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od burmIsTrZA 

inwestycja za inwestycją

szanowni Mieszkańcy!
wielkimi krokami zbliża się koniec 

roku. Pora więc podsumować mijający 
czas i przypomnieć rozpoczęte i zakoń-
czone inwestycje, ale również przedsta-
wić plany inwestycyjne na nadchodzący 
2023 rok.

inwestycje zrealizowane 
w 2022 roku

wśród inwestycji ukończonych w bie-
żącym roku swoje ważne miejsce zna-
lazł remont i przebudowa ul. Głębokiej 
w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża 
w ramach projektu: „szlakiem Cieszyń-
skiego tramwaju – rozwój transgranicznej 
turystyki”. roboty budowlane zostały 
odebrane w styczniu 2022 r., a koszt robót 
wyniósł 5.163.814,61 zł. Obecnie w ramach 
wspomnianego projektu realizowana 
jest kolejna ważna i potrzebna inwesty-
cja, a mianowicie remont i przebudowa 
rynku w Cieszynie. termin zakończenia 
prac zaplanowano na 09.06.2023 r. Koszt 
robót to 11.381.000,00 zł.

w kwietniu br. zakończona została 
przebudowa ul. kościuszki w Cieszynie 
(1.152.279,14 zł) i ul. motelowej w Cie-
szynie (775.089,51 zł). Celem przedsię-
wzięć było podwyższenie parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych istniejących 
dróg, poprawa warunków bezpieczeń-
stwa użytkowników ruchu i warunków 
dojazdu. Miło mi również poinformować, 
że zaplanowany na 17 grudnia termin 
wykonania przebudowy ul. Łowieckiej 
– zakończono już w listopadzie. zakres 
prac objął między innymi: dostosowanie 
parametrów geometrycznych drogi do 
obowiązujących przepisów, a także wy-
konanie mijanki, frezowania fragmentu 
nawierzchni jezdni oraz ściągnięcie war-
stwy jezdnej ulicy Łowieckiej. Koszt robót 
to 186.790,75 zł.

13 maja 2022 r. podpisana została 
umowa na wykonanie robót budowla-
nych polegających na przebudowie drogi 
gminnej ul. Zofii kossak-szatkowskiej 
w Cieszynie. Przedsięwzięcie realizowa-
ne jest w ramach rządowego Funduszu 
Polski Ład Program inwestycji strategicz-
nych. warto podkreślić, że ul. zofii Kos-
sak-szatkowskiej to droga łącząca dwie 
drogi powiatowe - Bielską z Hallera, prze-
biegająca przez teren wielorodzinnego 
osiedla mieszkaniowego (3 600 mieszkań-
ców). w ramach zadania realizowana jest 
między innymi przebudowa jezdni na dł. 
1121,5 m i szer. 6 m, poprzez wykonanie 
nowej konstrukcji podbudowy, nowej 
nawierzchni, ujednolicenie szerokości 
jezdni i poszerzenia na łukach, a także 
dwóch ścieżek rowerowych. termin wy-
konania zaplanowano na 12.02.2023r. 
Koszt robót to: 6.128.034,97 zł.

Grudzień tego roku, to czas owocny 
w inwestycje, mam tu na myśli między 
innymi przebudowę ul. Górny Chodnik 
(termin wykonania 18.12.2022 r., koszt 
robót: 654.526,17 zł), ale również bu-
dowę kanalizacji deszczowej w rejonie  
ul. hallera w Cieszynie (termin wykonania: 

27.12.2022 r. Koszt robót: 528.867,42 zł).
Budowa miejsc postojowych w Cieszy-

nie przy ul. brożka w ramach Budżetu 
obywatelskiego: „Ja parkuję, ty parkujesz, 
My parkujemy” również dobiega końca. 
Przypomnę, że w zadanie wchodzi bu-
dowa 15 miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych wzdłuż ulicy Brożka 
(pomiędzy ul. Brożka a ul. stryi). termin 
zakończenia to 30.11.2022 r. Koszt robót 
budowlanych wynosi: 71.500 zł.

rozpoczęte przetargi
Ponadto rozpoczęta została procedu-

ra przetargowa do następujących zadań 
(otwarcie ofert w grudniu 2022 r.):

remont i przebudowa chodnika na 
ul. Wyższa brama wraz z wbudowa-
niem szyny tramwajowej na ul. Wyższa 
brama, Górny rynek oraz szersznika 
w ramach projektu pn.: „szlakiem Cie-
szyńskiego tramwaju – rozwój transgra-
nicznej turystyki”;

utwardzenie i uporządkowanie terenu 
w Cieszynie przy ul. solnej, ul. michejdy, 
ul. karola miarki i ul. Czarny Chodnik;

Przebudowa ul. kamiennej w Cieszy-
nie w ramach zadania:„ Modernizacja 
dróg gminnych”;

remont odcinków ul.: Chopina, ko-
ściuszki, orzeszkowej, Towarowej;

Konserwacja nawierzchni dwóch frag-
mentów ul. bielskiej;

Budowa miejsc postojowych w Cie-
szynie przy ul. Popiołka.

Plany inwestycyjne  
na rok 2023

Co przyniesie nam kolejny rok? rok 
2023 to kolejne plany inwestycyjne i dzia-
łania, w ramach których odbędzie się 
opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania: 
Ścieżka rowerowa od mostu kolejowe-
go przy ul. sportowej do połączenia ze 
ścieżką rowerową przy ul. Frysztackiej 
w rejonie przejazdu kolejowego w Mar-
klowicach w Cieszynie w ramach zada-
nia "Budowa kładki pieszo - rowerowej 
w rejonie mostu kolejowego wraz z roz-
budową sieci ścieżek rowerowych - Mo-
dernizacja infrastruktury drogowej" wraz 
z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, 
decyzjami i pozwoleniami niezbędnymi 
do realizacji inwestycji.

rok 2023 to również modernizacja 

 GAbrIElA 
sTAsZkIEWICZ

burmistrz Cieszyna

ul. Motelowa, fot. MZD
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dróg gminnych, w tym ul. sosnowej, ul. 
kasztanowej, ale również wykonanie 
miejsc parkingowych w pasie drogowym 
na ul. Z. kossak-szatkowskiej (planuje 
się wykonanie ok 4 miejsc parkingowych 
w okolicach sklepu „lewiatan”). Ponad-
to również opracowanie dokumentacji 
projektowej pn.: rozbudowa ul. haż-
laskiej w Cieszynie, oraz przebudowa 
drogi gminnej ul. mickiewicza. warto 
wspomnieć, że zakres zadania przewiduje 
przebudowę drogi gminnej (jako alterna-
tywnej drogi wyłączonej z użytkowania 
ul. Błogockiej) na odcinku od al. J. Łyska 
do budynku mieszkalnego Mickiewicza 
8. w ramach przebudowy przewiduje się 
przebudowę jezdni na odcinku 763 mb, 
odtworzenie chodnika, budowę nowego 
chodnika i budowę ścieżki rowerowej na 
odcinku 586 mb.

Przyszły rok zaowocuje również dokoń-
czeniem dokumentacji projektowej doty-
czącej ul. Trzech braci wraz z fragmentami 
ul. sejmowej i Śrutarskiej w Cieszynie. 
rozbudowie poddane zostanie oświe-
tlenie publiczne. Planuje się oświetlenie  
ul. Wiślańskiej na odcinku ul. Braci Mi-
łosiernych do ul. Harcerskiej, oświetlenie  
ul. hławiczki (schody), a także przej-
ścia dla pieszych na ul. Frysztackiej 
przy skrzyżowaniu ul. Chemików. re-
mont i przebudowa ul. Zamkowej 
w Cieszynie, wykonanie przepustu  

ul. dombke i przebudowa odcinka  
ul. karola szymanowskiego to zadania 
na nadchodzący czas.

pozoStaŁe DziaŁania
Oprócz inwestycji drogowych zwrócę 

w tym miejscu również uwagę na pozo-
stałe inwestycje, które zostały już zreali-
zowane, a są wśród nich między innymi: 
modernizacja pokrycia dachowego Hali 
widowiskowo-sportowej w Cieszynie przy 
ul. sportowej 1, modernizacja zabezpie-
czeń przeciwpożarowych Campingu Olza 
w Cieszynie oraz inwestycja szczególnie 
wyczekiwana przez nas wszystkich - re-
nowacja/odtworzenie iglicy cieszyńskiego 
ratusza. Ponadto budowa instalacji fo-
towoltaicznej na dachu budynku szkoły 
Podstawowej nr 2 i na dachu budynku 
domu spokojnej starości w Cieszynie, 
budowa muru oporowego przy ul. Gór-
nej, ale także termomodernizacja wraz ze 
zmianą sposobu ogrzewania budynków 
znajdujących się przy ul. Górny rynek 11 
i przy ul. zamkowej 5. wspomnieć należy 
również w tym miejscu zakończoną bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie ul. Katowickiej i Majowej w Cieszynie, 
budowę sieci wodociągowej w rejonie 
ul. Mickiewicza oraz plac zabaw Mnisz-
twO-dzieCiOM (Budżet Obywatelski).

kontynuujemy prace

również w tej materii inwestycji rok 
2023 zapowiada się intensywnie. Kon-
tynuować będziemy prace przy zabez-
pieczeniu i stabilizacji kompleksu osu-
wiskowego przy ul. Błogockiej, budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulicy rudowskiej oraz w rejonie ulic Ka-
towicka-Ładna, modernizację budynku 
bramy głównej Centralnego Cmentarza 
Komunalnego w Cieszynie wraz z wymia-
ną nawierzchni na dziedzińcu. Będziemy 
także kontynuować budowę transgranicz-
nego Centrum informacji turystycznej 
wraz z przestrzenią ekspozycyjną przy 
granicznym Moście Przyjaźni na szlaku 
Cieszyńskiego tramwaju oraz moderni-
zację stadionu przy al. J. Łyska 21.

to oczywiście nie wszystkie plany na 
przyszłość. Jest ich dużo więcej, podob-
nie jak inwestycji nadal trwających oraz 
tych, które już się zakończyły. Pozwalam 
sobie w tym miejscu wymienić je w dość 
skrótowym zestawieniu, zachęcam jednak 
do zapoznania się z nimi w pełniejszej 
formie na stronie internetowej cieszyn.
pl, ale też do zaglądania na strony FB 
Miasta Cieszyn, gdzie umieszczane są 
bieżące informacje o tym, co dzieje się 
w naszym mieście.

Świąteczna kartka wybrana! 
W tym roku o miano 
„oficjalnej kartki 
bożonarodzeniowej 
Cieszyna” ubiegało się 
dokładnie 108 prac! Wybór 
nie należał do łatwych, 
bo uczniowie wykazali 
się niezwykłą inwencją 
twórczą. 

dzieci zdecydowanie upodobały sobie 
cieszyńskiego różowego jelonka, który za-
gościł na sporej ilości prac. nie brakowało 
naszych najbardziej charakterystycznych 
budowli – rotundy, wieży Piastowskiej czy 
ratusza. Mali artyści sięgnęli po różne tech-
niki artystyczne. Gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym i tym, którzy wzięli udział!

Nagroda główna:
igor Jach-Falkiewicz, sP 4, klasa 4 

Wyróżnienia:
emilia Polok, Przedszkole nr 7

Mateusz Hubczyk, sP 5, klasa 1
dorotka rutkowska, sP 5, klasa 1
weronika wojtacha, sP 1, klasa 4
amelia Brachaczek, , sP 2, klasa 6
Martyna suchy, sP 1, klasa 6

Nagrody specjalne:
Marcela Miesiączek, sP 6, klasa 2
zofia Otręba, sP 4, klasa 4
Joanna niedzielska, sP 5, klasa 4 

mt



4 2 grudnia 2022zapowieDzi

kolędy świata z TGd 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie i Cieszyński ośrodek kultury „dom 
Narodowy” zapraszają na koncert kolędy Świata zespołu TGd (Trzecia Godzina 
dnia), który odbędzie się w piątek, 16 grudnia o godz. 18:00 w kościele jezusowym.

zespół tGd po raz kolejny zabierze nas 
w niezwykłą muzyczną podróż dookoła 
globu. w nowym programie usłyszymy 
najpiękniejsze kompozycje bożonarodze-
niowe ze wszystkich niemal kontynen-
tów. tu wschód spotyka się z zachodem, 
tradycja ze współczesnością, a ziemia 
z niebem. ta podróż ma swój artystyczny 
i duchowy wymiar. Obok melodii nowo-
odkrytych, zespół zaprezentuje najbar-
dziej znane i lubiane utwory ze swojego 
świątecznego repertuaru.

