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od Burmistrza 

Porozmawiajmy o teatrze

drodzy Mieszkańcy!
Teatr im. adama Mickiewicza stanowi 

jedną z najpiękniejszych budowli w naszym 
mieście, pełniąc jednocześnie ważną rolę 
kulturotwórczą, jak i społeczną, o zasięgu 
ponadregionalnym.

obiekt zaprojektowany przez znakomi-
tych wiedeńskich architektów, Hermanna 
Helmera i Ferdinanda Fellnera, w swoich 
eleganckich wnętrzach gościł nieraz wy-
jątkowe postacie i wybitnych artystów. 
dziś trudno wymienić wszystkie nazwiska, 
które publiczność miała okazję podziwiać 
i które, odwiedzając nasze miasto, mówiły: 
„nie ma to jak Cieszyn” czy „piękny teatr, 
mądra publiczność, wspaniała przestrzeń”. 
dziś artyści ci – myślę, że można to śmiało 
powiedzieć – są ambasadorami Cieszyna.

w tym roku budynek cieszyńskiego te-
atru obchodzi 113-lecie swojego istnienia. 
samodzielność teatr uzyskał na podstawie 
uchwały nr XLiii/267/92 z dnia 30 grudnia 
1992, kiedy utworzono komunalną insty-
tucję kultury pod nazwą Teatr im. adama 
Mickiewicza w Cieszynie. na stanowisko 
dyrektora zarząd Miasta Cieszyna powo-
łał pana andrzeja łyżbickiego. dyrektor, 
w grudniu ubiegłego roku, po 45 latach 
pracy w teatrze odszedł na emeryturę. 

Myślę, że wszyscy mieszkańcy Cieszy-
na doskonale znają postać dyrektora an-
drzeja łyżbickiego. urodzony w 1953 roku 
w Cieszynie, jest absolwentem specjalności 
pedagogika pracy kulturalno-oświatowej 
uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie. 
od 1977 roku kierownik administracyjny 
tutejszego teatru, koordynator komplek-
sowego remontu gmachu w latach 1977-
1979. w latach 1980-1990 z-ca dyrektora 
państwowego Teatru polskiego Bielsko – 
Cieszyn. następnie pełnomocnik dyrektora 
Teatru polskiego ds. Teatru w Cieszynie, 
a od 1993 dyrektor teatru.

w czasie całej swojej kariery prowadził 
wielostronną impresaryjną i edukacyjną 
działalność kulturalną, mającą na celu 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych miesz-
kańców miasta i regionu. na szczególne 
podkreślenia zasługują autorskie inicja-
tywy – „dni Teatru”, „warsztaty Teatralne 
z Mistrzem”, cykl „Bliżej teatru”. w 1998 
roku został laureatem prestiżowej nagrody 
teatralnej „złota Maska”. 

przede wszystkim jednak dyrektor 
łyżbicki jest ceniony za działalność impre-
saryjną teatru. dzięki niej mieliśmy przez 
lata możliwość obejrzenia najlepszych 
scen dramatycznych, w tym najbardziej 
cenionych warszawskich czy krakowskich, 
z takimi sławami, jak krystyna janda czy 
Gustaw Holubek. wiele razy na deskach 
teatru występowały gwiazdy scen opero-
wych czy operetkowych, m.in. Grażyna 
Brodzińska. w cieszyńskim teatrze mogli-
śmy oglądać wspaniałe występy baletowe 
z kraju i zagranicy. Teatr to nie tylko spek-
takle, ale również koncerty największych 
gwiazd estrady. 

w związku z zasłużonym odejściem na 
emeryturę, składam najserdeczniejsze wy-
razy uznania i podziękowania, za pełnienie 
wieloletniej funkcji dyrektora przez pana 
andrzeja łyżbickiego. za troskę o instytu-
cję oraz jej pracowników. za współpracę 
z Miastem Cieszyn i jego instytucjami, szko-
łami oraz organizacjami pozarządowymi. 
za pasję w opowiadaniu o teatrze, za 
wszystkie anegdoty, za przekazywanie 
nam swojej miłości do sztuki – w imie-
niu własnym, ale również mieszkańców 
cieszyna – dziękuję!

Czas przejścia na emeryturę dotych-
czasowego dyrektora jest odpowiednim 
momentem, by zapytać, jaki będzie cie-
szyński teatr w przyszłości? 

Mam nadzieję, że miejsce to będzie 
pełne artystycznego dialogu, otwartości 

na rozwój, a także na swych odbiorców. 
Musimy pamiętać, że teatr jest specyficzną 
przestrzenią, która nie lubi próżni. To nie 
jedynie budynek – to również ludzie. po-
trzebuje więc zarządzania, dlatego też 14 
listopada 2022 r. ogłoszony został konkurs 
na stanowisko dyrektora tejże instytucji.

nie sposób w kilku zdaniach wymienić 
wszystkich zadań, które będzie realizował 
nowy dyrektor w zakresie bieżącego funk-
cjonowania i rozwoju tej instytucji. z pew-
nością znajdą się wśród nich – oprócz kie-
rowania pracą teatru i reprezentowania go 
na zewnątrz – także cele związane z opra-
cowaniem założeń działań inwestycyjnych 
dotyczących teatru, szczególnie w zakresie 
jego remontów i modernizacji, podejmowa-
nie kroków zmierzających do pozyskania 
środków zewnętrznych na finansowanie 
działań inwestycyjnych, ale również wyko-
nywanie wszelkich zadań, których celem 
jest promocja i rozwój działalności teatru. 
wspomnę oczywiście jeszcze o realizacji 
zadań związanych z tak ważnym zaspoka-
janiem zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Cieszyna w zakresie kultury. 

dziś, tj. 13 stycznia 2023 r., z kandyda-
tami spotyka się komisja konkursowa, 
w skład której wchodzą: krzysztof kasztura 
– i zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna, 
stanisław kawecki - sekretarz Miasta Cie-
szyna, łukasz kazimierowicz - naczelnik 
wydziału kultury i promocji Miasta urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (sekretarz komisji), 
anna Trzcionka-wieczorek - prodziekan 
ds. współpracy w wydziale sztuki i nauk 
o Edukacji uniwersytetu Śląskiego w kato-
wicach, karolina Małysz-Tulec – dyrektor 
zespołu pieśni i Tańca ziemi Cieszyńskiej, 
Ewa ziencikiewicz - zastępca dyrektora ds. 
administracyjnych i techniki Teatru polskie-
go w Bielsku-Białej oraz Bogusław dziadzia 
- prodziekan ds. kształcenia i studenckich 
wydziału sztuki i nauk o Edukacji uniwer-
sytetu Śląskiego w katowicach. 

o stanowisko dyrektora Teatru im. 
adama Mickiewicza ubiega się pięciu kan-
dydatów: katarzyna dendys-kosecka, Ma-
ciej dziaczko, anna kękuś-poks, Grzegorz 
Lewandowski i adam walny.

o wynikach naboru będziemy państwa 
informować na bieżąco. jestem przekona-
na, że będzie to osoba uwrażliwiona na 
sprawy teatru, z odpowiednią charyzmą, 
ale też z nowym spojrzeniem na Teatr im. 
adama Mickiewicza w Cieszynie i nowym 
impulsem do działania. 

 gaBriela 
staszkiewicz

Burmistrz cieszyna

fot. archiwum Teatru
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Ferie zimowe w cieszynie
Jak ten czas szybko leci – rozpoczynają się ferie zimowe! choć nie wiadomo, czy 
zimowa aura nam dopisze tego roku, nasi mali mieszkańcy nie będą mogli narzekać 
na brak zajęć. co przygotowały dla najmłodszych cieszynian szkoły podstawowe 
oraz instytucje kultury? zapraszamy do lektury! 

SZKOŁY PODSTAWOWE

szkoła Podstawowa nr 1, ul. matejki 3
rodzaj oferty: półkolonie.
Termin: 16-20 stycznia.
koszt udziału: 150 zł (5 dni).
szczegóły: w programie m.in. warsz-

taty rozwijające kreatywność z klockami 
inCasTro, warsztaty plastyczne, zajęcia 
sportowo-rekreacyjne, zajęcia na base-
nie, lekcje muzealne, rozgrywki łucznicze, 
wyjście do kina i zajęcia w Bibliotece Miej-
skiej. uczestnicy będą mieli zapewnione 
śniadanie i obiad.

dodatkowo zostaną zorganizowane 
zajęcia sportowo-rekreacyjne w dniach 
23-27 stycznia w godz. 9:00-11:00. w trak-
cie warsztatów planowany jest wyjazd na 
narty w góry.

szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi, ul. gen. J. Hallera 8 

rodzaj oferty: półkolonie. 
Termin: 16-20 stycznia w godz. 8:00-

14:00.
koszt udziału: 120 zł (5 dni).
szczegóły: w programie zajęcia rekre-

acyjne w salach – zabawy dydaktyczne, 
zajęcia rekreacyjne z zakresu sportu – gry, 
zabawy z wykorzystaniem zaplecza spor-
towego szkoły, zajęcia plastyczne – rozwi-
janie kreatywności twórczej uczestników, 
zajęcia dla uczestników półkolonii propa-
gujące tematykę pszczół. uczestnicy będą 
mieli zapewniony jeden ciepły posiłek. 

szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami 
integracyjnymi, ul. wojska Polskiego 1

rodzaj oferty: półkolonie. 
Termin: 16-27 stycznia w godz. 8:00-

14:00.
koszt udziału: 300 zł (10 dni).
szczegóły: w programie m. in. wyjścia 

do kina, warsztaty rozwijające kreatyw-
ność (regionalne, plastyczne, z klockami 
inCasTro, z robotyki, pieczenia ciaste-
czek, pszczelarskie, balonowe) oraz wyj-
ścia na basen, dogoterapia, bal karnawa-
łowy połączony z pokazem iluzjonisty, 
gra miejska oraz wycieczka regionalna. 
uczestnicy będą mieli zapewnione śnia-
dania i obiady.

szkoła Podstawowa nr 6 z oddziała-
mi Przedszkolnymi, ul. katowicka 68

rodzaj oferty: półkolonie 
Termin: 16-20 stycznia w godz. 8:30-

14:30
koszt udziału: 200 zł (5 dni)
szczegóły: w programie m. in. wyjście 

do kina, warsztaty rozwijające kreatyw-
ność, lodowisko, bal karnawałowy i ku-
lig. uczestnicy będą mieli zapewnione 
drugie śniadania i obiady.

