
Informator Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie

14 stycznia 2022
Nr 01 (1033)
ISSN: 1234-1764

uciążliwy 
problem
Odpady spożywcze 
wyrzucamy tylko do kosza!

S. 13 

które prOjekty 
wygrały?
przedstawiamy wyniki Budżetu 
Obywatelskiego 2022.

S. 4 

dodatek  
OsłOnOwy
kto, gdzie i kiedy może złożyć 
wniosek? 

S. 5 

wraca filmOwa 
majówka! 
24. kino na Granicy odbędzie 
się w terminie 29.04-03.05.22.

S. 6 

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowyM w Cieszynie! więCej – s. 3.



14 stycznia 20222miasto

od burmiStrza 

inwestycje planowane  
do realizacji w 2022 r.

szanowni mieszkańcy,
Z okazji nowego roku życzę wszyst-

kim przede wszystkim zdrowia i spokoju. 
wszyscy mamy wielkie nadzieję, że ten 
rok będzie lepszy niż poprzedni i tego też 
państwu życzę. 

koniec roku zawsze związany jest z pra-
cami nad budżetem miasta. na ostatniej 
sesji rady miejskiej przedstawiłam projekt 
budżetu na 2022 r. który został przyjęty 
przez 17 radnych (Banot ewa, Bielski łu-
kasz, czycharowski paweł, fluder-kudzia 
irena, franek renata, Golec krzysztof, 
Herok krzysztof, jankowski remigiusz, 
kluz wiesław, kołder janusz, kukuczka 
krystian, pilch Brygida, potysz jan, słup-
czyński szymon, szlauer monika, wałga 
jerzy, wowrzeczka joanna) przy 4 głosach 
wstrzymujących się (foltyn rafał, macu-
ra władysław, rucka agata, sikora jan). 
Ostatnie tygodnie pełne niepewności, 
wynikających ze zmieniających się prze-
pisów podatkowych, rosnących kosztów 
i galopującej inflacji nie ułatwiały nam 
zadania. tym bardziej dziękuję wszyst-
kim, którzy nad nim pracowali i radnym, 
którzy zagłosowali za jego przyjęciem. 

Gwarantuje to realizację zadań gminy na 
oczekiwanym przez mieszkańców pozio-
mie oraz wykonanie zadań inwestycyjnych, 
które konsekwentnie przeprowadzamy.

na liście zaplanowanych inwestycji 
znalazły się m.in.:

termomodernizacja budynku przed-
szkola nr 1 – kwota 565 000 zł;

modernizacja budynku bramy głównej 
centralnego cmentarza komunalnego 
wraz z wymianą nawierzchni na dziedziń-
cu – kwota 500 000 zł;

modernizacja zespołu budynków ra-
tusza – kwota 500 000 zł

szlakiem cieszyńskiego tramwaju – roz-
wój transgranicznej turystyki – kontynuacja 
zadania – kwota 17 195 294,88 zł;

modernizacja stadionu przy al. j. łyska 
– kwota 8 000 000 zł;

modernizacja taboru autobusowego – 
zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz 
ze stacją ładowania – kwota 4 624 800 zł;

przebudowa ul. Zofii kossak-szatkow-
skiej – wykonanie nowej nawierzchni jezd-
ni i budowa chodników wraz z likwidacją 
barier architektonicznych, nowych ścieżek 
rowerowych i zatok autobusowych – kwo-
ta 5 500 000 zł;

modernizacja dróg gminnych – kwota 
4 060 402 zł;

zadania związane z realizacją budżetu 
obywatelskiego – (lista projektów na str. 
4) – kwota 300 000 zł;

dofinansowanie zadań w zakresie ogra-
niczenia niskiej emisji – wymiana źródeł 
ciepła – kwota 500 000 zł;

likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń 
w centrum cieszyna – etap iV – kwota  
1 628 632,98 zł;

wdrożenie programu wymiany nie-
efektywnych źródeł ciepła w budynkach 
i mieszkaniach komunalnych – kwota  
1 800 000 zł;

dofinansowanie zakupu samochodu 
pożarniczego dla Osp cieszyn-mnisztwo 
– kwota 400 000 zł;

lokalne inicjatywy w zakresie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
katowickiej, majowej i łanowej – kwota  
1 260 575,90 zł;

modernizacja monitoringu wizyjnego 
cieszyna – kwota 60 000 zł;

zakup aplikacji do indywidualnego 
rozliczania odpłatności za pobyt dzieci 
w przedszkolach publicznych i regulowania 
płatności przelewem – kwota 60 000 zł;

wykonanie projektu modernizacja 
studni trzech Braci – kwota 150 000 zł;

rozbudowa oświetlenia publicznego 
– opracowanie dokumentacji wraz z re-
alizacją w następujących lokalizacjach: 
ul. mleczna (oświetlenie tunelu); ul. wi-
ślańska (od ul. Braci miłosiernych do ul. 
Harcerskiej); ul. frysztacka (na wysokości 
ul. chemików przejście dla pieszych); cze-
reśniowa, wiśniowa, kwiatowa, morelowa 
– kwota 230 000 zł;

adaptacja lokalu mieszkalnego na salę 
zajęć w przedszkolu nr 7 – kwota 50 000 zł;

wykonanie projektu przebudowy dachu 
Hali widowiskowo-sportowej im. cieszyń-
skich Olimpijczyków – kwota 40 000 zł. 

