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od burmistrza 

Do siego roku!

Szanowni Mieszkańcy!
Koniec roku to czas bilansów, podsu-

mowań, ale też zamierzeń i wiary w to, że 
przed nami kolejnych dwanaście miesięcy, 
niosących oprócz wyzwań również sukcesy 
i powody do satysfakcji. Jestem pewna, że 
tak właśnie będzie. 

Z radością informuję, że wchodzimy 
w 2023 rok z nowymi siłami i ambitnymi 
planami w związku z budżetem, który został 
przyjęty 22 grudnia 2022 r. podczas sesji 
Rady Miejskiej Cieszyna. Mając w pamięci 
mijający rok, ale również wcześniejsze lata, 
wszyscy wiemy, jak ważna jest wspólna 
i konsekwentna wizja rozwoju naszego 
miasta oraz satysfakcja mieszkańców. 
Dlatego też jeszcze raz dziękuję radnym, 
którzy zagłosowali za tym skrojonym na 
miarę naszych możliwości i zrównoważo-
nym budżetem. 

Przypomnę, że za jego przyjęciem gło-
sowało 17 radnych (Łukasz Bielski, Ewa 
Banot, Paweł Czycharowski, irena Fluder-
-Kudzia, Renata Franek, Krzysztof Golec, 
Krzysztof Herok, Remigiusz Jankowski, 
Wiesław Kluz, Janusz Kołder, Krystian Ku-
kuczka, Brygida Pilch, Jan Potysz, Szymon 
Słupczyński, Monika Szlauer, Jerzy Wałga, 
Joanna Wowrzeczka). Przeciw było 3 rad-
nych (Rafał Foltyn, Władysław Macura, 
Agata Rucka), natomiast radny Jan Sikora 
nie wziął udziału w głosowaniu. Przyjęty 
w grudniu budżet otrzymał pozytywną 
opinię Regionalnej izby Obrachunkowej, 
co oznacza, że spełnia wszystkie wymogi 
zawarte w Ustawie o finansach publicznych. 
Dziękuję Pani Skarbnik Miasta Cieszyna Ali-
cji Dąbrowskiej i wszystkim pracownikom 
urzędu, jednostek i spółek miejskich za 
ciężką pracę nad przygotowaniem projektu.

Dla mnie największą wartością pracy 
w samorządzie są ludzie, współdziałanie, 
ale też współodpowiedzialność za miejsce, 
w którym razem żyjemy. Dlatego też cieszę 
się, że przyszło mi współpracować z ludźmi 
aktywnymi i oddanymi. Oczywiście zdaję 
sobie sprawę z tego, że przed nami wciąż 

wiele wyzwań i wiele miejsc, które wyma-
gają dofinansowania, modernizacji, czy re-
montu, ale każdego dnia Cieszyn zmienia 
się na lepsze. i to zasługa nas wszystkich - 
mieszkańców, urzędników, przedsiębiorców 
i tych, którym przyszłość Cieszyna leży na 
sercu. Bardzo dziękuję za zaangażowanie 
po brzegi wypełnione wytężoną, codzienną 
pracą, a także za kolejne inicjatywy i decy-
zje, które mają niejednokrotnie zasadniczy 
wpływ na jakość naszego życia.

Z perspektywy lat mogę dziś powiedzieć, 
jak ważna jest w samorządzie współpraca, 
nie tylko Rady Miejskiej z burmistrzem, ale 
również z organizacjami pozarządowymi, 
a także utrzymywanie stałego, bezpośred-
niego kontaktu z mieszkańcami i wsłuchi-
wanie się w ich potrzeby. 

Każdy człowiek jest cząstką jakiejś wspól-
noty i w tej wspólnocie tkwi jego siła. Dziś 
w przeddzień nowego roku przychodzi 
czas na głębszą refleksję. Ogarniam więc 
myślami wszystkich, których spotykam 
na co dzień, oraz tych widzianych tylko 
czasami, od święta… i spośród wielu słów 
i wartości – wybieram dziś – wdzięczność, 
dziękując za Waszą obecność i za wszystko 
to, co stało się naszym wspólnym udziałem. 

Pamięcią i życzliwością ogarniam rów-
nież swoich poprzedników, którzy wpływali 
na kształtowanie warunków życia naszych 
mieszkańców i promowali Cieszyn wśród 
turystów. Ludzi, którzy budowali naszą małą 
ojczyznę i dbali o jej rozwój, pozostawiając 
po sobie zarówno szereg zrealizowanych 
inwestycji, jak i zamierzeń.

Swoje podziękowania składam tym, któ-
rych trud - na tle innych osób - jest może 
mniej widowiskowy, ale równie bardzo 
istotny. Mam tu na myśli wszystkich tych, 
którzy troszczą się o czystość i porządek 
w naszym mieście, zajmują się zielenią 
miejską, komunikacją, służbą drogową, 
administracją budynków. Tych, którzy pra-
cują na wolnym powietrzu niezależnie od 
pogody, w upale i w deszczu. Wszyscy ci 
ludzie dbają o Cieszyn i bezpieczeństwo 
jego mieszkańców. 

Być może ktoś powie „to przecież ich 
praca, co w tym wyjątkowego?”, ale za-
wsze wtedy odpowiem  – każdy, codzienny, 
żmudny wysiłek zasługuje na zauważenie 
i docenienie. Żadna praca nie może być 
lekceważona, umniejszana. Codzienność 
przypomina nam o tym, jak bardzo siebie 
potrzebujemy nawzajem swojej serdecz-
ności, otwartości, pomocy i wsparcia.

Życzę Wam na ten nowy Rok odpoczynku 
dystansu do codziennego zgiełku, zabie-
gania i problemów. Dystansu do tego, co 
za nami i czego zmienić się już nie da. Do-
brych myśli i otwartych oczu, by dostrzec, 
jak wiele życzliwych twarzy i pomocnych 
dłoni jest wokół nas. niech ten rok będzie 
pomyślny i obfituje w sukcesy osobiste 
oraz zawodowe. Życzę zdrowia, spełnie-
nia marzeń, niekończących się pokładów 
energii i optymizmu w podejmowaniu 
nowych wyzwań. Szczęścia w rodzinach, 
prawdziwych przyjaciół i dobrych ludzi 
wokół. Do siego roku!

 gabriela 
staszkiewicz

burmistrz cieszyna

fot. BSK
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nie wyrzucajmy jedzenia, gdy inni chodzą głodni  

Cieszyńskie lodówki 
z ogromną przyjemnością informujemy, że w naszym mieście stanęły już dwie 
cieszyńskie lodówki. jedna przy ulicy sejmowej 7, druga przy Placu wolności 3. 
celem jest zapobieganie marnowaniu jedzenia i dzielenie się nim. każdy może z nich 
skorzystać, tak samo, jak każdy może podzielić się żywnością. 

- Cieszyńskie lodówki czekają na poma-
gających i potrzebujących pomocy – pod-
kreśla Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz 
Miasta Cieszyna. – Od jakiegoś czasu wiele 
osób pytało mnie, czy w naszym mieście 
mogłyby takie lodówki powstać i czy miasto 
mogłoby pomóc organizacyjnie? Oczywi-
ście, od samego początku było dla mnie 
oczywistym, że musimy zrobić wszystko, 
żeby takie lodówki stanęły w Cieszynie. 
Dzięki ludziom o wielkich sercach udało 
się zrealizować to przedsięwzięcie. Słowa 
podziękowań kieruję w stronę Fundacji 
Łatka i Pana Marka Maślanki za sfinanso-
wanie zakupu lodówek oraz szaf, Fundacji 
Być Razem dziękuję za projekt i wykonanie, 
zaś Parafii pw. św. Marii Magdaleny i Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie za 
przygotowanie miejsc i opiekę nad lodów-
kami. Pracownikom Urzędu Miejskiego 
dziękuję za doprowadzenie pomysłu do 
momentu wdrożenia. 

Jak działają społeczne lodówki? Zasada 
ich funkcjonowania jest prosta: kto może, 
wkłada do nich żywność, a kto potrzebuje, 
ten ją wyjmuje. 

- niestety marnowanie żywności to pro-
blem, który dotyka nas wszystkich. Dane są 
bezlitosne. Wciąż kupujemy o wiele więcej, 
niż jesteśmy w stanie skonsumować. Mam 
nadzieję, że społeczne lodówki przyniosą 
nam wszystkim wymierne korzyści. Osoby 
w trudnej sytuacji, głodne, potrzebujące… 
które spotkał ciężki moment w życiu, będą 
śmiało korzystały z takiej pomocy. Tu nikt 
nie będzie oceniał, czy sprawdzał docho-
dów. Skorzystać może każdy. Podobnie, 
każdy może podzielić się jedzeniem – wy-
jaśnia Burmistrz Cieszyna. - Oczywiście 
obowiązuje regulamin korzystania z lodó-
wek, który opiera się na zwykłej, ludzkiej 
przyzwoitości, między innymi w zakresie 
pozostawiania jedzenia. Powinniśmy 
pamiętać, żeby w społecznych lodów-
kach umieszczać tylko jedzenie, które 
nadaje się do spożycia, z aktualną datą 
ważności, w oryginalnych, nieuszkodzo-
nych opakowaniach. takie, które sami 
chcielibyśmy zjeść. 