INSTYTUCJE KULTURY

cieszyński ośrodek kultury „dom 
narodowy”

rodzaj oferty: półkolonie w niepu-
blicznym Liceum sztuk plastycznych,  
ul. kochanowskiego 8

Termin: dwa turnusy: 16-20 stycznia 
(„ze sztuką przez wieki”) i 23-27 stycz-
nia („surrealizm”) w godz. 09:00 – 16:00 

koszt udziału: 450 zł (5 dni) 
szczegóły: dla dzieci w wieku 6-12 

lat. Cena obejmuje: drugie śniadanie, 
obiad, opiekę wychowawcy, materiały na 
warsztaty, wyjście do kina i inne atrak-
cje. zapisy pod nr tel. 33 851 07 11 lub 
668 860 354. ilość miejsc ograniczona!

książnica cieszyńska
rodzaj oferty: warsztaty „Ferie wśród 

starych książek”
Terminy: 17, 20, 24 stycznia, g. 10:00-

12:00
koszt udziału: warsztaty bezpłatne
szczegóły: pokazy i warsztaty poświęcone 

dziejom książki oraz kulturze piśmienni-
czej i historii Śląska Cieszyńskiego. zajęcia 
ilustrowane pokazami zabytkowych ręko-
pisów i druków, wzbogacone prezentacja-
mi oraz nauką praktycznego korzystania 
ze zbiorów biblioteki. więcej informacji:  
www.kc-cieszyn.pl

Biblioteka miejska
rodzaj oferty: warsztaty
Terminy: 

• 16, 23 stycznia, godz. 14:00 – stacja 
plastyka – warsztaty plastyczne
• 17, 24 stycznia, godz. 14:00 – strefa czy-
tania – warsztaty czytelniczo-plastyczne

• 18, 25 stycznia, godz. 14:00 – stacja 
plastyka – warsztaty plastyczne
• 20, 27 stycznia, godz. 14:00 – dalE-
kowzroczni – warsztaty ekologiczno-
-plastyczne

koszt udziału: warsztaty bezpłatne
szczegóły: obowiązują zapisy pod nr 

tel. 33 852 07 10 wew. 15

zamek cieszyn
rodzaj oferty: warsztaty
Terminy: 

• 16 stycznia, godz. 08:00-13:00 
– puchowy świat
• 17 stycznia, godz. 08:00-13:00 
– Młodzi drukarze
• 18 stycznia, godz. 08:00-13:00 
– TypoGracze
• 19 stycznia, godz. 08:00-13:00 
– Malarski portret fotograficzny
• 20 stycznia, godz. 08:00-13:00 
– neo-blask

koszt udziału: 50 zł za warsztat lub 
200 zł za cały tydzień

szczegóły: warsztaty dla dzieci w wieku 
8-13 lat, zapisy: mrussek@zamekcieszyn.pl, 
tel. 33 851 08 21 lub osobiście w punk-
cie informacji Turystycznej na wzgórzu 
zamkowym. Minimalna liczba uczestni-
ków warsztatów to 5 osób, w przypadku 
zajęć w dniu 16.01 – 7 osób. organizator 
zapewnia drobny poczęstunek.

POZOSTAŁE
kino „Piast” oferuje repertuar dla dzieci 

w cyklu „kino ferii szkolnych”. wszystkie 
bilety z tego cyklu w promocyjnej cenie 
12 zł. Filmy w godzinach 10:00 lub 12:00 
z dubbingiem. szczegóły na str. 22. 

Półkolonia zimowa z tPd – bliższe 
informacje i zapisy w świetlicy Tpd (org. 
Towarzystwo przyjaciół dzieci, oddział 
powiatowy w Cieszynie) – kontakt: e-mail 
– tpdcieszyn@wp.pl, tel. – 502 530 326.

lodowisko na Hali widowiskowo-
-sportowej im. cieszyńskich olimpij-
czyków jest czynne codziennie w różnych 
godzinach, harmonogram do sprawdze-
nia na stronie: www.sport.cieszyn.pl 

cUw/ap/red. aB
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szkoła liderów miasta cieszyna 

Zgłoś się do 2. edycji! 
do 27 stycznia można zgłosić się do 2. edycji szkoły liderów miasta 
cieszyna, przedsięwzięcia realizowanego ze środków norweskich 
w ramach programu "rozwój lokalny". udział w programie jest 
bezpłatny. organizatorem jest Fundacja szkoła liderów.

szkoła Liderów Miasta Cieszyna jest 
programem, który pozwala spojrzeć jego 
uczestniczkom i uczestnikom na swoje 
miasto z perspektywy dotąd im niezna-
nej. nie tylko rozwija umiejętności i style 
przywództwa, ale także tworzy unikatową 
wspólnotę zaangażowanych ludzi, którzy 
ponad podziałami są w stanie znaleźć 
obszary ważne w rozwoju miasta i wy-
pracować rozwiązania. To szkoła dialo-
gu i radzenia sobie z konfliktem, a także 
wzmacniania własnej pozycji w mieście 
i budowania nieoczywistych koalicji na 
rzecz dobra wspólnego. To program, 
który zacieśnia więzi lokalnych liderek 
i liderów, dodając im energii do dalszego 
działania i zaszczepiania idei zaangażo-
wania miejskiego w innych, w myśl idei, 
że władza w mieście leży w wielu rękach.

dla kogo jest szkoła liderów miasta 
cieszyna? 

program szkoła Liderów Miasta Cie-
szyna przeznaczony jest dla osób, które 
mieszkają i/lub pracują w Cieszynie i mogą 
oddziaływać na środowisko lokalne, któ-
rzy są przedstawicielami jednego z trzech 
sektorów (publicznego, prywatnego 
albo pozarządowego/obywatelskiego) 
i mają wyraźny wpływ na rozwój miasta 

w różnych obszarach: kultury, edukacji, 
sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, 
administracji, prawa, dziedzictwa, zdro-
wia, innowacji, ekologii i środowiska, 
społeczeństwa obywatelskiego, równo-
uprawnienia, turystyki i innych.

Jak będziemy pracować? 
2. szkoła Liderów Miasta Cieszyna to 

15 osób, które wspólnie będą pracować 
przez 4 miesiące. Formuła programu 
obejmie 4 zjazdy – wszystkie w formie 
stacjonarnej, które łącznie będą trwały 
12 dni. pierwszy zjazd odbędzie się poza 
Cieszynem (około 30-40 km od centrum), 
kolejne zjazdy odbywać się będę w mieście.

daty zjazdów 2. szkoły liderów mia-
sta cieszyna: 

zjazd 1: 3-5 marca 2023 r.
zjazd 2: 13-14 kwietnia 2023 r.
zjazd 3: 11-12 maja 2023 r.
zjazd 4: 15-16 czerwca 2023 r.

Harmonogram rekrutacji: 
rekrutacja do programu szkoła Lide-

rów Miasta Cieszyna jest dwuetapowa 
i składa się z formularza rekrutacyjnego 
oraz rozmowy kwalifikacyjnej, która od-
będzie się w trybie online. 

etap 1. 
wypełnij formularz aplikacyjny do-

stępny na stronie www.szkola-liderow.
pl do 27.01.2023 r. dołącz do niego: 

• CV – życiorys pokazujący doświad-
czenie zawodowe oraz ścieżkę liderską, 

• 1 rekomendacje potwierdzające doświad-
czenie oraz umiejętności liderskie. Mogą 
je przygotować: organizacja społeczna, 
partia polityczna, jednostka samorządu 
lub osoba publiczna pełniąca funkcję 
w partii, organizacja i instytucja publicz-
na lub naukowa, przedstawiciele biznesu, 
przedstawiciele mediów oraz osoby lub 
grupy obywateli danego środowiska np. 
mieszkańców gminy. 

etap 2. 
rozmowy rekrutacyjne online, które 

odbędą się w dniach 31.01-1.02.2023 r. 
wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 

najpóźniej 3.02.2023 r. osoby biorące 
udział w rekrutacji zostaną poinformo-
wane o jej wynikach mailowo. pełna lista 
uczestników i  lista rezerwowa zostanie 
opublikowana na stronie internetowej 
Fundacji szkoła Liderów.

czy warto wziąć udział w szkole?
obecnie trwa 1. szkoła Liderów Miasta 

Cieszyna. Bierze w niej udział 15 liderek 
i  liderów, przedstawicielek organizacji 
społecznych, urzędów, biznesu, uczelni. 
zachęcamy w miarę możliwości do zada-
nia im pytań o przebieg szkoły, refleksję, 
program.

uczestniczkami i uczestnikami 1. szkoły 
Liderów Miasta Cieszyna są: izabela Bra-
chaczek, joanna Buzek, Bogusław dzia-
dzia, Magdalena Grala, robert Hubczyk, 
irena Fluder-kudzia, Maksymilian kania, 
natalia kasza, stefan Mańka, sylwia paw-
łowska, agata rucka, anna syrokosz, jo-
anna Świba, agnieszka Tomaszko, anna 
żertka-Bednarek. 

informacji udziela Magdalena Tchórz-
nicka, koordynatorka programu szkoła 
Liderów Miasta Cieszyna, Fundacja szkoła 
Liderów, e-mail: magdalena.tchorznicka@
szkola-liderow.pl, tel. 504 290 539. wię-
cej informacji: www.szkola-liderow.pl 

mat. pras.
Dach na budynku ul. Hajduka 5 – przed.
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dział remontowy zBm w cieszynie sP. z o.o.
zakład Budynków Miejskich w Cie-

szynie sp. z o.o. posiada własny dział 
remontowy, którego głównym zada-
niem jest obsługa remontowa miejskich 
budynków mieszkalnych pozostających 
w administrowaniu spółki.

spółka zatrudnia wykwalifikowanych 
stolarzy, blacharzy, dekarzy, instalatorów, 
zduna, malarza, ślusarza. warsztaty pro-
dukcji pomocniczej, zlokalizowane przy 
ul. poprzecznej, wyposażone są w spe-
cjalistyczne maszyny i urządzenia, w tym 
maszyny do obróbki drewna, maszyny do 
wykonywania blacharskich elementów 
budowlanych i inne niezbędne w bieżącej 
działalności. spółka dysponuje również 
pojazdami dostawczymi, ciągnikiem, 
podnośnikiem koszowym i pojazdami 
elektrycznymi, używanymi szczególnie 
w centrum miasta. 

dysponując doświadczoną załogą 
i wymienionymi środkami technicznymi, 

spółka może wykonywać prace związane 
z naprawami, renowacją i konserwacją 
drewnianych wyrobów budowlanych oraz 
wykonywaniem nowych, indywidualnie 
zaprojektowanych elementów z drewna, 
w tym nietypowych bram, okien i drzwi. 
w zakresie robót blacharsko-dekarskich 
spółka może wykonywać wszelkie ob-
róbki i blacharskie wyroby budowlane, 
w tym wyroby z miedzi.

ogrzewanie mieszkań piecami wę-
glowymi staje się rzadkością, jednak 
funkcjonujące jeszcze piece muszą być 
sprawne, dlatego ciągle występuje zapo-
trzebowanie na pracę zduna, choć jest 
to zawód powoli zanikający. w bieżących 
naprawach budowlanych spółka korzy-
sta ponadto z usług własnych instalato-
rów wod.-kan., gaz, elektryka, malarzy 
i ślusarza. kontakt do sekretariatu zBM 
w Cieszynie, tel. 33 852 25 60. 

zBm

Szkoła Rzemiosł
zamek cieszyn otwiera w cieszynie 
szkołę rzemiosł! Już niedługo ruszy 
wyjątkowe przedsięwzięcie będące 
częscią projektu „cieszyn – miasto 
samowystarczalne” finansowanego 
ze środków norweskiego mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 w ramach pro-
gramu „rozwój lokalny".

w pilotażowym roku istnienia szkoły 
będzie można nauczyć się tradycyjnych 
technik rzemieślniczych w sześciu wy-
branych rzemiosłach: plecionkarstwo, 
koronczarstwo, snycerstwo, rusznikar-
stwo, obróbka wełny i introligatorstwo.

dodatkowo szkoła oferuje zajęcia 
z modułu biznesowego przygotowujące 
do wprowadzania produktów rzemieśl-
niczych na rynek. uczestnictwo w szkole 
jest bezpłatne.

szczegóły i zapisy na www.zamekcie-
szyn.pl, Facebooku i instagramie szkoła 
rzemiosł Cieszyn oraz w siedzibie zam-
ku Cieszyn. 

zamek cieszyN

DoDatkowe kamery
z widokiem na cieszyn!

dzięki nawiązaniu współpracy z firmą 
euro.net.Pl sp. z o.o., od stycznia br. 
osoby odwiedzające stronę interneto-
wą www.cieszyn.pl mogą podglądać 
to, co dzieje się w naszym mieście, za 
pomocą dwóch dodatkowych kamer. 

usługa, tak jak dotychczas, dostępna 
jest pod adresem www.cieszyn.pl po 
kliknięciu w ikonę kamery znajdującą się 
na pasku zadań w górnej częsci strony 
na każdej z dostępnych podstron: dla 
Mieszkańca, dla Turysty, dla Biznesu 
i urząd Miejski. 

usługa świadczona jest przez firmę 
Euro.nET.pL sp. z o.o. bezpłatnie, Miasto 
Cieszyn nie ponosi z tego tytułu żadnych 
dodatkowych opłat.

