego, a za 
zasługi na rzecz Macierzy został uhonorowa-
ny Medalem Pawła Stalmacha. W 2017 roku 
Walny Zjazd Delegatów Macierzy przyznał 
godność Członka Honorowego Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej.

Jego zainteresowania to sztuka: film, teatr, 
ale głównie muzyka, sport oraz  polityka.

macierz ziemi cieszyńsKiej / aB

W kolejnym numerze przybliżymy Pań-
stwu sylwetkę Danuty Herok – laureatki 
Nagrody Miasta Cieszyna za całokształt 
działalności w dziedzinie artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 

9 września Burmistrz 
Miasta Cieszyna Gabriela 
Staszkiewicz powołała 
Gminną Radę Działalności 
Pożytku Publicznego na 
trzyletnią kadencję.

Kompetencje Gminnej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego określone 
są ustawowo i obejmują m.in. takie 
zadania, jak: opiniowanie projektów 
strategii oraz uchwał i aktów prawa 
miejscowego dotyczących sfery po-

GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W CIESZYNIE POWOŁANA!

żytku publicznego, wyrażanie opinii  
w sprawach dotyczących funkcjono-
wania organizacji, zlecania im zadań 
publicznych, udzielanie pomocy w przy-
padku sporów pomiędzy organizacjami 
a administracją publiczną.

W cieszyńskiej radzie działalności pożytku 
publicznego zasiadają zarówno pracownicy 
samorządowi, radni, jak i reprezentanci or-
ganizacji pozarządowych. Taki skład gwaran-
tuje prezentowanie stanowisk i poglądów 
partnerów oraz możliwość wypracowywa-
nia porozumienia, które uwzględnia racje 
wszystkich stron.

W środę 18 września odbyło się pierw-
sze posiedzenie Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w nowym składzie. 
W trakcie posiedzenia wybrano przewod-
niczącą oraz sekretarza, a na posiedzeniu 
25 września zastępcę przewodniczącej. Na 
przewodniczącą wybrano panią Katarzynę 
Wiśniowską, na zastępcę przewodniczącej 
panią Irenę Fluder- Kudzia, zaś sekretarzem 
została pani Maria Sobiecka.

Adres do kontaktu z członkami 
GRDPP: Urząd Miejski, Rynek 1, pokój 
103, tel. 4794221, grdpp@um.cieszyn.pl. 

Wydział Kpm
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Z a opracowanie koncepcji mu-
zeum, treści ekspozycji muzeal-
nych oraz prawidłową realizację 
projektu odpowiadała wspólna, 

polsko-czeska Rada Programowa. 
Muzeum zostało ulokowane w szczegól-

nym miejscu – na granicy dwóch państw 
– na zrewitalizowanych nadbrzeżach 
Olzy, które przekształcono w atrakcyjną 
przestrzeń do wypoczynku i aktywnego 
spędzania czasu wyposażoną w elementy 
małej architektury miejskiej w nowocze-
snym stylu, ze ścieżką rowerową i pieszą. 
Wzdłuż Al. Piastowskiej ustawiono m. in. 
takie obiekty jak specjalnie zaprojekto-
wane dla muzeum Koła Czasu – siedziska  
w świecących nocą okręgach, siedzi-
ska drewniane oraz z tworzywa. Wyre-
montowano też koryto Młynówki. Po 
czeskiej stronie muzeum oprócz ławek 
powstała symboliczna przystań - miej-
sce do cumowania nad rzeką Olzą (i 
polsko-czeska Wieża Babel), do której 
powstania inspiracją stała się piosenka 
„Jacek” Jaromíra Nohavicy. Po obu stro-
nach uporządkowano zieleń i ustawio-
no stojaki na rowery i kosze na śmieci. 
Obszar oświetlony jest przy pomocy in-
teligentnego systemu oświetlenia ulicz-
nego, lampami LED z detektorami ruchu  
i modułami WIFI. Przestrzeń dopełnia-
ją artystycznie zaprojektowane domki 
dla ptaków oraz tabliczki informacyjne 
o ptakach. Przestrzeń zaprojektowali 
projektanci: Pracownia Architektoniczna 
RS+ Robert Skitek, MLDesign oraz arch. 
Czesław Mendrek. 

Zwiedzanie rozpoczyna się od Hali 
Widowiskowo-Sportowej, Al. Piastow-
ską wzdłuż Olzy, następnie kontynu-
owane jest przez Most Przyjaźni i dalej 
przez nabrzeże Wolności (Svobody) po 
nabrzeżu czeskim. 

Ekspozycja Open Air Museum. Cie-
szyn. Český Tĕšín, tematycznie zwią-
zana jest z dziedzictwem i symboliką 
granicznej rzeki Olzy oraz przypomina 
ważne wydarzenia związane z historią 
miasta podzielonego. Na Kołach Czasu 
umieszczono 28 ważnych dat w histo-
rii od powstania Cieszyna do jego po-
działu w 1920 r. (również w alfabecie  
Braille’a). Na brzegach Olzy znajdują się 
zarówno tradycyjne tablice informacyjne jak  

i infokiosk, a także podświetlane gabloty 
(city lighty), każda z nich ma 7 paneli, 
na których umieszczone są informacje 
oraz kody QR, po zeskanowaniu których 
uzyskuje się dostęp do rozszerzonych 
wersji informacji i galerii zdjęć na stronie 
internetowej www.openairmuseum.
info. Ilustrowane treści, opracowane 
przez ekspertów, prezentowane są  
w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji 
językowej. Specjalna aplikacja mobilna 
pozwala na urozmaicenie zwiedzania 
- przy jej pomocy można wysłać pocz-

tówkę z muzeum ze swoim wizerun-
kiem jako pierwszy książę cieszyński  
Mieszko I, ostatnia księżna z rodu Pia-
stów Elżbieta Lukrecja lub najdłużej pa-
nujący w Cieszynie Habsburg Franciszek  
Józef I. http://cieszynar.treespot.pl 

Treści muzeum podzielone są na 
następujące rozdziały: Olza mityczna  
i historyczna, Olza w Cieszynie, Granica 
na Olzie, Zaolzie, Olza łączy, Mosty na 
Olzie, Urbanistyka, Obóz jeniecki Stalag 

Teschen, Kolej Koszycko-Bogumińska  
i Rzeka Olza. Realizację projektu zakoń-
czyła konferencja w Kawiarni Avion.