Zachęcam do zapoznania się z całym 
budżetem i pełną listą wydatków mająt-
kowych, w skład których wchodzą wydatki 
inwestycyjne. Budżet opublikowany jest 
w Biuletynie informacji publicznej miasta 
cieszyna (zakładka nasze miasto, podstro-
na finanse i majątek, podstrona Budżet). 
na łamach wiadomości ratuszowych bę-
dziemy informować o realizacji poszcze-
gólnych etapów inwestycji. 

 gabriela 
StaSzkiewicz

burmistrz cieszyna

Zachęcam do zapoznania 
się z budżetem, który 

opublikowany jest 
w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta 
cieszyna. 

w ramach projektu "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki"
Wizualizacja Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej, które ma powstać
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fanI łyżwIarstwa fIgurowego nIe Mogą tego PrZegaPIć!

mistrzostwa polski juniorów 
w Cieszynie 
Zapraszamy na Mistrzostwa Polski Juniorów 2022, 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Puchar 
Cieszyna! wydarzenie odbędzie się w dniach  
21-23 stycznia w Hali widowiskowo-sportowej  
im. Cieszyńskich olimpijczyków. w tym czasie miasto 
nad olzą odwiedzą najlepsi młodzi polscy łyżwiarze 
figurowi. wstęp wolny, zapraszamy!

mówi się, że łyżwiarstwo figurowe jako 
dyscyplina sportowa ma prawdopodob-
nie jedną z najkrótszych historii spośród 
pozostałych dyscyplin, które od dziesię-
cioleci są prowadzone w cieszynie. Bez 
dwóch zdań jednak moment, w którym 
powstała Hala widowiskowo-sportowa 
im. cieszyńskich Olimpijczyków, stał się 
znaczącym początkiem sekcji łyżwiarstwa 
figurowego klubu sportowego „cieszyn”, 
który funkcjonuje od 2009r. i jest człon-
kiem polskiego Związku łyżwiarstwa fi-
gurowego. Od wielu lat sekcja dokłada 
starań, by cieszyn stał się rozpoznawal-
nym miejscem na mapie sportowych wy-
darzeń. kilka z nich już niebawem zagości 
w naszym mieście. mowa tu o zawodach 
w łyżwiarstwie figurowym, a dokładnie 
mistrzostwach polski juniorów 2022, mię-
dzywojewódzkich mistrzostwach młodzi-
ków oraz pucharze cieszyna.

– Do cieszyna przyjadą zawodnicy 
między innymi z Gdańska, torunia, łodzi, 
warszawy, lublina, krakowa, katowic, 

Opola, krynicy... wymieniać można dłu-
go, oczywiście nie zabraknie wśród nich 
również naszej kadry – podkreśla Zbi-
gniew niżnikiewicz z klubu sportowego 
„cieszyn”. – Zobaczymy tu wybitną mło-
dzież juniorską – trzydzieści najlepszych 
solistek i najlepszych juniorów.

mistrzostwa polski juniorów 2022 
przeprowadzone zostaną w kategorii: 
solistki i soliści – grupa junior u19 oraz 
pary taneczne – grupa junior. ii między-
wojewódzkie mistrzostwa młodzików 
południa odbędą się w kategorii solistki 
i soliści – grupa brązowa u9, srebrna u11, 
złota u13. Zapowiada się więc wyjątkowe 
widowisko, któremu towarzyszyć będą 
wyjątkowe emocje. – szczególną atrakcję 
dla widzów stanowią niezmiennie wystę-
py part tanecznych, ale jestem pewien, 
że całe wydarzenie będzie prawdziwym 
pokazem talentów i umiejętności – przy-
znaje Zbigniew niżnikiewicz, zachęcając 
mieszkańców cieszyna do udziału w mi-
strzostwach.

ubiegły rok sprawił, że sportowe emocje 
przebiegały w cieniu epidemii. Z powodu 
restrykcji sanitarnych mistrzostwa odby-
wały się bez udziału publiczności, przy 
wsparciu transmisji online. w tym roku 
organizatorzy zapraszają wszystkich na 
wydarzenie do Hali widowiskowo-spor-
towa im. Cieszyńskich olimpijczyków. 
wstęp wolny. przypominamy jednak, że 
na terenie Hali widowiskowo-sportowej 
obowiązują aktualne obostrzenia sanitarne.

Zawody będzie można również oglądać 
online w transmisji na żywo na kanale pZłf 
na youtube. początek zawodów zaplano-
wano na godzinę 10:00 (21-23 stycznia). 
szczegółowy program dostępny będzie 
na stronie www.pzlf.com.pl w zakładce 
kalendarium/zawody lub na sport.cie-
szyn.pl i na facebooku sportowycieszyn.

Organizatorem imprez są: klub spor-
towy „cieszyn”, polski Związek łyżwiar-
stwa figurowego oraz miasto cieszyn. 

BSK

Na zdjęciu na 1 stronie: Anastazja Ko-
łosińska, kandydatka do medalu wśród 
juniorek. Autor fotografii: Tomasz Pindel – 
figureskating.pl.fot. Tomasz Pindel – figureskating.pl

fot. Tomasz Pindel – figureskating.pl
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LIsta ProJektów wyBranyCH do reaLIZaCJI w raMaCH Budżetu oBywateLskIego na rok 2022

Numer 
projektu

tytuł projektu Lokalizacja Liczba uzyskanych 
głosów

przewidywany 
koszt

8 mnisZtwO – DZieciOm Osp cieszyn – mnisztwo
dz. nr 50/100 obr. 76

1018 99.900,00 zł

10 plac ZaBaw prZy sZkOle pOD-
stawOwej nr 7 w ciesZynie

Ogród szkoły podstawowej nr 7 
w cieszynie

dz. nr 25/5 obr. 70

914 94.478,00 zł

6 ja parkuję, ty parkujesz, 
my parkujemy

dz. nr 15/28 obr. 38
dz. nr 5/55 obr. 38

625 100.000,00 zł

Budżet oBywateLskI 2022 

Głosowanie zakończone
Mieszkańcy zdecydowali! Znane są już wyniki głosowania na projekty do realizacji 
w ramach Budżetu obywatelskiego 2022. warto zaznaczyć, że w tegorocznej edycji 
oddano 3 397 głosów. 