Euro.nET.pL sp. z o.o. to lokalny 
dostawca internetu światłowodowego. 
Firma świadczy również usługi montażu 
kamer, obsługę lub rozbudowę moni-
toringu, streaming kamer i serwis dla 
odbiorców indywidualnych i firm. jest 
również operatorem telefonii komórko-
wej Euro.nET.pL w Cieszynie. 

Jk

Dach na budynku ul. Hajduka 5 – przed. Dach na budynku ul. Hajduka 5 – po.

fot. Karolina Migurska
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Cieszyńska krasa  
– suknia cieszyńska
wystawa o takim tytule zostanie otwarta 19 stycznia o godz. 17:00 w centrum 
Folkloru Śląska cieszyńskiego, mieszczącym się w domu narodowym. Jest to 
podsumowanie stypendium „mistrz – uczeń”, zrealizowanego przez małgorzatę 
Borkowską i agnieszkę Pawlitko dzięki narodowemu instytutowi kultury 
i dziedzictwa wsi. 

w styczniu i lutym w Centrum Folkloru 
Śląska Cieszyńskiego będzie można zo-
baczyć półroczne efekty pracy mistrzyni 
Małgorzaty Borkowskiej i ucznia agnieszki 
pawlitko. stypendium zrealizowano dzięki 
narodowemu instytutowi kultury i dzie-
dzictwa wsi, a finalnym efektem jest suknia 
cieszyńska, wyhaftowana przez agnieszkę 
pawlitko. na wystawie, podsumowującej 
stypendium, zaprezentowane będą po-
szczególne elementy do wykonania ży-
wotka, potrzebne materiały oraz wzorniki 
stworzone przez mistrza. otwarcie wysta-
wy będzie też okazją do rozmowy z Mał-
gorzatą Borkowską i agnieszką pawlitko. 

Małgorzata Borkowska zajmuje się ha-
ftem od 20 lat. wykonała ok. 80 różnych 
egzemplarzy żywotków. Haftuje zarówno 
złotą, srebrną, jak i kolorową nicią. każdy 
projekt jest indywidualny i dostosowany do 
osoby, która ma go nosić. Tworzy zarówno 
dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. 
ważne jest również przeznaczenie danej 
sukni – ślubne, komunijne i konfirmacyj-
ne były zawsze haftowane w jaśniejszych 
kolorach, żałobne koniecznie na czarnym 
tle, wyjściowe zaś – bardziej kolorowe. Te 
wszystkie zasady mistrzyni Małgorzata Bor-
kowska do dziś stosuje w swoich pracach. 
swoje nauki pobierała u takich mistrzów 
jak: Michalina prus i urszula prus-zamoj-
ska (córka Michaliny prus), te natomiast 
uczyły się u nestorki cieszyńskiego haftu 
janiny Marcinkowej, która założyła i przez 
wiele lat prowadziła zespół pieśni i Tańca 
ziemi Cieszyńskiej (obecnie nosi on imię 
swojej założycielki). 

agnieszka pawlitko jest artystką z Cieszy-
na. oprócz malarstwa, zajmuje się haftem 
beskidzkim, tj. haftem krzyżykowym. robi 
wyszycia do kabotków (bluzek kobiecych do 
stroju beskidzkiego) i męskich koszul. w 2011 
roku otrzymała wyróżnienie za haft w kon-
kursie „Heklowane i wyszywane – konkurs 
koronki koniakowskiej i beskidzkiego haftu 
krzyżykowego”, a w 2019 roku przyznano jej 
2. miejsce za haft w konkursie na koronkę 
koniakowską i beskidzki haft krzyżykowy, 
dofinansowany przez Ministerstwo kultury 

i dziedzictwa narodowego. w 2012 i 2013 
roku oprócz haftów beskidzkich poznała 
tajniki haftu na żywotku cieszyńskim. na 
uniwersytecie Śląskim w Cieszynie na kie-
runku Etnologia pisała pracę magisterką 
o nim, jego historii, a także wzorach. na 
obronę pracy magisterskiej wykonała 
swój pierwszy żywotek i na samej obronie 
w nim się zaprezentowała. w 2016 roku 
wzięła udział w szkoleniu robienia czep-
ców metodą igiełkową, dofinansowanego 
przez Ministerstwo kultury i dziedzictwa 
narodowego. Czepce tą metodą na Śląsku 
Cieszyńskim pojawiły się i rozpowszechni-
ły nieco później niż czepce klockowe, bo 
w XiX wieku. proces wykonania czepca jest 
bardzo skomplikowany. nauka trwa długo 
i wymaga skupienia i dyscypliny.

wystawa „Cieszyńska krasa – suknia 
cieszyńska” potrwa do końca lutego. za-
praszamy do jej zwiedzania, wstęp jest 
wolny. 

cok

dyskusyJny kluB
ProPozycJi

koło nr 2 Macierzy ziemi Cieszyń-
skiej „Mały jaworowy” i Cieszyński 
ośrodek kultury „dom narodowy” 
zapraszają na pierwsze w roku 2023 
spotkanie dyskusyjnego klubu pro-
pozycji. odbędzie się ono 18 stycznia 
o godz. 17:00 w domu narodowym.

podczas spotkania prelekcję pod 
tytułem „500 lat cieszyńskiego rusz-
nikarstwa” wygłosi mistrz jerzy wałga, 
który zajmuje się tworzeniem słynnych 
cieszyńskich strzelb „Cieszynek”. Gość 
spotkania jest pierwszym rzemieślni-
kiem w historii, który trafił na krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego unEsCo. wstęp tradycyjnie 
jest wolny. 

cok
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Te wspaniałe kobiety  
Śląska cieszyńskiego

17 stycznia o godz. 16:00 w Bibliotece miejskiej 
w cieszynie, w ramach cieszyńskiego uniwersytetu 
iii wieku, odbędzie się spotkanie sekcji „Przeszłość 
i teraźniejszość”, podczas którego władysława 
magiera wygłosi wykład „te wspaniałe kobiety Śląska 
cieszyńskiego”. 

kobiety na Śląsku Cieszyńskim odgrywa-
ły rolę wyjątkową i chociaż wiele już o nich 
powiedziano, to ciągle odkrywamy nowe 
fakty i nowe, ciekawe postacie. niezwykła 
rola kobiet na naszym Śląsku w czasach 
nowożytnych wynikała z faktu prawie 
całkowitej alfabetyzacji, co było ewene-
mentem nie tylko w skali ziem polskich, ale 
również Europy. Te czytające panie mogły 
wiele dokonać w różnych przestrzeniach. 
i nie chodzi wcale tylko o politykę, bo 
opowieść dotyczyć będzie sukcesów od-
noszonych w dziedzinie mody, literatury, 
sportu, a nawet planowania weekendo-
wego wypoczynku. ich aktywność powoli 
znajduje miejsce w przestrzeni publicznej 
i wdziera się do naszej świadomości, ale 

ciągle wiemy mało, bo historycy, badając 
przeszłość, nie zawsze dostrzegali pracę 
kobiet i nie poświęcali im należytej uwagi.

władysława Magiera opowie o nowych 
odkryciach dotyczących naszych przodkiń, 
o działaniach, które podejmowały, a które 
stawiają je w roli prekursorek naszej XXi-
-wiecznej rzeczywistości. dzięki ich działa-
niom możemy dzisiaj znajdować się w sfe-
rach całkowicie kiedyś dla nas zakazanych. 
poznając ich dorobek, uświadamiamy sobie, 
jaką drogę przebyłyśmy w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci, a wiedza o ich osiągnięciach 
pomoże nam zrozumieć dzisiejsze proble-
my, z jakimi się spotykamy. 

BiBlioteka mieJska

Biblioteka – miejsce spotkań
drodzy czytelnicy! chcemy was w tym 
roku zaprosić do współpracy przy or-
ganizacji imprez w bibliotece. Już wiele 
razy przekonaliśmy się, że wcale nie 
trzeba daleko szukać, żeby spotkać 
ciekawych, utalentowanych ludzi, któ-
rzy chcieliby się podzielić swoją wiedzą 
i doświadczeniami z innymi osobami.

Masz ciekawe hobby, o którym chciał-
byś opowiedzieć? odbyłeś fascynującą 
podróż i chciałbyś się podzielić wraże-
niami? Masz pomysł na zorganizowanie 
interesującego spotkania? przyślij na 
adres czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl 
kilkuzdaniowy opis spotkania, materiał 
graficzny (np. zdjęcia), który możemy wy-
korzystać przy promocji imprezy i napisz 
krótko, kim jesteś i czym się zajmujesz na 
co dzień. My zapewniamy miejsce, czyli 
salę konferencyjną biblioteki na ii piętrze 
(laptop podłączony do nagłośnienia i rzut-
nika). przygotujemy również plakaty, ulotki 
oraz zapewnimy promocję spotkania na 
stronie internetowej i Facebooku biblio-
teki oraz w lokalnych mediach. Co miesiąc 
wybierzemy najciekawsze propozycje 
i pomożemy wam w realizacji imprezy.

zapraszamy do biblioteki! 
BiBlioteka mieJska

Opłatki słów
Biblioteka miejska w cieszynie za-
prasza 13 stycznia o godz. 17:00 
na spotkanie z wierszem i kolędą 
„opłatki słów”. 

swoje wiersze w zimowo-świątecznym 
klimacie czytać będą poeci z saloniku 
Cieszyńskiego, który jest organizatorem 
spotkania, a kolędy zaśpiewa anna roz-
mus. wstęp wolny. 