Produkty suche (mąki, kasze, pieczywo 
itp.), które nie wymagają pozostawienia 
bezpośrednio w lodówce, umieszczane 

powinny być na półce zewnętrznej. Owoce, 
warzywa - w woreczkach jednorazowych 
w lodówce. Produkty płynne, takie jak mleko, 
soki, woda mineralna itp. powinny zostać 
umieszczane w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach.

Pamiętajmy, by nie zostawiać: surowego 
mięsa, otwartych puszek, słoików, potraw 
płynnych czy produktów, które przekro-
czyły termin przydatności do spożycia lub 
też posiadają już oznaki zepsucia. 

Lodówki czynne są całą dobę. nie wy-
rzucajmy jedzenia, gdy inni mogą z niego 
skorzystać. Podzielmy się! 

Bsk

zasada jest prosta: 
kto może, wkłada do 
nich żywność, a kto 
potrzebuje, ten ją 

wyjmuje. 

fot. BSK

fot. BSK
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osiem nowych drzew  
na cieszyńskim rynku
na cieszyńskim rynku będą drzewa! to nowość, ale nie do końca. Przecież wiemy, że 
wzdłuż zachodniej rynkowej pierzei znajdował się od lat szpaler kilkunastu głogów 
(form piennych) w odmianie Pełnokwiatowej szkarłatnej (‘Paul’s scarlet’).  

Posadzone one zostały w tym miejscu 
prawdopodobnie w latach czterdziestych 
ubiegłego wieku, a kilka lat temu zostały 
zastąpione nowymi nasadzeniami tego 
samego gatunku i odmiany, ponieważ znaj-
dowały się już w złym stanie zdrowotnym, 

a część z nich zamierała. Jeszcze wcześniej, 
o czym zapewne mało kto wie, w tym miej-
scu rosły klony pospolite odmiany kulistej 
(ze względu na ich kształt korony).

W ramach obecnie realizowanych prac 
związanych z rewitalizacją rynku, drzewa 

te zostały czasowo wykopane, zabezpie-
czone i wkrótce wrócą na swoje miejsce, 
a w zasadzie utworzony z nich zostanie 
szpaler na wzór pierwotnego, jednak w nie-
co większej odległości od kamienic - po to, 
aby parasole ogródków gastronomicznych 
nie uszkadzały ich koron. Co ważne, przy 
tej okazji, w miejscu ich sadzenia, wyko-
nano specjalne nisze ziemne o znaczącej 
powierzchni i objętości, wypełnione żyzną, 
specjalnie w tym celu przygotowaną glebą 
oraz zabezpieczone specjalnym systemem 
zapobiegającym zagęszczaniu podłoża, co 
zagwarantuje odpowiednie przewietrza-
nie i nawadnianie systemu korzeniowego. 
Grunt przy pniach drzew osłonięty będzie 
ozdobnymi kratami osadzonymi na pozio-
mie bruku, ale dzięki opisanym pracom, 
korzenie będą miały znacznie większą 
przestrzeń rozwoju pod nawierzchnią 
z kamiennej kostki brukowej.

KoLEJNE DRZEWa
Takie same nisze powstały na płycie 

wewnętrznej, gdzie pojawiły się nowe 
drzewa – osiem klonów polnych w odmia-
nie o dźwięcznie brzmiącej nazwie ‘Elsrijk’. 
nie da się nie zauważyć, że sadzonki to tak 
naprawdę całkiem dorodne drzewa, po-
nieważ ich wysokość sięga pięciu metrów, 
a pnie osiągają średnicę przekraczającą 
10 cm. To nowy standard sadzonek, do 
tej pory nie stosowany w naszym mieście, 
dzięki czemu uda się przyspieszyć czas 
wzrostu o kilka lat w stosunku do typo-
wych sadzonek, najczęściej sadzonych 
w przestrzeniach publicznych.

Klon polny to gatunek dość często spo-
tykany w naszych parkach, laskach miej-
skich oraz innych zadrzewieniach. Jest też 
typowym gatunkiem Pogórza Cieszyńskie-
go, więc można powiedzieć, że w pewnym 
sensie „trzymamy się tradycji”. Klon w tej 
odmianie nieco jednak różni się od swojego 
parkowego, czy leśnego „dzikiego krew-
nego” – osiąga mniejsze rozmiary oraz 

fot. UM Cieszyn

fot. UM Cieszyn
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ma bardziej regularną i zwartą koronę. 
Liście – jak to u klonów bywa – podzielone 
są na tzw. klapy i są stosunkowo drobne, 
a jesienią przebarwiają się na żółty kolor. 
niepozorne kwiaty nie stanowią szczegól-
nej ozdoby (tak jak u wspomnianych wyżej 
głogów), ale owoce w postaci kojarzonych 
przez wielu „nosków”, będą cieszyć oko, 
szczególnie dlatego, że przybierają one 
szkarłatną barwę.

Oczywiście rynkowe zadrzewienie uzu-
pełni zieleń w pojemnikach – czyli doni-
cach, wykonanych i obsadzonych na wzór 
tych, które możemy obecnie oglądać na 
ul. Głębokiej.

WOLA MIESZKAŃCÓW
Posadzenie drzew wewnątrz rynku 

poprzedzone było dość szeroką dysku-
sją, która prowadzona była na różnych 
płaszczyznach i trwała wiele lat, także na 
etapie konsultacji społecznych koncepcji 
zagospodarowania naszego rynku (w 2014 
r.). Wówczas, około 60% respondentów 
wskazało za potrzebne zwiększenie ilo-
ści zieleni w tym miejscu, także poprzez 
posadzenie drzew. W ostatnim czasie 
kwestia ta wywołała też wiele emocji, do 
czego przyczyniła się, między innymi, za-
prezentowana uproszczona, wizualizacja 
rozmieszczenia drzew. Osoby zaangażo-
wane w projekt „Szlakiem Cieszyńskiego 
Tramwaju (…)”, którego elementem są obec-
ne prace na rynku, przeszły też niemałą 
batalię ze służbami ochrony zabytków, 
dla których wprowadzenie drzew w tej 
przestrzeni, a szczególnie posadzenie ich 
w gruncie, było mocno problematyczne. 
Cieszy więc ogromnie, że udało się osią-
gnąć kompromis w tej kwestii. Cieszy też, 
że inspiracja mieszkańców oraz osób, któ-
rych troska o zieleń w mieście jest bliska, 
zmaterializowała się.

na cieszyńskim rynku będzie więcej 
drzew i innego rodzaju zieleni w donicach, 
ale pozostanie też przestrzeń dla większych 

i mniejszych imprez (o to także zabiegali 
respondenci). Co najważniejsze, będzie 
on też mógł dalej pełnić funkcję przede 
wszystkim głównego placu miejskiego, 
w takim zakresie, w jakim działo się to 
do tej pory, jednak w bardziej przyjaznej, 

uporządkowanej i dostępnej przestrze-
ni. Poczekajmy jeszcze trochę, bo termin 
zakończenia wszystkich robót przewidy-
wany jest na połowę przyszłego roku. 

stanisław kawecki, koordynator projektu

Witryny przy ulicy Głębokiej
kontynuując przywracanie historycz-
nego wyglądu ulicy głębokiej, rozpo-
czętego remontem kompleksowym 
nawierzchni wykonanym przez miasto 
cieszyn, zakład budynków miejskich 
w cieszynie sp. z o.o. podjął inicja-
tywę w zakresie odtworzenia, także 
według historycznych wzorów, witryn 
sklepowych. 

na początek wytypowano do przepro-
wadzenia prac budynki przy ul. Głębokiej 
53 oraz ul. Głębokiej 58. Opracowano 
i uzgodniono z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków projekty techniczne 

witryn i uzyskano pozwolenia budowla-
ne. Siłami własnymi Działu Remontowe-
go Spółki, w konsultacji z Projektantem 
i pod nadzorem Konserwatora Zabytków, 
wykonuje się warsztatowo poszczególne 
elementy witryn. Zgodnie z dokumenta-
cją projektową stosuje się wysokiej klasy 
materiały, takie jak tarcica dębowa, sty-
lowe okucia i elementy kowalskie, blachę 
miedzianą na zadaszenie, odpowiednie 
lakiery i impregnaty.

Przewiduje się wykonanie i zabudowę 
obu witryn w ciągu 2023 roku. 

ZBm sp. Z o.o.

fot. UM Cieszyn

fot. UM Cieszyn
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2022 rok w cok
to był obfity rok w kultu-
rze! cieszyński ośrodek 
kultury „dom narodowy” 
działał pełną parą, o czym 
świadczą liczby zorgani-
zowanych imprez i zajęć. 
zapraszamy do lektury 
artykułu podsumowu-
jącego ostatni rok pracy 
instytucji – niewątpliwie 
w cieszynie się działo!

 – Za nami bardzo pracowity rok. Ponad 
180 wydarzeń kulturalnych, które orga-
nizowaliśmy lub współorganizowaliśmy, 
20 wystaw, mnóstwo zajęć, trwających 
cały rok. Dużo się działo! Paradoksalnie 
– po raz kolejny ograniczenia, związane 
chociażby z rewitalizacją cieszyńskiego 
Rynku, pozwoliły odkryć w mieście nowe 
przestrzenie do realizacji imprez – mówi 
Adam Cieślar, dyrektor COK „Dom na-
rodowy”.