Przestrzeń Cieszyna wzbogaciła się  
o niezwykle atrakcyjny obszar. Zapra-
szamy do korzystania ze ścieżek rowe-
rowych, do spacerów, do odpoczynku  
i przyjrzeniu się „drugiemu brzegowi”  
z różnych miejsc, a wreszcie do za-
poznania się z wiedzą nie tylko o na-
szej historii ale też i o teraźniejszości  
i o nas samych. 

rK

Open Air Museum
26 września 2019 zostało otwarte Open Air Museum. Cieszyn. Český Tĕšín”, tym 
samym zakończono realizację polsko-czeskiego projektu, który miał na celu stworzenie 
produktu turystycznego opartego na fenomenie miasta podzielonego. 
To ewenement na skalę europejską!
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Gdy powstawały inwestycje wokół 
Olzy, realizowano również inne 
polsko-czeskie projekty. W 2008 
roku mijała 90 rocznica utworze-

nia w Cieszynie Rady Narodowej Księ-
stwa Cieszyńskiego, zorganizowanej  
i niezależnej polskiej władzy na ziemiach 
zamieszkanych przez Polaków jeszcze 
przed powstaniem pierwszego rządu 
polskiego. Obchody jubileuszu realizo-
wano z Kongresem Polaków w Republice 
Czeskiej; w ramach projektu urządzono 
uroczystości upamiętniające wydarzenia 
z 1918 roku, koncerty, wystawy, lekcje 
historyczne, zarówno w Cieszynie, jak  
i na Zaolziu. Wydano też różne materia-
ły promocyjne, z których najważniejsza 
to publikacja książkowa pt. „Pierwsza 
Niepodległość” opisująca te wydarzenia  
(w PL i CZ wersji językowej). 

Inne projekty to m.in. opracowanie 
Wspólnego studium ruchu drogowego  
i parkowania w centrach Czeskiego 
Cieszyna i Cieszyna, kiedy przeanali-
zowano dostępność komunikacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem komuni-
kacji przez Olzę po mostach Przyjaźni  
i Wolności czego skutkiem najbardziej wi-
docznym było wprowadzenie obustron-
nego ruchu kołowego na Moście Wolno-
ści na Olzie, jeszcze w okresie realizacji 
projektu. Zrealizowane w 2012 i 2014 
roku były projekty INFO TESSIN i INFO  
TESSIN II, podczas których powstały 
wspólne materiały promocyjne popula-
ryzujące atrakcje turystyczne obu miast 
(ilustrowane mapy, przewodniki turystycz-
ne po atrakcjach i szlakach spacerowych, 
film promocyjny). Ważnym projektem  
z punktu widzenia społecznego to po-
wołanie w 2013 r. Transgranicznego 
Centrum Wolontariatu i wsparcia im-
prez, które pomyślane było jako miejsce 
spotkań młodzieży polskiego i czeskiego 

Współpraca Cieszyna  
z miastami partnerskimi (2)

pogranicza. Cykl polsko-czeskich warsz-
tatów integracyjno-szkoleniowych za-
pewnił wolontariuszom przygotowanie 
do samodzielnego inicjowania autorskich 
przedsięwzięć kulturalnych i sportowych 
oraz pracy na rzecz innych organizato-
rów imprez, zwłaszcza transgranicznych. 
Wydano Podręcznik procedur przygo-
towania i realizacji imprez po polskiej  
i czeskiej stronie. Powstało też Stowarzy-
szenie, które po kilku latach działania,  
w tym roku niestety zawiesiło działalność.

Działania usprawniające kooperację 
jednostek ochotniczych straży pożar-
nych z obu stron granicy w dziedzinach 
związanych z zagrożeniami pożarowymi 
i powodziowymi realizowano w 2014 r.  
w ramach projektu Strażacy bez granic. 
Przeprowadzono wspólne ćwiczenia tak-
tyczno-bojowe, spotkania i uroczystości 
z okazji dnia strażaka. Zakupiono też no-
woczesny sprzęt – 4 samochody ratowni-
czo-gaśnicze spełniające wymogi i stan-
dardy ratownictwa w Unii Europejskiej.

Realizowano też projekty analityczne, 
takie jak np. w 2018 r. Program dla Kultury 
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, polegające 
na wspólnym stworzeniu transgraniczne-
go dokumentu, w którym zdiagnozowano 
potrzeby kulturalne mieszkańców oraz 
przyjezdnych, w celu przygotowania dla 
nich odpowiedniej oferty. Oferta współ-
tworzona miała być przez instytucje miej-
skie oraz inne instytucje publiczne, firmy, 
organizacje pozarządowe, artystów - ama-
torów, a nawet nieformalne grupy pasjo-
natów kultury. Wyniki przeprowadzonych 
badań oraz postulaty i rekomendacje są 
zawarte w dokumencie programowym.  
W ramach projektu Strefa Działań Wspól-
nych działania nakierowane były na za-

cieśnianie współpracy transgranicznej na 
poziomie urzędów miejskich obu miast, ko-
misji kultury, oświaty i sportu rad miejskich,  
a także przedstawicieli instytucji kultury  
i sportu. Wymieniano się doświadczenia-
mi w tych dziedzinach, a następnie pró-
bowano wypracować schematy działań 
promocyjnych, m.in. co miesiąc publikowa-
no wspólne afisze i ulotki z informacjami  
o wydarzeniach kulturalnych i sportowych 
obu miast, co kontynuowane jest do dzi-
siaj. Jednak najpoważniejszym polsko-
-czeskim zamierzeniem strategicznym jest 
projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope 
czyli opracowanie wytycznych do dalszej 
współpracy transgranicznej, określenie 
wspólnych działań i projektów, których 
celem jest doprowadzenie do pogłębie-
nia stopnia integracji obu naszych miast 
partnerskich przy bliskiej współpracy  
z partnerem regionalnym - Euroregionem 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Dokument 
obejmuje następujące tematy: planowanie 
przestrzenne, współpraca instytucjonalna  
i usługi publiczne, wymiana informacji, 
wspólna oferta i produkty turystyczne, 
współpraca w zakresie kulturowo-społecz-
nym (w tym sportowym), wspólny marke-
ting (w tym system identyfikacji wizualnej 
dla promowania wspólnych przedsięwzięć). 
Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 
br., natomiast Strategia współpracy trans-
granicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna  
w kontekście rozwoju Euroregionu Śląsk 
Cieszyński zostanie przedstawiona radnym 
Rady Miejskiej Cieszyna i Rady Miejskiej Cze-
skiego Cieszyna jeszcze w listopadzie br. 