BiBlioteka mieJska

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

mat. pras.

fot. Wojciech Wandzel
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Podaruj książkę  
Bibliotece!
wszystkich czytelników i sympatyków cieszyńskiej 
biblioteki zapraszamy do włączenia się w akcję, której 
celem jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje 
książkowe oraz czasopisma, których w 2023 roku nie 
będziemy mogli kupić. 

jeżeli przeczytałeś książki lub gazety, 
które warto polecić innym – przekaż je do 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, żeby mogły 
służyć naszym czytelnikom.

regulamin akcji:
akcja rozpoczyna się od grudnia br. 

i trwać będzie przez cały 2023 r.
w ramach akcji do biblioteki można 

przekazać literaturę piękną dla doro-
słych i dla dzieci, w tym lektury, litera-
turę popularnonaukową oraz tygodniki 
i miesięczniki.

w wypadku czasopism prosimy o nu-
mery z 2023 r.

stan książek i czasopism powinien 
być dobry.

najlepiej, gdyby były to książki nowe, 
bo tych w tym roku będzie nam najbar-
dziej brakować.

Liczymy na państwa pomoc i za wszyst-
kie dary już dziś serdecznie dziękujemy. 

BiBlioteka mieJska

fot. Biblioteka Miejska

W 100-lecie urodzin Wigury
25 stycznia o godz. 17:00 zapraszamy 
do sali rzymskiej muzeum Śląska cie-
szyńskiego na pierwsze w 2023 roku 
spotkanie szersznikowskie, które za-
inauguruje wykład dariusza cymerysa 
zatytułowany "samoloty rwd. w stu-
lecie urodzin inż. stanisława wigury". 

dariusz Cymerys, prezes zaolziańskiego 
stowarzyszenia Lotniczego, jest pilotem 
szybowcowym i paralotniowym, absolwen-
tem uniwersytetu Technicznego w ostra-
wie na kierunku technika lotnicza, od kilku 
tygodni zarządza lotniskiem w Mistku. 
jako prelegent wystąpił w cieszyńskim 
muzeum w zeszłym roku na konferencji 
poświęconej 90-leciu zwycięstwa kpt. 
Franciszka żwirki i inż. stanisława wigu-
ry w słynnym Challenge'u i wytłumaczył 
wówczas, co przyczyniło się do katastrofy 
samolotu rwd-6 nad Cierlickiem w roku 
1932. Tym razem przedstawi całą rodzinę 
samolotów rwd, które odegrały w mię-
dzywojniu prekursorską rolę nie tylko 
w polsce, ale również w Europie. Młodzi 
inżynierowie po zdobyciu pierwszych 
doświadczeń konstruktorskich stworzyli 
całą gamę udanych maszyn, z których 
część dzięki masowej produkcji stanowi-
ła trzon polskiego lotnictwa sportowego. 
wykład będzie podsumowaniem dzieła 
tria konstruktorskiego: rogalski, wigura, 

drzewiecki – od pierwszych prototypów 
z  lat studenckich do czasu największe-
go rozkwitu spółki, przerwanego przez 
wybuch wojny. serdecznie zapraszamy!

 – na inauguracji spotkań szersznikow-
skich otrzymają państwo plan wykładów 
i spacerów na rok 2023 – zachęcają orga-
nizatorzy. – pośród tematów pojawi się 

w tym roku mapa nigriniego, Elżbieta 
Lukrecja, cesarzowa sisi i rok 1938 na za-
olziu, spacerować zaś będziemy m.in. po 
galerii malarstwa gotyckiego i renesan-
sowego, muzealnym lapidarium, „małym 
wiedniu” czy po cieszyńskim cmentarzu 
komunalnym. 

mŚc

F. Żwirko i S. Wigura przy samolocie RWD-6. Fot. ze zbiorów MŚC
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Pułkownik gwido langer 

Oficer, który zmienił  
losy świata – cz. i

zdarza się w historii, że pojedynczy człowiek ma wpływ 
na losy historii światowej, zdarza się również, niestety, 
że pomimo tego jego rola jest pomijana. oba przypadki 
dotyczą pochodzącego z cieszyna płk dypl. gwido 
karola langera – organizatora i dowódcy Biura szyfrów 
sztabu generalnego wojska Polskiego ii rP.

rodzina Langerów zamieszkiwała Cie-
szyn od pokoleń, mieszkając przy ówcze-
snej ul. Talstrasse 10. ojciec był znanym 
zegarmistrzem, prowadził mały zakład 
na obecnym Górnym rynku. w trakcie 
wyjazdu rodziny do znajomych, w dniu 
2 września 1894 roku w żylinie rodzi się 
Gwido. syn zegarmistrza kończy szkołę 
Ludową, a następnie realną w Cieszy-
nie. w związku z zawodem ojca Gwido 
całe życie wykazuje zdolności matema-
tyczne i techniczne, lubi także pomagać 
ojcu w naprawach zegarów. w 1911 roku 
po maturze Gwido Langer opuszcza Cie-
szyn i rozpoczyna naukę w Cesarsko-kró-
lewskiej akademii wojskowej w wiener 
neustadt, kończy ją w  lipcu 1914 roku, 
w przeddzień wypowiedzenia przez au-
stro-węgry wojny serbii.

Młody Ck podporucznik Langer zo-
staje zaraz rzucony na front w składzie 
16 pułku Landwery i już 29 sierpnia zo-
staje ranny na froncie pod wielkolasem. 
wraca wraz z transportem rannych na 
leczenie do rodzinnego Cieszyna (woj-
skowy lazaret znajdował się w obecnym 
klasztorze sióstr Elżbietanek). po wylecze-
niu wraca na front, gdzie dostaje się do 

niewoli rosyjskiej. po rewolucji w składzie 
powstałej z polaków 5 dywizji strzelców 
polskich walczy z bolszewikami na sybe-
rii. po zdradzie czeskich oddziałów, które 
wydały bolszewikom admirała kołczaka 
oraz zablokowały polską dywizję, dosta-
je się ponownie do niewoli. do ojczyzny 
ostatecznie wraca po ucieczce z niewoli 
bolszewickiej we wrześniu 1920 roku 
i przebiciu się przez front. w rodzinnym 
Cieszynie wraca do zdrowia i niebawem 
zgłasza się służbowo do koszar 4. pułku 
strzelców podhalańskich, zostaje ofice-
rem 21. dywizji Górskiej osławionej już 
zwycięstwem nad niemnem. 

za okres walk z bolszewikami zostaje 
dwukrotnie odznaczony krzyżem wa-
lecznych. wykazuje się także dużym 
talentem organizacyjnym i z doskonałą 
opinią zostaje skierowany w 1923 roku 
na elitarne studia w wyższej szkole wo-
jennej w warszawie. studiuje na roczniku 
m.in. z kpt. Leopoldem okulickim i ma-
jorem zygmuntem Berlingiem. Tam też 
poznaje mjr Franciszka pokornego, do-
wódcę komórki kryptologicznej sztabu 

Generalnego wojska polskiego. w stopniu 
majora dyplomowanego Gwido Langer 
zostaje następnie skierowany do służby 
w 1. dywizji piechoty w wilnie, jako szef 
sztabu dywizji. w roku 1930 powraca do 
warszawy, gdzie mjr pokorny – w związ-
ku z jego zaletami – rekomenduje go do 
służby w komórce kryptologicznej. pod 
koniec 1930 roku major Gwido Langer 
organizuje i zostaje mianowany dowódcą 
Biura szyfrów sztabu Generalnego woj-
ska polskiego, jest też awansowany na 
stopień podpułkownika dyplomowanego. 

przystępuje energicznie do pracy i wraz 
z mjr Maksymilianem Ciężkim i antonim 
pallutem konstruuje polską maszynę 
szyfrującą noszącą nazwę od skrótu 
pierwszych liter nazwisk konstruktorów 
LCp. w 1930 roku z 20 specjalnie wybra-
nych przez wojsko wybitnych studentów 
matematyki pozostała ósemka. do 1932 
roku ppłk Langer wraz z mjr Maksymilia-
nem Ciężkim wybierają trzech: Mariana 
rejewskiego, jerzego różyckiego i Henry-
ka zygalskiego, dopiero wtedy dowiadują 
się oni, złamaniem kodu jakiej maszyny 

Kapitan Gwido Langer w okresie służby w Cieszynie.

Zdjęcie warsztatu zegarmistrza Langera ok. 1910 roku (widoczny szyld).
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szyfrującej będą się zajmować. w wieczór 
31 grudnia 1932 roku Marian rejewski, 
używając metody matematycznej, łamie 
kod niemieckiej maszyny szyfrującej EniG-
Ma, a następnie biuro buduje jej kopie. 
wydarzenie to dziś historycy uznają za 
przełom w historii wojskowości. Maszyna 
była określana największym osiągnięciem 
niemieckiej kryptologii, oceniana, jako ge-
nialna – co nie pozwoliło uwierzyć niem-
com w możliwość jej złamania do końca 
ii wojny światowej.

do wybuchu wojny Biuro szyfrów to-
czyło nieustanną walkę z niemieckimi mo-
dyfikacjami maszyny, które powodowały 
ciągłe utrudnienie w złamaniu kodu Enig-
my. w tym też czasie pułkownik Langer 
nawiązuje kontakty z wywiadem francu-
skim, a później angielskim. odbywa wiele 
spotkań i podróży zagranicznych na tajne 
spotkania służb wywiadu tych państw. nie 
ujawnia jednak im sukcesu i postępów 
polskiego biura szyfrów. w walizce wozi 
zawsze rewolwer i truciznę, aby w razie 
próby porwania nie dostać się w ręce 
niemieckie. w tym okresie nie zapomina 
również o rodzinnym mieście, odwiedza je 
często, zawsze jednak w ubraniu cywilnym, 
nie ujawniając nawet bliskim swojego sta-
nowiska. dla upozorowania cały czas jest 
również oficerem nadetatowym cieszyń-
skiego 4. pułku strzelców podhalańskich. 

niemcy, komplikując budowę maszyny 
szyfrującej, czynili kolejne sposoby polskich 
kryptologów z czasem bezużytecznymi. 
radą na to była metoda tzw. cyklometr, 
a później system płacht do dekryptażu, 
zwany ,,bombą rejewskiego”. Bomba re-
jewskiego była kolejnym rewolucyjnym 
wynalazkiem i stała się pierwowzorem 
wielu urządzeń kryptoanalitycznych na 
świecie. na spotkaniu wywiadów w paryżu 
w styczniu 1939 roku pułkownik Langer 
w związku z faktem, iż anglicy i Francu-
zi nie mają znaczących postępów w tym 
zakresie, nie ujawnia również polskich 
sukcesów. po konferencji angielski czo-
łowy kryptolog dillwyn knox w tajnym 
raporcie określa polaków jako ,,głupców 
i ignorantów”…

niestety sytuacja międzynarodowa 
pogarsza się, a pułkownik doskonale wie, 
że wojna jest nieunikniona. w czerwcu 
1939 roku po raz ostatni odwiedza Cie-
szyn, przekazuje w tajemnicy tę informa-
cje rodzinie i długo spaceruje po mieście 
– może wówczas przeczuwa, że po raz 
ostatni jest w swoich rodzinnych stronach. 
w związku z zaostrzeniem sytuacji ppłk 
Langer zaprasza ponownie do warszawy 
wojskową delegację francusko-angielską. 
w trakcie spotkania w dniu 24 lipca 1939 
roku w Hotelu Bristol po uzyskaniu zgody 
szefa sztabu Generalnego ujawnia im, że 
Biuro szyfrów wojska polskiego regular-
nie łamie kod niemieckiej maszyny szy-

frującej, informacja ta jest szokiem dla 
przybyłych. następnego dnia w tajnym 
ośrodku polskiego wywiadu w pyrach, pod 
warszawą, delegacjom zademonstrowano 
pokaz praktycznego złamania niemieckie-
go szyfru świeżo przechwyconej depeszy. 
anglicy proszą o zgodę na niezwłoczne 
przybycie ich techników i kryptologów, 
ale pułkownik Langer informuje ich, że nie 
ma takiej potrzeby, ponieważ otrzymają 
nie tylko gotową opracowaną przez niego 
dokumentację, ale i wykonaną przez biuro 
wierną replikę maszyny szyfrującej Enigma. 