W roku 2022 w 182 imprezach, na które 
składały się koncerty, festiwale, spotka-
nia, prelekcje i pokazy filmowe, udział 
wzięły 40 794 osoby. 20 wystaw, które 
prezentowane były w Miejskiej Galerii 
Sztuki Współczesnej 12, Galerii Ceglanej 
i Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, 
obejrzało łącznie prawie 9 000 osób. Dom 
narodowy był także miejscem cyklicznych 
spotkań uczestników zajęć popołudnio-
wych, a grup stałych i doraźnych było aż 
30! Oprócz tego w CFŚC odbyło się aż 85 
warsztatów edukacji regionalnej!

 – nie zapominamy także o pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych, dzięki którym 
możemy rozwijać naszą działalność. To 
wpływa na wzbogacenie naszej oferty 
kulturalnej. W mijającym roku zdobyliśmy 
środki z PFROn, Funduszu Mikroprojek-

tów w ramach transgranicznego interre-
gu oraz Funduszu Popierania Twórczości 
ZAiKS – wylicza szef cieszyńskiego COK-u. 

Łącznie pozyskano ok. 306 000 złotych. 
Zrealizowano z nich dwa duże projekty 
– „Dom narodowy dostępny dla wszyst-
kich”, finansowany z projektu „Kultura bez 
barier”, realizowanego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób niepełno-
sprawnych, oraz „Świąteczna Tradycja”, 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
poprzez Fundusz Mikroprojektów Těšín-
ské Slezsko – Śląsk Cieszyński w ramach 
Programu interreg V-A Czechy – Polska 
2014-2020. Dzięki środkom zewnętrznym 
zorganizowano koncert w ramach festi-

walu „Kino na Granicy”. Zakupiono m.in. 
halę namiotową (w tym roku odbywały 
się w niej imprezy w ramach Jarmarku 
Adwentowego w Czeskim Cieszynie), wy-
posażenie techniczne związane z dostoso-
waniem przestrzeni Domu narodowego 
dla osób z ograniczeniami i specjalnymi 
potrzebami, a w ramach obu projektów 
odbyło się mnóstwo warsztatów, wystaw 
i koncertów.

COK jak zwykle współpracował z or-
ganizatorami festiwali, m.in.: „Yass! Fe-
stival”, wspomniane „Kino na Granicy”, 
„Przekładaniec Cieszyński”, „Teatr bez 
Granic”, „Cithara Sanctorum Silesia”. Do 
największych wydarzeń, których COK był 
głównym organizatorem, należy zaliczyć: 
30. Święto Trzech Braci, Festiwal Waka-
cyjne Kadry, Dekada Muzyki Organowej 
Chóralnej i Kameralnej oraz adwentowy 
Jarmark św. Mikołaja. O tym, jak dużo 
się działo, świadczy również aktywność 
w mediach społecznościowych COK. 87 
303 wyświetleń strony www (20 000 użyt-
kowników), 213 502 – zasięg fanpage’a na 
Facebooku (16 156 reakcji na posty, 28 
609 odwiedzin, 8 915 obserwujących), 12 
102 – zasięg profilu na instagramie (1 114 
wizyt, 1720 obserwujących). Do tego ka-
nał na Youtube i newsletter, który został 
uruchomiony w mijającym roku!

 – Mam nadzieję, że przyszły rok będzie 
równie owocny, choć nie ma co ukrywać, 
że realia finansowe są bardzo trudne. nie-
mniej będziemy się starać, by imprez kul-
turalnych w mieście nie brakowało, czego 
sobie i Państwu w nadchodzącym nowym 
Roku życzymy – kończy Adam Cieślar. 

cok

w roku 2022 w 182 
imprezach, na które 

składały się koncerty, 
festiwale, spotkania, 

prelekcje i pokazy 
filmowe, udział wzięły 

40 794 osoby.

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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Orszak Trzech króli
zapraszamy do udziału w cieszyńskim ekumenicznym orszaku trzech króli 2023, 
który odbędzie się 6 stycznia. spotykamy się o godz. 13:00 na dziedzińcu klasztoru 
sióstr boromeuszek. 

W programie uroczystości: spotkanie 
orszaków, pokłon Trzech Króli, wspólne 
kolędowanie oraz konkurs na najpięk-
niejszy strój orszakowy. Z kolei o godz. 
17:00 w Kościele Jezusowym odprawione 
zostanie nabożeństwo Dziewięciu Czytań 
i Kolęd. Do udziału w Orszaku zapraszają 
organizatorzy wydarzenia: Miasto Cie-
szyn, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
narodowy”, Parafia Świętej Marii Mag-
daleny w Cieszynie, Parafia Ewangelic-
ko-Augsburska w Cieszynie i Stowarzy-
szenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" 
w Cieszynie. Sponsorem wydarzenia jest 
Karton-pak Cieszyn. 

cok

COKowe opowieści
Pod tym tajemniczym tytułem kryje 
się to, co można do 29 stycznia zoba-
czyć w galerii ceglanej, mieszczącej 
się na parterze domu narodowego. 
Prezentowane są tam prace uczest-
ników Pracowni Fotografii i nowych 
mediów działającej w cieszyńskim 
ośrodku kultury.

Pod okiem cieszyńskiego fotografa Bar-
tłomieja Tabaka grupa ludzi od dwóch lat 
rozwija swoje talenty, związane z fotogra-
fią. Uczestnicy zajęć realizują fotorelacje 
z miejskich wydarzeń, fotografują miasto, 

ludzi, martwą naturę i wiele innych. Efekty 
twórczej pracy członków grupy można po-
dziwiać od 20 grudnia, kiedy to odbył się 
wernisaż wystawy „Cokowe opowieści”. 
Wstęp na ekspozycję jest wolny i możliwy 
w godzinach otwarcia COK.

Jeśli Twoim marzeniem jest robić dobre 
zdjęcia, możesz dołączyć do grupy w każ-
dej chwili. Zapraszamy! Zajęcia Pracowni 
Fotografii i nowych Mediów odbywają 
się we wtorki w godzinach 16:30–18:30 
w Domu narodowym. 

cok

35 lat TPA Oddział w Cieszynie
21 stycznia 2023 r. towarzystwo Pol-
sko-austriackie w Polsce oddział w cie-
szynie będzie obchodziło jubileusz  
35-lecia działalności. organizacja zaj-
muje się upowszechnianiem kultury 
austrii poprzez wizyty w tym kraju 
i kontakty z austriackim Forum kultury.

W oddziale zostawił swój ślad nieżyjący 
już prof. Edmund Rosner, jeden z założy-
cieli Oddziału, w postaci wydawnictwa p.t. 
„Znad Wisły i Dunaju” z roku 1988, który 
znajduje się w Bibliotece narodowej w War-
szawie. Od samego początku – przez 35 
lat – w organizacji działa była skarbniczka 
Oddziału, Maria Kunz. Bardzo aktywni są 
również inni członkowie – Helena Siedlak, 

Helmut Jenkner, Aleksandra Liszka, Szar-
lotta i Eugeniusz Kozakowie oraz prezes 
Maria Gawlas pełniąca tę funkcję od 2003 r.

Towarzystwo organizuje wiele przedsię-
wzięć, współpracuje z Oddziałami w Polsce, 
wieloma organizacjami w kraju i zagranicą 
– „Polonia” w Wiedniu, Austriackim Forum 
Kultury w Warszawie, Miejską Biblioteką 
w Czeskim Cieszynie. Członek Towarzystwa 
jest twórcą Festiwalu Ullmanowskiego od 
2018 r. W 2022 r. Oddział TPA uczestniczył 
w ii Forum Gospodarczym oraz w obcho-
dach Święta narodowego Austrii w am-
basadzie Republiki Austrii w Warszawie. 

tpa oddZiał w ciesZynie

Rzóndzymy
po naszymu

Zapraszamy na kolejne spotkanie 
Miłośników Gwary Cieszyńskiej pod 
hasłem „Rzóndzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny”, które 
odbędzie się 3 stycznia o godz. 16:00. 

Miejscem comiesięcznych spotkań 
jest Centrum Folkloru Śląska Cieszyń-
skiego w Domu narodowym. Miłośnicy 
cieszyńskiej gwary spotykają się w każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 
16:00, aby „porzóndzić, porozprawioć 
aji pośpiywoć”. 

cok
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Widowisko jasełkowe 
"Nad Betlejem" 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej 

5 stycznia 2023 r., godz. 18.00
6 stycznia 2023 r., godz. 17.00
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie 

Bilety w cenie 40 zł i 50 zł do nabycia w kasie teatru 
lub na stronie www.teatr.cieszyn.pl
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Ferie zimowe z cok 
zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat 
na półkolonie zimowe, organizowane 
przez cok „dom narodowy”. 

W okresie ferii COK proponuje dwa 
turnusy: 16-20 stycznia oraz 23-27 stycz-
nia. Zajęcia odbywają się w budynku nie-
publicznego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 8, 
w godz. 9:00-16:00. 

 – Zapraszamy dzieci do zaczarowa-
nego świata sztuki. Podczas półkolonii 
poznamy nowych artystów, ich świat 
oraz kierunki w sztuce. Będziemy tworzyć 
niepowtarzalne dzieła sztuki. Podczas 

ferii spędzimy wspólnie czas, ucząc się 
poprzez działanie i zabawę – zachęcają 
organizatorzy.