renata KarpińsKa

Ciąg dalszy w następnym numerze WR
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... w ramach projektu 
urządzono uroczystości 
upamiętniające 
wydarzenia z 1918 roku, 
koncerty, wystawy, 
lekcje historyczne, 
zarówno w Cieszynie, 
jak i na Zaolziu. 

Samochody pożarnicze zakupione w ramach projektu Strażacy bez Granic. 
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26 września br. odbyła się XI sesja 
Rady Miejskiej Cieszyna. Radni wysłucha-
li informacji na temat działalności spółek  
z udziałem majątku Gminy Cieszyn. Dzia-
łalność spółek przedstawili:  przedstawi-
ciele Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z 
o.o. Zbigniew Gogółka Prokurent, Główny 
Księgowy oraz Piotr Kasprzyca Kierownik 
Działu Technicznego, Damian Hernik Prezes 
Zarządu Spółki Energetyka Cieszyńska Sp. 
z o.o., Elżbieta Domagała Prezes Zarządu 
Spółki Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Sp. z o.o., jak również Józef Szyguda 
Prezes Zarządu Spółki Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Cieszynie.

W kolejnym punkcie informację na te-
mat działalności i zasad funkcjonowania 
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „OLZA” i Euroregionu „Śląsk 
Cieszyński” przedstawił Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia „Olza” w Cieszynie Bogdan 
Kasperek. Zapoznał radnych z działalno-
ścią Stowarzyszenia oraz zaprezentował 
możliwości działań w ramach Euroregionu 
„Śląsk Cieszyński”.

Radni Rady Miejskiej Cieszyna podjęli 
uchwały w sprawie:

1. Określenia zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Cieszyn.

2. Zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listo-
pada 2016 roku w sprawie programu go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Cieszyn.

3. Zmiany uchwały własnej Nr XVII/170/03 
z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie 
wydzielenia lokali na czas trwania sto-
sunku pracy.

4. Przyznania Lauru Srebrnej Cieszy-
nianki 2019. Laureatem Srebrnej Cieszy-
nianki w 2019 roku został Pan Eugeniusz 
Raabe, Prezes Koła nr 2 „Mały Jaworowy” 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Rady Miejskiej Cieszyna VIII kadencji
5. Przyznania Nagrody Miasta Cieszy-

na za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury. Nagrodę przyznano Pani Doro-
cie Herok założycielce Zespołu Tańca 
Żydowskiego „Klezmer”, która od lat 
współpracuje z COK „Dom Narodowy”. 
Jest instruktorem tańca żydowskiego, 
izraelskiego oraz współczesnego.

6. Zmiany uchwały nr XLIV/449/18  
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie okre-
ślenia szczegółowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia opłat i trybu ich pobierania.

7. Zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 
r. w sprawie ustalenia wysokości cen  
i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzysta-
nie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej na Basenie Krytym przy Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Cieszynie.

8. Powołania i przystąpienia Gminy Cie-

szyn do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA  
z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszające-
go jednostki samorządu terytorialnego  
z całego subregionu południowego w celu 
wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, 

w tym w ramach Regionalnych Inwesty-
cji Terytorialnych w latach 2021 -2027.

9. Uchylenia uchwały Nr XLV/478/18 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 
2018 roku w sprawie zaciągnięcia na wa-
runkach preferencyjnych długoterminowej 
pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowi-
cach, z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń 
w centrum Cieszyna – etap II”.

10. Przekazania środków finansowych 
dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Cieszynie poprzez Wo-
jewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej.

11. Zmiany budżetu Miasta Cieszyna 
na 2019 rok.

12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Cieszyna na lata 2019 
– 2031.

13. Wyboru ławników do Sądu Okrę-
gowego w Bielsku-Białej i Sądu Rejono-
wego w Cieszynie.

Zachęcam do śledzenia obrad Rady 
Miejskiej Cieszyna na żywo. Nagrania 
Sesji Rady Miejskiej dostępne są również 
pod adresem: www.bip.um.cieszyn.pl w 
zakładce „Rada Miejska”.

Zapraszam do kontaktów z radnymi 
oraz na dyżury Prezydium Rady Miejskiej 
Cieszyna.

Przewodniczący Rady Miejskiej – każ-
dy pierwszy poniedziałek miesiąca od 
16.00 – 17.00.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
– każdy drugi poniedziałek miesiąca od 
16.00 – 17.00, każdy trzeci poniedziałek 
miesiąca od 14.00 – 17.00. 

remiGiusz janKOWsKi

przeWOdniczący rady miejsKiej cieszyna

XI SESJA

Zapraszamy do 
kontaktów z radnymi 
oraz na dyżury 
Prezydium Rady 
Miejskiej Cieszyna.