 – najnowszy projekt tGd to muzycz-
ne doświadczenie nie tylko polskich czy 
europejskich kolęd, to także doświad-
czenie muzyczne całego globu. Mamy 
kolędę indyjską, afrykańską, współczesne 
utwory świąteczne oraz autorskie pio-
senki. Podglądamy, jak okres świąteczny 
przeżywają ludzie na całym świecie, na-
wet tam, gdzie chrześcijaństwo nie jest 
dominującą religią – mówi Filip wojnar, 
manager zespołu tGd.

wejściówki dostępne wyłącznie w Pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszy-
nie. informacje pod numerem telefonu: 
33 8133 220. 

COK

Więcej imprez zawsze na
www.cieszyn.pl

kiermasz "Być razem"
serdecznie zapraszamy na kiermasz 
Świąteczny “być razem”, który odbę-
dzie się w dniach 8-10 grudnia w Ga-
lerii stela w Cieszynie. kiermasz jest 
zwieńczeniem całorocznej pracy osób, 
które wkładają w nią całe swoje serce! 

Produkty, które będą do kupienia, zo-
stały wykonane przez mieszkańców schro-
niska dla Osób Bezdomnych w Cieszynie 
w ramach warsztatów treningu Pracy. 
udział w tych warsztatach to ogromna 
szansa na zmianę i powrót do godnego 
życia. dochód pozwoli na zakup nowych 
materiałów do warsztatu, w którym ko-
lejne osoby będą mogły wyrażać siebie 
poprzez działania artystyczne i być dla 
siebie i  innych ważnym. to powrót do 
„Bycia razem”.

schronisko dla Osób Bezdomnych 
jest prowadzone przez stowarzyszenie 
Pomocy wzajemnej “Być razem”, które 
od 26 lat wspiera osoby potrzebujące 
pomocy, w różnych obszarach życia. 

Kiermasz będzie czynny w godzinach: 
13:00-20:00 (8-9 grudnia) oraz 10:00-
15:00 (10 grudnia).

org.

ŚWIĄTECZNy kIErmAsZ
ksIĄżkoWy

Kiermasze używanej książki cieszą 
się w Bibliotece Miejskiej niesłabnącym 
zainteresowaniem. tym razem zbiegną 
się one w czasie z jarmarkiem świątecz-
nym na starym targu.

Jak zawsze kiermasz będzie okazją 
do uzupełnienia swojego księgozbioru 
lub wybrania prezentu dla bliskiej oso-
by bez uszczuplania przy tym zbytnio 
domowego budżetu. liczymy na to, 
że każdy miłośnik książek znajdzie dla 
siebie coś wyjątkowego! Po książki dla 
dorosłych zapraszamy do holu biblio-
teki na i piętrze.

Oddział dla dzieci organizuje Choin-
kowy kiermasz książkowy w nieco innej 
formule. na bibliotecznej „choince” w wi-
trynie biblioteki znajdą się książki opa-
kowane w szary papier z oznaczeniem 
grupy wiekowej, dla której są przezna-
czone. Będzie więc można wybrać na 
prezent książkę – niespodziankę, która 
na pewno ucieszy młodych czytelników.

oba kiermasze będą czynne od  
2 do 23 grudnia br. w godzinach otwar-
cia biblioteki. Zapraszamy! 

BiBlioteka miejska
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jarmark św. mikołaja 
W dniach 3-23 grudnia zapraszamy na kiermasz handlowy, który odbędzie się 
w godz. 10:00-18:00 na starym Targu! oprócz kiermaszu przygotowane zostały liczne 
atrakcje artystyczne, na które serdecznie zapraszamy. 

sobota, 3 grudnia, stary Targ
15:00 – Orszak Św. Mikołaja ze wzgórza 

zamkowego na stary targ
15:45 – Otwarcie Jarmarku
16:00 – Hania stoszek
16:45 – Cieszyńska Orkiestra dęta uŚ 

w Katowicach
17:30 – zespół Pieśni i tańca ziemi Cie-

szyńskiej im. Janiny Marcinkowej
18:30 – stowarzyszenie Mażoretek „Cie-

szyńskie Gwiazdeczki”
19:00 – duo Performance i Bracia.pl

Niedziela, 4 grudnia, Pl. Św. krzyża (obok 
kościoła św. marii magdaleny)

13:00 – Miejska Orkiestra dęta Cie-
szynianka

14:00 – Chór lutnia
15:00 – Świąteczne gotowanie – warsz-

taty kulinarne z Michałem Bałazym
16:00 – Kasia i Błażej trio
17:00 – amatorska Grupa Gitarowa
17:30 – zofia Bujok, Błażej Knopek,  

Michał Kasztura
18:00 – zbyszek wałach z kapelą
19:00 – Cieszyn Śpiewa Świątecznie

sobota/niedziela, 10-11 grudnia  
jArmArk ŚWIĄTECZNy na Wzgórzu 
Zamkowym (więcej informacji na str. 6)

ImPrEZy ToWArZysZĄCE:
2 i 3 grudnia, godz. 18:00, teatr im.  

a. Mickiewicza – leszek Możdżer solo
3 grudnia, godz. 15:00, COK dom na-

rodowy – warsztaty wokalne dla Cieszyna 
„Kolędy w domu narodowym”

4 grudnia, godz. 16:00, teatr im.  
a. Mickiewicza – "Śpiąca Królewna” – ba-
let w wykonaniu artystów Baletu Opery 
Kijowskiej

9-11 grudnia, COK „dom narodowy”, 
Kościół Jezusowy – Vii Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra. 
szczegóły: www.festiwalswider.us.edu.pl

10 i 11 grudnia, godz. 17:30, teatr Cie-
szyński w Czeskim Cieszynie – „Betlejem 
Polskie“ w wykonaniu sceny Polskiej

11 grudnia, Oranżeria zamku Cie-
szyn, Muzeum drukarstwa – zaprojek-
tuj Święta – warsztaty, koncert, konkurs 
„Cieszyńskie Ciasteczka”, szczegóły: www.
zamekcieszyn.pl

13 grudnia, godz. 19:00, teatr Cieszyński 

w Czeskim Cieszynie – „Betlejem Polskie“ 
w wykonaniu sceny Polskiej

16 grudnia, godz. 17:00, sala konferen-
cyjna Książnicy Cieszyńskiej – spotkanie 
promujące regionalne kalendarze Śląska 
Cieszyńskiego na rok 2023

16 grudnia, godz. 18:00, Kościół Jezu-
sowy – Koncert tGd „Kolędy Świata”

28 i 29 grudnia, godz. 17:00, teatr im. 
a. Mickiewicza – Koncert „dzieci śpiewa-
ją kolędy”

31 grudnia, godz. 17:00 i 21:00, teatr 
im. a. Mickiewicza – Gala sylwestrowa 
w teatrze

więcej informacji na: www.domnarodo-
wy.pl. zmiany w programie zastrzeżone. 

COK

rozświetlimy choinkę na placu Św. krzyża!
6 grudnia na Placu Św. krzyża koło 
kościoła pw. św. marii magdaleny na-
stąpi rozświetlenie choinki miejskiej. 

ze względu na remont rynku, w tym 
roku choinka stać będzie na Placu św. 
Krzyża i cieszyć oczy przechodniów na uli-
cy Głębokiej. Jedno jest pewne – ta część 
centrum miasta jeszcze nigdy nie była tak 
świąteczna!

rozświetlenie świątecznego drzewka 
odbędzie się w dniu św. Mikołaja. zapra-
szamy na godz. 17:30! 

COK
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jarmark Świąteczny  
na Wzgórzu Zamkowym 
Zamek Cieszyn 
zaprasza na jarmark 
bożonarodzeniowy na 
Wzgórzu Zamkowym! 
Wydarzenie odbędzie się 
w weekend 10-11 grudnia. 
Na kiermaszu spotkacie 
ponad 20 wystawców! 
Świąteczna atmosfera 
gwarantowana! 

Jak zapowiadają organizatorzy, na 
miejscu będzie można spróbować regio-
nalnego jedzenia, miodów z małych, pol-
skich pasiek, a także domowej receptury 
soków i konfitur. na dorosłych będzie cze-
kać grzane wino i grzane piwo, a o nasze 
podniebienia zawalczą oscypki i różno-
rodne słodkości. ale to nie wszystko! na 
zamkowym jarmarku nie zabraknie stoisk 
rękodzielniczych, a także atrakcji dla dzieci 
– na wzgórzu zamkowym pojawi się Święty 
Mikołaj (w godz. 14:00-16:00), elfy rozda-
jące cukierki, będzie można także wziąć 
udział w pokazie iluzji (10 grudnia, godz. 
13:00)! w niedzielę 11 grudnia poznamy 
tegorocznych mistrzów XVi Konkursu na 
Cieszyńskie Ciasteczka (wypieki należy 

dostarczyć do 10 grudnia, godz. 17:00 do 
informacji turystycznej zamku Cieszyn). 
wspólne kolędowanie w rotundzie św. Mi-

kołaja zostało zaplanowane na niedzielę, 
godz. 17:00. zapraszamy! 

aB / zamek cieszyn

zaprojektuj święta!
Święta bożego Narodzenia z Zamkiem 
Cieszyn to nie tylko jarmark świątecz-
ny - to również różnorodne warsz-
taty, zarówno rękodzielnicze, jak i… 
cukiernicze!

w niedzielę 11 grudnia zamek Cieszyn 
zaprasza do Muzeum drukarstwa na 
warsztaty graficzne. Podczas zajęć od-
bywających się w godzinach 12:00-13:00 
uczestnicy będą mogli stworzyć własną 
pocztówkę. z kolei na kolejnych zajęciach, 
które odbędą się na zamku Cieszyn w go-
dzinach 14:00-16:00, będziemy wyplatać 
ozdoby świąteczne. w programie zajęcia 
z makramy i tworzenia biżuterii.

tego samego dnia o godz. 16:00 po-
znamy wyniki XVi Konkursu na Cieszyń-
skie Ciasteczka, lecz ci, którzy jeszcze nie 
czują się mistrzami tradycyjnych cieszyń-
skich słodyczy świątecznych, będą mogli 

podszkolić się pod okiem ciasteczkowych 
specjalistek na najsłodszych warsztatach, 
które odbędą się:

3 grudnia, godz. 12:00-16:00
6 grudnia, godz. 11:00-13:00 
9 grudnia, godz. 10:00-12:00
zapisy przyjmowane są drogą mailową 

na adres mrussek@zamekcieszyn.pl lub 
telefonicznie pod nr 33 851 08 21 wew. 14.

z kolei cieszyńskich seniorów, którzy 
lubią robótki ręczne, zapraszamy na za-
jęcia specjalnie im dedykowane, czyli 
„Świąteczna Makrama - warsztaty wypla-
tania ozdób świątecznych ze sznurka dla 
seniorów”, które odbędą się 12 grudnia 
w godzinach 11:00 - 13:00. 

na warsztaty obowiązują zapisy:  
tel. 33 851 08 21 wew. 14 lub mailowe 
mrussek@zamekcieszyn.pl 

aB / zamek cieszyn

CIEsZyńskIE CIAsTECZkA
- ksIĄżkA do NAbyCIA!

jaki jest idealny prezent na Święta 
bożego Narodzenia? książka z prze-
pisami na tradycyjne cieszyńskie 
ciasteczka!

nie wiecie, jak zrobić ule i inne tra-
dycyjne świąteczne wypieki? a może 
ktoś z waszych bliskich ma smykałkę do 
pieczenia, ale nie próbował jeszcze piec 
cieszyńskich ciasteczek? zamek Cieszyn 
ma zatem dla was świetną propozycję! 
dwie wersje książki kucharskiej są jesz-
cze do kupienia na wieży Piastowskiej. 
serdecznie zapraszamy! 

aB / zamek cieszyn
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Zespół pieśni i tańca
ZaprasZa!

zespół Pieśni i tańca ziemi Cieszyń-
skiej im. Janiny Marcinkowej zaprasza 
na widowisko jasełkowe "nad Betle-
jem", które odbędzie się 5 stycznia 
o godz. 18:00 i 6 stycznia o godz. 
17:00 w Teatrze im. A. mickiewicza 
w Cieszynie.