Pierwszy turnus odbędzie się pod ha-
słem „Ze sztuką przez wieki”, a drugi po-
święcony będzie surrealizmowi. Cena za 
turnus (5 dni) wynosi 450 złotych i obej-
muje: drugie śniadanie, obiad, opiekę 
wychowawcy, materiały na warsztaty, 
wyjście do kina i inne atrakcje.

ilość miejsc ograniczona! Zapisy pod 
nr tel. 33 851 07 11 lub 668 860 354. 

cok

cieszyńskiemu komPozytorowi w 125. rocznicę urodzin 

Viktor ullmann 
miasto cieszyn, muzeum Śląska cieszyńskiego, 
cieszyński ośrodek kultury "dom narodowy" 
oraz městská knihovna Český těšín zapraszają na 
wydarzenie, które odbędzie się 14 stycznia w cok "dom 
narodowy" o godz. 17:00. w programie referat oraz 
koncert. wstęp wolny! 

W programie wydarzenia znalazła się 
zarówno prelekcja, która przybliży zain-
teresowanym związki Viktora Ullmanna 
z Cieszynem, a także koncerty prezentu-
jące dzieła kompozytora:

Referat "Cieszyńskie lata Viktora Ull-
manna" – irena French

Koncert V. Ullmann – Vi sonata fortepia-
nowa, wyk. Witold Pieńkowski (fortepian)

Koncert V. Ullmann – Cztery pieśni 
do słów Ricardy Huch op. 6 nr 1, 2, 4, 5, 
wyk. Agnieszka Brzezicka (sopran) , Witold 
Pieńkowski (fortepian)

Koncert V. Ullmann – Drei jiddische Lie-
der op. 53, wyk. Agnieszka Brzezicka (so-
pran), wyk. Witold Pieńkowski (fortepian). 
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy! 

AB fot. domena publiczna

Spotkanie autorskie w EkoTradycji 
“to opowieść o stracie, bólu, uświa-
domieniu sobie jak kruche i cenne 
jest ludzkie życie i w końcu o stopnio-
wym odzyskaniu woli do powrotu na 
własną ścieżkę życia, egzystencji z bli-
znami, których nikt nie jest w stanie 
już usunąć...”

Zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą 
Palką, autorką "Ona po prostu zniknęła. 
niewysłane listy do córki". W tej bardzo 
osobistej książce autorka prowadzi nas 
przez fragmenty swojego dzieciństwa, 
losy rodziny, przeżycia podwójnej emi-
gracji, macierzyństwo, dwa małżeństwa, 

podróże. Wszystko w kontekście tragicz-
nej śmierci jej córki, z którą od dziesięciu 
lat próbuje się pożegnać. Jednak nie jest 
to opowieść o nieustającej żałobie. To 
opowieść o życiu – w różnych jego od-
słonach i barwach.

9.01, godz. 17:00
Restauracja EkoTradycja, ul. Bobrecka 15
spotkanie poprowadzi Władysław Byrdy 
wstęp wolny. 

władysław Byrdy / red. mt
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25. kino na granicy  

Ruszyła sprzedaż 
akredytacji!
jubileuszowy, 25. Przegląd Filmowy "kino na granicy" odbędzie się w majówkę  
2023 roku w dniach 29 kwietnia - 3 maja w cieszynie i czeskim cieszynie. na stronie 
kinonagranicy.pl ruszyła sprzedaż pierwszej puli akredytacji w wyjątkowej cenie 
250 zł z pakietem startowym.

Aby zakupić akredytację na 25. Przegląd 
Filmowy "Kino na Granicy", należy zare-
jestrować się w serwisie lub zalogować 
na konto uczestnika na stronie interne-
towej www.kinonagranicy.pl (aktualnie 
w sprzedaży jest tylko 5-dniowa akre-
dytacja). Sprzedaż odbywa się jedynie 
drogą elektroniczną.

sprzedaż akredytacji 5-dniowych:
i pula (20.12.2022- 14.02.2023) - 250 zł
ii pula (15.02.2023- 29.04.2023) - 350 zł
Cena akredytacji w czasie 25. Kina na 

Granicy - 400 zł.

sprzedaż akredytacji 3-dniowych!
i pula (15.02.2023-21.03.2023) - 200 zł 
ii pula (22.03.2023-28.04.2023) - 250 zł 

Cena akredytacji w czasie 25. Kina na 
Granicy - 300 zł. 

Akredytacje 3-dniowe obejmują 3 dni 
następujące po sobie do wyboru:

29.04 - 01.05,
30.04 - 02.05,
01.05 - 03.05.

bilety na pojedyncze seanse - data roz-
poczęcia sprzedaży zostanie ogłoszona 
w późniejszym czasie. 

Więcej infomacji o samym Przeglądzie, 
zakupie akredytacji czy działaniu systemu 
rezerwacji można przeczytać na stronie 
internetowej www.kinonagranicy.pl 

- W razie jakichkolwiek problemów pro-
simy o kontakt z działem sprzedaży pod 
adresem akredytacje@kinonagranicy.pl lub 
telefonicznie z koordynatorką sprzedaży 
i akredytacji Anetą Plintą pod nr +48 725 
119 707 - informują organizatorzy.

Już niedługo poznamy więcej szczegó-
łów dotyczących jubileuszowej, 25. edycji 
Kina na Granicy. Zachęcamy do śledzenia 
komunikatów! 

mat. pras. / red. aB

Rzemiosło na nowoczesnym rynku 
11 stycznia 2023 roku odbędzie się 
w cieszynie Forum biznes – nauka pt. 
„rzemiosło na nowoczesnym rynku – 
biznes, pasja, slow-life” organizowane 
przez biuro współpracy z gospodarką 
uniwersytetu Śląskiego w katowicach. 

Wydarzenie skierowane jest do 
przedsiębiorców, rzemieślników, ręko-
dzielników, projektantów, naukowców, 
studentów oraz wszystkich pozostałych 
zainteresowanych osób. Celem Forum 
jest inicjowanie współpracy jednostek 

badawczo-naukowych z przedsiębior-
cami w obszarze tzw. nowego rzemiosła 
oraz popularyzacja wiedzy na temat no-
woczesnych form sprzedaży dziedzictwa 
kultury w Polsce i na świecie, budowania 
strategii cen produktu rzemieślniczego, 
wykorzystania designu oraz unikatowych 
materiałów w budowaniu firmy i marki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, 
jednak wymagana jest wcześniejsza reje-
stracja Zapisy przyjmowane są do piątku 
06.01.2023 r. Zapraszamy do rejestracji 
za pomocą formularza elektronicznego: 
https://formularze.us.edu.pl/bps

miejsce spotkania: 
Wydział Sztuki i nauki o Edukacji Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach, Cie-
szyn, ul. Bielska 62, sala konferencyjna B0. 

Zapraszamy! 
uŚ w katowicach
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Z HARMONOGRAMEM.

3 NA ROK 

jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie z kolorem rejonu,
jeden raz w tygodniu; dwa razy w tygodniu

 zgodnie

.

jeden raz na dwa tygodnie,
jeden raz w tygodniu,

dwa razy w tygodniu,

jeden raz na dwa tygodnie.

I ELEKTRONICZNY, OPONY SAMODZIELNIE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

MAJ CZERWIEC LIPIEC

LISTOPAD

SEGREGACJA

LUTY MARZEC
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Gratulując sportowcom 
21 grudnia burmistrz miasta cieszyna gabriela staszkiewicz spotkała się 
z zawodnikami i trenerem ks shindo cieszyn, gratulując sportowcom udziału 
w mistrzostwach europy w karate shotokan (winterthur 30.11–4.12.2022 r.). 
kolejnym miłym akcentem dnia było również spotkanie z Pauliną kubaszczyk, która 
wzięła udział w mistrzostwach Świata w pole sport (sassuolo 10–11.12.2022 r.) 

Burmistrz Cieszyna złożyła na ręce Pio-
tra Szymali i zawodników (Maja Borzęcka, 
Maria Chrośnik, Wiktoria Krystek, Tymo-
teusz Czernik) oraz Pauliny Kubaszczyk 
podziękowania za wysiłek, poświęcony 
czas i serce, włożone w przygotowania 
do mistrzostw, ale również za wytrwa-

łość i sportowy charakter, dzięki któremu 
możemy wszyscy cieszyć się kolejnymi 
sukcesami na sportowej imprezie mię-
dzynarodowej.

- Jestem dumna i wdzięczna za pracę na 
rzecz cieszyńskiego sportu oraz godne repre-
zentowanie naszego miasta – podkreślała. 

Słowa uznania wyraził również i Zastępca 
Burmistrza Cieszyna, Krzysztof Kasztura.

Spotkanie było okazją do miłych wspo-
mnień, rozmów o planach na nadchodzący 
rok, ale również do złożenia sobie życzeń 
i zrobienia pamiątkowego zdjęcia. 

Bsk

Mikołajkowy turniej karate
10 grudnia w hali sportowej przy  
alei jana łyska w cieszynie został 
zorganizowany mikołajkowy turniej 
karate dla dzieci.

W turnieju wzieło udział około 100 za-
wodników z zaprzyjaźnionych klubów z na-
szego powiatu oraz nasi czescy sąsiedzi.

Celem turnieju była przede wszystkim 
dobra zabawa w świątecznej atmosferze, 

co nie oznaczało, że zabrakło ostrej rywa-
lizacji wśród uczestników, a najmłodszy 
miał zaledwie 3 latka! 

Wszyscy startowali w konkurencjach 
Kumite i Kata, a dodatkowo został roze-
grany tor przeszkód na czas.