WYBORY 
W dniu 13 października 2019 roku (niedziela) odbędą się wybory 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 
od godziny 7:00 do godziny 21:00.
Więcej informacji znajduje się na miejskich tablicach i słupach ogło-
szeniowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna 
bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019”,  
a także na stronie wybory.gov.pl.

stanisłaW KaWecKi, seKretarz miasta cieszyna

PRZETARG USTNY
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza ustny przetarg nieograni-
czony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomo-
ści gruntowych z przeznaczeniem na usytuowanie tymczasowych 
stoisk handlowych na sprzedaż zniczy wieńców i kwiatów w dniach 

od 29 października do 2 listopada na wyznaczonych terenach:
1. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/2 obręb 21 
o powierzchni 4,00 m2, położenie - Cmentarz Komunalny przy ul. 
Katowickiej.
2. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150 obręb 40 
o powierzchni 4,50 m2, położenie - Cmentarz Ewangelicki przy  
ul. Bielskiej.
3. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19 obręb 18 
o powierzchni 4,00 m2, położenie - Cmentarz przy ul. Kościuszki.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 110,00 zł za stoisko/dobę 
+23 % podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie przy 
ul. Liburnia 4 w Cieszynie, w dniu 14.10.2019 r. (poniedziałek) o go-
dzinie 10:00. Szczegółowych informacji udziela Dział Zarządzenia 
i Nadzoru Drogowego tel. 33 479 52 53.
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WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkań-
cami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papie-
rowej oraz elektronicznej, w okresie od 23 sierpnia do 2 września 
2019 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/449/18 z dnia 26 kwietnia 
2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
W okresie tym projekt uchwały dostępny był: 

na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,  
w zakładce: Konsultacje,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w za-
kładce: Aktualności,

na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności.
W wydaniu Wiadomości Ratuszowych z 16 sierpnia 2019 roku opu-
blikowane zostało Zarządzenie Nr 0050.517.2019 Burmistrza Miasta 
Cieszyna z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w/w projektu 
uchwały, a także informacja o konsultacjach. Uwagi i opinie można 
było złożyć w formie:

elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny 
na adres: poczta@mops.cieszyn.pl,

papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny  
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia  
w sprawie ww. projektu uchwały.

LOKALE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczył do zbycia  
w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców:

lokal mieszkalny nr 49 położony w budynku przy ul. Morcinka 3 
w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 6562/312144 części,

lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Frysztackiej 
5 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 6184/44135 części,

lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ul. ks. Toman-
ka 2 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej  
i części wspólnych budynku w 6107/115524 części,

lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. ks. Tomanka 
5 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 1/18 części,

lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Hajduka 5 
w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 7918/50894 części,

lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Michejdy 17 
w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 7799/46545 części,

lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Chrobrego 17 
w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 7800/38480 części,

lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Wyższa Bra-
ma 31A w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej 
i części wspólnych budynku w 8568/36720 części,

lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 5 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości 
gruntowej i części wspólnych budynku w 8694/49848 części,

lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Głębokiej 57 
w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 6085/115013 części,

lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ul. Głębokiej 57 
w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 10741/115013 części,
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia zostały wywie-

szone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 
1, I piętro) oraz stronach BIP na okres 21 dni, tj. od 1 października 
2019 r. do 22 października 2019 r.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza organizacje pozarządowe 
realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Cieszyna na 
bezpłatne szkolenie „Udzielanie i rozliczanie dotacji dla organizacji 
pozarządowych według nowych zasad”. Szkolenie odbędzie się 
w dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 
18.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, 
ul.Głęboka 15 (II piętro). Szkolenie poprowadzi pani Monika Pen-
dolska - koordynator Centrum Wolontariatu i doradczyni Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku -Białej.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia przyjmowane 
są do dnia 11 października 2019 r. drogą mailową: grdpp@
um.cieszyn.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby 
zgłaszanej oraz nazwę organizacji pozarządowej, którą reprezen-
tują. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem tel. 4794221.

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY  
PRZY UL. GŁĘBOKIEJ NR 54 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, 
że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisemnego - konkurs 
ofert, lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Głębo-
kiej nr 54 w Cieszynie (wejście do lokalu przez korytarz budynku),  
o łącznej powierzchni użytkowej 20.23 m2, ograniczonego do pro-
wadzenia w lokalu cichej i nieuciążliwej dla mieszkańców działalno-
ści gospodarczej, preferowana branża usługowa lub magazynowa.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. / ul. Libur-
nia 2a, parter / oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.: bip.um.cieszyn.pl 
= zakładka Jednostki Organizacyjne = katalog Zakład Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, po-
kój nr 18, tel.33 852 37 52.

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY  
PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 6 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, 
że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisemnego - konkurs 
ofert, lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Zam-
kowej nr 6 w Cieszynie (wejście do lokalu od strony ul. Przykopa), 
o łącznej powierzchni użytkowej 22.60 m2, nieograniczonego do 
prowadzenia w lokalu dowolnej działalności gospodarczej, prefe-
rowana branża usługowo - handlowa.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. / ul. Libur-
nia 2a, parter / oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.: bip.um.cieszyn.pl 
= zakładka Jednostki Organizacyjne = katalog Zakład Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, po-
kój nr 18, tel.33 852 37 52.

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA 
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

W terminie od 18 października do 28 października 2019 roku 
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami 
Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określe-
nia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy  
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Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 
sportu oraz w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen  
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności pu-
blicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej w obiektach sportowo – rekreacyjnych funkcjonu-
jących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi  
i opinie w przedmiotowych sprawach w formie pisemnej złożonej 
w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1,  
a także elektronicznie na adres sport@um.cieszyn.pl z wyko-
rzystaniem formularzy, stanowiących załączniki do zarządzenia  
Nr 0050.667.2019 oraz zarządzenia Nr 0050.669.2019 Burmistrza 
Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku.
Projekty uchwał oraz formularze konsultacyjne dostępne są na 
stronie:https://um.cieszyn.pl (zakładka:aktualności), https://cie-
szyn.pl (zakładka:aktualności), https://bip.um.cieszyn.pl (zakładka: 
konsultacje społeczne).

Zarządzenie Nr 0050.667.2019 Burmistrza Miasta Cie-
szyna z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określe-
nia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn  
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 
§3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 
2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Ślą. 2017 r., poz. 4208).

§ 1
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkań-
cami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cie-
szyna z dnia 21 grudnia określenia warunków i trybu finansowania 
zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 18 października 
2019 roku, a termin zakończenia na dzień 28 października 2019 roku.

§ 2
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania uwag  
i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie, Rynek 1, a także elektronicznie na adres sport@
um.cieszyn.pl z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącz-
nik do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionym do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest 
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji 
na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu 
miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych. 