Budżet Obywatelski 2022 zaowoco-
wał złożeniem 11 projektów, spośród 
których do głosowania zostało wybra-
nych 5. w głosowaniu na stronie www.
cieszyn.budzet-obywatelski.org, które 
odbywało się w dniach 10.12.2021 r. – 
31.12.2021 r., mieszkańcy zdecydowali, 
że zostaną zrealizowane następujące 
projekty:

1. Projekt nr 8 „MnIsZtwo – dZIe-
ciom” (przewidywany koszt: 99.900,00 
zł) – na projekt zagłosowała największa 
liczba mieszkańców (oddano 1018 głosów);

2. Projekt nr 10 „PLaC ZaBaw PrZy 
sZkoLe PodstawoweJ nr 7 w CIesZy-
Nie” (przewidywany koszt: 94.478,00 
zł) – 914 głosy;

3. Projekt nr 6 „Ja parkuję, ty par-
kujesz, My parkujemy” (przewidywany 
koszt: 100.000,00 zł) – 625 głosy.

projekt nr 3 „prawdziwie czarny 
chodnik” uzyskał 461 głosów (13,57%), 
a „integracyjny plac zabaw na al. łyska 
– plac zabaw bez barier” (projekt nr 9) 
zdobył 379 głosów (11,16%). 

Grupą wiekową, która najliczniej 
uczestniczyła w głosowaniu, były osoby 
w wieku 36-49 lat (31,6% głosów) oraz 
osoby 60+ (22,2%). Duża część zgłoszeń 
należała także do mieszkańców poniżej 25 
roku życia (19,2%). 14,8% głosów oddali 
mieszkańcy w wieku 26-35 lat, a 12,2% 
osoby w wieku 50-59 lat.

Za pomocą komputera tym razem 
zagłosowało 1558 osób (co stanowi 
46% oddanych ważnych głosów). nie-
co częściej głosowaliśmy przy pomocy 
urządzeń mobilnych (1839, co stanowi 
54%). jak wskazują statystyki, częściej 
głosowały kobiety – oddały one 56% 
wszystkich głosów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli 
propozycje projektów, jesteśmy wdzięczni 
także wszystkim cieszyniakom, którzy 
wzięli udział w głosowaniu. Oddanie 
głosu to jedynie chwila, a efekt będzie 
cieszył nas wszystkich przez lata. mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku frekwen-
cja będzie wyższa. 

BSK
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Strażnik roku  
i najlepszy dzielnicowy
Z przyjemnością informujemy, że 30 grudnia podczas sesji rady Miejskiej Cieszyna 
wręczone zostały nagrody dla strażnika roku i najlepszego dzielnicowego. 
wyróżnionym gratulowała Burmistrz Miasta Cieszyna gabriela staszkiewicz oraz 
Przewodniczący rady Miejskiej remigiusz Jankowski. 

nagrodę strażnika roku otrzymała 
michalina Brózda, która w cieszyńskiej 
straży miejskiej pracuje od trzech lat. – 
aktywna, profesjonalna, zaangażowana na 
wielu płaszczyznach. Zawsze wykazująca 
się inicjatywą i chęcią niesienia pomocy 
osobom, które jej potrzebują – podkreśla 
jacek Bąk, komendant straży miejskiej. 

nagrodę dla najlepszego Dzielnicowego 
roku odebrał mł. asp. kamil przewieźlik, 
który osiągnął najlepsze wyniki w służbie. 
służba dzielnicowego, jak wielokrotnie już 
podkreślał, jest dla niego wyróżnieniem, 
a to, co robi, robi z autentycznej potrze-
by działania, z chęci pomagania innym 
i zwiększania poczucia bezpieczeństwa 
wśród społeczeństwa.

wyróżnionym gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów w dalszej pracy za-
wodowej! 

BSK

Michalina Brózda, Strażnik Roku, oraz Kamil Przewieźlik, Dzielnicowy Roku, fot. SM

dodatek osłonowy 
Celem dodatku osłonowego jest re-
kompensata wzrostu kosztów energii 
elektrycznej, cen gazu i żywności, w ra-
mach rządowej tarczy antyinflacyjnej. 
gospodarstw domowych w Polsce, któ-
rych przeciętne miesięczne dochody nie 
przekraczają 2100 zł w gospodarstwach 
jednoosobowych lub 1500 zł na osobę 
w gospodarstwach wieloosobowych. 

wnioski o dodatek osłonowy można 
składać do 31 stycznia 2022 r. wypłata 
dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. 
w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca 
i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do koń-
ca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, 
jednak nie później niż do 31 października 
2022 r. w tym przypadku wyplata 100% 
dodatku zostanie zrealizowana do 2 grud-
nia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłaca-
ny przez gminy, które otrzymają dotacje 
z budżetu państwa.

Od 4 stycznia 2022 r. jest czynna spe-
cjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. 

pod numerem +48 22 369 14 44 dzwonią-
cy otrzymają profesjonalną pomoc w dni 
robocze (od poniedziałku do piątku) w go-
dzinach 8:00-16:00.

kompleksowe informacje na temat 
wsparcia znajdują się także na stronie 
internetowej ministerstwa klimatu i Śro-
dowiska.

równocześnie informujemy, że w cie-
szynie za realizację zadania odpowiedzialny 
będzie miejski Ośrodek pomocy społecznej 
w cieszynie. wszelkie informacje na ten 
temat można uzyskać pod numerami te-
lefonów: 33 479 49 37 oraz 33 479 49 12 
lub osobiście w siedzibie Ośrodka miesz-
czącego się przy ul. skrajnej 5.

wnioski o dodatek osłonowy są dostępne 
w miejskim Ośrodku pomocy społecznej 
oraz na stronie internetowej www.mops.
cieszyn.pl.

wysokości dopłat w ramach dodatku 
osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domo-
we otrzyma 400/500 zł* przy założeniu 

że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 

600/750 zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że do-
chód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzy-
ma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę.

*kwota dofinansowania uzależniona 
będzie od źródła ogrzewania.

w przypadku dodatku osłonowego 
obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka 
za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po przekro-
czeniu kryterium dochodowego, a kwota 
dodatku będzie pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia. minimalna kwota wy-
płacanych dodatków osłonowych będzie 
wynosić 20 zł. 