Uczestnicy otrzymali od organizatora 
paczki, medale i dyplomy. 

ks shindo ciesZyn

fot. BSK fot. BSK

fot. P. Krystek

Stypendia, nagrody i wyróżnienia w sporcie
wydział sportu przypomina, że zgod-
nie z uchwałą nr XXXViii/370/17 rady 
miejskiej cieszyna z dnia 26 paździer-
nika 2017 roku, wniosek o przyznanie: 

stypendium sportowego za wysokie 
wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku 
może składać klub sportowy dla zawod-
nika, który nie ukończył 19 roku życia 
w roku, w którym osiągnął wysoki wynik 
sportowy, do dnia 31 stycznia 2023 roku,

stypendium sportowego celowego, 
w związku z wyjazdem zawodnika na 

imprezę międzynarodową rangi igrzysk 
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, 
mistrzostw świata i mistrzostw Europy 
może składać klub sportowy lub pełno-
letni zawodnik przed planowanym star-
tem w zawodach,

nagrody i wyróżnienia za wysokie wy-
niki sportowe osiągnięte w 2022 roku 
oraz za całokształt działalności spor-
towej dla zawodnika, trenera, drużyny 
i pozostałych osób może składać klub 
sportowy lub grupa co najmniej 5 osób 

zamieszkałych na terenie Gminy Cieszyn 
w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 31 
stycznia 2023 roku.

Wniosek należy złożyć z zachowaniem 
ww. terminów w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie.Szczegółowe infor-
macje wraz plikami do pobrania znajdują 
się na stronie internetowej sport.cieszyn.
pl w zakładce nagrody i stypendia/doku-
menty do pobrania. 

wydZiał sportu
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Zupa na Granicy 
Projekt pn. „zuPa na granicy” – to wydarzenie, które odbyło się 16 grudnia 2022 
roku o godz. 12:00 na parkingu przy urzędzie miasta w czeskim cieszynie. 

Akcja ta została zorganizowana przez 
Miasto Czeski Cieszyn, Urząd Miasta w Cze-
skim Cieszynie, Miasto Cieszyn, Wydział 
Socjalny, we współpracy z partnerami: 

Śląską Diakonią, służbami socjalny-
mi Bethel,

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Cieszynie,

Parafią Rzymskokatolicką w Czeskim 
Cieszynie,

Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem”.

Celem tego przedsięwzięcia było roz-
propagowanie możliwych form pomocy 
dla osób znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej (ubogich, bezdomnych itp.) 
zarówno ze strony polskich i czeskich służb 
socjalnych, jak również lokalnych organiza-

cji. W ramach projektu przygotowały one 
zupy (żurek - strona polska, zupa gulaszo-
wa - strona czeska), którymi częstowano 
przybyłych mieszkańców. Jednocześnie po-
dejmowano rozmowy z zainteresowanymi 
o możliwych formach wsparcia. 

Była to również okazja do pogłębienia 
kilkuletniej już współpracy między służ-
bami socjalnymi. Dodatkową atrakcją, 
zarównodla mieszkańców i samych orga-
nizatorów,była możliwość oddania głosu 
na lepszy smak zupy.  Wydano około 100 
porcji zupy. Zdaniem głosujących lepszą  
w smaku okazała się zupa polska. 

mops ciesZyn

fot. MOPS Cieszyn

Ja parkuję, Ty parkujesz,  
My parkujemy
10 miejsc postojowych na ul. brożka 
w cieszynie sfinansowanych ze środ-
ków budżetu obywatelskiego 2022 
w ramach projektu " ja parkuję, ty par-
kujesz, my parkujemy" już dostępne 
dla mieszkańców!

Budowa miejsc postojowych uwzględ-
niała następujące działania: prace ziemne, 
ułożenie właściwej warstwy odwadniającej 
z uwagi na  nieprzepuszczalny grunt, uło-
żenie podbudowy z tłucznia kamiennego, 
zabudowę obrzeży betonowych, ułożenie 
i zabudowy płyt ażurowych wzmocnionych, 
całości zasypanie granulatem z domiesz-
ką nasion trawy. Całkowity koszt robót to   
71.500 zł brutto.

Pamiętaj, Budżet Obywatelski to wy-
jątkowa okazja do rzeczywistego i bezpo-
średniego współdecydowania o tym, na 
co zostanie wydana część budżetu naszej 
gminy.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej 
na temat Budżetu Obywatelskiego w Cie-
szynie odwiedź stronę: https://cieszyn.
budzet-obywatelski.org/. 

mZd ciesZyn

fot. MZD

Porozmawiajmy 
o Cieszynie 
Porozmawiajmy o kulturze i roz-
rywce w cieszynie! w poniedziałek  
2 stycznia o godz. 19:00 zapraszamy 
na transmisję liVe z gabrielą stasz-
kiewicz, Przemysławem majorem oraz 
dyrektorem cok "dom narodowy" 
adamem cieślarem. 

Zajrzyj za kulisy życia kulturalnego 
Cieszyna z Burmistrzami i Adamem 
Cieślarem - dyrektorem naszego tęt-
niącego życiem Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury "Dom narodowy". 

Dowiedz się więcej o organizacji wy-
darzeń i koncertów w naszym mieście, 
poznaj ciekawostki i otrzymuj powia-
domienia o zbliżających się wydarze-
niach, które mają tutaj miejsce niemal 
każdego dnia! 

Wystarczy zalogować się w dniu 
transmisji na swoim koncie na Facebo-
oku, a następnie wejść na profil Miasto 
Cieszyn lub Cieszyn robie wrażenie. 
Transmisja live rozpocznie się automa-
tycznie o godz. 19:00.

Zachęcamy do zadawania pytań w ko-
mentarzach pod transmisją! 

UM 

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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szkolenie dla organizacji Pozarządowych 

aktywni+
1 grudnia w budynku biblioteki miejskiej w cieszynie odbyło się szkolenie 
skierowane do cieszyńskich organizacji pozarządowych, na które zaprosiła 
uczestników burmistrz miasta cieszyna gabriela staszkiewicz. bezpłatne szkolenie 
dotyczyło Programu wieloletniego na rzecz osób starszych „aktywni+” na lata 
2021-2025 edycja 2023. 

Spotkanie poprowadzili Grzegorz Bara-
nowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
i Joanna Jeleniewska – Zastępca Dyrektora.

Podczas spotkania omówiono podsta-
wowe definicje związane z programem, 
projektem i wnioskiem, wskazano również 
źródła finansowania i cykl życia projektu 
wraz z jego poszczególnymi elementami, 
w skład których wchodziły: uzasadnienie, 
grupa docelowa, cel, działania, harmono-
gram, budżet. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszy-
ło się przedstawione przez prowadzącą 
szkolenie – „Drzewo Problemów”, które 
obejmowało przyczyny, problem i skutki 
przedstawionego działania. Spotkania było 
okazją, żeby konkretne działania poddać 
diagnozie i analizie, omawiając poszcze-
gólne ich elementy. A ponieważ najbar-
dziej w pamięć zapadają nam rzeczy, na 
które patrzymy, prowadzący za pomocą 
zdjęć przypomnieli uczestnikom o kilku 

ważnych zasadach. Mianowicie, zwrócili 
uwagę na to, jak ważny w projekcie jest 
przekaz słowny, a więc język, jakim się 
posługujemy, ponadto ogromne znaczenie 
mają również „świeże” dane statystyczne 
i nie do przecenienia jest także tak zwana 
dodatkowa para oczu, która zweryfikuje 
wszystkie nasze niedopatrzenia, niedocią-
gnięcia, czy też błędy. 

Przedstawione powyżej kwestie to 
oczywiście tylko kilka z wielu poruszonych 
tego dnia, które z pewnością będą cenną 
wskazówką podczas ogłoszenia kolejnego 
konkursu na 2023 roku. 

Przypomnieć należy jeszcze, że głów-
nym celem Programu wieloletniego na 
rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 
2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa 
osób starszych we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego.

na Program "Aktywni+" w każdym roku 
jego funkcjonowania przeznacza się 40 mln 
złotych. W sumie więc będzie to 200 mln 

złotych na działania i inicjatywy aktywizu-
jące seniorów. Organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty działające na 
rzecz osób starszych będą mogły ubiegać 
się o dofinansowanie swoich projektów 
kwotą od 25 do 250 tysięcy zł. Dofinan-
sowanie przyznawane będzie w czterech 
priorytetowych obszarach:

Aktywność społeczna, która obejmu-
je działania mające na celu zwiększenie 
udziału osób starszych w aktywnych for-
mach spędzania czasu wolnego, wspie-
ranie niesamodzielnych osób starszych 
i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, 
rozwijanie wolontariatu osób starszych 
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie 
zaangażowania osób starszych w obsza-
rze rynku pracy.

Partycypacja społeczna, która przyczy-
nia się do wzmocnienie samoorganizacji 
środowiska osób starszych oraz zwięk-
szenia wpływu osób starszych na decyzje 
dotyczące warunków życia obywateli.

Włączenie cyfrowe obejmujące działania 
na rzecz zwiększania umiejętności posłu-
giwania się nowoczesnymi technologia-
mi i korzystania z nowych mediów przez 
osoby starsze, a także upowszechnianie 
i wdrażanie rozwiązań technologicznych 
sprzyjających włączaniu społecznemu 
oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu 
osób starszych.

Przygotowanie do starości realizowa-
ne poprzez wzmacnianie trwałych relacji 
międzypokoleniowych, kształtowanie po-
zytywnego wizerunku osób starszych oraz 
zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

W planach jest organizacja kolejnego 
szkolenia, tym razem zorganizowanego 
w formie warsztatów, które będą okazją 
do omówienie przygotowanych projektów 
i ich analizy. 

na stronie internetowej cieszyn.pl 
prezentujemy Państwu materiał przed-
stawiony podczas szkolenia. Zachęcamy 
do lektury. 