Bilety w cenie 40 zł i 50 zł do naby-
cia w kasie teatru lub na stronie www.
teatr.cieszyn.pl. 

serdecznie zapraszamy! 
COK

100. roCZNICA PoWroTu CZęŚCI GórNEGo ŚlĄskA do PolskI 

wystawa filatelistyczna
książnica Cieszyńska oraz Edward kowalczyk zapraszają na otwarcie wystawy 
filatelistycznej z okazji 100. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski. 
Wernisaż ekspozycji odbędzie się w piątek, 2 grudnia, o godz. 16:00 w książnicy 
Cieszyńskiej. 

Filatelistyczne wystawy rzadko goszczą 
w Książnicy Cieszyńskiej. najnowsza zosta-
ła zorganizowana z okazji przypadającej 
w tym roku 100. rocznicy przejęcia przez 
Polskę części Górnego Śląska. ekspozycja 
pokazuje przez pryzmat walorów filateli-
stycznych i niefilatelistycznych wydarzenia, 
w wyniku których Polska odzyskała przed 
ponad stu laty niepodległość. Jest także 
próbą przybliżenia historii regionu od roku 
1828 (kiedy pojawia się pierwszy pruski 
list przedznaczkowy) do roku 1956 (kiedy 
Katowice przestają być stalinogrodem). 
wystawa zebrana w 25 gablotach składa 
się z szeregu walorów filatelistycznych 
(znaczków, kartek pocztowych, kopert, 
listów). autor, edward Kowalczyk, podzielił 
ją zaś na dwie części prezentujące wybrane 
epizody z historii Polski i Górnego Śląska.

Część pierwsza ekspozycji, zatytuło-
wana „Polska niepodległa powróciła na 
mapę europy”, zajmuje powierzchnię  
8 gablot i przedstawia wybrane epizody 
z okresu i wojny światowej, w wyniku któ-
rych w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała 
niepodległość po 123 latach niewoli. ta 
część ekspozycji przybliża udział Pola-
ków w i wojnie światowej, a także 4-letnią 
walkę o kształt granic ii rzeczypospolitej 
– już po zakończonej wojnie. daje również 
zarys tworzenia się państwowości ii rze-
czypospolitej.

Część druga, pt. „Górny Śląsk w czasach 
walki o granicę polsko-niemiecką”, zajmuje 
powierzchnię 17 gablot i obejmuje okres 
począwszy od pruskiego zwierzchnictwa 
na Górnym Śląsku do grudnia 1956 r., 
w którym miastu Katowice przywrócono 
nazwę własną po okresie używania nazwy 
stalinogród. ta część wystawy przedsta-
wia sytuację Górnoślązaków i Górnego 
Śląska w czasie i wojny światowej, a na-
stępnie okres plebiscytowy, iii Powstanie 
Śląskie, a wreszcie powrót części Górnego 
Śląska w granice Polski na okres 17 lat, do 
momentu wybuchu ii wojny światowej. 
zarysowane są także losy Polski i Gór-
nego Śląska w okresie ii wojny światowej 
– w czasie, gdy nastąpił iV rozbiór Polski. 
Pokazana została martyrologia Polaków 
oraz sowieckie zbrodnie na Polakach. 
narracja doprowadza widza do okresu 
nowego polityczno-gospodarczego ładu 
powojennej Polski w nowych granicach 
ustalonych po ii wojnie światowej.

na wystawie, która potrwa do 28 stycz-
nia 2023 r., nie brakuje również wątków 
cieszyńskich, m.in. eksponatów filatelistycz-
nych z czasu czesko-polskiego konfliktu 
o Śląsk Cieszyński. najnowszą ekspozycję 
Książnicy Cieszyńskiej można zwiedzać od 
wtorku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz 
w soboty w godz. 9:00-15:00. 

książnica cieszyńska

oman na okrągło
biblioteka miejska zaprasza 13 grudnia 
o godz. 17:00 na prelekcję podróżniczą 
Izabeli kuli "oman na okrągło".

Oman to nie tylko bajeczne krajobrazy, 
światowej klasy zabytki, majestatyczne 
forty na mieniącej się złotem pustyni, ale 
także gwarne bazary, tętniąca życiem sto-
lica Mascat i malownicze górskie wioski, 
gdzie można podpatrzeć codzienne życie 
mieszkańców. to również gościnni ludzie, 
całkowicie odmienna kultura, religia i oby-
czaje. te i inne aspekty kraju nazywanego 
"Karaibami Orientu" przybliży w swojej 
prelekcji izabela Kula. zapraszamy! 

BiBlioteka miejska fot. Izabela Kula
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konkurs gwar - koncert finałowy
Cieszyński Ośrodek Kultury „dom naro-
dowy”, Górnośląski Oddział stowarzy-
szenia „wspólnota Polska” w Katowicach 
oraz zarząd Główny Polskiego związku 
Kulturalno-Oświatowego w republice 
Czeskiej i sekcja ludoznawcza zG PzKO 
w republice Czeskiej zapraszają na finał 
XViii Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po 
obu stronach Olzy”. takiego wydarzenia 
nie można przegapić!

najlepsi uczestnicy konkursu spotkają 
się 15 grudnia o godz. 16:00 na kon-
cercie Finałowym w sali widowiskowej 
domu narodowego. wstęp jest wolny, 
serdecznie zapraszamy! 

COK

gwara w każdy pierwszy  
wtorek miesiąca
Zapraszamy na kolejne spotkanie miło-
śników Gwary Cieszyńskiej pod hasłem 
„rzóndzymy, rozprawiomy, śpiewomy 
po naszymu i ni jyny”, które odbędzie 
się 6 grudnia o godz. 16:00. 

Miejscem comiesięcznych spotkań jest 
Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, 
mieszczące się na drugim piętrze budyn-
ku domu narodowego. zawsze jest jakiś 
temat przewodni, ale przede wszystkim 
chodzi o to, aby mówić „po naszymu”, 
aby używać gwarowych słów i zwrotów. 
Miłośnicy cieszyńskiej gwary spotykają się 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 
16:00, aby „porzóndzić, porozprawioć aji 
pośpiywoć”. 

COK

Dyskusyjny 
klub propoZycji

koło nr 2 macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej „mały jaworowy” i Cieszyński 
ośrodek kultury „dom Narodowy” 
zapraszają na spotkanie dyskusyjne-
go klubu Propozycji, które odbędzie 
się w domu Narodowym 21 grudnia 
o godzinie 17:00.

Gościem spotkania będzie stanisława 
ruczko, która przedstawi temat „saga 
rodziny wedel. imperium czekolady”. 
wstęp na spotkanie jest wolny. 

COK

sPoTkANIE AuTorskIE Z ProF. dANIElEm kAdŁubCEm 

tak sie u nas opowiado 
Cieszyński ośrodek kultury „dom Narodowy” zaprasza na spotkanie promocyjne 
najnowszej publikacji prof. daniela kadłubca pt. „Tak sie u nas opowiado”. 
spotkanie z autorem odbędzie się w środę, 7 grudnia o godzinie 17:00 w sali 
widowiskowej domu Narodowego w Cieszynie. 

w najnowszej pozycji prof. Karola da-
niela Kadłubca znajdziemy zbiór bajek, 
kawałów, anegdot i opowieści z życia 
oraz podania, w których odnajdziemy 
rodzime nazwiska i nazwy miejscowości. 
najnowsza książka to propozycja dla naj-
młodszych czytelników. Kluczem doboru 
tekstów do antologii była ich atrakcyjność 
dla dziecięcego odbiorcy.

wstęp na spotkanie jest wolny. Podczas 
spotkania będzie możliwość otrzymania 
dedykacji od prof. Kadłubca. 

COK

polub cieszyn  
na facebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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muZEum ŚlĄskA CIEsZyńskIEGo ZAPrAsZA NA WysTAWę! 

Ślady żydowskie  
na Śląsku Cieszyńskim 
muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza na wyjątkową wystawę. do końca roku 
w Galerii Wystaw Czasowych prezentowane są obiekty ukazujące ślady kultury 
żydowskiej na Śląsku Cieszyńskim. 

Historię wyznawców judaizmu na naszym 
terenie, kwestie religijne i społeczne oraz 
sylwetki najbardziej znanych cieszyńskich 
Żydów przedstawia dwujęzyczna, polsko-
-czeska wystawa oparta na unikatowych 
fotografiach archiwalnych, opracowana 
przez irenę Cichą i prof. Janusza spyrę. Obok 
prezentowane są fotografie dokumentalne 
wiesława radwańskiego, dokumentujące 
stan żydowskich zabytków, ich symbolikę 
i przekaz ideowy (dostępne również w wersji 
albumowej w kasie Muzeum). dopełnieniem 
są judaika ze zbiorów Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego, pochodzące z Cieszyna, m.in. 
płytki posadzkowe z cieszyńskiej synagogi 
gminnej, ale też przedmioty kultu przeję-

te na cieszyńskiej granicy w końcu XX w., 
które potem do Muzeum trafiły: jady, bal-
saminki, kielichy sederowe czy świeczniki. 
wyjątkową ozdobą, a jednocześnie naj-
cenniejszym eksponatem, jest kamienna 
tablica upamiętniająca członków gminy 
żydowskiej w skoczowie, którzy zginęli na 
frontach i wojny światowej – depozyt Gminy 
wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. 

wystawa czynna w godzinach otwar-
cia ekspozycji stałej, bilet normalny: 10 zł, 
ulgowy: 5 zł. Oprowadzenie po wystawie 
dla grup szkolnych w ustalonym wcześniej 
terminie – prosimy zainteresowane szko-
ły o kontakt i zapraszamy na wystawę! 

muzeum śląska cieszyńskiego
fot. ze zbiorów MŚC
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kalendarz cieszyński 2023
Z największą przyjemnością informujemy, że jest już 
dostępny kolejny rocznik „kalendarza Cieszyńskiego”. 
Na 360 stronach zawartych zostało 40 artykułów na 
tematy bliskie sercom miłośników regionu oraz garść 
wierszy. Wydawcą współfinansowanego przez miasto 
Cieszyn periodyku jest macierz Ziemi Cieszyńskiej. 

tak, jak w poprzednich latach, tematyka 
„Kalendarza” koncentruje się na dziejach 
regionu. teksty dotyczące przeszłości 
podzielone zostały na działy „Historia”, 
„sylwetki” i „wspomnienia”. w każdym 
z nich znaleźć można prawdziwe czytel-
nicze perełki, szczególną uwagę przyku-
wa jednak zupełnie nieoczywisty tytuł 

– "Żywot tereski" autorstwa urodzonej 
w  jakiejś zabitej deskami galicyjskiej 
wiosce w roku 1914 teresy (po mężu) 
Bijok. są to popełnione (spisane z relacji 
ustnej) z ogromną swadą wspomnienia 
z dzieciństwa i wczesnej młodości kobie-
ty, której przyszło dorastać w niezwykłej 
biedzie. tułała się po „służbach” między 
lokalnymi gospodarzami i raz za razem 
zbierała cięgi od życia. Jedyną szansą 
na odmianę losu był wyjazd na Śląsk „za 
robotą”. wspomnienia tereski szokują. 
wrażliwszym popłynie łza i to niejedna. 