MOPS
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Kino na Granicy 
znów w majówkę!

organizatorzy 24. edycji 
Przeglądu filmowego 
"kino na granicy", 
odbywającego się po 
dwóch stronach rzeki 
olzy, w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie, 
ogłosili termin tegorocznej 
edycji festiwalu. Impreza 
odbędzie się w znów 
w weekend majowy – 
w dniach 29 kwietnia 
– 3 maja. trwa sprzedaż 
akredytacji na stronie 
internetowej organizatora.

 – Drodzy przyjaciele! wreszcie pod-
jęliśmy decyzję co do terminu naszej 
imprezy. 24. przegląd filmowy "kino na 
Granicy" rozpocznie się 29 kwietnia i po-
trwa do 3 maja. a więc majówka znów 
w cieszynie! – zwróciła się do widzów 
i gości festiwalu jolanta Dygoś, dyrektor-
ka przeglądu. – Długo wahaliśmy się, bo 
to termin niepewny pandemicznie, nie-
podjęte są jeszcze decyzje o przyznaniu 
dotacji przez instytucje do tego powołane, 
a więc niewiadoma budżetowa, o czym 
wielokrotnie mówiliśmy i pisaliśmy. ale, 
tak jak i wy, tęsknimy za tym wiosennym 
weekendem z wami, kiedy nie tylko przy-
roda budzi się, ale i my nabieramy wiatru 
w żagle i chce nam się żyć. to przedsmak 

wakacji. to też nasz tradycyjny termin od 
9 edycji i 2007 roku. a więc, wierząc, że 
otrzymamy upragnione dofinansowania 
i znajdziemy życzliwych sponsorów, za-
czynamy odliczanie do 29 kwietnia.

przegląd filmowy „kino na Granicy” to 
jedyna taka impreza odbywająca się na 
polsko-czeskiej granicy. stawia głównie 
na nowe kino z polski, czech i słowacji – 
zestaw, który trudno znaleźć na innych 
festiwalach. uczestnicy cenią sobie też 
możliwość żywego kontaktu z ludźmi fil-
mu: co roku festiwal odwiedzają gwiazdy 
i topowi przedstawiciele środkowoeuro-
pejskiego kina. 

na program kina na Granicy tradycyj-
nie złożą się także retrospektywy, których 

bohaterowie zostaną niedługo ogłoszeni. 
widzowie festiwalu co roku uczestniczą 
również w spotkaniach literackich, które 
są ważnym punktem programu imprez 
towarzyszących, podobnie, jak koncerty: 
plenerowe i bardziej kameralne, w klubie 
festiwalowym. Będzie także coś dla naj-
młodszych widzów, którzy co roku biorą 
udział w przygotowanych specjalnie dla 
nich spotkaniach i seansach filmowych.

24. przegląd filmowy kino na Grani-
cy odbędzie się w dniach 29 kwietnia –  
3 maja 2022 roku w cieszynie i czeskim 
cieszynie. sprzedaż akredytacji ruszy-
ła 20 grudnia na stronie organizatora,  
tj. www.kinonagranicy.pl. 

Mat. Pras.

GOROLE – piyrwszych 20
Biblioteka Miejska w Cieszynie i grupa 
gorole zapraszają 28 stycznia o godz. 
18:00 na multimedialną prelekcję pt. 
„goroLe – piyrwszych 20”. 

20 lat wspólnej wędrówki, 20 lat nie-
samowitych przygód w magicznych kra-
jach gdzieś na końcu świata. przekrojo-
wa prelekcja z wypraw w "odwrotnym 
kierunku", od Bałkanów po kamczatkę. 
niezapomniane przeżycie pełne mistrzow-
skich fotografii i wideo, pasjonującego 
opowiadania i autentycznej muzyki.

już 20 lat trwa ta niewiarygodna opo-
wieść… urzekająca przyroda, podboje 

szczytów, serdeczne spotkania, zabójcza 
gościnność, swojskość transportu naro-
dowego, znikające światy... Himalajskie 
szczyty, głębie Bajkału, świątynie Gru-
zji, ałtajska tajga, kirgiskie konie, fiordy 
norweskie, stepy kazachstanu, jedwab-
ny szlak, buddyjskie mantry, bałkańskie 
połoniny, wulkany kamczatki, kaukaskie 
lodowce, twierdze inków, rumuńscy pa-
sterze, tadżyckie bezdroża, albańska ra-
kija, rosyjska wódka... www.gorole.cz.

BiBlioteka Miejska

mat. pras.
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ZaPrasZaMy na wystawę w gaLerII CegLaneJ 

Cieszyńskie akcenty 
Cieszyński ośrodek kultury „dom narodowy” zaprasza 20 stycznia na wernisaż 
wystawy prac malarsko-hafciarskich agnieszki Pawlitko zatytułowanej „Cieszyńskie 
akcenty”. ekspozycję będzie można podziwiać do 10 lutego w galerii Ceglanej. 

„cieszyńskie akcenty” to wystawa prac 
malarsko-hafciarskich, które ukazują 
piękno naszego regionu – stroju i tańców 
cieszyńskich. ich wyjątkowość zatrzyma-
na została na płótnach, które powstały 
jako szybkie szkice, bardzo ekspresyjne 
i wyrażające to, co w danym momencie 
autorka miała na myśli. Obrazy powstały 
w tonacji ekspresjonizmu współczesnego, 
a tematem przewodnim były dawne tańce 
ludowe. nastąpiło tutaj połączenie tra-
dycji ze współczesnością. uzupełnieniem 
całości jest haft na płótnach – charaktery-
styczny dla regionu Śląska cieszyńskiego 
i samego cieszyna, który stosowany jest 
do wykonywania żywotków cieszyńskich, 
stanowiących element naszego stroju re-
gionalnego. ten wyjątkowy, złoty, srebrny 
lub kolorowy haft współcześnie wykonu-
je już tylko kilka hafciarek. umiejętność 
wykonania go przez autorkę projektu to 
dodatkowy atut całego przedsięwzięcia. 

jej obawa, że zaniknie ,doprowadziła do 
pomysłu na jego wykorzystanie w innym 
miejscu niż suknia cieszyńska, czyli na 
obrazie malarskim. 