Bsk

fot. BSK

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn
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Wybrano Miejsce  
Przyjazne seniorom
certyfikaty „miejsce Przyjazne seniorom” na rok 2023 zostały wręczone. 
uroczystość odbyła się 22 grudnia podczas sesji rady miejskiej cieszyna. 
wyróżnionym gratulowała burmistrz miasta gabriela staszkiewicz oraz 
Przewodnicząca cieszyńskiej rady seniorów janina cichomska.  

W tej edycji postanowiono przyznać 
certyfikaty  „Miejsce Przyjazne Seniorom” 
w dwóch kategoriach konkursowych:

certyfikat w kategorii „Podmiotów 
tworzących i kreujących miejsca odpo-
wiadające potrzebom i przyjazne osobom 
starszym” przyznano Osiedlowemu Cen-
trum Kultury i Rekreacji przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Cieszynianka (ul. Kossak 
Szatkowskiej 6), 

Certyfikat w kategorii „Podmiotów 
oferujących produkty, usługi i zniżki spe-
cjalnie dedykowane osobom starszym” 
otrzymali: Salon optyczny GOLDOPTYK 
Krzysztof Wandzel (ul. Głęboka 49), Moda 
Damska Moda Męska - sklep odzieżowy 
(ul. Bobrecka 14), Usługi Szewskie Andrzej 
Olszówka (ul. Mennicza 5). 

Co zdecydowało, że wskazane miej-
sca uznane zostały za przyjazne osobom 
starszym? 

W przypadku Salonu optycznego GOL-
DOPTYK wskazywano na obsługę, infrastruk-
turę, wyposażenie, a także odpowiednią 
ofertę skierowaną do osób w wieku star-
szym, realizowaną poprzez zniżki i rabaty. 
Warto przypomnieć, że Salon optyczny jest 
laureatem poprzedniej edycji konkursu. 

Moda Damska Moda Męska to zdaniem 
oceniających miejsce, które trafia z ofertą 
do osób starszych, ale również wychodzi 
naprzeciw ich oczekiwaniom, starając się 
zaspokajać potrzeby poprzez indywiduali-
zację zamówień, informowanie o dosta-
wach, wizualizację towaru na Facebooku. 
Ważnym aspektem jest ciepłe słowo, brak 
barier, bliskość komunikacji miejskiej.

Usługi szewskie – tu z kolei oceniono 
usługi, jako atrakcyjne cenowo, ale również 
fachowo wykonane. Sam zakład, zdaniem 
oceniających, spełnia również wymogi do-
stępności i cechuje go miła obsługa. 

Czym kierowano się, przyznając certyfi-
kat Osiedlowemu Centrum Kultury i Rekre-
acji? Przede wszystkim zwrócono uwagę 
na organizowane tu cykliczne spotkania 
dla seniorów i warsztaty, zwrócono rów-

nież uwagę na położenie budynku i jego 
usytuowanie, w tym znajdującą się obok 
budynku tzw. strefę seniora z boiskiem do 
gry w Petanque, stolikami do gry w szachy, 
warcaby, leżakami i ławkami…

Warto podkreślić, że każdy z wymie-
nionych wyżej podmiotów dostępny jest 
również dla wszystkich grup wiekowych. 
Gratulujemy wyróżnionym. 

Bsk

Naprawmyto.pl
Przypominamy, że miasto cieszyn bie-
rze udział w programie naprawmyto.
pl, który umożliwia mieszkańcom, za 
pośrednictwem strony internetowej 
naprawmyto.pl, szybkie zgłaszanie 
usterek i problemów, zaobserwowa-
nych w najbliższym otoczeniu w prze-
strzeni publicznej.  

Widzisz problem w swoim mieście? Zgłoś 
go! W kilku krokach wyślesz zgłoszenie, 
które trafi bezpośrednio do odpowiedniej 
komórki w Urzędzie Miejskim. następnie 
śledź postępy przez internet. Po zgłosze-
niu dostajesz na bieżąco informacje o po-
stępach w sprawie. Dzięki naprawmyTo.
pl naprawianie najbliższej przestrzeni 

staje się staje się naprawdę proste. Jeśli 
zauważysz np. zniszczony przystanek lub 
inną usterkę, to masz możliwość  ́zgłosze-
nia problemu, wykorzystując do tego celu 
aplikację mobilną na swoim telefonie bądź  ́
na komputerze za pośrednictwem strony 
internetowej. 

UM

fot. JK
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czyste powietrze  
– nowe rozwiązania
od 3 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe rozwiązania w programie „czyste 
Powietrze”. Podniesione zostają progi dochodowe i kwoty wsparcia finansowego, 
program wprowadza również dodatkowe finansowania w przypadku 
przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.  

Beneficjenci będą mogli otrzymać 
dofinansowanie na rozwiązania służące 
dociepleniu budynku i wymianie źródła 
ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, 
montażem wentylacji z rekuperacją oraz 
zamontowaniem mikroinstalacji fotowol-
taicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca 
zdecyduje się na przeprowadzenie kom-
pleksowej termomodernizacji budynku, 
będzie mógł uzyskać najwyższe przysłu-
gujące dofinansowanie w ramach „Czy-
stego Powietrza”. Odpowiednio wyższe 
dofinansowanie przewidziano w każdej 
z trzech części Programu. Jego wielkość 
jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga 
wnioskodawca. najwyższe poziomy dofi-
nansowania, uwzględniające kompleksową 
termomodernizację wraz z mikroinsta-
lacją fotowoltaiczną, w poszczególnych 
częściach programu kształtują się do 
poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł 
bezzwrotnej dotacji. 

Aby otrzymać dofinansowanie na kom-
pleksową termomodernizację, wymagany 
jest audyt energetyczny oraz wykonanie 
wszystkich elementów wskazanych w jed-
nym z wariantów w przygotowanym au-
dycie, który zagwarantuje zmniejszenie 
zużycia energii użytkowej na cele ogrze-
wania budynku:  

do wartości nie większej niż 80 kWh/
(m2*rok)

lub o minimum 40%.   
nowa oferta programu gwarantuje 

dodatkowe dofinansowanie audytu ener-
getycznego budynku do kwoty 1 200 zł, 
które jest kosztem kwalifikowanym, ale 
nie jest wliczane do limitu maksymalnej 
kwoty dotacji określonej dla poszczegól-
nych rodzajów przedsięwzięć w ramach 
każdej części programu. 

W Programie urealniono wartości po-
szczególnych kosztów kwalifikowanych 
poprzez podniesienie maksymalnych kwot 
dotacji dla poszczególnych elementów 
finansowanych, a także maksymalnych 
kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów 
przedsięwzięć. Utrzymany został kieru-
nek odpowiednio wyższej intensywności 
dofinansowania do zakupu i montażu 

najbardziej efektywnych energetycznie 
rozwiązań. 

 W Programie zwiększono wartości 
progów dochodowych kwalifikujące do 
uzyskania dofinansowania w ramach 
wszystkich części Programu.  

w części 1 – do 135 000 zł,  
w części 2 – do 1 894 zł na osobę w go-

spodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 
zł w gospodarstwie jednoosobowym,  

w części 3 – do 1 090 zł na osobę w go-
spodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 
zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

nowa odsłona programu „Czyste Po-
wietrze” wprowadza możliwość złożenia 
dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu 
promowania termomodernizacji budyn-
ków jako metody na zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynków jednorodzinnych, 
umożliwiono złożenie drugiego wniosku 
o dofinansowanie dla Beneficjentów, któ-
rzy wcześniej otrzymali dofinansowanie 
na wymianę kotła. Możliwe będzie wów-
czas wykonanie, na podstawie audytu 
energetycznego, zarówno częściowej, 
jak i kompleksowej termomodernizacji 
budynku pozwalającej na osiągnięcie 
określonych w Programie wskaźników 
zużycia energii po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia. 

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad 
i dostosowaniu do przyszłych źródeł finan-

sowania, jakimi są środki z KPO i FEniKS, 
wyłączono z kosztów kwalifikowanych po-
datek od towarów i usług (VAT) przy jed-
noczesnym podniesieniu intensywności 
dofinansowania przedsięwzięcia w celu 
zrekompensowania powyższej zmiany. 

inne ważne zmiany w programie to: 
wprowadzenie możliwości uzyskania 
dotacji na kocioł na biomasę drzewną 
o obniżonej emisyjności cząstek stałych 
≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek 
jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. 
Zmiany obejmują także eliminację od 1 
lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu 
przejściowego, możliwości dofinanso-
wania w ramach Programu kotłów na 
biomasę drzewną, których emisyjność 
cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. 

W ramach oferty bankowej zmieni się 
termin kwalifikowalności kosztów reali-
zowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi 
zwiększenie kwoty kredytu objętej gwa-
rancją bankową. Umożliwiono udzielanie 
kredytów bankowych oraz dotacji na ich 
spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie w banku.  

Program zostaje też uproszczony w za-
kresie procesu obsługi i rozliczeń. 

mat. pras.
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W tych godzinach  
oszczędzaj energię  
na stronie internetowej Polskich sieci elektroenergetycznych (www.pse.pl) 
publikowane są informacje na temat tzw. godzin szczytu. zachęcamy do 
oszczędzania energii elektrycznej w tych godzinach. określenie godzin szczytu 
ma kluczowe znaczenie, ponieważ właśnie w tych godzinach każdy z nas może 
najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej.  