wybuch wojny nie zaskakuje nikogo 
w Biurze szyfrów, przygotowana wcze-
śniej przez Langera procedura ewakuacji 
zostaje wprowadzona w życie. poprzez 
granicę rumuńską kryptolodzy oraz pra-
cownicy biura zostają ewakuowani do pa-
ryża, tam okazuje się jednak, że Francuzi, 
korzystając z sytuacji, przejmują kontrolę 
nad autonomią biura... 

krzysztof NeŚcior

mUzeUm 4 psp w cieszyNie

Druga część artykułu "Pułkownik Gwido 
Langer – oficer, który zmienił losy świata" 
ukaże się w Wiadomościach Ratuszo-
wych nr 02/2023 w dniu 27.01.2023

Świadectwo ukończenia Wyższej Szkoły Wojennej

Biuro Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
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cieszyńska szkoła ekomyŚlenia 2022-2023 

Warsztaty dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych
w ramach działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi, w grudniu 2022 r. zaproszono uczniów szkół ponadpodstawowych do 
wzięcia udziału w warsztatach, będących elementem przedsięwzięcia edukacyjnego 
pn. „cieszyńska szkoła ekomyślenia 2022-2023”. 

Celem tego działania było:
pogłębienie wiedzy na temat właści-

wie prowadzonej segregacji odpadów, 
a przez to polepszenie jakości segregacji 
i wzrost poziomów segregacji odpadów 
w skali całego miasta;

rozpowszechnianie w praktyce zasady 
3r, czyli rEduCE (ograniczaj powstanie 
odpadów), rEusE (użyj ponownie) i rECYC-
LE (odzyskuj) oraz popularyzacja wiedzy 
na temat nowych dostępnych rozwiązań 

w różnych dziedzinach życia, mających 
wpływ na zapobieganie wytwarzania 
odpadów oraz ograniczanie ich nega-
tywnego oddziaływania na środowisko;

uświadomienie znaczenia działań ma-
jących na celu dążenie do zapobiegania 
powstaniu odpadów, jako kluczowego 
elementu hierarchii postępowania z od-
padami;

wzrost wiedzy dotyczącej prowadze-
nia gospodarstwa domowego opartego 

na minimalizacji wytwarzania odpadów 
i maksymalizacji wykorzystania produktów.

w grudniowych warsztatach wzięło 
udział 6 szkół ponadpodstawowych, w któ-
rych profesjonalni edukatorzy z Fundacji 
Ekoarka z jaworza przeprowadzili łącz-
nie 16 warsztatów, z których skorzystało 
łącznie ok. 400 uczniów. 

oŚr

SP3 na Słowacji
Po dwóch latach koncertów online 
uczennice szkoły Podstawowej nr 3 
z oddziałami integracyjnymi w cie-
szynie po raz kolejny wzięły udział 
w koncercie adwentowym w rożnia-
wie na słowacji. 

zespół wokalny prowadzony przez pa-
nią Gabrielę Mikrut wystąpił w składzie: 
wiktoria urbańska, Marianna ubda, Maja 
staniek, natasza Grabowska, zofia ubda, 
Maja rakowska, natalia urbańska, paulina 
ubda, Tatiana Biernat, nikola kuchejda 
i Milena stanisławska.

dziewczyny w tradycyjnych strojach 
cieszyńskich zaprezentowały się wspa-
niale, a ich śpiew dostarczył licznie zgro-
madzonej w kościele publiczności nieza-
pomnianych wrażeń. 

uczennicom towarzyszyli nauczyciele: 
Mariola Cieślar, klaudia jaworska oraz 
Marek Cekiera.

dziękujemy radzie rodziców oraz dy-
rekcji szkoły za pomoc w zorganizowaniu 
wyjazdu. 

sp3

fot. mat. pras. org.

fot. Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie

fot. mat. pras. org.

fot. SP3

RELACJE
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400 paczek dla seniora 
Święta za nami, przyszła więc pora na podsumowania 
i dobre wiadomości. Jak informuje Fundacja 
św. elżbiety węgierskiej w cieszynie, w ii edycji 
Świątecznej Paczki dla seniora 2022 udało się zebrać 
ponad 400 prezentów. 

Fundacja św. Elżbiety węgierskiej w Cie-
szynie dziękuje wszystkim darczyńcom za 
dobre serce i wsparcie. podziękowania 
trafiły również do Burmistrz Miasta Cie-
szyna Gabrieli staszkiewicz oraz starosty 
Cieszyńskiego Mieczysława szczurka za ob-
jęcie wydarzenia honorowym patronatem.

„dla serc szlachetnych najwyższą rozko-
szą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą” 
– pisał adam asnyk. a wierzcie nam serc, 
które czerpią radość z dawania i okazują 
bezinteresowne dobro innym, jest wiele. 

 – serdecznie dziękujemy za wzięcie 
udziału w tegorocznej edycji Świątecznej 
paczki dla seniora szkołom podstawowym 
i średnim, przedszkolom, uniwersyteto-
wi Śląskiemu, akademii wsB, spółdzielni 
Mieszkaniowej „osiedle piastowskie” na 
czele z prezesem panem dariuszem pio-
trowskim. dziękujemy księdzu proboszczowi 

antoniemu deworowi wraz z parafianami, 
panu Michałowi Bałazemu i Bibliotece Miej-
skiej w Cieszynie za rozpropagowanie całej 
akcji. dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
Cieszyna i okolic – podkreśla Fundacja św. 
Elżbiety węgierskiej w Cieszynie. – słowa 
podziękowań kierujemy również w stronę 
nauczycieli szkół i przedszkoli oraz uczniów 
za pomoc we wręczaniu paczek i za piękne 
kolędowanie towarzyszące całej edycji. 

dzięki tak licznej pomocy i wsparciu tak 
wielu osób, podopieczni Cieszyńskich za-
kładów opiekuńczo-Leczniczych, domów 
pomocy społecznej oraz domów opieki 
otrzymali świąteczne paczki zawierające 
m.in. słodkości, kawę, herbatę, drobne 
upominki, kosmetyki oraz ręcznie wyko-
nane kartki świąteczne. 

Bsk/mat. pras.

XII Międzynarodowy Przegląd Kolęd
4 stycznia w zespole szkół Budowlanych 
w cieszynie odbył się Xii międzynarodo-
wy Przegląd kolęd. wzięły w nim udział 
grupy muzyczne oraz soliści z zespołu 
szkół ekonomiczno-gastronomicznych 
w cieszynie, zespołu szkół technicznych 
i ogólnokształcących w skoczowie, ze-
społu szkół technicznych w cieszynie, 
katolickiego liceum ogólnokształcą-
cego i katolickiej szkoły Podstawowej 
w cieszynie, Psm w cieszynie oraz zsB. 

wystąpiły również wokalistki z part-

nerskiej szkoły z Czech, jaką jest střední 
škola z Hawierzowa, w wydarzeniu wzię-
ła udział również dyrekcja tejże szkoły.

wszyscy artyści przedstawili wysokie 
umiejętności wokalne, ciekawe aranżacje 
oraz interesujące instrumenty muzyczne. 
słyszeliśmy tradycyjne polskie kolędy, np. 
„przybieżeli do Betlejem”, pastorałki „oj, 
maluśki, maluśki”; popularne pieśni pol-
skie, np. „kolędę dla nieobecnych” oraz 
zagraniczne przeboje, takie jak ‘all i want 
for Christmas is you’. 

po zakończonym koncercie dyrektor 
zsB adam wojaczek serdecznie dziękował 
wszystkim artystom i gościom za udział 
we wspólnym kolędowaniu. 

dekoracje, które wypełniły salę gim-
nastyczną, wykonali uczniowie zsB; Xii 
Międzynarodowy przegląd kolęd zorgani-
zowała joanna Lazar-Chmielowska. 

zsB w Cieszynie serdecznie zaprasza uta-
lentowaną młodzież powiatu cieszyńskiego 
do wzięcia udziału w następnej edycji! 

zespół szkół BUdowlaNych w cieszyNie

fot. Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej

fot. Zespół Szkół Budowlanych w Cieszyniefot. Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie

relacje
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obwieszczenie Burmistrza Miasta 
Cieszyna

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: dz. u. 

z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), 

Burmistrz miasta cieszyna PodaJe do PuBliczneJ wiadomoŚci inFormacJę 
o PrzystąPieniu do PrzeProwadzenia strategiczneJ oceny oddziaływa-
nia na Środowisko oraz o rozPoczęciu konsultacJi sPołecznycH Pro-
Jektu dokumentu Pn. „mieJski Plan adaPtacJi do zmian klimatu miasta  
cieszyn do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko.
Możliwość zapoznania się z powyższymi opracowaniami oraz udział społeczeństwa zapewnia się poprzez:

 publiczne wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie urzędu Miejskiego w Cieszynie, rynek 1, pokój nr 117, od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;

 zamieszczenie dokumentacji wraz z niniejszym obwieszczeniem w Biuletynie informacji publicznej Miasta Cieszyna 
(https://bip.um.cieszyn.pl/);

 zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie; na łamach informatora 
„wiadomości ratuszowe”.

zgodnie z art. 40 przytoczonej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 w formie pisemnej pod adres: urząd Miejski w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 Cieszyn;

 ustnie do protokołu;

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym na adres: ochrona@um.cieszyn.pl (lub na adres wykonawcy dokumentu: kusek@atmoterm.pl).

uwagi i wnioski można zgłaszać w dniach od 10 do 31 stycznia 2023 r.

organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach przeprowadzonej procedury z udzia-
łem społeczeństwa jest Burmistrz Miasta Cieszyna. zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub 
wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

opracowanie dokumentu pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Cieszyn do roku 2030” jest realizowane 
w ramach projektu pn. „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast popT 2014-2020”, 
współfinansowanego ze środków unii Europejskiej – Funduszu spójności – program operacyjny pomoc Techniczna 
2014-2020.

uwaga! 
w związku z ucHwaleniem Przez radę mieJską cieszyna Bu-
dżetu miasta na 2023 rok oraz wieloletnieJ Prognozy Finan-

soweJ miasta na lata 2023-2039, 
informujemy, że pełny tekst powyższych uchwał jest dostępny w Cieszyńskim Centrum informacji, rynek 1 oraz w formie 
elektronicznej w Biuletynie informacji publicznej Miasta Cieszyna.
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podatki i opłaty
uPrzeJmie PrzyPominamy o zasadacH i terminacH Płatno-
Ści Podatków i oPłat:

 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 

15 marca upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, kolejne terminy płatności zgodnie z de-
cyzją. wpłaty należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta bankowego podany w decyzji.