równie interesująco prezentuje się 
starannie opracowana "Gawęda o miej-
scach przeklętych" Grzegorza Miklara 
– najszersze do tej pory studium po-
święcone miejscom straceń w Cieszynie. 
nowych ciekawostek na temat historii 
miasta dostarczają też artykuły "skuta 
tożsamość" Macieja dembinioka (przy-
wracający pamięć niektórym cieszynia-

kom, których nazwiska zostały skute 
z nagrobków w ramach „degermaniza-
cji”) czy "Prekursorzy wOŚP" wojciecha 
Święsa (na temat dni kwiatka – akcji 
charytatywnej, która – jak w tytule – 
przypominała dzisiejszą wOŚP i budziła 
podobne kontrowersje). na tym jednak, 
oczywiście, lista dobrych tekstów się 
nie wyczerpuje. Cieszą nowe nazwiska 
wśród autorów – m.in. prof. Magdaleny 
szyndler (pokusiła się o  jedyny tekst 
w dziale „etnografia”), prof. radosława 
zenderowskiego (poruszył temat kon-
trowersyjnej repliki słupa granicznego) 
czy obiecującego historyka Maksymiliana 
stańczaka (omówił gwarowy dialog Jury 
i Jónka z „Gwiazdki Cieszyńskiej” doty-
czący wyznaczania granicy polsko-cze-
chosłowackiej na przełomie lat 1920/21). 
serdecznie zapraszamy do lektury! 

wojciech święs

Dlaczego cieszyn (nie) jest stolicą  
europy Środkowej?
muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecz-
nie zaprasza na spotkanie promocyj-
no-dyskusyjne poświęcone książce 
marcina dębickiego i radosława Zen-
derowskiego "dlaczego Cieszyn (nie) 
jest stolicą Europy Środkowej?" odbę-
dzie się ono wyjątkowo w niedzielę, 11 
grudnia o godz. 15:00 w sali rzymskiej 
muzeum (ul. regera 6, wejście od Par-
ku Pokoju). 

Prowokacja, żart czy poważna na-
uka? a może to wszystko po trochu? 
w każdym razie świetny punkt wyjścia 
do szerokiej dyskusji na temat Cieszyna. 
Profesor radosław zenderowski znany 
jest mieszkańcom nadolziańskiego gro-
du głównie z facebookowych ekscesów. 
teraz będzie okazja, by dowiedzieć się, 
dlaczego sprawuje funkcję m.in. dyrektora 
instytutu nauk o Polityce i administracji 
na elitarnym uniwersytecie Kardyna-
ła stefana wyszyńskiego w warszawie. 
Celem popełnionej wraz z dr. hab. Mar-

cinem dębickim prof. uwr (socjologiem 
pogranicza niezwiązanym biograficznie 
z miastem) rozprawy jest nakreślenie 
specyfiki Cieszyna, a następnie odnie-
sienie jej do przyjętego przez badaczy 
modelu środkowoeuropejskości. dobra 
wiadomość dla lokalnych megalomanów 
jest taka, że autorzy uważają Cieszyn za 
miasto wyjątkowe. O tym, czy epitet ów 
jest wartościujący pozytywnie czy ne-
gatywnie, dowiedzą się już uczestnicy 
spotkania. dość powiedzieć, że już na 
wstępie publikacji informują, że zasta-
nawiali się nad nadaniem jej podtytułu 
„nie dla cieszynian!”.

Charakter wydarzenia: eksperymental-
ny (podobnie jak sama książka i niniejsza 
zapowiedź). Czas trwania spotkania: ok. 
2 godzin. Moderacja: wojciech Święs. Po 
dyskusji możliwość zakupu wydawnictwa 
po promocyjnej cenie (ostatnie egzem-
plarze!). wstęp wolny. 

wojciech święs



2 grudnia 202212sPort

chodź na łyżwy!
Zapraszamy na imprezę „Chodź na Łyżwy”, 
która odbędzie się 4 grudnia o godzinie 11:00 na 
hali Widowiskowo sportowej im. Cieszyńskich 
olimpijczyków przy ul. sportowej 1. Wstęp jest 
bezpłatny. 

zajęcia odbędą się pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów z miejscowego 
klubu Ks Cieszyn, m. in. 3-krotnego Mi-
strza Czech i uczestnika Mistrzostw Świa-
ta i europy lukaša rakowskiego. Między 
treningami odbędą się pokazy łyżwiar-
stwa figurowego, w których zobaczymy 
wyczynowych zawodników klubu, wśród 
których są także mistrzowie i wicemistrzo-
wie Polski. zaplanowane są występy solo-
we i grupowe. impreza potrwa do 13:00. 
udział w wydarzeniu jest bezpłatny. na 
miejscu będzie możliwość odpłatnego 
wypożyczenia łyżew.

 – niezmiernie nam miło, że kolejny 
raz będziemy mogli spotkać się wszyscy 
razem podczas dnia otwartego z progra-
mem “Chodź na Łyżwy”. tym bardziej, że 
impreza odbywa się 4 grudnia, kiedy ob-

chodzimy Światowy dzień Łyżwiarstwa. 
na terenie Cieszyna działa Ośrodek Łyż-
wiarstwa Figurowego pod auspicjami PzŁF, 
w którym możemy trenować naszych 
zawodników. Prowadząc klub, rozwija-
my również transgraniczną współpracę 
z Czechami. zapraszamy wszystkich do 
wspólnego świętowania! – mówi Paulina 
Mrozek, kierownik sekcji Łyżwiarstwa Fi-
gurowego klubu Ks Cieszyn. 

uczestników zapraszamy od godziny 
10:30. link do zapisów online znajduje się 
w kalendarzu wydarzeń na stronie www.
sport.cieszyn.pl.

Program realizowany jest dzięki wspar-
ciu PGe Polska Grupa energetyczna oraz 
współpracy z Ministerstwem sportu i tu-
rystyki. 

org. / red. aB

karatecy jadą na mistrzostwa europy
Zawodnicy Cieszyńskiego klubu spor-
towego shindo wystartują na zbliżają-
cych się 35 EskA (European shotokan 
karate-do Association) mistrzostwach 
Europy karate shotokan, które odbędą 
się 2-4 grudnia w Zurychu.

wiktoria Krystek z Kaczyc, Maja Borzęc-
ka z Bielska-Białej, Maria Chrośnik ze stru-

mienia oraz tymoteusz Czernik z Cieszyna 
zostali powołani na mistrzostwa i będą 
rywalizować z najlepszymi zawodnikami 
Karate shotokan w europie. w kategoriach 
Kumite i Kata indywidualne oraz Kumite 
i Kata drużynowe. trzymamy kciuki! 

ks shindo / red. aB

Błachowicz zawalczy o pas
Cieszyński książę zawalczy o pas wagi 
półciężkiej już 10 grudnia! jego rywalem 
będzie magomed Ankalaev. Gala w las 
Vegas odbędzie się w nocy z soboty na 
niedzielę czasu polskiego. Zachęcamy 
do kibicowania!

24 listopada poinformowano, że na 
gali uFC 282 10 grudnia br. nie dojdzie do 
pojedynku Prochazki z teixeirą o pas mi-
strzowski wagi półciężkiej. Czech doznał 
kontuzji ramienia, która wykluczyła go 
z walki na gali w las Vegas. Prochazka od-
dał pas do dyspozycji uFC. teixeira wobec 
tego poinformował federację, że skoro nie 
może walczyć z Czechem, to w ogóle nie 
zamierza stawać w klatce. 

ten niespodziewany obrót spraw to 
świetna wiadomość dla Cieszyńskiego 
Księcia – walką wieczoru o pas wagi pół-
ciężkiej będzie pojedynek Błachowicza 
z ankalaevem. Będziemy trzymać kciuki! 

ws / red. aB

igrZyska Zimowej
senioriaDy!

BdB event zaprasza wszystkich se-
niorów do wzięcia udziału w igrzyskach 
zimowej senioriady, które odbędą się  
5 grudnia o godz. 14:00 w hali sportowej 
uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
przy ul. Paderewskiego 9. 

seniorzy będą mogli wziąć udział w ta-
kich konkurencjach jak curling, biathlon 
i minihokej w kategoriach wiekowych: 
do 50 roku życia, do 60 roku życia oraz 
powyżej 60 roku życia. 

udział jest bezpłatny, serdecznie za-
praszamy! 

org.
fot. WS

fot. Paweł Krystek
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za nami 46. rajd 
Cieszyńska 
barbórka 
W dniach 18-19 listopada odbył się ProfiAuto 46. rajd 
Cieszyńska barbórka. Zawodnicy rywalizowali w trzech 
cyklach mistrzowskich – rajdowych samochodowych 
mistrzostwach Śląska, rajdowym Pucharze Południa 
oraz rajdowym samochodowym Pucharze Śląska. 

impreza kończyła sezon, więc na tra-
sie pojawili się najlepsi kierowcy, którzy 
w okolicach Cieszyna walczyli o wygraną. 
Pierwszego dnia zawodnicy zapoznali się 
z kwestiami administracyjnymi i trasą raj-
du. Ceremonia startu odbyła się pod Halą 
widowiskowo – sportową im. Cieszyńskich 
Olimpijczyków, gdzie zlokalizowane było 
również biuro rajdu. 

impreza pod patronatem Burmistrz 
Miasta Cieszyna rozgrywała się nie tylko na 
terenie Cieszyna, ale także gmin: skoczów, 
ustroń oraz Goleszów. Ponad setka załóg 
trzykrotnie pokonywała odcinki specjalne 
„zbigniewa Cieślara” oraz „ProfiPower”. 
na jubileusz – 50-lecie rajdu – najlepszymi 
okazali się Michał tochowicz i Piotr Bia-
łowąs w Citroenie C3 rally2 w barwach 
Profiauto. drugą pozycję w rajdzie zajęli 
Piotr Parys z andrzejem Górskim w For-
dzie Fiesta Proto, zaś trzeci byli Kamil Bo-
lek i Łukasz Jastrzębski w Peugeocie 208 
rally4 w barwach firmy Kratki. wśród za-
wodników startujących w mistrzostwach 

Śląska najlepszymi okazali się Krzysztof 
stańdo z dariuszem Gurdziołkiem w re-
nault Clio sport. drugie miejsce zajęli 
Maciej Hawro z wojciechem Kolaczkiem 
w Hondzie Civic Vti, którzy dzięki temu 
rezultatowi wygrali cykl rsMŚl oraz rMP. 
zawodnicy odebrali nagrody i puchary 
podczas ceremonii mety pod Halą wi-
dowiskowo-sportową im. Cieszyńskich 
Olimpijczyków w sobotę, 19 listopada.  
to był finałowy punkt imprezy, która przy-
ciągnęła w okolice Cieszyna rzeszę kibiców 
oraz mediów, którzy pomimo niskich tem-
peratur i padającego śniegu wytrwale stali 
przy odcinkach specjalnych i dopingowali 
zawodników. Pani Burmistrz, Gabriela stasz-
kiewicz, wręczała nagrody na mecie rajdu,  
a i zastępca, Krzysztof Kasztura, wziął udział  
w honorowym starcie wszystkich załóg. 

automoBilkluB cieszyński

ZA NAmI

dwa złotka mai 
Wysockiej

w dniach 12-13 listopada Maja wy-
socka ze stowarzyszenia Mażoretek 
"Cieszyńskie Gwiazdeczki" brała udział 
w Pucharze Świata Mażoretek MwF 
w Montecatini terme we włoszech. 
Cieszynianka zdobyła dwa złote medale 
w kategoriach solo baton i solo pompon 
kadetki. Pokonała w pomponach 30 
rywalek. Gratulujemy Mai osiągnięcia 
kolejnego wielkiego sukcesu! 

stow. mażoretek  
"cieszyńskie gwiazdeczki"

medale dla marii 
juroszek i Łukasza 
bieguna

19 listopada w Jabłonce odbył się 
international armwrestling Cup 2022 
GOlden Bear, w którym udział wzięło 
80 zawodników i zawodniczek z Polski, 
węgier, słowacji, ukrainy i Gruzji.