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne wyznaczają godziny 
szczytu jako godziny z najwyższym prze-
widywanym zużyciem energii elektrycz-
nej wytworzonej w źródłach innych niż 
odnawialne. innymi słowy – są to godziny, 
w których elektrownie konwencjonalne 
muszą pracować z największą mocą, a do 
pokrycia zapotrzebowania konieczna jest 
praca jednostek najmniej efektywnych, 
przez co najdroższych. W godzinach tych 
często występują również najniższe pozio-
my rezerw mocy dostępne dla operatora 
systemu przesyłowego (OSP), niezbędne 
dla zbilansowania krajowego systemu i za-
pewnienia jego bezpiecznej pracy.

– Zachęcamy do oszczędzania energii 
elektrycznej w godzinach szczytu i, o ile 
to możliwe, przesuwanie zużycia energii 
na inne godziny. Racjonalne korzystanie 
z energii elektrycznej i unikanie poboru 
w okresach szczytów zapotrzebowania 
pozwoli na ograniczenie skutków kryzysu 
energetycznego, zmniejszenie cen energii 
i kosztów zarządzania systemem – wyjaśnia 
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wice-
minister klimatu i środowiska. –  Aktywna 
postawa odbiorców to kluczowy element 
zadbania o bezpieczeństwo energetycz-
ne, nie tylko w czasie kryzysu – podkreśla 
wiceminister.

W sytuacji bardzo napiętego bilansu 
pracują wszystkie dostępne moce wytwór-
cze, w tym także te najmniej efektywne, 
generujące najwięcej CO2 i produkujące 
najdroższą energię. Mechanizmy rynko-

we powodują, że to właśnie te najmniej 
efektywne i najdroższe elektrownie będą 
wyznaczały cenę rozliczeniową energii 
elektrycznej w danej godzinie. – Dlatego 
też ograniczenie zużycia jest najlepszym 
sposobem na obniżenie kosztów energii 
elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych oraz poprawę sytuacji 
w systemie, na czym korzystamy wszyscy 
– mówi Eryk Kłossowski, prezes Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych. – System 
elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a go-
dziny szczytu nie oznaczają konieczności 
ograniczania dostaw energii. Mają one za 
zadanie zwiększyć świadomość społeczną 
i promować solidarne zachowania wszyst-
kich odbiorców – dodaje.

jak można oszczędzać energię w go-
dzinach szczytu?

Warto wówczas zrezygnować z korzy-
stania z energochłonnych urządzeń, np. 
odkurzaczy, pralek, piekarników, grzejników 
elektrycznych, itp. Zachęcamy również do 
wyłączania nieużywanych urządzeń (np. 
komputera czy telewizora) oraz zgaszenia 
zbędnego oświetlenia. Więcej o oszczędza-
niu energii można przeczytać na stronach 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz 
Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji o pracy Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego można 
znaleźć na  stronie „Jak funkcjonuje KSE?”.

jak działają „paski”?
Wyznaczane godziny szczytu są prezen-

towane na stronie internetowej operatora 

systemu przesyłowego w formie tabeli 
w zakładce Godziny szczytu oraz na stronie 
głównej www.pse.pl w postaci „pasków”, 
na których godziny szczytu oznaczono na 
żółto. Jeżeli w ten sposób zaznaczona jest 
np. godz. 16, wskazane jest ograniczenie 
zużycia w godzinach 16-17. Jeden z pasków 
pokazuje godziny szczytu w bieżącym dniu, 
drugi – na kolejną dobę. informacje są aktu-
alizowane codziennie przed godz. 17:00. 

mat. pras.

fot. mat. pras. PGE
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Uchwała antysmogowa  
– co z niej wynika?
od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała nr 
V/36/1/2017 sejmiku województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą 
antysmogową”.

Przepis ten dotyczy instalacji, które 
wydzielają ciepło lub wydzielają cie-
pło i przenoszą je do innego nośnika 
(w szczególności są to kominki, piece itp.). 
Muszą one spełniać minimalne poziomy 
sezonowej efektywności energetycznej 
i normy emisji zanieczyszczeń zgodnie 
z wymogami ekoprojektu dla miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo sta-
łe. Wyjątek stanowią te instalacje, które 
osiągają sprawność cieplną min 80 % lub 
są wyposażone w urządzenie do redukcji 
emisji pyłu, zgodnie z normami zawartmi 
w ekoprojekcie.

naruszenie zakazów, zawartych w tzw. 
Uchwale antysmogowej, dotyczących 
eksploatowania instalacji innych niż do-
puszczone, narusza Prawa ochrony śro-
dowiska i podlega karze grzywny.

Zgodnie z jej zapisami instalacje nie-
spełniające wymagań, których eksplo-
atacja rozpoczęła się przed 1 września 
2017 roku powinny zostać wymienione 
zgodnie ze wskazanymi w  uchwale an-
tysmogowej terminami. 

Podmioty posiadające instalacje do-
starczające ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć 
klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła 
na dzień 1.09.2017 r., a następnie na pod-
stawie obliczonego wieku sklasyfikować 
piec do odpowiedniej grupy wiekowe. 

Zgodnie z zapisami uchwały antysmo-
gowej dla tego typu instalacji istnieją 4 
terminy wymiany:

wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek 
kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i star-

sze), oraz dla instalacji bez tabliczek zna-
mionowych,

wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek 
kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 
2007 r. do  2012 r.),

wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek 
kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 
31.08.2017 r. ),

wymiana do 31.12.2027 r. gdy ko-
cioł jest Klasy 3 lub 4 wg. normy Pn-En 
303-5:2012. 

mat. pras.

Więcej informacji na
www.Cieszyn.Pl
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Komunikat 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 120.81.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany 
rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w 2023 roku, uprzejmie informuję, że w dniu 9 stycznia 2023 
roku (poniedziałek), Urząd Miejski w Cieszynie będzie czynny od 7:30-15:30.

stanisław kawecki sekretarZ miasta ciesZyna

EcoHarmonogram 
burmistrz miasta cieszyna inFormuje, że od 1 stycznia 2023 
uruchomiona zostanie nowa aPlikacja ecoharmonogram, 

która zastąPi działającą do 31 grudnia 2022 roku aPlikację wywozik 
cieszyn. 
EcoHarmonogram to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwi mieszkańcom Cieszyna łatwy dostęp do harmonogramu 
wywozu odpadów komunalnych oraz dostarczy informacji między innymi o terminach płatności i sposobie segregacji od-
padów.

Aplikacja EcoHarmonogram będzie dostępna:

 do ściągnięcia na urzadzenia mobilne w sklepach:

- AppStore (dla systemu iOS)

- Google Play (dla systemu Android)

 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Zaproszenie dla organizacji 
pozarządowych 

serdecznie zaPraszam Przedstawicieli organizacji Pozarządowych 
działających na rzecz mieszkańców cieszyna na sPotkanie noworocz-
ne, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 w sali se-
syjnej ratusza. 
Ze względów organizacyjnych proszę o wytypowanie jednego przedstawiciela Państwa organizacji potwierdzenie uczest-
nictwa do dnia 11 stycznia 2023 r. na e-maila: kultura2@um.cieszyn.pl.

GaBriela stasZkiewicZ BurmistrZ miasta ciesZyna
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CoK
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

03.01, g. 16:00 „Rzóndzymy, rozpra-
wiomy, śpiewomy po naszymu i ni jyny” 
– spotkanie Koła Miłośników Gwary 
Cieszyńskiej

06.01, g. 13:00 Orszak Trzech Króli (Dzie-
dziniec Klasztoru Sióstr Boromeuszek)

do 29.01 COKowe opowieści (Galeria 
Ceglana)

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

do 28.01 Wystawa filatelistyczna z okazji 
100. rocznicy powrotu części Górnego 
Śląska do Polski

do 31.01 Wystawa „Monumentalne opra-
wy śpiewnika >> Cithara Sanctorum<< ze 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

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

04.01, g. 19:00 Dziadek do orzechów
05.01, g. 18:00, 06.01, g. 17:00 Widowi-

sko jasełkowe Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej „nad Betlejem”

07.01, g. 18:00 Koncert noworoczny 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

teatr cieszyński
w cz. cieszynie
www.tdivadlo.cz/program-pl

06.01, g. 10:00 Żołnierz królowej Mada-
gaskaru – otwarta próba generalna

07.01, g. 17:30 Żołnierz królowej Mada-
gaskaru – premiera

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

11.01, g. 16:00 Wernisaż wystawy 
„Czesław Kuryatto w zbiorach Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego” (Galeria Wystaw 
Czasowych)

do 31.01 Ślady żydowskie na Śląsku 
Cieszyńskim i judaika w zbiotach Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego

do 31.03 Czesław Kuryatto w zbiorach 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Galeria 
Wystaw Czasowych)

oCKiR
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

09.01, g. 16:00 „Murarz na Malcie” – pre-
lekcja Zbigniewa Pawlika w ramach sekcji 
Miłośników Podróży (org. UTW w Cieszy-
nie, FAS Cieszynianka)

całorocznie (wcześniejsza rezerwacja) 
PRZYJĘCiA URODZinOWE – prowadzenie 
Ewelina Pustówka – Hollywoodzka Family 
(tel. 577 912 179)