Zarządzenie Nr 0050.669.2019 Burmistrza Miasta Cie-
szyna z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkań-
cami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku 
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne  
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo – re-

kreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 
z późn. zm.), §3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. 
Ślą. 2017 r., poz. 4208).

§ 1
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkań-
cami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wyso-
kości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej w obiektach sportowo – rekreacyjnych funkcjonujących 
przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 18 paź-
dziernika 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 28 paździer-
nika 2019 roku.

§ 2
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
zbieranie uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, a także elektronicznie na 
adres sport@um.cieszyn.pl z wykorzystaniem formularza, stano-
wiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionym do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest 
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji 
na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu 
miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA
Zarządzenie Nr 0050.665.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 7 października 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkań-
cami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne  
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach 
sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 
§3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 
2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017 r., poz. 4208).

§ 1
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańca-
mi Cieszyna, w celu poznania ich opinii, projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 
kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzy-
stanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach 
sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Cieszynie.

§ 2
Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 18 paź-
dziernika 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 28 paź-
dziernika 2019 roku.
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§ 3
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania pisemnych 
uwag i opinii składanych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, Rynek 1, a także elektronicznie pod adresem dyrek-
tor@ssm.cieszyn.pl z wykorzystaniem formularza, stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionym do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkolnego Schro-
niska Młodzieżowego w Cieszynie.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji 
na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu 
miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA
W terminie od 21 października do 31 października 2019 roku prze-
prowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna  
w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej 
Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysoko-
ści cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Cieszynie.
Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opi-
nie w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem pisemnej ankiety. 
Formularz ankiety będzie dostępny w Centrum Usług Wspólnych  
w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 pok. nr 103, na stronie internetowej Cie-
szyna, Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 
Wypełniony formularz ankietowy będzie można złożyć osobiście w 
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, pok. nr 103 
w godzinach pracy tj. 7:00 do 15:00, przesłać na adres: Centrum Usług 
Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszynie (brana 
będzie pod uwagę data wpływu) lub przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: cuw@um.cieszyn.pl.
Projekt uchwały w sprawie zmiany w/w uchwały oraz formularz kon-
sultacyjny dostępne są na stronie: https://um.cieszyn.pl (zakładka: 
aktualności), https://cieszyn.pl (zakładka: aktualności), https://bip.
um.cieszyn.pl (zakładka: konsultacje społeczne).

Zarządzenie Nr 0050.674.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z miesz-
kańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 
r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne  
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 
zm.), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 
i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cie-
szyna (Dz.U. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4208)    

§ 1
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z miesz-
kańcami Cieszyn w celu poznania opinii w przedmiocie projek-
tu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 
r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Cieszynie.
2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna. 

§ 2
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 21 paździer-
nika 2019 roku do 31 października 2019 roku włącznie.
2. Przedmiot konsultacji, którym jest projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia  
26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym 
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie, zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, a także udostępniony zainteresowanym  
w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie w pokoju nr 103.

§ 3
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej ankiety 
na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz ankiety będzie dostępny w Centrum Usług Wspólnych 
w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 pok. nr 103, na stronie internetowej 
Cieszyna, Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
3. Wypełnione formularze ankiety, o której mowa w ust. 1 należy 
składać w dniach od 21 października 2019 roku do 31 październi-
ka 2019 roku:
1) osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszo-
wa 1, pok. nr 103, w godzinach pracy tj. 7:00 do 15:00,
2) przesłać na adres: Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ra-
tuszowa 1, 43-400 Cieszynie (brana będzie pod uwagę data wpływu),
3) przesłać za pomocą środków  komunikacji elektronicznej na ad-
res e-mail: cuw@um.cieszyn.pl.

§ 4
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest 
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1. 

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług 
Wspólnych w Cieszynie.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Burmistrz Miasta Cieszyna uprzejmie informuje, że w dniach od 18 
do 28 października 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje 
dotyczące uchwał Rady Miejskiej Cieszyna:

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 
procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciąża-
nia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, 
w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ - INFORMACJA
W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci cieplnej rozdziel-
czej w ulicy Głębokiej i Menniczej wraz z przyłączami do budynków 
przy ulicy Głębokiej i Olszaka” Firma Kelvin Sp. z o.o. informuje  
o zakończeniu robót na ulicy Głębokiej w rejonie budynku nr 26 do 
11.10.2019 r. Planowany termin zakończenia całości robót do dnia 
15.10.2019 r. Osobami kontaktowymi w sprawie są: Michał Bury  
– Kierownik Budowy –  tel. 603 833 266, Artur Chyłek – Kierownik 
Robót - tel. 609 727 890 (Kelvin Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca), 
Jan Kamieniorz – Kierownik Robót – tel. 500 792 357 (Ricotherm  
Sp. z o.o. – Podwykonawca), Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.  
– Inwestor  – tel. 33 857 67 00.
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

11.10, g. 18:00, 20:15 Joker – napisy 
(kryminalny), USA, 15

11-17.10, g. 14:00 Magiczny dywan – 
dubbing (familijny/przygodowy/animowa-
ny), Dania, b.o.

11-15.10, g. 18:00 Ad Astra – napisy 
(thriller science fiction), USA, 12

15.10, g. 10:00 Green Book – napisy 
(komediodramat biograficzny)

16.10, g. 20:15 Apollo 11 – napisy 
(dokumentalny) – projekcja z okazji 50. 
rocznicy pierwszego lądowania człowieka 
na Księżycu

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

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

14.10, g. 15:00 Strefa czytania – warszta-
ty literacko-plastyczne

15.10, g. 15:00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)

15.10, g. 16:00 „Żydzi na Śląsku Cieszyń-
skim” – wykład dr Jacka Proszyka

16.10, g. 10:00 Gromadka Uszatka – spo-
tkanie rodzinnej grupy zabawowej

16.10, g. 15:00 COOlturalnie – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze

17.10, g. 16:00 Cosplay – wernisaż wy-
stawy fotograficznej (org. klub fotogra-
ficzny „START” przy oddziale PTTK „Beskid 
Śląski” w Cieszynie)