Maria Juroszek z Cieszyna zdobyła 
srebrny medal w kategorii seniorów 
+60 kg! Gratulujemy!

nie zabrakło także naszego cieszy-
niaka, Łukasza Bieguna. Po zaciętych 
walkach, reprezentant klubu niedŹ-
wiedzie Orawy, wywalczył 2. miejsce 
w kategorii Masters Men riGHt 95 KG 
oraz 3. miejsce w kategorii Masters 
Men leFt OPen. Brawo!

 maria juroszek / estera Biegun / red. aB

Wydział sportu 
informuje

serdecznie zapraszamy do skorzysta-
nia z oferty lodowiska, które znajduje 
się w Hali widowiskowo-sportowej im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków. Harmo-
nogram ślizgawek oraz cennik znajdują 
się na stronie sport.cieszyn.pl. 

informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych znajdują 
się na stronie sport.cieszyn.pl oraz na 
Facebooku sportowyCieszyn, a tak-
że na stronach i w mediach społecz-
nościowych poszczególnych klubów 
i stowarzyszeń, których wykaz i linki 
do ich stron internetowych znajdują 
się na stronie sport.cieszyn.pl.

zachęcamy kluby i stowarzyszenia 
do aktualizowania treści na swoich stro-
nach oraz o przekazywanie informacji 
do wydziału sportu na adres e-mail: 
sport@um.cieszyn.pl

ws

fot. Automobilklub Cieszyński

polub cieszyn 
na facebook
fb.com/MiastoCieszyn



14 2 grudnia 2022miasto

wspomnienia Zofii
biblioteka miejska w Cieszynie zaprasza 7 grudnia 
o godz. 17:00 na spotkanie autorskie Władysławy 
magiery i promocję książki „Wspomnienia Zofii”. 
spotkanie poprowadzi joanna Wucka-biały. 

władysława Magiera – historyczka 
i przewodniczka beskidzka, autorka m.in. 
książki „szlak kobiet Śląska Cieszyńskie-
go” oraz artykułów dotyczących postaci 
związanych z ziemią Cieszyńską, regu-
larnie odbywa spotkania popularyzujące 
lokalną historię. Powieść „wspomnienia 
zofii” została oparta na wspomnieniach 
zofii Kirkor-Kiedroniowej.

w życiu chodzi o to, aby coś znaczyło, 
aby pozostawić po sobie ślad… to prawda, 
że rodzimy się tylko raz, jednak ile razy 
można zaczynać życie od nowa? zofia Kir-
kor-Kiedroniowa, polska działaczka spo-
łeczna i nauczycielka, zmagała się z tym 
wyzwaniem niejednokrotnie. zesłanie na 
syberię, dramat śmierci najbliższych w Kra-

kowie, trudna decyzja o przeprowadzce 
na Śląsk Cieszyński… niemymi świadka-
mi tych wszystkich wydarzeń są tomy 
pamiętników spisywanych przez zofię. 
to właśnie na ich podstawie władysława 
Magiera snuje gęstą od emocji opowieść, 
w której na tle historycznej zawieruchy 
przeplatają się wzloty i upadki, radości 
i tragedie, miłość i żałoba. wspomnienia 
zofii to również niezwykłe źródło wiedzy 
o czasach minionych, o odradzaniu się pol-
skiej państwowości, o emancypacji, a tak-
że o życiu Polaków na przełomie XiX i XX 
wieku. Życiu pełnym wiary w lepsze jutro 
mimo całej jego nieprzewidywalności. 

BiBlioteka miejska

iV konkurs książki mówionej

książki są nie tylko skarbnicą wie-
dzy, ale i doskonałą formą relaksu. 
Czytając poznajemy ludzi i  świat, 
poszerzamy zasób słownictwa, roz-
wijamy wyobraźnię. Czy możliwe jest 
czytanie, jeśli straciło się wzrok? 
oczywiście że tak! 

wśród osób niewidomych nie bra-
kuje zagorzałych czytelników, a dostęp 
do książek umożliwiają im audiobooki, 
znajdujące się m.in. w zbiorach Filii spe-
cjalistycznej nr 4 cieszyńskiej Biblioteki 
Miejskiej. w ofercie czytelniczej znajduje 
się tam ponad 1600 tytułów książki mówio-
nej nagranej przez najlepszych lektorów, 
aktorów filmowych i teatralnych, którzy 
dzięki zaangażowaniu emocjonalnemu, 
pozwalają lepiej wczuć się w sytuacje 
przeżywane przez bohaterów.

23 listopada br. odbył się iV Konkurs 
Książki Mówionej, którego organizatora-
mi byli Polski związek niewidomych Koło 
w Cieszynie i Biblioteka Miejska. w kon-
kursie wzięły udział osoby niewidome 
i słabowidzące. zadaniem uczestników 
było zapoznanie się z  treścią lektury 
obowiązkowej, którą była książka danki 
Braun „Oczy adrianny” oraz wybranej 
przez siebie książki z dwóch zatwierdzo-
nych przez organizatorów - „Mocniejsza 
niż śmierć” lidii Czyż i „siedem spódnic 
alicji” autorstwa Joanny Jurgały-Jureczki. 
Konkurs przebiegał w trzech etapach. 
w i etapie wzięło udział dziewięć osób, 
które zgłosiły się do rywalizacji, w ii etapie 
wyłoniono półfinalistów, którzy następ-
nie walczyli o tytuł zwycięzcy. Pomimo 
rywalizacji atmosfera była przyjazna, 

a startującym i publiczności nie brako-
wało dobrego humoru. laureatkami 
konkursu zostały cztery panie, mimo, iż 
do rywalizacji zgłosiło się również trzech 
mężczyzn. Były to renata Misiorz i Jadwiga 
topolińska-raszka, które zajęły ex aequo 
i miejsce, Małgorzata Kapias na miejscu ii 
i Bogusława Kobza, która zajęła miejsce 
iii. wręczenie nagród laureatom odbędzie 
się podczas uroczystości z okazji dnia 
Osób niepełnosprawnych w starostwie 
Powiatowym w Cieszynie. Projekt został 
dofinansowany przez Powiat Cieszyński 
ze środków PFrOn. 

wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie gratulujemy! 

BiBlioteka miejska

fot. Biblioteka Miejska

fot. Biblioteka Miejska fot. Biblioteka Miejska
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twoje Światła – nasze Bezpieczeństwo 
3 grudnia kierowcy po raz kolejny będą 
mogli sprawdzić ustawienie świateł 
w swoich samochodach w ramach 
trwającej akcji "Twoje światła – Na-
sze bezpieczeństwo". kampania ma 
na celu zwrócenie uwagi kierujących 
na zagrożenia związane z nieprawidło-
wym oświetleniem pojazdów. 

Prawidłowe działanie świateł jest uwa-
runkowane, poza ich ogólnym stanem 
technicznym, właściwym ustawieniem 
wysokości, prawidłowym rozkładem 
granicy światła i cienia oraz emitowa-
nym natężeniem. wymienione elementy 
często wymagają profesjonalnej oceny 
i dlatego, w ramach prowadzonej kam-
panii "twoje światła – nasze bezpie-
czeństwo", 3 grudnia na wybranych 
stacjach kontroli pojazdów wszyscy 
kierowcy będą mogli całkowicie bez-
płatnie sprawdzić ustawienie świateł 
w swoich samochodach.

Przypominamy, że sprawne światła 
mają wpływ na bezpieczeństwo zarówno 
kierującego pojazdem, jak i pozostałych 

uczestników ruchu, w szczególności pie-
szych. wszelkie nieprawidłowości związa-
ne ze światłami pojazdu mogą skutkować 
niedostatecznym oświetleniem drogi i jej 
poszczególnych części albo prowadzić 
do oślepienia innych uczestników ruchu 
drogowego.

sprawdzanie świateł na stacjach, które 
przystąpiły do akcji, były już wykonywane 
w dniach 22 października, 5 i 19 listopa-
da. Ostatni raz, w ramach akcji "twoje 
światła – nasze bezpieczeństwo" w tym 
roku, będzie to możliwe 3 grudnia. we 
wskazanych terminach można dokonać 
BezPŁatneGO Badania OŚwietlenia 
POJazdÓw na wybranych stacjach. wy-
kaz stacji kontroli pojazdów uczestniczą-
cych w akcji na terenie naszego powiatu 
znajdą Państwo poniżej:

 1. autOtest – Cieszyn ul. Frysztacka 
104 , godz. 7:00-14:00,

2. OsKP – Cieszyn ul. Bielska 140, godz. 
8:00-13:00,

3. Car-tes-sKP – Brenna ul. Górecka 
8a, godz. 8:00-13:00,

4. OsKP CHwisteK – skoczów ul. Cię-
żarowa 17, godz. 7:00-13:00. 

kPP Policji w cieszynie

mieszkanie dla repatriantów
Zakład budynków miejskich w Cieszy-
nie sp. z o.o zakończył przebudowę 
lokalu nr 2 w budynku mieszkalno-
-usługowym przy ul. katowickiej 8. 
Na wykonanie zadania miejski ośro-
dek Pomocy społecznej w Cieszynie 
przy współudziale Zbm w Cieszynie 
sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie ze 
środków budżetu Państwa w wysoko-
ści 80% – dotacja celowa „Pomoc dla 
repatriantów”. 

Prace budowlane zakończyły się 18 
listopada, do końca grudnia br. lokal ma 
zostać wyposażony przez MOPs w Cie-

szynie w pozostałe urządzenia i meble 
dostosowane do potrzeb repatriantów.

lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na 
i piętrze, w jego skład wchodzą: przed-
pokój, kuchnia, łazienka z wC, spiżarnia 
i trzy pokoje o łącznej powierzchni użyt-
kowej 81.88 m2. 

remont lokalu objął wykonanie :
przebudowy ścian działowych,
robót malarskich ścian i sufitów,
okładzin ściennych pom. łazienki 

i kuchni,
nowych podłóg z paneli podłogowych 

i z płytek ceramicznych,

zabudowy nowej stolarki drzwiowej 
wewnętrznej oraz drzwi wejściowych,

rozbudowy i przebudowy wew. insta-
lacji gazu z montażem kuchni gazowej 
i kotła dwufunkcyjnego,

nowej instalacji centralnego ogrzewa-
nia etażowego,

przebudowy wew. instalacji wodno-
-kanalizacyjnej z montażem urządzeń 
sanitarnych w łazience i kuchni,

remontu wew. instalacji elektrycznej,
wyposażenia i umeblowania lokalu 

mieszkalnego. 
zakład Budynków miejskich

fot. ZBM fot. ZBM fot. ZBM
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akcja zimowa 
Choć wciąż trwa kalendarzowa jesień, zimowa aura powoli daje o sobie znać. dziś 
w Wiadomościach ratuszowych prezentujemy Państwu informacje dotyczące akcji 
zimowej oraz podajemy kontakty do instytucji, które dbają o stan dróg, chodników 
i innych obiektów w związku z mrozem i opadami śniegu.

Zespół Akcji Zimowej:
dyspozytor : tel. 882 566 925;
koordynator : tel. służb. 33 479 52 67, 

tel. kom. 693 955 317.

kierownik działu utrzymania Prze-
strzeni Publicznej Miejskiego zarządu 
dróg w Cieszynie, ul. liburnia 4:

tel. służb. 33 479 52 52,
odpowiedzialny za utrzymanie chod-

ników i placów publicznych.

kierownik działu Inwestycji i utrzy-
mania dróg Miejskiego zarządu dróg 
w Cieszynie:

tel. służb. 33 479 52 63,
odpowiedzialny za utrzymanie prze-

jezdności dróg gminnych i powiatowych.

komendant straży miejskiej w Cieszy-
nie, ul. limanowskiego 7:

tel. służb. 986, 33 857 94 01, 33 857 94 00,
odpowiedzialny za egzekwowanie od 

administratorów i właścicieli budynków 
właściwego utrzymania przyległych do 
posesji chodników oraz bieżącego usu-
wania z dachów sopli lodowych.