agnieszka pawlitko jest cieszynianką 
i absolwentką akademii sztuk pięknych 
w krakowie (2020) oraz etnologii (2013) 
i  instytutu sztuki (2011) uniwersytetu 
Śląskiego w cieszynie. w 2021 roku otrzy-
mała stypendium Burmistrza miasta cie-
szyna w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania kultury oraz opieki 
nad zabytkami. Zawodowo od 2013 roku 
związana jest z cieszyńskim Ośrodkiem 
kultury „Dom narodowy”. Opiekuje się 
centrum folkloru Śląska cieszyńskiego, 
które zajmuje się edukacją regionalną, or-
ganizowaniem warsztatów, spotkań oraz 
wykładów na temat kultury ludowej. Od 
2020 roku pracuje również jako nauczy-
ciel w liceum sztuk pięknych w cieszynie 
przy Zespole Doskonalenia Zawodowego 

w katowicach, gdzie prowadzi pracow-
nię rysunku i malarstwa. prężnie działa 
i udziela się jako społecznik. aktualnie 
współpracuje z takimi organizacjami jak: 
polskie stowarzyszenie artystów plastyków 
w republice czeskiej, koło nr 6 macierzy 
Ziemi cieszyńskiej, polskie towarzystwo 
ludoznawcze, Związek polskich artystów 
plastyków oddział Bielsko-Biała, Górno-
śląski Oddział stowarzyszenia „wspól-
nota polska” w katowicach czy Związek 
podhalan Oddział Górali Śląskich w Bren-
nej. podczas studiów tańczyła w Zespole 
pieśni i tańca Ziemi cieszyńskiej im. ja-
niny marcinkowej, gdzie uzyskała nowe 
umiejętności i wiedzę, dotyczącą kultury 
naszego regionu. prezentuje swoje prace 
na wystawach indywidualnych, zbioro-
wych, a także bierze udział w plenerach 
artystycznych. 

Cok

zapraszają
na koncert noworoczny

Cieszyńskie 
Gwiazdeczki

Bilety do nabycia
przed każdym treningiem u trenerek 

oraz przed koncertem
Bilet normalny: 15,00 zł

Bilet ulgowy (dziecko): 10 zł

COK "Dom Narodowy"
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Podróże Za 5 ZłotyCH 

arktyczna wyprawa  
do serca svalbardu
Cieszyński ośrodek kultury „dom narodowy” zaprasza 27 stycznia o godz. 17:00 
na kolejne spotkanie z cyklu „Podróże za 5 zł”. tym razem na „arktyczną wyprawę 
do serca svalbardu” zabiorą nas ola i Bartek, którzy prowadzą blog podróżniczy 
thevagabond.pl. 

„arktyka – w tym słowie czai się mroźny 
powiew północnego wiatru i ogrom zaśnie-
żonych pustkowi. ta pozornie niedostęp-
na cześć świata skrywa jednak również 
inne oblicza: ludzi, którzy przywędrowali 
tu w poszukiwaniu lepszego życia, przy-
gody lub ucieczki od cywilizacji, zwierząt 
wiodących życie w tundrze, cudownych 
górskich krajobrazów. w tle zaś czai się 
wielka polityka i ambicje wielkich mocarstw 
liczących na zyski z eksploatacji arktycz-
nych surowców” – tak piszą Ola i Bartek, 
dodając: „spitsbergen, największa wyspa 
arktycznego archipelagu svalbard, jest 
miejscem nieoczywistym. Z jednej stro-
ny to ojczyzna nieskalanej natury, jedno 
z nielicznych miejsc, gdzie dzika przyroda 
wciąż opiera się ludzkim zakusom. Z dru-
giej jednak człowiek odcisnął już na nim 
swoje piętno, budując osiedla, kopalnie 

czy elektrociepłownie. wreszcie, z roku 
na rok spitsbergen staje się co raz po-
pularniejszym kierunkiem turystycznym, 
a widok olbrzymich statków pasażerskich 
zawijających regularnie do niewielkiego 
porciku w longyearbyen, stolicy wyspy, 
przestał być czymś niezwykłym. Zapra-
szamy na niezwykłą podróż na północ, 
podczas której zabierzemy was między 
innymi do opuszczonego miasteczka pira-
mida, arktycznej kopalni w Barentsburgu 
i na spotkanie z reniferami w tundrze”.

Bilety w cenie 5 zł są do nabycia online 
na stronie www.domnarodowy.pl lub w ka-
sie cOk w dniu wydarzenia. Dodatkowo 
informujemy, że spotkanie odbędzie się 
zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami 
sanitarnymi. 

Cok

Nieznane epizody z historii  
kobiet na Śląsku Cieszyńskim

18 stycznia o godz. 16:00 w Bibliotece 
Miejskiej, w ramach spotkania sekcji 
„Przeszłość i teraźniejszość” cieszyń-
skiego uniwersytetu trzeciego wieku, 
mgr wojciech Święs wygłosi wykład pt. 
"nieznane epizody z historii kobiet na 
Śląsku Cieszyńskim". 

Bohaterska lekarka komendy placu 
legionów polskich w jabłonkowie wal-
cząca z epidemią ospy wśród żołnierzy, 
legenda polskiego państwa podziemnego 
o awanturniczym usposobieniu, pierwsza 
zawodniczka klubu narciarskiego „watra” 
cieszyn współtworząca fundamenty cie-
szyńskiego narciarstwa i inne – kobiety 
anonimowe, zapomniane lub nigdy nie 
poznane, które jednak zaznaczyły w ja-
kiś sposób swoją obecność na Śląsku 
cieszyńskim. wstęp wolny. 

org.

dySkuSyjNy klub
propozycji

koło nr 2 macierzy Ziemi cieszyń-
skiej „mały jaworowy” i cieszyński 
Ośrodek kultury „Dom narodowy”, 
w ramach Dyskusyjnego klubu pro-
pozycji, zapraszają na spotkanie au-
torskie z lidią czyż oraz bohaterkami 
jej poczytnych i wzruszających książek 
pt. „siła prawdziwych historii”. wy-
darzenie odbędzie się w środę, 19 
stycznia o godzinie 17:00 w domu 
Narodowym.

wstęp na spotkanie jest wolny, ale 
nadal obowiązują obostrzenia związa-
ne z epidemią koronawirusa, dlatego 
odbędzie się ono zgodnie z obowiązu-
jącym reżimem sanitarnym. należy 
pamiętać o maseczkach ochronnych 
i dezynfekcji dłoni przed wejściem na 
salę. w razie zaostrzenia obostrzeń 
istnieje również możliwość odwołania 
wydarzenia. 