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

18.10, g. 17:00 Tajemnice opowiadań Gu-
stawa Herlinga Grudzińskiego – spotkanie 
z Joanną Gawlikowską

21.10, g. 15:00 Strefa czytania – warszta-
ty literacko-plastyczne

22.10, g. 15:00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)

23.10, g. 10:00 Gromadka Uszatka – spo-
tkanie rodzinnej grupy zabawowej

23.10, g. 15:00 Stacja plastyka – warszta-
ty plastyczne

TEATR IM. 
A. MICKIEWICZA
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 858 16 52

11.10, g. 11:00 Jubileusz 90-lecia II LO  
im. M. Kopernika w Cieszynie

12.10, g. 12:00-14:00 Zwiedzanie Teatru
13.10, g. 16:00, 19:00 Spektakl teatralny 

„BÓG MORDU”
16.10, g. 9.00 i 11.00 „Kolory miasta” - inte-

raktywne spektakle ekologiczne o tematyce 
dotyczącej środowiska naturalnego 

17.10, g. 18:00 Koncert z okazji 101 Rocz-
nicy Powołania Rady Narodowej Śląska 
Cieszyńskiego: Big Silesian Band  
i Kasia Moś

19.10, g. 18:00 Koncert „W irlandzkim 
rytmie” – Carrantuohill & Salake

20.10, g. 17:00 Artur Andrus „Sokratesa 18”
24.10, g. 9:00 „W Krainie Narnii”. Rezer-

wacja biletów: 784-085-536

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

11.10, g. 9:00 Musical Project – zajęcia
14.10, g. 18:00 AGG – Amatorska Grupa 

Gitarowa (zajęcia)
15.10, g. 17:00 Kawa z Dyrektorem (Jerzy 

Herma)
16.10, g. 17:00 Dyskusyjny Klub 

Propozycji – Marcin Gabryś „Słowaccy 
przyjaciele na drodze do polskości Śląska 
Cieszyńskiego”

16-26.10 XXX Międzynarodowa Dekada 
Muzyki Organowej, Chóralnej i Kamer-
alnej (Kościoły w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie)

16.10, g. 16:00 Malarstwo i Rysunek 
(zajęcia)

17.10, g. 16:00 Pianino (zajęcia)
17.10, g. 16:00 Malarstwo i Rysunek 

(zajęcia)
17.10, g. 19:00 Joga (zajęcia)
18.10, g. 9:00 Musical Project – zajęcia
21.10, g. 18:00 AGG – Amatorska Grupa 

Gitarowa (zajęcia)
23.10, g. 16:00 Malarstwo i Rysunek 

(zajęcia)
24.10, g. 16:00 Malarstwo i Rysunek 

(zajęcia)
24.10, g. 16:00 Pianino (zajęcia)
24.10, g. 19:00 Joga (zajęcia)
04.10-04.11 Kobieta dojrzała – wystawa 

zdjęć z projektu „Kobieta dojrzała” (Gale-
ria Ceglana)

15.10-2.11 Niech się plecie – wystawa 
(Miejska Galeria Sztuki 12)

OCKIR
14.10, g. 17:00 Grotołaza dzień powsze-

dni - prelekcja multimedialna Grzegorza 
Michałka w ramach spotkań Sekcji Miło-
śników Podróży (org. UTW, OCKiR)

16.10, 23.10, g. 16:00 Osiedlowy Klub Se-
niora – w ramach Sekcji Gier Stolikowych 
UTW w Cieszynie

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

12.10, g. 10:00-13:00 Zmysł wzroku.  
Zaprojektuj „optyczne złudzenie” – warsz-
tat z cyklu: Mała Pracownia Projektowania

17.10 Śląska Rzecz – rozstrzygnięcie 
konkursu

do 20.10 Małe, ale Cieszyn 
do 20.10 Robić/Rzeczy 
Punkt Informacji Turystycznej czynny 

codziennie 10:00-17:00  
Sklep Zamku Cieszyn (w Oranżerii):  
czynny codziennie 10:00-17:00 
Wieża Piastowska i Rotunda św. Miko-
łaja, czynne codziennie: 09:00-18:00

Z rez
WWW.CIESZYN.PL
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KSIĄŻNICA 
CIESZYŃSKA
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

19.10-01.02.2020 Rara Avis Tessinensis 
(Galeria Książnicy Cieszyńskiej)

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

do 13.10 Wystawa rzeźb Lidii Sztwiertni 
(Galeria Wystaw Czasowych)

do 31.10 Cieszyn na kartach wielkiej 
polityki (w 240 rocznicę podpisania Pokoju 
Cieszyńskiego)

24.10-30.11 Barokowa trumna barono-
wej Petrӧczy (Galeria Wystaw Czasowych; 
wernisaż 23.10, g. 17:00)

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00; śr., pt.: 
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00; pon.: 
nieczynne 

MUZEUM 4. PUŁKU 
STRZELCÓW P.
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Bezpłatne zwiedzanie muzeum  
(ul. Frysztacka 2) możliwe po wcześniej-
szym kontakcie tel. 604 833 667, Krzysztof 
Neścior 

MUZEUM 
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 3385116 30

Z uwagi na prace remontowe, Muzeum 
Drukarstwa jest niedostępne. O terminie 
wznowienia działalności poinformuje-
my Państwa w odrębnym komunikacie. 
Przepraszamy za utrudnienia, licząc, że 
satysfakcja korzystania ze zmodernizo-
wanego obiektu wynagrodzi powstałą 
niedogodność. Na czas remontu Muzeum 
jest przeniesione na Dworzec Cieszyn. 
Zapraszamy do odwiedzin placówki! 

CIESZYŃSKA RADA 
SENIORÓW
informuje, że posiedzenia Rady odby-

wają się w każdy trzeci wtorek miesiąca 
o godz. 10:00 w sali nr 205 w Ratuszu. 
Posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów 
mają charakter otwarty.

zaprasza do Klubu Seniora „Liburnia” 
na czwartkowe spotkania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cieszynianka” przy ul. 
Hajduka od godz. 09:00 – 12:00.

zaprasza do „Kaskady” (os. Podgórze,  
ul. Karola Stryi 27). Spotkania przy muzyce 
odbywają się w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca od godz. 17:00.