Generalna dyrekcja dróg krajowych 
i Autostrad oddział w katowicach rejon 
w Pszczynie baza GddkiA w skoczowie 
prowadzi akcję zimową na ul. Granicznej 
(droga ekspresowa s52) wraz z węzłem 
„Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”.

drogi utrzymywane są w okresie zi-
mowym w drugim standardzie zgodnie 
z zarządzeniem Generalnego dyrektora 
dróg Krajowych i autostrad.

Zarząd dróg Wojewódzkich w katowi-
cach, ul. lechicka 24, 40-609 katowice 
prowadzi akcję zimową na ul. Katowickiej 
od węzła Pastwiska do granicy miasta – 
utrzymanie jezdni i chodnika.

Zakłady pracy prowadzą akcję zimową na 
drogach dojazdowych i na terenie przez 
nie administrowanym.

spółdzielnie mieszkaniowe, Przedsię-
biorstwo Zarządzania i obrotu Nieru-
chomościami “ZAPoN” prowadzą akcję 
zimową na drogach osiedlowych.

telefony:
Miejski zarząd dróg w Cieszynie: 882 

566 925, 33 479 52 61.
GddKia Oddział w Katowicach, rejon 

w Pszczynie, Baza GddKia skoczów – Po-
górze: 33 853 89 19.

wykonawca odśnieżania dla GddKia 
– aVr: 885 666 170.

zarząd dróg wojewódzkich w Katowi-
cach: 32 781 91 82.

Powiatowy zarzad dróg Publicznych 
w Cieszynie: 691 673 724.

spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszy-
nianka": 33 852 02 18.

Górnicza spółdzielnia Mieszkaniowa: 
33 479 40 00.

spółdzielnia Mieszkaniowa "liburnia": 
33 851 07 09.

spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle 
Piastowskie”: 33 852 09 80.

zakład Budynków Miejskich, ul. libur-
nia 2a: 33 852 25 60.

Przedsiębiorstwo zarządzania i Obrotu 
nieruchomości „zaPOn": 33 857 90 79.

straż Miejska: 33 857 94 00, 986.
stowarzyszenie Prywatnych właścicieli 

nieruchomości: 33 852 13 83.

oBiekty inżynierSkie:

miejski Zarząd dróg w Cieszynie:
wszystkie obiekty inżynierskie ( wia-

dukt, mosty, kładki ) usytuowane w ciągu 
ulic są oczyszczane przez administratora 
tychże ulic.

Generalna dyrekcja dróg krajowych 
i Autostrad oddział w katowicach rejon 
w Pszczynie, baza GddkiA skoczów:

wszystkie obiekty inżynierskie usytu-
owane nad drogą krajową s52.

Sprzęt i taBor 
SamochoDowy 

do dyspozycji akcji zimowej w Miejskim 
zarządzie dróg:

piaskarka z pługiem – 1 szt.,
solanka z pługiem – 5 szt.,
ciągnik z pługiem – 2 szt.,
samochód dostawczy – 5szt.,
koparka Cat – 1 szt.,
kompaktor – 1 szt.,
urządzenie do wytwarzania solanki 

– 1 szt.,
samochód patrolowy – 2 szt.

Skrzynie z piaSkiem:
ul. Hażlaska – pod schodami,
ul. Mennicza – Głęboka – koło murku 

oporowego zieleńca (w rogu),
ul. ratuszowa – Pl. dominikański – na 

chodniku,
ul. Śrutarska – rejon skrzyżowania  

z ul. Młyńska Brama,
ul. Kluckiego – rejon skrzyżowania 

z ul. Michejdy,
ul. Hallera – rejon Cieślarówki,
ul. Żwirki i wigury – rejon Cieślarówki,
ul. dębowa na podjeździe,
Park liburnia od ul. Jerzego,
Park liburnia przy schodach od stro-

ny parafii,
ul. Hażlaska,
ul. Gołębia,
ul. Frysztacka „Karolinka”.

iloŚć pracowników:
10 kierowców,
7 dyspozytorów,
30 pracowników do utrzymania chod-

ników,
6 pracowników do utrzymania taboru 

samochodowego. 
miejski zarząd dróg

fot. Pixabay
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Konsultacje społeczne 
uPrZEjmIE INFormujEmy, żE ZAkońCZyŁy sIę koNsulTACjE sPo-
ŁECZNE:

 z mieszkańcami Cieszyna w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających cha-
rakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (zarządzenie nr 0050.529.2022),

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jed-
nostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przy-
padkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 
(zarządzenie nr 0050.528.2022).

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały rady Miejskiej Cieszyna w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transportowych (zarządzenie nr 0050.540.2022).

raporty podsumowujące z  przeprowadzonych konsultacji zostały opublikowane na stronie BiP urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cieszynie.

lokal użytkowy do wynajęcia 
ZAkŁAd budyNkóW mIEjskICh W CIEsZyNIE sPóŁkA Z o. o. INFor-
mujE, żE PrZEZNACZA do NAjmu lokAl użyTkoWy PoŁożoNy NA 

PArTErZE budyNku Nr 29 PrZy ul. WyżsZA brAmA W CIEsZyNIE
o łącznej powierzchni użytkowej 15.63 m2, w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadze-
nia w lokalu dowolnej działalności gospodarczej. 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej zakładu Budynków 
Miejskich w Cieszynie spółka z o o. www.bip.um.cieszyn.pl – zakładka Jednostki Organizacyjne – katalog zakład Budynków 
Miejskich w Cieszynie sp. z o.o.

szczegółowe informacje można uzyskać w dziale Gospodarki Budynkami zBM, tel. 33 852 37 52.

Ogłoszenie 
CIEsZyńskA rAdA sENIoróW INFormujE o sPECjAlNEj oFErCIE 
„jEsIEń Z bIsTro sTACjA sCI” , kTórĄ FuNdACjA AdoNAI kIErujE 
do CIEsZyńskICh sENIoróW. 

w nawiązaniu do trudnej sytuacji, z którą mierzą się na co dzień cieszyńscy seniorzy, Bistro „stacja sCi” wychodzi 
ze specjalną ofertą skierowaną właśnie do tej grupy mieszkańców Cieszyna. stacja proponuje korzystanie z obiadów 
w specjalnej dla seniora cenie tj. 15,50 zł za zestaw dnia składający się z zupy i drugiego dania oraz kompotu gratis lub 
samej zupy w cenie 4,90 zł.

waŻne: stacja sCi posiada w swoich zasobach tzw. „obiady zawieszone”, które dedykowane są osobom najbardziej 
potrzebującym. wystarczy przyjść, zerwać z tablicy paragon i zamienić go na ciepły posiłek. Każdy może skorzystać 
z takiego posiłku i każdy może taki posiłek ufundować. inicjatywa pozwala ludziom dyskretnie pomagać, a potrzebują-
cym – z godnością tę pomoc przyjąć. 
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Komunikat zBM
sZANoWNI mIEsZkAńCy! drAsTyCZNE PodWyżkI CEN ENErGII 
ZmusZAjĄ WsZysTkICh NAs do PodjęCIA dZIAŁAń, kTórE Po-

ZWolĄ NA ZmNIEjsZENIE PoNosZoNyCh kosZTóW oPŁAT.
zwracamy się do Państwa z apelem o racjonalne korzystanie z wszystkich rodzajów energii wykorzystywanej w bu-
dynkach. Bieżący nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji pobierających energię pozwoli zminimalizować skutki 
rosnących kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazowej. apelujemy do wszystkich Państwa o podjęcie czynności, 
pozwalających na obniżenie zużycia energii, w szczególności:

 wyłączanie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach wspólnego użytku: klatki schodowe, piwnice, poddasza, pral-
nie itp. w momencie ich opuszczania,

 wyłączanie oświetlenia sztucznego, jeśli naturalne jest wystarczające,

 zgłoszenie zarządcy budynku wszystkich zauważonych w przestrzeniach wspólnych żarówek tradycyjnych, celem 
wymiany ich na energooszczędne,

 racjonalne korzystanie z energii w mieszkaniach, wyłączanie zbędnego oświetlenia, urządzeń technicznych, kompu-
terów, ładowarek telefonicznych, podświetleń nocnych itp.

zwracamy również uwagę, że zgodnie ustawą z dnia 7.10.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dz.u poz. 2127 z poźń. 
zm) w 2023 roku będą utrzymane ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie cen 2022 roku 
w zakresie zużycia nie przekraczającego 2 Mwh. wyższe limity przysługują rodzinom z Kartą dużej rodziny, osobom 
z orzeczoną niepełnosprawnością oraz gospodarstwom rolnym.

ustawa ta określa także, że odbiorcy korzystający z energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz w czę-
ściach wspólnych budynków mieszkalnych, którzy w okresie od 1.10.2022 roku do 31.12.2023 roku zużyją nie więcej 
niż 90 % zużycia energii w stosunku do zużycia w okresie od 1.10.2021 roku do 31.12.2022 roku będą uprawnieni do 
otrzymania w roku 2024 rabatu (opustu). wysokość tego upustu będzie wynosiła 10% kosztów energii pobranej z sieci 
(cena energii + usługa jej dystrybucji) w okresie od 1.10.2022 do 31.12.2023 r.

sprzedaż mieszkań  
z bonifikatą 

PrZyPomINAmy, żE NAjEmCy lokAlI komuNAlNyCh mAjĄ możlIWoŚć ZA-
kuPu WyNAjmoWANEGo NA CZAs NIEoZNACZoNy mIEsZkANIA Z boNIFIkATĄ. 
uPrAWNIENIE To oboWIĄZujE do 31.12.2023 r. 
warunki udzielenia bonifikaty oraz ich wysokość określa uchwała nr Xii/129/19 rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych. Biorąc pod uwagę fakt, że procedura sprzedaży mieszkania ze względu na ustawowe obowiązki trwa 
około 6 miesięcy, osoby chcące nabyć mieszkanie z zastosowaniem bonifikat określonych w/w uchwałą powinny złożyć 
odpowiedni wniosek w wydziale Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego najpóźniej w pierwszym półroczu 
2023 r. 

wniosek ten wraz z niezbędnym oświadczeniem można pobrać na stronie Biuletynu informacji Publicznej urzędu 
Miejskiego w Cieszynie w zakładce [Jak załatwić sprawę] – [nieruchomości i grunty] – [sprzedaż komunalnych lokali 
mieszkalnych na rzecz najemców] lub w urzędzie Miejskim. 

wszelkich informacji w tej sprawie udziela wydział Gospodarki nieruchomościami pod nr tel. 33 4794 232 lub 33 4794 230. 
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Konkursy ofert 
21 lIsToPAdA 2022 roku burmIsTrZ mIAsTA CIEsZyNA oGŁosIŁA 
oTWArTE koNkursy oFErT NA rEAlIZACję ZAdAń PublICZNyCh 
GmINy CIEsZyN NA rok 2023 Z ZAkrEsu:

 kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych;

 kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego;

 turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek;

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych;

 kultury i sztuki;

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie pro-
gramu profilaktycznego lub terapeutycznego dla dzieci i młodzieży;

 ochrony i promocji zdrowia;

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.cieszyn.pl, w zakładce urząd Miejski – Organizacje pozarządowe – 
Konkursy ofert – tryb zwykły – aktualne – 2022 (konkursy ofert na rok 2023).

Ogłoszenie o naborze
NA CZŁoNkóW komIsjI koNkursoWyCh
na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie, burmistrz miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty 
złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023 w zakresach przed-
miotowych wskazanych w ogłoszeniu powyżej, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy.