Cok

fot. Pixabay
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Klezmer i Chaim  
na nowy rok
16 stycznia o godz. 17:00 zapraszamy na noworoczny 
koncert „shana tova” – dobrego roku. w programie 
występ zespołu tańca izraelskiego i żydowskiego 
klezmer oraz zespołu muzycznego Chaim. 

podczas koncertu zobaczymy kilka-
naście tańców żydowskich i  izraelskich 
o różnej tematyce, od biblijnej po zwią-
zaną z kulturą czy codziennym życiem. 
usłyszymy także różne utwory, związane 
m.in. ze świętami żydowskimi. – chcemy 
rozpocząć ten nowy rok w atmosferze 
radości i dobrych myśli, które przekaże-
my przez muzykę, śpiew i tańce, życząc 
wszystkim właśnie shana tova – Dobre-
go nowego roku! – mówi Dorota Herok, 
prowadząca zespół klezmer, który od 
15 lat działa przy cOk Dom narodowy 
w cieszynie. jest jednym z trzech zespo-
łów tańca żydowskiego i  izraelskiego 
w polsce. występował ponad 130 razy 

na różnych, prestiżowych wydarzeniach 
związanych z kulturą żydowską w polsce 
i za granicą (m.in. w izraelu, na ukrainie 
czy w czechach). repertuar zespołu to 
ponad sześćdziesiąt tańców izraelskich, 
żydowskich, stylizowanych na chasydz-
kie, jemeńskich i orientalnych. Zespół 
w swoim repertuarze posiada także 
taneczną inscenizację tradycyjnego we-
sela żydowskiego oraz program „Święta 
żydowskie w tańcu”.

Zespół chaim powstał z kolei w 2015 
roku. przez te lata wiele razy koncerto-
wał i zapewniał oprawę muzyczną wyda-
rzeniom związanym z kulturą żydowską 
i świętami żydowskimi na Śląsku cieszyń-

skim. muzyka zespołu towarzyszyła m.in. 
kolacjom sederowym w rogowie, wie-
czorom żydowskim w Zebrzydowicach 
oraz świętom chanuki, purim i pesach 
w cieszynie. wiele razy współpracował 
z zespołem klezmer. podczas koncertu 
w Domu narodowym wystąpi w składzie: 
jakub Herok – gitara, ewa kocurek-mu-
szyńska – skrzypce, monika pinkas-wło-
darska – vocal, a gościnnie wraz z zespo-
łem zaśpiewa adrian rucki.

Bilety w cenie 20 złotych można nabyć 
w kasie cOk-u lub online na stronie inter-
netowej cieszyńskiego ośrodka – www.
domnarodowy.pl. 

Cok

Bądźmy bliżej
stowarzyszenie "pomocna Dłoń Blisko 

ciebie" zaprasza na kolejne spotkanie 
z cyklu "Bądźmy bliżej", które odbędzie 
się we wtorek, 18 stycznia, o godz. 16:00 
w siedzibie stowarzyszenia przy ul. gór-
ny rynek 12a (wejście przez podwórze). 

w programie przewidziane są zajęcia 
z arteterapii. w przypadku pytań prosimy 
o kontakt telefoniczny z organizatorem 
pod nr 798 345 902.  

org.

Nasza zima zła?
tegoroczna edycja "dizajnu w prze-
strzeni publicznej" przygląda się zimie 
z perspektywy użytkowników prze-
strzeni publicznej, którym doskwierają 
określone problemy, jak konieczność 
odśnieżania, oblodzone chodniki, 
smog i wiele innych. wystawę „di-
zajn w przestrzeni publicznej. nasza 
zima zła?” można oglądać w Zamku 
Cieszyn (budynek a, sala wystawowa) 
do 27 lutego.

trudno w takiej sytuacji w pełni cieszyć 
się zimą, bo trzeba przyznać, że zazwyczaj 
przestrzeń publiczna nie jest dostosowana 
do funkcjonowania o tej porze roku. na 
szczęście to się zmienia i mamy coraz wię-
cej przykładów pokazujących, że możliwe 
jest stworzenie miejsc, z których ludzie 

mogą aktywnie korzystać nawet w zimo-
we dni. Zapraszamy do Zamku cieszyn na 
wystawę „Dizajn w przestrzeni publicznej. 
nasza zima zła?”, na której prezentujemy 
rozwiązania, jakie mogą nas inspirować 
do zmian w najbliższym otoczeniu. pro-
jekty dbające o nasze bezpieczeństwo, 
poprawiające komfort, zapewniające nam 
zdrowsze powietrze, czy ciepło, trosz-
czące się o naszą aktywność sprawiają, 
że zima przestaje być „zła", a daje nam 
tylko dużo więcej możliwości. warto też 
mieć na uwadze to, że już niedługo zima 
jaką znamy – ze śniegiem, mrozem, kry-
stalicznym powietrzem – może stać się 
tylko wspomnieniem. 

informacje: www.zamekcieszyn.pl. 
zaMek Cieszyn

mat. pras.

fot. Aleksandra Obracaj

fot. Aleksandra Obracaj
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70 Lat MInęło... 