SPORT
12.10, g. 15:00-18:00 Witaj w świecie 

lodu! (Hala Widowiskowo-Sportowa im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków)

20.10, g. 10:00 Zakończenie sezonu  
w TKK PTTK „Ondraszek” (org. TKK PTTK 
„Ondraszek”)

INNE
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. Tschamme-
ra czynna w każdy poniedziałek i środę 
w g. 15:30 do 19:00. Czytelnia budynek 
Parafii pl. Kościelny 6 (II p.)

01.10-14.11 Szlakiem mojego życia – 
wystawa fotografii Renaty Zięby (Galeria 
„W Przejściu”)

01.10-31.10 Malownicze Beskidy – wy-
stawa pejzaży Stanisława Sikory (Galeria 
Zmienna Zespół Poradni Specjalistycz-
nych)

11.10, g. 20:00 Stand-Up – Hebel (Otwar-
ty Klub Browaru Zamkowego)

12.10, g. 21:00 Techno na granicy 
(Otwarty Klub Browaru Zamkowego)

17.10, g. 21:00 Trzecie eliminacje do  
3. Turnieju Wokalnego o Puchar o Bro-
waru Zamkowego Cieszyn (Otwarty Klub 
Browaru Zamkowego)

19.10, g. 12:30-14:00 I zakończenie 
sezonu motocyklowego. Aukcja charyta-
tywna na rzecz Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną

19.10, g. 17:00 Życie duchowe Słowian  
w czasach przedchrześcijańskich (Klubo-
kawiarnia Presso)

19.10, g. 19:00 Antidemon (BR) – koncert 
(Anielski Młyn)

19.10, g. 19:00 Ero&Kosi ( JWP Crew) – 
koncert (Otwarty Klub Browaru Zamko-
wego)

24.10, g. 20:00 Czwarte eliminacje do  
3. Turnieju Wokalnego o Puchar o Bro-
waru Zamkowego Cieszyn (Otwarty Klub 
Browaru Zamkowego)

do 24.10 Podwójnie wolne. Prawa poli-
tyczne kobiet 1918 (Rynek)

POLUB CIESZYN  
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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…WEŹ NA KOLANA KOTA
W Kocim Zakątku znajduje się dużo kotów, które czekają na miłość człowieka, nowy, kochający dom. Kontakt 
w sprawie adopcji: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 664988487. Obowiązuje wizyta przedadopcyjna.

VINCENT
Jego ulubione zajęcia 
to picie z butelki i 
okładanie rodzeństwa 
w walce o smoczek. 
Lubi być w centrum 
uwagi, zwiedzać oko-
lice, uwielbia zabawę, 
a po wszystkim - spa-
nie na kolanach. Ma 
uroczy zwyczaj lizania 
swojej łapki albo uszu 
rodzeństwa przy zasy-
paniu. Koteczek obec-
nie przebywa w dom-
ku tymczasowym w 
Cieszynie, gdzie uczy 
się samodzielnie jeść 
i gdzie będzie prze-
bywał do ukończenia 
wszystkich szczepień. 

LUKRECJA
Urocza kotka, na tle 
braci wyróżnia się de-
likatnością, ale umie 
zawalczyć o swoje, po 
drzemce wystawia 
brzuszek do miziania. 
Bardziej od zwie-
dzania interesuje ją 
zabawa, bardzo towa-
rzyska, lubi trzymać 
się blisko. Po jedzeniu 
od razu układa się do 
spania na kolanach.
Koteczka przebywa 
obecnie w domku 
tymczasowym w Cie-
szynie gdzie uczy się 
samodzielnie jeść  
i gdzie będzie przeby-
wała do ukończenia 
wszystkich szczepień.
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WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48,  
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,  
www.cieszyn.pl, 
www.olza.pl

Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,
tel. alarmowy: 33 47 94 366,  
gcr@um.cieszyn.pl. Po godzinach pracy dyżur 
pełni Straż Miejska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, 
www.mops.cieszyn.pl

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  
Konsultacyjno-Informacyjny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19

Powiatowy Ośrodek wsparcia dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
(Hostel)
ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 
29 29

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54 (pon-pt, 8.00-
16.00), w pozostałych dniach i godz. 33 851 29 29

Hospicjum Domowe
ul. Wąska 2, tel. 691 771 892

Klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości: 33 852 40 00 

pon., czw., pt. 16.00–20.00  
i wt., śr. 11.00–15.00

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

Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33  479 54 55, czynny w środy 
w godz. 13:00-17:00. w piątki w godz. 11:00-15:00.

Centrum Profilaktyki Edukacji  
i Terapii „Kontakt”
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
www.bycrazem.com

Miejski Zarząd Dróg
ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,  
www.mzd.cieszyn.pl

Pogotowia
Energetyczne: tel. 991,  
Gazowe: tel. 992,  
Ciepłownicze: tel. 993,  
Wodociągowe: tel. 994,  
Ratunkowe: tel. 999,  
Policja: tel. 997,  
Straż Pożarna: tel. 998,
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112

Starostwo Powiatowe
ul. Bobrecka 29, Szeroka 13,
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl

Straż Miejska
ul. Limanowskiego 7, 
tel. 986, 33 857 94 00,
www.sm.cieszyn.pl

Szpital Śląski
ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11,  
www.szpitalslaski.pl

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.cie-
szyn.pl

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

POLUB CIESZYN NA FB
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Cieszy-
nie! Polub Cieszyn na Facebooku, a nic Cię nie 
ominie! Oficjalna strona Urzędu Miejskiego, 
informacje urzędowe: www.facebook.com/
UMCieszyn.
Oficjalna strona miasta, zapowiedzi imprez 
kulturalnych i sportowych: www.facebook.
com/CieszynRobiWrazenie.