 opłata od posiadania psa za rok 2023 

31 marca upływa termin płatności opłaty od posiadania psa za rok 2023, opłatę należy uiścić na konto nr 91 1050 1083 
1000 0022 7607 6284 urzędu Miejskiego w Cieszynie. opłata od posiadanego psa wynosi 40,00 zł rocznie od posiada-
nego psa. 

opłatę w połowie stawki uiszczają: emeryci i renciści, którzy nie przekroczyli 65 roku życia pod warunkiem, że renta 
lub emerytura stanowią jedyne źródło ich przychodów, a także osoby, które do dnia 31 marca roku podatkowego były 
bezrobotne, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, potwier-
dzającego fakt bycia bezrobotnym. zwolnione z opłaty z tytułu jednego psa są osoby zaliczone do znacznego stopnia 
niepełnosprawności, osoby, które ukończyły 65 rok życia prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe oraz oso-
by niepełnosprawne posiadające psa asystenta. prawo do ulgi lub zwolnienia uzyskuje się po dokonaniu pisemnego 
zgłoszenia potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

 opłata z tytułu wieczystego użytkowania

31 marca upływa termin płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłatę należy uiścić na konto nr 25 1050 
1083 1000 0001 0075 7897 urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

31 marca upływa termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania, opłatę należy uiścić na 
konto nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15 kwietnia upływa termin płatności i raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. opłata stanowi iloczyn 
opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące. opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowe-
go wskazany w przesłanym państwu piśmie bądź na konto nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960 urzędu Miejskiego 
w Cieszynie.

przypominamy, że opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego oraz opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania.

inFormacJa o doręczaniu decyzJi PodatkowycH na rok 2023
Burmistrz Miasta Cieszyn informuje, że od 25 stycznia 2023 r. rozpocznie się akcja dostarczania decyzji wymiarowych 
w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 
2023.

decyzje roznosić będą osobiście pracownicy urzędu Miejskiego w Cieszynie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora 
pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Burmistrza Miasta Cieszyna).

doręczenie będzie odbywać się w dni powszednie oraz w soboty. w przypadku nieobecności adresata doręczyciele są 
zobowiązani do pozostawienia informacji o awizowaniu przesyłki, którą można będzie odebrać w dogodnym dla siebie 
terminie w urzędzie Miejskim w Cieszynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z doręczycielem.

doręczanie przesyłek przez pracowników urzędu ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów. Ta forma doręcza-
nia korespondencji przez urząd Miejski w Cieszynie jest kontynuowana już od kilkunastu lat.
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konsultacje społeczne 
uPrzeJmie inFormuJemy o trwaJącycH konsultacJacH sPo-
łecznycH:

 w sprawie powołania młodzieżowej rady miejskiej cieszyna i nadania jej statutu: 

- z mieszkańcami Cieszyna (zarządzenie nr 0050.2.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2023 roku)  
– do 20 stycznia 2023 r.

 – z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zarządzenie nr 0050.1.2023 Burmistrza Miasta 
Cieszyna z dnia 4 stycznia 2023 roku) – do 20 stycznia 2023 r.

 w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy cieszyn, trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania: 

 – z mieszkańcami Cieszyna (zarządzenie nr 0050.4.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2023 roku)  
– do 23 stycznia 2023 r. 

 – z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (...) (zarządzenie nr 0050.3.2023 Bur-
mistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2023 roku) – do 23 stycznia 2023 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu cieszyńskiego na realizację 
zadania: „Prowadzenie Powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych Przemocą w rodzinie w latach 
2023 – 2024” w 2023 roku:

 – z mieszkańcami Cieszyna (zarządzenie nr 0050.8.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2023 roku)  
– do 24 stycznia 2023 r.  

 – z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (...) – do 24 stycznia 2023 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowa-
nie działalności ośrodka Przecidziałania Problemom alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2023:

 – z mieszkańcami Cieszyna (zarządzenie nr 0050.6.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2023 roku)  
– do 24 stycznia 2023 r.  

informacje na temat konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Cieszyna www.cieszyn.pl w  strefie 
„urząd Miejski” w sekcji „aktualności” oraz w Biuletynie informacji publicznej Miasta Cieszyna www.bip.um.cieszyn.pl 
w zakładce „konsultacje”.

ogłoszenie
Powiatowy lekarz weterynarii w cieszynie uPrzeJmie inFor-
muJe o oBowiązku zgłaszania mieJsc, w którycH utrzymy-

wany Jest dróB i inne Ptaki.
rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (dz.u. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgła-
szania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem 
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. 

wypełniony formularz „ zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy: złożyć osobiście w siedzibie powiatowego 
inspektoratu weterynarii w Cieszynie, przesłać pocztą na adres: powiatowy inspektorat weterynarii w Cieszynie, ul. 
Bielska 3a, 43-400 Cieszyn lub przesłać drogą e-mail na adres: cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl

niezależnie od powyższego informujemy, iż w dniu 06.01.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 o sys-
temie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( dz.u.2022.2727 ), wobec czego miejsca utrzymywania drobiu (nawet 1 sztukę) 
należy zgłosić do agencji restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa – Biuro powiatowe w Międzyświeciu.
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utrata i przywrócenie statusu 
ukr obywatelom ukrainy 

zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o Pomocy oBywatelom ukrainy 
w związku z konFliktem zBroJnym na terytorium tego Państwa, wy-
Jazd oBywatela ukrainy z terytorium rzeczyPosPoliteJ PolskieJ na 
okres PowyżeJ 1 miesiąca PozBawia go uPrawnienia, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1. ustawy
zgodnie z którym obywatel ukrainy przebywa w polsce legalnie przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. 

Tym samym obywatel ukrainy przebywający w polsce legalnie na podstawie w/w ustawy, który wyjedzie z polski na 
ponad jeden miesiąc, traci legalny pobyt w polsce przyznany na mocy tej ustawy. nie przysługuje mu zatem już prawo 
do opieki medycznej oraz świadczeń i pomocy społecznej, które są powiązane z tym pobytem.

opisanych wyżej uprawnień nie traci się w przypadku wyjazdu z terytorium rzeczypospolitej polskiej na okres powyżej 
1 miesiąca, jeśli jest się osobą skierowaną do wykonywania pracy lub usług poza granicami rzeczypospolitej polskiej 
przez podmioty prowadzące działalność na terytorium rzeczypospolitej polskiej.

przepisy przewidują możliwość ponownego nadania statusu ukr w wyniku przybycia na terytorium rzeczypospolitej 
polskiej z terytorium ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. wów-
czas wjazd ten powinien zostać udokumentowany lub zarejestrowany w rejestrze obywateli ukrainy, prowadzonym 
przez komendanta Głównego straży Granicznej. 

ponowne nadanie statusu ukr może również nastąpić w wyniku złożenia wniosku o nadanie numeru pEsEL. orga-
nem właściwym do dokonania rejestracji powyższych danych jest dowolny organ wykonawczy gminy, tak jak to miało 
miejsce przy pierwszym wnioskowaniu o nadanie numeru pEsEL. w efekcie ponownego złożenia wniosku o nadanie 
numeru pEsEL zgodnie z art. 4 ust. 17h ustawy dojdzie do aktualizacji już posiadanego numeru pEsEL poprzez dodanie 
do niego statusu ukr.

przez art. 11 ust. 2 ustawy należy rozumieć wyjazd obywatela ukrainy trwający dłużej niż 30 dni w trakcie całych 18 
miesięcy odnoszący się do jednorazowego wyjazdu z polski, a nie łącznej sumy wyjazdów poza granice rzeczypospo-
litej polskiej. Tym samym, aby zachować legalny pobyt w polsce na podstawie wymienionej ustawy oraz uprawnienia 
z nim powiązane, każdy wyjazd obywatela ukrainy poza polskę nie powinien trwać dłużej niż 1 miesiąc. 

obywatel ukrainy posiadający pEsEL ukr nie jest zobowiązany przebywać w polsce. Może w każdym czasie opuścić 
polskę w wybranym kierunku. jeśli jednak obywatel ukrainy chce korzystać z uprawnień wynikających z wskazanej 
ustawy, nie powinien opuszczać polski na dłużej niż jeden miesiąc.

EcoHarmonogram 
PrzyPominamy, że 1 stycznia 2023 urucHomiona została 
nowa aPlikacJa ecoHarmonogram, która zastąPiła dzia-

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

aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna do ściągnięcia na urzadzenia mobilne 
w sklepach appstore (dla systemu ios) oraz Google play (dla systemu android),  
a także na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cieszynie www.cieszyn.pl
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nabór wniosków o dotację 
trwa naBór wniosków o dotacJę celową w 2023 roku na 
Prace konserwatorskie, restauratorskie luB roBoty Bu-

dowlane Przy zaBytkacH wPisanycH do reJestru zaBytków
 Podstawa prawna naboru wniosków: uchwała nr XXiX/302/13 rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 lutego 2013r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna (opublikowana w dzienniku urzędo-
wym województwa Śląskiego w 2013r., poz. 2386)

 Podmioty uprawnione do składania wniosków: osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne posiadające tytuł 
prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansujące prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i ro-
bót budowlanych przy tym zabytku.

 terminy i miejsce składania wniosków: wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2023, w Biurze podawczym 
urzędu Miejskiego w Cieszynie, rynek 1 lub przesłać na adres: urząd Miejski w Cieszynie, rynek 1, 43-400 Cieszyn. za 
skutecznie złożone wnioski uważać się będzie te, które wpłynęły do urzędu Miejskiego w Cieszynie w wyznaczonym 
terminie. 

 Forma wniosku: wniosek winien być przygotowany z wykorzystaniem wzoru, który jest załącznikiem nr 2 do zarzą-
dzenia nr 0050.9.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 2023 r. w przypadku wniosku, który nie spełnia 
wymogów formalnych, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w nieprzekraczal-
nym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

 wybór wniosku:

1. wnioski opiniuje powołana przez Burmistrza Miasta komisja biorąc pod uwagę: stan zachowania zabytku, dostęp-
ność zabytku dla społeczności lokalnej i  turystów, walory kulturalne, historyczne i promocyjne zabytku, wysokość 
środków pozyskanych z innych źródeł finansowania.

2. wnioski o udzielenie dotacji wraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Burmistrz Miasta Cieszyna 
przedkłada radzie Miejskiej Cieszyna w terminie 6 tygodni od upływu terminu składania wniosków.

3. po podjęciu przez radę Miejską Cieszyna uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia dotacji powiadamia 
się pisemnie wszystkich wnioskodawców o podjętym przez radę rozstrzygnięciu.

4. w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, wnioskodawca może złożyć w ciągu 14 dni od 
powiadomienia aktualizację zakresu i kosztorysu prac (brak aktualizacji zakresu i kosztorysu prac oznacza, że wniosko-
dawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej różnicy środkami własnymi).