Jubileusz sceny polskiej 
teatru Cieszyńskiego 
Jedyna profesjonalna 
polska scena teatralna 
w Czechach działa już 
w Czeskim Cieszynie od 
ponad 70 lat. Pierwsze 
przedstawienie odbyło 
się w październiku 1951 
roku. do tego roku 
aktorzy polskiej sceny 
wykonali na scenie teatru 
Cieszyńskiego ponad 
12 000 przedstawień 
w języku polskim dla 
ponad 4 milionów widzów. 
o tym, jak zaczęła się 
działalność polskiej sceny 
i jak wygląda ona dzisiaj, 
opowiedzieli kierownik 
literacki sceny Polskiej 
Joanna wania i kierownik 
artystyczny sceny Polskiej 
Bogdan kokotek.

Czy możecie przypomnieć czytelnikom, 
skąd wzięła się polska scena w teatrze 
Cieszyńskim?

Bogdan kokotek: scena polska powstała 
z inicjatywy społeczności zaolziańskiej. jej 
pierwszym kierownikiem artystycznym był 
władysław niedoba, pracownik ZG pZkO. 
udało mu się namówić najzdolniejszych 
aktorów amatorskich zespołów teatral-
nych, których na Zaolziu nie brakowało, 
żeby porzucili swoje dotychczasowe za-
wody, nieraz bardziej intratne, i stworzy-
li profesjonalny zespół teatralny. Dzięki 
uprzejmości ówczesnego dyrektora teatru 
cieszyńskiego josefa Zajíca scena polska 
stała się integralną częścią teatru.

joanna wania: scena polska teatru cie-
szyńskiego w czeskim cieszynie jest od 
wielu lat jedynym w pełni profesjonalnym 
teatrem polskim działającym poza grani-
cami polski, a finansowanym przez urząd 
państwa, na terenie którego ma siedzibę, 
czyli urząd wojewódzki w Ostrawie. scena 

polska powstała 1 sierpnia 1951 r. pierwsza 
premiera odbyła się 14 października 1951 
r. Była to sztuka aleksandra maliszewskie-
go "wczoraj i przedwczoraj" w reżyserii 
władysława Delonga i scenografii włady-
sława cejnara. wybitny polski krytyk te-
atralny wojciech natanson po obejrzeniu 
tego spektaklu napisał: widziałem sztukę 
maliszewskiego w 3 miastach (warszawie, 
krakowie i katowicach), czytałem ją w rę-
kopisie, dyskutowałem o niej z autorem 
i reżyserami, pisałem, pamiętam jej genezę. 
Zdawało mi się, że "wczoraj i przedwczoraj" 
nie ma już dla mnie tajemnic. tymczasem 
na przedstawieniu czeskocieszyńskim, nie 
błyszczącym prawie żadnymi świetnymi 
nazwiskami sceny – odkryłem w tej sztuce 
nowe, nieprzeczuwane uroki. lepiej sobie 

uświadomiłem jej optymizm, jej niczym 
nie zmąconą pogodę...

Jak wyglądała polska scena 70 lat temu, 
a jaka jest dzisiaj? kim byli członkowie 
zespołu?

Bk: w pierwszych latach repertuar 
sceny polskiej był raczej rozrywkowy, 
wystawiano wodewile, sztuki muzyczne, 
komedie. Zespół artystyczny był liczniej-
szy niż obecnie, grał w wielu miejscowo-
ściach od mostów koło jabłonkowa aż po 
Bogumin, w sumie w około 30 miejscach.

Jw: pierwszy zespół artystyczny tworzyli 
aktorzy pochodząc stąd, z Zaolzia. Byli to 
m.in.: piotr augustyniak, janusz Bobek, 
emilia ruszówna-Bobek, franek chmiel, 
stefania Dzidowa, józef Gawlas, marta 
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Gogółka, fryderyk Gogółka, franciszka 
kasprzakowa, anna kluzówna-kaleta, wan-
da łysek, janina Buzek-matuszczakowa, 
franek michalik, alojzy mołdrzyk, Helena 
trzósłówna-rybicka, witold rybicki, wanda 
spinka, eugeniusz sumera, maria szyme-
czek, rudolf urbański. więc widzowie sceny 
polskiej przychodzili do teatru, by zobaczyć 
"swoich" aktorów. w październiku tego 
roku scena polska obchodziła jubileusz 
70-lecia. po raz pierwszy nie było z nami 
już nikogo z założycieli – nestorów naszej 
sceny. pozostała pamięć o nich, szacunek 
i wdzięczność... warunki techniczne, w ja-
kich dawniej występowała scena polska, 
znacznie różniły się od obecnych; były to 
nierzadko gospody, wiejskie domy kultury.
Obecnie zespół sceny polskiej to przede 
wszystkim aktorzy z polski, którzy pracują 
w tym teatrze od 20-30 lat i Zaolzie stało 
się niejako ich drugim domem.

oznacza to, że dzisiejsze przygotowa-
nia są znacznie trudniejsze, niż kiedyś.

Bk: tak, kiedyś wystarczało, że zespół 
gościł w jakiejś wiosce, w warunkach 
znacznie odbiegających od dzisiejszych 
standardów, a obecnie wymagania są bar-
dziej profesjonalne, jeśli chodzi o akustykę 
czy światła. Za kurtyną dzieje się jednak 
to samo, co działo się siedemdziesiąt lat 
temu, czyli panuje taka sama trema. Zmie-
nił się anturaż, ale chęć i potrzeba grania 
pozostały niezmienione.

gracie na domowej scenie w Czeskim 
Cieszynie, ale jeździcie teź do okolicz-
nych miast po obu stronach olzy. Jaka 
jest publiczność czeska, a jaka polska? 
gdzie gra wam się lepiej?

Bk: publiczność w czechach i publicz-
ność w polsce odbiera nasze spektakle 
podobnie. Bardzo cenimy sobie granie 
przed naszą zaolziańską publicznością, 
ponieważ odbiera nas jako swój teatr, 
swoich aktorów i czujemy wtedy współ-
brzmienie z widzami. nie ma specjalnej 
różnicy w odbiorze naszych spektakli na 
Śląsku cieszyńskim. widzowie śmieją się 
i płaczą w tych samych momentach.