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

inne
03.01, g. 09:30 SMYKO – MULTiSEnSO-

RYKA (org. Fundacja MamGrono; zajęcia 
sensoryczne dla najmłodszych, zapisy pod 
tel. 662 682 668)

06.01, g. 17:00 nabożeństwo 9 czytań 
i kolęd (Kościół Jezusowy, koncert kolęd 
w wykonaniu chórów parafii cieszyńskich)

08.01, g. 14:30 Koncert kolęd organi-
zowany przez Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty w Cieszynie 

10.01, g. 9:30 SMYKO – MULTiSEnSORY-
KA (org. Fundacja MamGrono; zapisy pod 
tel. 662 682 668)

11.01, g. 8:40 – 14:00 Konferencja: Rze-
miosło na nowoczesnym rynku – biznes, 
pasja, slow-life (Wydział Sztuki i nauk 
o Edukacji UŚ)

do 31.01.2023 Sztuka żelazna (Foto Gale-
ria Piotr Broda, Mydlarnia pod Zamkiem)

stowarzyszenie "Pomocna dłoń 
blisko ciebie" zaprasza do swej siedziby 
przy ul. Górny Rynek 12 w Cieszynie na 
spotkania z cyklu "Bądźmy bliżej...": 
- wtorki, godz. 16:00 Spotkania międzypo-
koleniowe  
- środy, godz. 16:00 Spotkania integracyjne 
dla młodzieży z Polski i Ukrainy 
Kontakt: tel. 798 345 902

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 11.01 o 10:00 w sali 
nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

zameK Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

do 08.01 Dizajn w przestrzeni publicznej. 
Rzemiosło

Kino "piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

Pełny repertuar Kina "Piast", mieszczą-
cego się przy ul. Ratuszowej 1, znajduje 
się na profilu kina na Facebooku www.
facebook.com/kinocieszyn

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

uniweRsytet
trzeciego wieku
www.utwcieszyn.us.edu.pl, tel. 536 257 624

zaPraszamy wszystkich chętnych 
seniorów, nie tylko członków utw!

10.01, g. 10:00 Film prezentujący sylwet-
kę malarza Salvatora Dali i jego twórczości 
(Kino "Piast", bilety do nabycia w kinie 
przed seansem)

10.01, g. 16:00 "Tadeusz Reger - nowo-
czesny socjalista, intelektualista - prelekcja 
mgr Agnieszki Laskowskiej (Książnica 
Cieszyńska).

gminna rada
dz. poż. publ.
tel. 33 4794 346, grdpp@um.cieszyn.pl

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego odbędzie się 
19.01 o 13:00 w siedzibie Świetlicy Krytyki 
Politycznej przy ul. Przykopa 20. 
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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.
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PaPużek trafił do nas po 
interwencji w jednym ze 
sklepów zoologicznych 
na terenie bielska. był na 
skraju życia, inne papugi 
go nie akceptowały, dzio-
bały, a do tego nie potra-
fił jeszcze samodzielnie 
jeść, bo był zbyt młody 
na sprzedaż. nikt tam 
tego nie zauważył. teraz 
już nabrał sił, zaczął jeść 
samodzielnie, jest coraz 
piękniejszy i silniejszy. Po 
badaniach szukamy dla 
niego dobrego domu, gdzie 
będzie miał towarzystwo 
przynajmniej jednej papugi.  
kontakt w sprawie adop-
cji: kasia, tel. 782 717 771.

zora trafiła do cieszyńskiego schroniska w sierpniu, a w paź-
dzierniku zabraliśmy ją pod opiekę do domu tymczasowego, aby 
chłodne miesiące mogła już spędzić w domowych warunkach. nie 
uznaje legowiska, znacznie bardziej interesuje ją kanapa, więc 
nowy opiekun będzie się musiał z tym pogodzić. uwielbia tym-
czasową opiekunkę, dogaduje się z psami i kotami, pod warun-
kiem, że nie próbują jej zaglądać do miski. lubi dzieci, ma lekki 
dystans do mężczyzn. z czystością miewa jeszcze wpadki, ale coraz 
rzadziej. oceniamy ją na około 8 lat. jest zdrowa, zaszczepiona 
i zaczipowana. kontakt w sprawie adopcji: kasia, tel. 782 717 771.



24 30 grudnia 2022historia

Dawne prosektorium  
z kaplicą
była swego czasu budowla w cieszynie, która budziła u młodszych przechodniów 
i ciekawość, i grozę. jeszcze pół wieku temu, rozpędzając się na sankach 
z cieślarówki, można było dojechać aż pod szpitalne prosektorium. w mroźne dni 
jego okna bywały uchylone, więc, jak wspomina janusz bardoń, dzieci próbowały 
zaglądać przez nie do środka, bo krążyły opowieści nie tylko o pracownikach 
prosektorium, grających z martwymi w karty... 

Pierwszą sekcję zwłok, w założonym 
przez zbór ewangelicki cieszyńskim szpi-
talu, przeprowadził jego dyrektor i chirurg 
w jednej osobie, dr Hermann Hintersto-
isser 12 września 1892 roku w nieistnie-
jącym budynku w sąsiedztwie pawilonu 
iV. Materiał, pozyskiwany przy użyciu mi-
krotomu do skrawków mrożonych, wysy-
łany był wówczas do wiedeńskiego labo-
ratorium. nowe szpitalne prosektorium, 
złożone z sali sekcyjnej, pomieszczenia 
laboratoryjnego oraz kaplicy, wzniesio-
no w ramach drugiej rozbudowy szpi-
tala w roku 1910. Mieściło się w okolicy 
dzisiejszego parkingu przed wejściem do 
poradni Szpitala Śląskiego od ul. Chrobre-
go. Jego pierwszym kierownikiem był dr 
Franz Luksch. W roku 1919 zastąpił go dr 
Richard Penecke, anatomopatolog i ana-
lityk rodem z Grazu. Wykonywał kilkaset 
sekcji rocznie, analizy histopatologiczne 
przeprowadzał sam, również dla innych 
szpitali województwa śląskiego, był nie-
zwykle cenionym specjalistą. W latach 
1933-34 doglądał rozbudowy prosekto-
rium, które wzbogaciło się o 3 sale labo-
ratoryjne. Penecke pracował w Cieszynie 
aż do końca ii wojny, podczas której został 
powołany na stanowisko kontraktowego 
patologa Wehrmachtu tej części Górnego 
Śląska. Bardzo zżył się ze szpitalem przez 
ponad ćwierć wieku swojej pracy, ale ze 
względu na fakt bycia austriackim niem-
cem pod koniec wojny opuścił Cieszyn.

Kierownictwo prosektury w sierpniu 1945 
roku objął kolejny wybitny anatomopato-
log, dr Kazimierz Opoczyński, były rektor 
Uniwersytetu Wileńskiego, wspierany przez 
dr. Jana Zielinę. W dekadach powojennych 
wykonywano rocznie ok. stu sekcji zwłok 
oraz kilka tysięcy badań histopatologicz-
nych. W roku 1959 wyodrębniona została 
pracownia analityczna, kierowana przez lek. 
med. Wiktora Pochabę, a w latach 1974-78 
wybudowano w zupełnie innej części kom-
pleksu szpitala nowy obiekt: Zakład Pato-
morfologii. i tak czas korzystania ze stare-
go prosektorium dobiegł wówczas kresu. 

Kilka tygodni temu Pan Henryk Więzik, 
znany beskidzki przewodnik i aktywny czło-
nek cieszyńskiego PTTK, obdarował (sic!) 
Dział Fotografii Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego absolutnymi rarytasami: kilkoma 
przeźroczami przez siebie wykonanymi 
w dniu... burzenia starego prosektorium! 
Budowla została wysadzona w powietrze 
w roku 1978. Sprezentowane przeźrocza, 
za które bardzo jesteśmy wdzięczni, do-
kumentują tę smutną "egzekucję" w kil-
ku krokach. 

Być może decyzja o wyburzeniu pro-
sektury wiązała się z planami budowy 
nowego pawilonu. A może budowla ta 
była poniekąd "niewygodna", kłopotli-
wa? W końcu mieściła kaplicę, z której 
wychodziły kondukty pogrzebowe. nota-
bene tym najsłynniejszym był kondukt, 
odprowadzający na cieszyński dworzec 
kolejowy rankiem 13 września 1932 roku 
trumny z ciałami por. Franciszka Żwirki 
i inż. Stanisława Wigury, przywiezionymi 
tu dzień wcześniej.

Wnętrze kaplicy zdobiła mozaika z wy-
obrażeniem dwóch aniołów opartych 
o Drzewo Życia, z których jeden trzymał 
gasnącą pochodnię, odwróconą pło-
mieniem w dół, symbolizującą moment 
śmierci (Tanatos), a drugi w geście smut-
ku zakrywał twarz dłonią (Hypnos, brat 
Tanatosa). Autorem projektu mozaiki był 
opawski malarz, Adolf Zdrazila, oryginalny 
projekt przechowuje w swoich zbiorach 
Muzeum Śląskie w Opawie. Wyjątkowo 
wysublimowaną klasycyzującą architek-
turę prosektury podkreślał w fasadzie 
trójkątny fronton ze słynną maksymą 
w grece (!): Panta rhei (wszystko płynie). 
A czas biegnie dalej nieubłaganie, zatem 
do siego roku! 

irena French

muZeum Śląska ciesZyńskieGo 
 

FotoGraFie: wysadZanie dawneGo prosektorium, 
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