 Środki przeznaczone na dotacje w 2023 r.: 100.000 zł

 kwoty dotacji: Maksymalna wysokość dotacji może wynosić do 50% łącznych nakładów koniecznych na wyko-
nanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, przy czym 
przy ustalaniu wysokości dotacji bierze się pod uwagę poniesione nakłady konieczne oraz dotacje udzielone na nie ze 
środków publicznych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz wydatki poniesione w roku złożenia 
wniosku. dotacja nie może być wyższa niż wydatki planowane do poniesienia po terminie zawarcia umowy o udziele-
niu dotacji. dotacja z budżetu Gminy Cieszyn wraz z innymi dotacjami ze środków publicznych nie może przekroczyć  
100 % łącznych nakładów koniecznych.

 zagadnienia związane z pomocą publiczną: w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku 
o udzielenie dotacji dołącza:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat / oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie / oświadczenia o nie-
otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacje, których zakres został określony w obowiązującym rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub w roz-
porządzeniu rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
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zawiadomienie 
Burmistrz miasta cieszyna zawiadamia o możliwoŚci 
składania wniosków o udzielenie nieoProcentowanycH 
Pożyczek na remont oBiektów zaBytkowycH z terminem 

sPłaty do dwócH lat od dnia PodPisania umowy Pożyczki.
uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek na remonty obiektów zabytkowych, ustalonym 
w dniu 27.03.2017r. zarządzeniem nr 0050.202.2017, można składać wnioski o udzielenie przedmiotowych pożyczek 
do dnia 31.01.2023r. o środki te mogą starać się właściciele i zarządcy nieruchomości zabytkowych znajdujących się 
w Gminnej Ewidencji zabytków. Gminna Ewidencja zabytków jest opublikowana na stronie internetowej: http://www.
cieszyn.pl/gez/. wniosek może złożyć właściciel obiektu, nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawnych 
dotyczących pomocy publicznej oraz nieposiadający zaległości wobec Gminy Cieszyn z tytułu podatków lub opłat.

wykaz załączników do wniosku o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek znajduje się na druku wniosku. do wniosku 
należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę lub wniosku zgłoszenia robót budowlanych, których dotyczy wnio-
sek o pożyczkę, na które starosta Cieszyński nie wniósł sprzeciwu.

na pożyczki udzielane w 2023 r. przeznaczona w budżecie Miasta jest kwota 50 000 zł. w terminie miesiąca od dnia 
zakończenia zbierania wniosków podjęta zostanie decyzja o udzieleniu pożyczki i jej wysokości. w pierwszej kolejności 
pożyczki są udzielane na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków. po przyznaniu pożyczki z pożyczkobiorcą 
spisywana jest stosowna umowa. wypłata pożyczki następuje po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę faktury (fak-
tur) za zakupione materiały lub wykonane roboty związane z remontem.

druki wniosków oraz regulamin udzielania pożyczek można uzyskać w urzędzie Miejskim w Cieszynie, rynek 1, w Biu-
rze obsługi klientów (hol główny, parter) oraz na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cieszynie, www.bip.um.cie-
szyn.pl – zakładka nasze Miasto, dział zabytki. Telefon kontaktowy 33 4794377 p. a. syrokosz, samodzielne stanowisko 
ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu.

BUrmistrz miasta cieszyNa GaBriela staszkiewicz

obowiązek ten dotyczy również każdego członka wspólnoty mieszkaniowej prowadzącego działalność gospodarczą 
z wykorzystaniem zabytku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji (za działalność gospodarczą również uznaje 
się wynajem lokalu, a także planowanie wynajmu, w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej przez innych 
przedsiębiorców).

 rodzaje prac, które mogą być dofinansowane: prace wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami.

 obowiązki dotowanego – wnioskodawcy, który uzyskał dotację i zawarł umowę o udzielenie dotacji: Reali-
zacja zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 
0050.9.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 2023 roku.

 dostęp do informacji i wzorów dokumentów: na stronie internetowej Bip urzędu Miejskiego w Cieszynie, w za-
kładce „zabytki”-”dotacje” znajdują się dokumenty związane z ubieganiem się o dotację:

1) uchwała nr XXiX/302/13 rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znaj-
dujących się na terenie miasta Cieszyna,

2) zarządzenie nr 0050.9.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 2023 roku.

3) wzór wniosku,

4) wzór umowy,

5) wzór sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji,

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7) wykaz prac, które mogą być dofinansowane,

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
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stypendia w kulturze! 
inFormuJemy, że Burmistrz miasta cieszyna PrzyznaJe styPen-
dia dla osóB, zaJmuJącycH się twórczoŚcią artystyczną, uPo-
wszecHnianiem kultury oraz oPieką nad zaBytkami. 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania świadczenia określa uchwała nr XXi/251/20 rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 
września 2020 r. – do pobrania ze strony internetowej www.cieszyn.pl strefa urząd Miejski – zakładka „jak załatwić sprawę” 
– „wydział kultury i promocji Miasta” – „stypendia w kulturze”. 

wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 31 stycznia 2023 r. w Biurze obsługi klienta urzędu Miejskie-
go znajdującym się na parterze ratusza, drogą pocztową bądź za pośrednictwem platform elektronicznych (eurząd, epuap, 
sEkap, itp.). w przypadku przesłania wniosku pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data jego wpływu. 

szczegółowych informacji udzielają pracownicy wydziału kultury i promocji Miasta urzędu Miejskiego. tel. 33 4794 340, 33 
4794 332 lub e-mail: kultura@um.cieszyn.pl 

stypendia, nagrody  
i wyróżnienia w sporcie 

wydział sPortu PrzyPomina, że zgodnie z  ucHwałą nr XXXViii/370/17 
rady mieJskieJ cieszyna z dnia 26 Października 2017 roku, wniosek o Przy-
znanie: 

 stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku może składać klub sportowy dla zawodnika, 
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 olimpij-
skich, igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy może składać klub sportowy lub pełnoletni zawodnik 
przed planowanym startem w zawodach,

 nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku oraz za całokształt działalności sportowej 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 
informacje wraz plikami do pobrania znajdują się na stronie internetowej sport.cieszyn.pl w zakładce nagrody i stypendia/
dokumenty do pobrania.

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 12 Przy ul. nowe miasto w cieszynie
o łącznej powierzchni użytkowej 70.52 m2, w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, ograniczonego do prowa-
dzenia w lokalu cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców działalności gospodarczej – handlowej bądź usługowej. 

ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej zakładu Budyn-
ków 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.
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kino "Piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

13-17.01, g. 14:30 Yuku i MaGiCznY 
kwiaT – dubbing (animowany/familijny), 
Belgia/Francja, 5

13-17.01, g. 16:00 wiELki ziELonY kro-
kodYL doMowY – dubbing (komedia/
familijny), usa, 7

13-17.01, g. 18:15 ŚLuB doskonałY 
(komedia), polska, 15

13-17.01, g. 20:15 niE CudzołÓż i niE 
kradnij (komedia/gangsterski), polska, 15

18-19.01, g. 15:15 wiELki ziELonY kro-
kodYL doMowY – dubbing (komedia/
familijny), usa, 7

18-19.01, g. 17:30 ŚLuB doskonałY 
(komedia), polska, 15

20-24.01, g. 15:45 zadziwiająCY koT 
MaurYCY – dubbing (animowany/familij-
ny), wlk. Bryt./niem., 7

20-24.01, g. 17:30 ŚLuB doskonałY 
(komedia), polska, 15

20-24.01, g. 19:30 niEBEzpiECzni dżEn-
TELMEni (komedia/kryminalny), polska, 15

25-26.01, g. 15:45 zadziwiająCY koT 
MaurYCY – dubbing (animowany/familij-
ny), wlk. Bryt./niem., 7

25-26.01, g. 17:30 niEBEzpiECzni dżEn-
TELMEni (komedia/kryminalny), polska, 15

18.01, g. 19:30 FiLMY na żYCzEniE wi-
dzÓw: sErCE dęBu – napisy (dokument), 
Francja, 10

25.01, g. 19:45 FiLMY na żYCzEniE 
widzÓw: daVid BowiE: MoonaGE daY-
drEaM – napisy (dokument/muzyczny/
biograficzny), usa/niemcy, 15

16-17.01, g. 10:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): Yuku i MaGiCznY 
kwiaT – dubbing (animowany/familijny), 
Belgia/Francja, 5

16-17.01, g. 12:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): pan zaBawka – dub-
bing (komedia/familijny), Francja, 7

18-19.01, g. 10:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): wiELki ziELonY kro-
kodYL doMowY – dubbing (komedia/
familijny), usa, 7

18-19.01, g. 12:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): kinG: MÓj przYjaCiEL 
LEw – dubbing (familijny/komedia/przygo-
dowy),Francja, 6

20, 23.01, g. 10:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): przYTuL MniE. 
poszukiwaCzE Miodu (animowany/fami-
lijny), polska/Chiny, 4

nieruchomości przeznaczone 
do zbycia 

Burmistrz miasta cieszyna inFormuJe, że Przeznaczono do zBycia, 
w tryBie BezPrzetargowym, na rzecz aktualnego naJemcy:
 – lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy pl. poniatowskiego 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki 
i części wspólnych budynku w 10054/209858 części.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej uM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. 
od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r.

20, 23.01, g. 12:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): BELLa i sEBasTian 
– nowE pokoLEniE – dubbing (przygodo-
wy/familijny), Francja, 7

24-25.01, g. 10:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): kiErunEk: księżYC! 
– dubbing (animowany/przygodowy/fami-
lijny), niem./austria, 4

24-25.01, g. 12:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): uwoLniĆ poLY – 
dubbing (przygodowy/familijny), Francja/
Belgia, 7

26-27.01, g. 10:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): zadziwiająCY koT 
MaurYCY – dubbing (animowany/familij-
ny), wlk. Bryt./niem., 7

26-27.01, g. 12:00 kino FErii szkoL-
nYCH (bilety 12 zł): MłodY winnETou – 
dubbing (western/przygodowy/familijny), 
niemcy, 6

19.01, g. 19:45 dYskusYjnY kLuB 
FiLMowY FaFik: pożegnania: jan nowicki 
(1939 – 2022)*, cz. 2

26.01, g. 19:45 dYskusYjnY kLuB 
FiLMowY FaFik: pan T. (komediodramat), 
polska, 15
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sPort
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

14-29.01 sportowa akcja „zima w Mie-
ście”

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

inne
13.01, g. 17:00 wernisaż wystawt foto-

grafii: Mario sikora photographs with 
atmosphere (Czytelnia i kawiarnia avion)

15.01, g. 10:00 warsztat bioenergetycz-
ny – metoda aleksandra Lowena (studio 
jogi „na boso”, ul. korfantego 37, org. 
Fundacja zielone pojęcie)

17.01, g. 09:30 smyko-multisensoryka 
(org. Fundacja MamGrono, zapisy tel. 662 
682 668)

21.01, g. 10:00 warsztaty muchowe 
(Camping pod Czarnym Bocianem, wpi-
sowe 60 zł, zapisy stowarzyszenieolza@
gmail.com)

24.01, g. 09:30 smyko-multisensoryka 
(org. Fundacja MamGrono, zapisy tel. 662 
682 668)

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 integracyj-
ne 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 08.02 o 10:00 w sali 
nr 205 urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

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

zaPraszamy wszystkicH cHętnycH 
seniorów, nie tylko członków utw!