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. 
osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wy-
łączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust., biorące udział 
w konkursie.

zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami 
przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert. 

zgłoszenia do udziału w komisji, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, opublikowanego na www.cie-
szyn.pl oraz www.bip.um.cieszyn.pl, można składać do dnia 6 grudnia 2022 roku do godz. 15:00 osobiście lub listownie 
na adres: urząd Miejski, rynek 1, 43-400 Cieszyn, bądź drogą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl z dopi-
skiem „zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: ...................................................
.............................................................”.

w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do urzędu Miejskiego w Cieszynie.

zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące powołania komisji konkursowych będzie zamieszczone na stro-
nach internetowych: www.cieszyn.pl, www.bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie.
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nieruchomość na sprzedaż 
burmIsTrZ mIAsTA CIEsZyNA oGŁAsZA usTNy PrZETArG oGrANI-
CZoNy NA sPrZEdAż dZIAŁkI Nr 83 obr. 77 o PoW. 0,0542 hA PoŁo-

żoNEj W CIEsZyNIE PrZy ulICy hAllErA ZAPIsANEj W ksIędZE WIECZysTEj Nr 
bb1C/00041515/0 sĄdu rEjoNoWEGo W CIEsZyNIE. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37 000,00 zł. sprzedaż jest zwolniona z podatku 
Vat na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 83 obr. 77. 
uzasadnieniem wyboru formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest położe-
nie, kształt i parametry uniemożliwiające jej samodzielne zagospodarowanie.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. w sali nr 205 urzędu miejskiego w Cieszy-
nie (rynek 1, II piętro) o godz. 12:00.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do wydziału Gospodarki 
nieruchomościami urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby 
spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie w formie pie-
niężnej wadium w wysokości 3 700,00 zł na konto urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 
1083 1000 0022 6985 8169 inG Bank Śląski s.a. w Cieszynie w terminie do dnia 4 stycznia 
2023 r. dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl

w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgło-
szenia do urzędu Miejskiego w Cieszynie.

wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się 
przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetar-
gu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona 
przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Kosz-
ty umowy ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie 
oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w wydziale Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Cieszynie – tel. 33 4794 237, 33 4794 232.

nieruchomość  
do wydzierżawienia 

burmIsTrZ mIAsTA CIEsZyNA INFormujE, żE ZATWIErdZIŁA do WydZIErżA-
WIENIA NA CZAs NIEoZNACZoNy W drodZE bEZPrZETArGoWEj 
pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody rady Miejskiej Cieszyna wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości 
położone w rejonie Mostu Przyjaźni i wzgórza zamkowego w skład których wchodzą następujące działki: w obrębie 43 dział-
ka 1/1, w obrębie 28 działki nr: 6/6, 6/8, 14/1, 14/3, 15/3, 15/5 (część), 15/6, 15/10, 15/12 z przeznaczeniem na cele statutowe 
na rzecz instytucji kultury zamek Cieszyn.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (rynek 1, i piętro) oraz stronach BiP na okres od 23 listopada 2022 r. do 14 grudnia 2022 r.
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kino "piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

02-08.12, g. 15:00 uwOlniĆ POly – 
dubbing (przygodowy/familijny), Francja/
Belgia, 7

02-08.12, g. 17:15 JOHnny (biograficz-
ny), Polska, 13

09.12, g. 15:00 ŚwiĄteCzna niesPO-
dzianKa – dubbing (familijny), norwegia, 5

09.12, g. 17:00 uwOlniĆ POly – dubbing 
(przygodowy/familijny), Francja/Belgia, 7

10-11.12, g. 14:00 ŚwiĄteCzna niesPO-
dzianKa – dubbing (familijny), norwegia, 5

10-13.12, g. 15:45 uwOlniĆ POly – 
dubbing (przygodowy/familijny), Francja/
Belgia, 7

10-13.12, g. 17:45 ŚwiĘta inaCzeJ (ko-
media), Polska, 12

10-13.12, g. 20:00 Menu – napisy (thril-
ler/horror/komedia), usa, 15

14-15.12, g. 15:45 uwOlniĆ POly – 
dubbing (przygodowy/familijny), Francja/
Belgia, 7

14-15.12, g. 17:45 Menu – napisy (thril-
ler/horror/komedia), usa, 15

cinema city
www.cinema-city.pl

Pełny repertuar kina Cinema City, miesz-
czącego się w Galerii stela przy  
ul. Korfantego 23, znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl

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

03-23.12, g. 10:00-18:00 Jarmark Św. 
Mikołaja – kiermasz handlowy (stary targ)

06.12, g. 17:30 rozświetlenie choinki 
(Plac Św. Krzyża)

07.12, g. 17:00 tak się u nas opowiado 
– promocja najnowszej publikacji i spotka-
nie z prof. danielem Kadłubcem

15.12, g. 14:00 XViii Konkurs gwar dla 
dzieci i młodzieży Po cieszyńsku po obu 
stronach Olzy – finał

do 31.12 wystawa „Kwiaty białe jak 
kości”(Galeria 12)

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

09.12, g. 17:00 Podsumowanie dwóch 
etapów projektu „archiwalia Polskiego 
towarzystwa ludoznawczego – opracowa-
nie, konserwacja, digitalizacja i udostęp-
nianie”

13.12, g. 17:00 stan wojenny w woje-
wództwie bielskim – wykład dr. dariusza 
węgrzyna

do 31.01.2023 wystawa „Monumentalne 
oprawy śpiewnika Cithara sanctorum ze 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

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

02.12, g. 18:00 leszek Możdzer – solo
03.12, g. 18:00 leszek Możdzer – solo

Zamek ciesZyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

02.12, g. 9:00-11:30 warsztaty pieczenia 
cieszyńskich ciasteczek

03.12, g. 12:00-16:00 warsztaty piecze-
nia cieszyńskich ciasteczek

10-11, g. 10:00-19:00 Świąteczny jarmark 
w zamku Cieszyn

11.12, g. 12:00-17:00 zaprojektuj święta, 
XVi Konkurs na cieszyńskie ciasteczka

12.12, g. 11:00-13:00 Świąteczna 
makrama – warsztaty wyplatania ozdób 
świątecznych dla seniorów

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

03-23.12 Choinkowy kiermasz książkowy
03-23.12 Kiermasz książki przeczytanej
07.12, g. 10:00 adam Mickiewicz z myślą 

o ojczyźnie – wernisaż wystawy
07.12, g. 17:00 wspomnienia zofii – 

promocja książki i spotkanie z autorskie 
z władysławą Magierą

13.12, g. 17:00 Oman na okrągło – spo-
tkanie podróżnicze z izabelą Kulą

14.12, g. 15:00 Mikołajkowy zawrót 
głowy

muZeum
Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 508 200 248

11.12, g. 12:00-13:00 zaprojektuj święta 
– warsztaty graficzne – stwórz własną 
pocztówkę

do 03.01 typograficzne druki użytkowe 
od XiX do XXi w. (wystawa)

teatr ciesZyński
w cZ. ciesZynie
www.tdivadlo.cz/program-pl

06.12, g. 19:00 spektakl Krzywy Kościół
09.12, g. 10:00 spektakl Opowieść 

wigilijna
10.12, g. 17:30 spektakl Betlejem Polskie
11.12, g. 17:30 spektakl Betlejem Polskie
13.12, g. 10:00 spektakl Betlejem Polskie
13.12, g. 19:30 spektakl Betlejem Polskie
14.12, g. 10:00 spektakl Betlejem Polskie
15.12, g. 10:00 Makbet

muZeum śląska
ciesZyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

WEjŚCIA NA EksPoZyCję sTAŁĄ (tylko 
z przewodnikiem): pn: nieczynne; wt., 
czw.: 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; śr: 
12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; pt, sb: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; nd: 
10:00; 12:00; 14:00

11.12, g. 15:00 spotkanie promocyjno-
-dyskusyjne z autorami książki "dlaczego 
Cieszyn (nie) jest stolicą europy Środko-
wej? idiosynkratyczne mniemanie o cha-
rakterze miasta"

04.12, g. 16:00 Śpiąca Królewna w wyko-
naniu Baletu Opery Kijowskiej

06.12, g. 18:00 Grażyna Brodzińska – 
koncert

08.12, g. 19:00 Kabaret Młodych Panów 
– Co się stało?

10.12, g. 17:00 Czas nas uczy pogody – 
spektakl muzyczny Jacka Cygana

11.12, g. 16:00 i 19:00 Kabaret Młodych 
Panów – Co się stało?

12.12, g. 19:00 Kabaret Młodych Panów 
– Co się stało?

Więcej imprez zawsze na
www.cieszyn.pl
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uniwersytet
trZeciego wieku
www.utwcieszyn.us.edu.pl, tel. 536 257 624

ZAPrAsZAmy WsZysTkICh ChęTNyCh 
sENIoróW, NIE Tylko CZŁoNkóW uTW!

07.12, g. 16:00 wernisaż wystawy prac 
słuchaczy utw – sekcji malarskiej i cerami-
ki (restauracja "eKOtradyCJa")

08.12, g. 16:00 nFz bez tajemnic. Profil 
zaufany, iKP, eKuz przedstawi przedsta-
wiciel Śląskiego Oddziału wojewódzkiego 
nFz z Bielska –Białej (sala konferencyjna uŚ 
Cieszyn)

inne
02.12, g. 17:00 rozgrywki unO (Kawiar-

nia Mufka, ul. srebrna 14)
03.12, g. 10:00-14:00 Świąteczny kier-

masz książek (Świetlica Krytyki Politycznej 
w Cieszynie, ul. Przykopa 20)

03.12, g. 10:00-12:30 Klub młodego ręko-
dzielnika – dzieci robią święta (Pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4)

04.12, g. 11:00-14:00 Mikołajki w Kocio-
grodzie (Fundacja Cieszyński zwierzogród, 
ul. Frysztacka 90a)

04.12, g. 12:00, 14:00, 16:00 spotkanie 
z Mikołajem (sieManKO, ul. szeroka 3) 

05.12, g. 16:00 z drugiej ręki – świątecz-
ny galimatiasowy bazarek seconhandowy 
(Pracownia Galimatias, ul. Mostowa 4)

06.12, g. 12:00, 14:00, 16:00 spotkanie 
z Mikołajem (sieManKO, ul. szeroka 3)

06.12, g. 17:30-19:00 Koncert mis krysz-
tałowych – gra Justyna Mokry (Pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4)

06.12, g. 18:00 spotkanie autorskie 
z anną Cieplak (Świetlica Krytyki Politycz-
nej w Cieszynie, ul. Przykopa 20)

10.12, g. 10:00 Klub młodego rękodziel-
nika – dzieci robią święta (Pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4)

muZEum 4 PuŁku sTrZElCóW Pod-
hAlAńskICh, ul. Frysztacka 2, zwiedza-
nie po wcześniejszym kontakcie. Krzysztof 
neścior, tel. 604 833 667.

IZbA CIEsZyńskICh mIsTrZóW, warsz-
tat Jerzego wałgi, ul. stary targ 2, tel. 603 
219 533

ciesZyńska raDa
seniorów
tel. 33 4794 312, radaseniorow@um.cieszyn.pl

Kolejne posiedzenie Cieszyńskiej rady 
seniorów odbędzie się 07.12 o 10:00 w sali 
nr 205 urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

gminna raDa
DZ. poż. publ.
tel. 33 4794 346, grdpp@um.cieszyn.pl

Kolejne posiedzenie Gminnej rady dzia-
łalności Pożytku Publicznego odbędzie się 
15.12 o 13:00 w siedzibie Fundacji lOKalsi 
ul. Mennicza 12. 