ZAPLANUJ Z NAMI WEEKEND! 
W każdy czwartek na www.visitcieszyn.com 
czeka na Ciebie lista zapowiedzi na nadcho-
dzący weekend. Wszystkie informacje w jed-
nym miejscu – koncerty, spektakle, a także 
wydarzenia sportowe, spacery itd. W Cieszynie 
nie można się nudzić! 

INFORMACJA SMS
Chcesz otrzymywać ważne informacje z miasta 
bezpośrednio na swój telefon? Zarejestruj się 
w Miejskim Systemie SMS-owym i otrzymuj 
powiadomienia SMS o wydarzeniach kultural-
nych i sportowych, a także ostrzeżenia i komu-
nikaty. Wejdź na stronę www.cieszyn.pl i podaj 
swój numer telefonu.

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 00, 
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Zespół redakcyjny: Anna Żertka-Bednarek, Bar-
bara Stelmach-Kubaszczyk, Łukasz Kazimierowicz
Redaktor naczelna: Anna Żertka-Bednarek 
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski
Skład: PP Modena sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 
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Dalej informacja: „Zestawił Gu-
staw Olechowski, delegat Min. 
Spr. Zagr.” Legendę opracowano  
w języku francuskim. Mapę w skali 

1:200 000 rysował w roku 1920 Wiktor 
Holczak z Dąbrowy, znany z szefowania 
parkowi Adama Sikory i z projektu minia-
tury Wieży Piastowskiej tamże.

Historyczne terytorium Księstwa Cie-
szyńskiego, zamknięte między rzekami 
Ostrawicą a Białą, wypełniają trzy kolory od-
powiadające wynikowi spisu powszechnego  
z roku 1910: róż oznacza przewagę ludności 
polskojęzycznej (55%), kolor szaro-zielony 
to ludność deklarująca język czeski (27%), 
zaś żółty – język niemiecki (18%). Na mapie 
przedstawiono dwa etapy podziału Śląska 
Cieszyńskiego po rozpadzie Austro-Węgier. 

Bardzo dobrze widoczna jest linia gra-
niczna zaznaczona kolorem czerwonym, 
o nieco skomplikowanym przebiegu, wiją-
ca się w zachodniej części mapy – to owa 
tymczasowa granica, ustalona 5 listopada 
1918 r. w wyniku rokowań przedstawicieli 
Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego  
i Zemského Národního Výboru pro Slezsko. 
Zgodnie z jej założeniami pod administracją 
Rady Narodowej znalazły się powiaty cie-
szyński, bielski i większa część frysztackie-
go. Strona czeska zawiadywała powiatem 
frydeckim i pięcioma gminami powiatu 
frysztackiego „z czeskim zarządem”(Or-
łowa, Łazy, Sucha Dolna, Dziećmorowice  
i Pietwałd) Tym samym strona polska prze-
jęła 77% spornego terytorium, na którym 
71% stanowiła ludność polskojęzyczna, 
22% niemiecka i 5% czeska. W strefie cze-
skiej 70% stanowili Czesi, 20% Polacy i 9% 
Niemcy. Obie strony traktowały umowę  
z 5 listopada jako rozwiązanie tymczasowe, 
licząc na korzystniejsze dla siebie rozwiąza-
nie w przyszłości (!).

Sytuację diametralnie zmienił atak wojsk 
czeskich 23 stycznia 1919 r. i ich dojście na 
linię Wisły. Po zawieszeniu broni podpisa-
no ostatecznie 3 lutego w Paryżu „Umowę 
w sprawie Księstwa Cieszyńskiego”, której 
zapis obrazuje na mapie zielona linia, bie-
gnąca mniej więcej wzdłuż linii kolei ko-
szycko-bogumińskiej, mijająca Cieszyn od 
zachodu i tym razem przecinająca obszar 
dawnego Księstwa mniej więcej na poło-
wę. To za tę linię – za linię Olzy, stanowiącą 
strefę neutralną – nakazano wycofanie się 
wojskom czeskim. 

PAMIĄTKA PO NIEDOSZŁYM 
PLEBISCYCIE

W zbiorach Działu Kartografii Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
znajduje się kilka egzemplarzy niewielkiej mapy, związanej  
z ogłoszonym sto lat temu plebiscytem. Jeden z nich jest 
próbnym wydrukiem z naniesionymi odręcznie korektami. 
Pierwotny tytuł – „Mapa orjentacyjna Śląska Cieszyńskiego, na 
użytek wojsk koalicyjnych podczas plebiscytu” – skrócony został 
do czterech pierwszych słów, pozostałe przekreślono. 

Kilkakrotnie dyskutowana na konferencji 
paryskiej kwestia spornego terytorium nie 
została rozstrzygnięta, oczekiwania strony 
polskiej i czeskiej wzajemnie się wykluczały. 
Wobec tego Rada Najwyższa Konferencji 
Pokojowej podjęła decyzję o przeprowadze-
niu plebiscytu, zatwierdzoną 27 września 
1919 r. Wyniki głosowania miały stanowić 
podstawę do ostatecznego uregulowania 
kwestii granicy polsko-czechosłowackiej. 

Międzysojusznicza Komisja Plebiscyto-
wa przybyła do Cieszyna 30 stycznia 1920 
r. (zapewne wówczas wykonana została 
prezentowana mapa o nr inw. MC/K/00581 
– skan dostępny na stronach wirtualnego 
katalogu Muzeum) Przygotowaniom do 

plebiscytu towarzyszyły wyjątkowe nie-
pokoje społeczne, wzajemne oskarżenia 
i akty terroru bojówek paramilitarnych  
z obu stron, dlatego też Komisja Plebiscy-
towa wprowadziła na obszarze głosowania 
stan wyjątkowy, a plebiscyt ostatecznie ni-
gdy się nie odbył. Jakkolwiek kwestia jego 
wyników pozostanie na zawsze jedynie w 
sferze domysłów, można się swobodnie po-
kusić o twierdzenie, że za przyłączeniem do 
Polski głosowaliby Polacy, za przyłączeniem 
zaś do Czechosłowacji głosowałyby cztery 
pozostałe grupy narodowościowe: Czesi, 
Niemcy, Żydzi i ślązakowcy. 

irena French

muzeum ŚLąsKa cieszyńsKieGO