17.01, g. 16:00 "Te wspaniałe kobiety 
Śląska Cieszyńskiego" – wykład władysławy 
Magiery w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie

23.01, g. 16:00 "najciekawsze osiągnię-
cia architektoniczne" – prelekcja Tomasza 
wysockiego w oCkir (Banotówka)

26.01, g. 16:00 "Charakterystyka uwa-
runkowań przyrodniczych Śląska Cieszyń-
skiego" – wykład dr. Tomasza Beczały (sala 
konferencyjna uŚ w Cieszynie)

dyżury w środy w godz. 10:00-12:00 
w biurze uTw, tel.33 85 46 333.

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. 

ockir
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

13.01, g. 17:00 „daj dziecku skrzydła 
– jak rozwijać samodzielność dziecka” – 
warsztaty dla rodziców (informacje i zapi-
sy tel. 536 050 906, prowadzenie jolanta 
dróżdż-stoszek)

14.01, g. 10:00 warsztaty jogi powięzio-
wej (org. Ciałoczułość kasia koczwara)

16.01, g. 18:30 koncert: kąpiel w dźwię-
kach gongów i mis tybetańskich (org. 
Ciałoczułość kasia koczwara)

23.01, g. 16:00 najciekawsze osiągnięcia 
architektoniczne cz. Vi – prelekcja mgr inż.. 
Tomasza wysockiego

całorocznie (wcześniejsza rezerwacja) 
przYjęCia urodzinowE – prowadzenie 
Ewelina pustówka – Hollywoodzka Family 
(tel. 577 912 179)

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

25.01, g. 17:00 spotkanie szersznikow-
skie: samoloty rwd – w stulecie urodzin 
stanisława wigury (prelegent: dariusz 
Cymerys)

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)

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

15.01, g. 17:30 żołnierz królowej Mada-
gaskaru 

17.01, g. 18:00 krzywy kościół

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

do 05.03 TYpo-GraCzE – wystawa prac 
studentów instytutu sztuk plastycznych uŚ

muzeum
drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 508 200 248

19.01, g. 16:00 wernisaż wystawy „Świat 
gór joanny Makuch-Folwarskiej”

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

14.01-24.01 spektakl jasełka Tradycyjne 
org. stowarzyszenie Teatralne przy parafii 
św. Elżbiety, rezerwacje tel. 601 452 716)

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

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

13.01, g. 17:00 opłatki słów – spotkanie 
z wierszem i kolędą

16-27.01 Ferie z Biblioteką (zapisy pod 
nr tel. 33 852 07 10, wew. 15 lub mailowo: 
dzieci@biblioteka.cieszyn.pl)

17.01, g. 16:00 władysława Magiera: „Te 
wspaniałe kobiety Śląska Cieszyńskiego”

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

14.01, g. 17:00 koncert z okazji 125. 
rocznicy urodzin Viktora ullmanna

16-20.01 Ferie zimowe z Cok – półkolo-
nie (niepubliczne Liceum sztuk plastycz-
nych)

18.01, g. 17:00 dyskusyjny klub propo-
zycji: jerzy wałga „500 lat cieszyńskiego 
rusznikarstwa”

19.01, g. 17:00 wernisaż wystawy „Cie-
szyńska krasa” (Centrum Folkloru Śląska 
Cieszyńskiego)

23-27.01 Ferie zimowe z Cok – półkolo-
nie (niepubliczne Liceum sztuk plastycz-
nych)

do 29.01 Cokowe opowieści (Galeria 
Ceglana)

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
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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: 4500 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, anna paściak
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.

lucky – ten uroczy maluch ma oko-
ło 3 miesiące, a już został bezdom-
ny, porzucony i samotny. co prawda 
opiekunowie i wolontariusze stara-
ją się takim malcom zapewnić jak 
najlepsze warunki, ale dom to dom, 
i własny człowiek, który wygłaszcze, 
przytuli i porzuca piłeczkę. lucky na 
razie nie miał takiego szczęścia, dla-
tego też dostał takie imię, aby jego 
los się odwrócił, i aby znalazł swoje 
miejsce na ziemi. Piesek jest wesoły, 
spragniony towarzystwa człowieka, 
przyjaźnie nastawiony do innych 
psów. Jak to maluch potrzebuje ruchu, 
zabawy i nauki. szukamy dla niego 
domu stałego lub tymczasowego (za-
pewniamy wówczas karmę i opiekę 
weterynaryjną), aby nie musiał już 
mieszkać w schronisku. Jeżeli możesz 
mu zapewnić chociaż na trochę kącik 
w swoim domu, prosimy o kontakt 
z Fundacją „lepszy Świat”, tel. 782 
717 771 (jeżeli nie odbieramy, prosi-
my o sms, oddzwonimy). 

Białe ogonki – szukamy domów dla tych uroczych 
i przyjaznych szczurków rasy wistar. szczurki zostały 
przez nas zabrane z laboratorium, ale nie były na nich 
robione badania. są oswojone, tylko trochę wystraszo-
ne, ale dają się brać na ręce, lubią głaskanie. urodziły 
się w miesiącach październik, listopad 2022. nie odda-
jemy do adopcji pojedynczych zwierzaków (chyba, że 
ktoś już ma szczurki), co najmniej w parach, bo szczurki 
to zwierzęta stadne, potrzebują do szczęścia towarzy-
stwa. Jeżeli chcesz przygarnąć białe ogonki prosimy 
o kontakt z Fundacją „lepszy Świat”, tel. 782 717 771 
(jeżeli nie odbieramy, prosimy o sms, oddzwonimy). 
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W 125. rocznicę urodzin 
Viktora ullmanna
Viktor ullmann, wymieniany w szeregu najważniejszych kompozytorów 1. połowy 
XX w., jest jednym z tych, którzy urodzeni w cieszynie, karierę zrobili w dalekim 
świecie. Pojawiła się swego czasu inicjatywa odsłonięcia tablicy pamiątkowej na 
ścianie kamienicy, w której przyszedł na świat, co sprowokowało następujący 
komentarz: czeska biblioteka ufunduje tablicę pamiątkową w polskim mieście 
austriackiemu kompozytorowi o żydowskich korzeniach. 

autorem najobszerniejszej biografii 
tego słynnego kompozytora, dyrygenta 
i pianisty, jest ingo schultz. szczegółowo 
przedstawił on międzywojenną karierę 
ullmanna, zamykającą się między pragą, 
zürichem i stuttgartem, pobyt w obozie 
koncentracyjnym w Terezinie i w końcu 
śmierć w komorze gazowej w auschwitz 
w roku 1944. niewiele wiadomo było jed-
nak o pierwszych latach życia, spędzonych 
z rodzicami w Cieszynie. 

rodzice Viktora: Maximilian ullmann, 
zawodowy wojskowy, i Malvine, córka 
wiedeńskiego adwokata, byli wyznaw-
cami judaizmu. wzięli ślub w wiedeńskiej 
synagodze w roku 1895. jednakże kilka 
miesięcy później, w roku 1896 dokonali 
konwersji na katolicyzm, najpewniej by 
wspomóc rozwój kariery wojskowej kpt. 
ullmanna w c.k. armii, i powtórnie się po-
brali, tym razem w kościele pw. Ścięcia 
św. jana Chrzciciela w Hranicach. w tym 
samym roku osiedli w Cieszynie, gdzie 1 
stycznia 1898 urodził się ich pierworodny 

syn, Viktor, ochrzczony wkrótce w koście-
le parafialnym pw. św. Marii Magdaleny. 
schultz pisze, że dom, w którym 125 lat 
temu przyszedł na świat, został zburzony. 
Tymczasem Viktor urodził się w kamie-
nicy paula kajzara, która – niegdyś przy 
Berggasse – dalej stoi przy ul. Górnej 18.

w roku 1901 ullmannowie przepro-
wadzili się do kamienicy alfonsa Mat-
tera przy kaiserin Elisabethstrasse 14 
(ul. stalmacha i siedziba Macierzy ziemi 
Cieszyńskiej). dwa lata później, w roku 
1903, zamieszkali u Maxa Mandla przy 
kronprinzessin stephaniestrasse 57 (ul. 
Głęboka), a we wrześniu tego roku Viktor 
rozpoczął naukę w czteroklasowej szkole 
elementarnej, wyjątkowej, bo działającej 
przy seminarium nauczycielskim przy 
pfarrplatz 1 (dziś to gmach zespołu szkół 
Budowlanych na pl. dominikańskim).

w roku 1908 Viktor został przyjęty do 
c.k. Gimnazjum arcyksięcia albrechta przy 
kirchplatz 5 (pl. kościelny – szkoła pod-
stawowa Towarzystwa Ewangelickiego). 
jego klasa, do której uczęszczał również 
walter schramek, późniejszy założyciel 
słynnej fabryki wafli do dziś produko-
wanych na Liburni, liczyła 25 chłopców, 
z czego dla 20 (a pomiędzy nimi był i Vik-
tor) językiem ojczystym był niemiecki, dla 
pozostałej piątki – polski. klasa składała 
się z 12 katolików, 9 luteran oraz 4 ży-
dów. uczniowie angażowali się w akcje 
charytatywne, wspierające cieszyński 
sierociniec. i tak na tzw. Gwiazdkę roku 
1908, Viktor ullmann pozyskał w sumie 
3 korony i 50 halerzy od trzech osób: od 
swojego ojca, od dra Ludwiga Müllera, 
znanego żydowskiego adwokata, który 
dziesięć lat później zostanie prezesem 
cieszyńskiej gminy izraelickiej, oraz od 
dra konrada Friedmanna, syna nieżyją-
cego już wówczas cieszyńskiego rabina 
obwodowego, dra simona Friedmanna. 
dr konrad Friedmann był lekarzem i or-
dynował...w tej samej kamienicy, w której 
mieszkali ullmannowie – przy Głębokiej 
57. Środowiskiem ullmannów były kręgi 

cieszyńskich niemców, w tym zasymilo-
wanych wyznawców judaizmu. 

informacja o nauce w gimnazjum opa-
trzona jest w książce schultza fotografią 
dzisiejszego Liceum ogólnokształcącego 
im. a. osuchowskiego. kiedy Viktor od-
bierał w 1909 roku świadectwo ukończe-
nia pierwszej klasy z wyróżnieniem, rze-
czywiście trwały już prace przy budowie 
tegoż nowego gmachu gimnazjum, ale 
jego kolaudacja miała miejsce wiosną 
roku 1910, kiedy Viktora w Cieszynie już 
nie było. po awansie bowiem do stopnia 
majora jesienią 1909 roku jego ojciec miał 
zostać przeniesiony do Galicji i wówczas 
matka Viktora zdecydowała się na po-
wrót do wiednia, zabierając z sobą syna, 
a małżeństwo ullmannów w efekcie za-
kończyło się rozwodem.

w wiedniu Viktor ullmann kształcił 
się m.in. u arnolda schönberga. więk-
szość międzywojnia spędził w pradze, 
gdzie prócz komponowania przez 10 lat 
był dyrygentem w nowym Teatrze nie-
mieckim. Jego kompozycje – Vii sonatę 
fortepianową oraz pieśni z towarzy-
szeniem fortepianu – usłyszeć będzie 
można w domu narodowym w sobotę 
14 stycznia. 

ireNa freNch

mUzeUm Śląska cieszyńskieGo

zdJęcia ze zBiorów mŚc

Kamienica M. Mandla, ul. Głęboka (1912)

Gimnazjum arcyks. Albrechta, pl. Kościelny (1885)