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

każda sobota, g. 9:00 parkrun – biegaj, 
truchtaj, maszeruj (przed salą sportową  
al. J. Łyska 21), parkrun.pl/rejestracja

06.12 Mikołajki na lodzie z KC luCe

ockir
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

03.12, g. 9:00 warsztat jogi – wzmocnie-
nie i wytchnienie

05.12, g. 17:00 Mikołajki w OCKir – spek-
takl i spotkanie z Mikołajem

09.12, g. 17:00 warsztaty piernikowe dla 
dzieci

całorocznie (wcześniejsza rezerwacja) 
PrzyJĘCia urOdzinOwe – prowadzenie 
ewelina Pustówka – Hollywoodzka Family 
(tel. 577 912 179)

browar 
Zamkowy
www.browarcieszyn.pl, tel. 33 851 64 02

03.12, g. 10:00 Cieszyńskie historie 
świątecznego czasu (zbiórka: wzgórze 
zamkowe przy fontannie)

13.12, g. 10:00 Klimt i schiele. eros 
i Psyche – opowieść o twórczości Gustawa 
Klimta i egona schiele, wiedeńskiej bohemy 
XiX wieku, narodzinach nowej sztuki i filo-
zofii (Kino "Piast"; bilety do nabycia w kasie 
przed seansem)

13.12, g. 16:00 "tadeusz reger – nowocze-
sny socjalista, intelektualista” – prezentacja 
agnieszki laskowskiej (Książnica Cieszyń-
ska, pierwsze piętro, sala konferencyjna)

dyżury uTW: administracja Campusu 
Cieszyn, wejście od ul. niemcewicza, budy-
nek G, parter, pokój G 1.15, środy w godz. 
10:00-12:00, tel. 33 85 46 333
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AdoPTuj PrZyjACIElA!
"Nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy" – to prawda! opisy i zdjęcia: Fundacja "lepszy Świat".

ważne instytucje / wiadomości

 urząd miejski w Cieszynie
rynek 1, ul. Kochanowskiego 14 ,  
tel. 33 479 42 00, www.cieszyn.pl

 Cieszyńskie Centrum Informacji
rynek 1, tel. 33 479 42 48, 
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,  
www.cieszyn.pl, www.olza.pl

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

 miejski ośrodek Pomocy społecznej
ul. skrajna 5, tel. 33 479 49 00, 
www.mops.cieszyn.pl

 Punkt konsultacyjno-informacyjny dla  
osób nadużywających środków psychoak-
tywnych oraz ich rodzin 
ul. skrajna 5, pok. 4, tel. 33 479 49 31

 Zespół Interdyscyplinarny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 
i Punkt konsultacyjno-Informacyjny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 
ul. skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18,  
33 479 49 19

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

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

 hospicjum im. Łukasza Ewangelisty
ul. wąska 2, dyżury: każdy wt., 15:30-16:30 
tel. 33 851 45 14; 797 353 207 
www.hospicjumcieszyn.pl

 GruPA AA
Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54
Grupa„drOMader” – spotkania w każdą nie-
dzielę o godz. 17:00. Grupa „nOwa PersPeKty-
wa” – spotkania w każdą środę o godz. 19:00

 klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości: 33 852 40 00
pon., czw., pt. 16:00–20:00 i wt., śr. 11:00–15:00

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

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

 miejski Zarząd dróg
ul. liburnia 4, tel. 33 858 28 90,
www.mzd.cieszyn.pl

 Pogotowia
energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992,
Ciepłownicze: tel. 993, wodociągowe: tel. 994,
ratunkowe: tel. 999, Policja: tel. 997,
straż Pożarna: tel. 998,
europejski numer alarmowy: tel. 112

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

 straż miejska
ul. limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,
www.sm.cieszyn.pl

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

 Zakład budynków miejskich sp. z o.o.
ul. liburnia 2a, tel. 33 852 25 60, zbm.cieszyn.pl

 Zakład Gospodarki komunalnej sp. z o.o.
ul. słowicza 59, tel. 33 479 41 00, zgk.cieszyn.pl

 dyżury aptek
apteka PriMa, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

Polub CIEsZyN NA FACEbooku
Oficjalny profil urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/uMCieszyn.
Oficjalny profil miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i  sportowych: www.facebook.com/Cie-
szynrobiwrazenie.

bezpłatny Informator urzędu miejskiego 
w Cieszynie, IssN: 1234-1746, 
Nakład: 5.000 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, 
Łukasz Kazimierowicz, Malwina tomica, Jacek 
Kasperczyk
redaktor naczelna: anna Żertka-Bednarek
Projekt layoutu: MalOF design agnieszka 
Krasicka

druk: wydawnictwo "triada": wojciech wicher, 
ul. sielecka 6, 42-500 Będzin

redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaak-
ceptowanych do druku.

szukacie uroczej, wesołej  
i energicznej suczki na długie 
spacery i zabawę? mEGAN 
czeka właśnie na Was! jest 
wesoła i żywiołowa, uwiel-
bia biegać - rodzina dla niej 
powinna być aktywna. Świet-
nie dogaduje się z  innymi 
psami, jednak nie przepa-
da za kotami. bardzo lubi 
dzieci, ale czasami w zaba-
wie bywa mało delikatna, 
dlatego szukamy dla niej 
domu bez malutkich dzie-
ci. jest średniej wielkości 
suczką, wysterylizowaną, 
zaszczepioną, zaczipowaną 
i zdrową. ma około 2 lata. 
jeśli ktoś miałby ochotę ją 
poznać, pójść na spacer i dać 
jej dom zapraszamy! obec-
nie przebywa w ustroniu.  
kontakt w sprawie adopcji 
lub domu tymczasowego dla 
psów: kasia, tel. 782 717 771.

lEoŚ wraz z rodzeń-
stwem został znale-
ziony jako tygodniowy 
osesek. To największy 
indywidualista i głodo-
mór z rodzeństwa. Ceni 
sobie swoją przestrzeń 
osobistą, ale nie stroni 
od psot i czułości jeżeli 
ma ochotę. To urodziny 
łowca, jest też bardzo 
energiczny i ciekawski. 
leoś ma 6 miesięcy, jest 
nauczony korzystania 
z kuwety, odrobaczony, 
zaczipowany i zaszcze-
piony, testy FIV/FelV 
ma ujemne, wkrótce 
zostanie wykastro-
wany. kociak w domu 
tymczasowym miesz-
ka z  innymi kotami 
oraz psami. kontakt 
w sprawie adopcji lub 
domu tymczasowego 
dla kotów: Patrycja, 
tel. 605 118 117.
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o włoskiej zgubie  
w zbiorach muzeum 

militaria oraz broń myśliwska w zbiorach muzeum 
stanowią wcale ich liczną część. składają się 
nań m.in. kolekcje kapitana oskara Weissmana, 
założyciela muzeum miejskiego w Cieszynie, bruna 
konczakowskiego, cieszyńskiego kupca, przede 
wszystkim słynnego w świecie kolekcjonera broni 
wszelakiej oraz...założyciela najstarszego muzeum 
publicznego w tej części Europy - księdza leopolda jana 
szersznika. 

na marginesie należy wspomnieć, że 
większa część świetnej kolekcji Bruna 
Konczakowskiego trafiła na wawel już po 
wojnie, lecz jeszcze przed jej wybuchem, 
także do Muzeum wojska Polskiego. 

Jednym z cieszyńskich rarytasów, być 
może dość nieoczywistym, jest włoski ciężki 
karabin maszynowy Fiat-revelli. Karabiny 
maszynowe, będące prawdziwym przeło-
mem na polach bitewnych u schyłku wieku 
XiX, pojawiły się na wyposażeniu włoskiej 
armii dosyć wcześnie, bo już w roku 1887. 
Pierwsza i od razu nowatorska włoska kon-
strukcja zaprojektowana została w roku 
1901 przez pułkownika Giuseppe Perino. 
niestety „narodowy” włoski karabin ma-
szynowy z powodu licznych, choć dosyć 
częstych na Półwyspie apenińskim pery-
petii, nie wszedł do masowej produkcji. 
szczęśliwie dla naszej historii, wyzwanie 
skonstruowania nowoczesnego karabinu 
maszynowego podjął się kapitan Bethel 
revelli. Gotowa w roku 1910 broń korzy-
stała z założeń pułkownika Perino, tym 
samym cechowało ją wiele ciekawych, 
by nie powiedzieć osobliwych, rozwiązań 
niespotykanych w żadnej konkurencyjnej 
konstrukcji. Pierwszym z nich było zastoso-
wanie zasilania z magazynka, miast z taśmy. 
Ów magazynek, właściwie „skrzyneczka”, 
mieścił 10 ładownic z karabinu Mannlicher-
-Carcano wypełnionych amunicją 6,5 mm. 
zatem przynajmniej w teorii było to roz-
wiązanie bardzo zmyślne pod względem 

logistycznym, bowiem każdy włoski żołnierz 
mógł wesprzeć nabojem kolegów z obsługi 
karabinu maszynowego. zasilanie karabinu 
„skrzyneczkami” odbywało się właściwie 
w sposób ciągły, zatem pozbawione było 
przerw na przeładowanie. Karabin posiadał 
też dosyć rzadki przełącznik rodzaju ognia. 
tym samym karabin revelliego zapowia-
dał się na konstrukcję przełomową, lecz 
po czasie nie był uważany za broń udaną 
m.in. z powodu częstych zacięć spowodo-
wanych konstrukcją... magazynka właśnie. 

Mimo to karabin revelliego produkowany 
przez zakłady società Metallurgica Bresciana 
oraz koncern Fiat wszedł na wyposażenie 
włoskiej armii (wtenczas Królewskiej armii 
włoch) w sam raz w porę wybuchu wielkiej 
wojny. Mankamenty konstrukcji nie spo-
wodowały wycofania karabinu, ani nawet 
nie zawęziły jego spektrum zastosowania, 
używano go bowiem także w czasie ii wojny 
światowej, również w wersji przeznaczonej 
do lotnictwa, czołgów czy też samochodu 
pancernego firmy...lancia. 

Muzeum w swojej kolekcji posiada dwa 
takie karabiny, co jednak szczególnie inte-
resujące, oba figurują już w przedwojen-
nym inwentarzu, widoczne są także na 
fotografii „ilustrowanego Kuriera Codzien-
nego” prezentującej ówczesną cieszyńską 
zbrojownię. zastanawiające jest jednak, że 
broń stosunkowo nowoczesna, cały czas 

używana (wojna domowa w Hiszpanii, ii 
wojna światowa) trafiła do zbiorów mu-
zealnych. wreszcie nie można nie pochylić 
się nad pytaniem, skąd w Cieszynie włoska 
broń. Otóż wydaje się, że tak rzadkie dziś na 
rynku kolekcjonerskim karabiny stanowią 
wczesną pamiątkę po włoskim batalionie 
Monte Baldo wchodzącego w skład 6 re-
gimentu strzelców alpejskich. Żołnierze 
tej formacji stacjonowali m.in. w Cieszynie 
wraz z żołnierzami francuskimi, pełniąc 
obowiązki sił porządkowych Komisji Ple-
biscytowej. innym wyjaśnieniem zagadki 
proweniencji karabinów może być udział 
w styczniowych walkach roku 1919 cze-
skich oddziałów sformowanych we wło-
szech. Być może jakaś część uzbrojenia 
stracona w walkach została przekazana 
do Muzeum, z prostej przyczyny, czyli bra-
ku kompatybilności z amunicją używaną 
przez wojsko Polskie.

znaczącą część zbiorów prezentowa-
nych w zbrojowni Muzeum zamkowego 
w Pszczynie stanowią eksponaty pocho-
dzące z kolekcji Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego. wśród nich zaszczytne miejsce 
zajmuje jeden z dwóch egzemplarzy ka-
rabinu maszynowego Fiat-revelli, drugi 
eksponowany jest oczywiście w cieszyń-
skiej zbrojowni. rzecz w tym, iż po blisko 
20 latach wypożyczenia, powróciła do 
Cieszyna owa największa osobliwość wło-
skiego CKMu – magazynek „skrzyneczka”. 
Odtąd możecie Państwo zobaczyć karabin 
niemal w komplecie (wciąż brakuje nam 
zbiornika na ciecz chłodzącą). Gorąco za-
tem zachęcam do odwiedzin zbrojowni 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego! 

tekst: jan Paweł Borowski

muzeum śląska cieszyńskiego

zdjęcie: zBrojownia muzeum na fotografii  
zamieszczonej w "ilustrowanym kurierze  

codziennym", ze zBiorów narodowego  
archiwum cyfrowego

Zastanawiające 
jest, dlaczego 

broń stosunkowo 
nowoczesna, cały czas 

używana, trafiła do 
zbiorów muzealnych.