Jw: Zespół sceny polskiej wyjeżdża rów-
nież w głąb polski, przede wszystkim ze 
spektaklami dla młodzieży. Grupa gościła 
także w pradze oraz w austrii, na litwie, 
ukrainie, słowacji. Zapraszana jest na pre-
stiżowe ogólnopolskie festiwale teatralne 
i jest laureatką wielu wyróżnień i nagród.

Czy widz zmienił się zasadniczo w ciągu 
tych 70 lat? Jak trudno jest wybrać od-
powiednie tytuły? Jakie są oczekiwania 
publiczności? 

Jw: widzowie lubią scenę polską, 
a aktorzy lubią dla swoich widzów grać. 
tak było i  jest. najlepszym przykładem 
tej współzależności jest chyba rzeczywi-

stość pandemiczna, w której przyszło żyć 
widzom i aktorom. czekaliśmy na siebie 
wzajemnie – i doczekaliśmy się. staramy 
się, żeby repertuar był różnorodny. taki, 
żeby każdy znalazł coś dla siebie. w sezo-
nie teatralnym przygotowujemy 5 premier. 
więc jest i farsa, i komedia, i klasyka, i lite-
ratura współczesna. wiemy, że widzowie 
lubią spektakle muzyczne i dlatego też 
wprowadzamy je do repertuaru.

Z dawnych czasów pamiętam, że na sce-
nie teatru Cieszyńskiego powstawały 
wspólne projekty dla sceny czeskiej 
i polskiej. nie macie w planach więcej 
takich projektów?

Bk: Obie sceny – scena polska i scena 
czeska – chętnie współpracują i tworzy-
my wspólne przedstawienia. stwarza to 
oczywiście większe wyzwania organi-
zacyjne, więc tego typu wydarzenia nie 
mogą niestety odbywać się zbyt często. 
pierwszym wspólnym projektem było 
przed laty przedstawienie "edith i marle-
ne", a potem słynne "cieszyńskie niebo", 
a teraz "skrzypek na dachu".

w ciągu istnienia polskiej sceny prze-
szło przez zespół kilka legend aktor-
skich. która osobowość była dla was 
najważniejsza?

Bk: cieszymy się, że do tak małego te-
atru, odległego od dużych miast, chcieli 
zawitać twórcy znani w swoich krajach. 
Osobiście pamiętam pracę z takimi re-
żyserami jak andrzej Ziębiński, Bohdan 
cybulski. a później marek perepeczko, 
stefan friedmann, czy ostatnio mój ulu-
biony profesor ze szkoły, akademii te-
atralnej w warszawie, maciej wojtyszko. 
Z drugiej strony, w naszym zespole pra-
cowali również ci, których nazwiska dziś 
są znane w całej polsce i w czechach, np.: 
renata Drossler, jan monczka, przemysław 
Branny, leszek wronka i inni. pracowało 
z nami wiele wspaniałych osób i trudno 
je teraz wymienić.

Jw: w scenie polskiej debiutowała jed-
na z najbardziej znanych współczesnych 
polskich reżyserek teatralnych monika 
strzępka. czterokrotnie współpracował 
z nami renomowany czeski reżyser mi-
chael tarant. Od wielu lat możemy liczyć 
również na reżysera janusza klimszę. Dla 
aktorów spotkania z wybitnymi polskimi 
czy czeskimi reżyserami są niezwykle 
cenne i ważne.

Czy nigdy nie myśleliście o pracy w in-
nym teatrze, w innym mieście?

Bk: podziwiam ludzi, którzy prawie całą 
swoją drogę zawodową związali z jednym 
teatrem, bo w naszym zawodzie aktor-
skim jest to raczej ewenementem. na 
przestrzeni lat pracowałem w teatrach 
w polsce, ale zawsze traktowałem scenę 
polską jako swój teatr, do którego wcze-
śniej czy później wrócę. 

wywiad ukazał się w nuMerze 12/2021  
inforMaCyjnego MiesięCznika Czeskiego Cieszyna 

„tĚŠÍnskÉ listy“.  
zdjęCia: arChiwuM teatru Cieszyńskiego
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koty oPanowały CIesZyn!
tuż przed Bożym narodzeniem roz-

strzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci 
pt. "malowidło z pazurem", zorganizowa-
ny przez Bibliotekę miejską w cieszynie 
we współpracy z wydziałem kultury 
i promocji miasta urzędu miejskiego 
w cieszynie. 

literacko-plastyczna zabawa inspi-
rowana była kocią szajką – bestsellero-
wą serią powieści agaty romaniuk. na 
kilkudziesięciu pracach konkursowych, 
zgodnie z założeniami regulaminu, mło-
dzi artyści przedstawili kocich bohaterów 
w najróżniejszych zakątkach naszego 
miasta. tak też mruczki "buszowały" 
po wzgórzu Zamkowym, w okolicach 
studni trzech Braci, na rynku, moście 
przyjaźni, ale też spacerowały szlakiem 
cieszyńskich magnolii, "odwiedziły" jedną 

ze szkół podstawowych, lodowisko czy 
dwie popularne śródmiejskie kawiaren-
ki... wszystkie prace wzbudziły podziw 
jury i zachwycały pomysłowością, na-
grodzeni zaś zostali:

1. miejsce: jadwiga szubert, 
2. miejsce: Helena Brudny, 
3. miejsce: patrycja kostka ex aequo 

Barbara krawczyk.
wyróżnieni: Oliwier rządza, jan ska-

kuj, antoni majchrowski.
nagrody oraz dyplomy laureaci ode-

brali w Oddziale dla dzieci cieszyńskiej 
biblioteki. serdecznie gratulujemy! wy-
różnione prace zostały wyeksponowane 
w witrynie działu dziecięcego Biblioteki 
miejskiej. Zapraszamy do ich oglądania! 

BiBlioteka Miejska

2021 rok z Biblioteką

styczeń to zawsze czas podsumowań 
minionego roku. rok 2021 pokazał, że 
pomimo wielu obowiązujących ograni-
czeń, użytkownicy Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie chętnie uczestniczyli w ofercie 
czytelniczej, kulturalnej i edukacyjnej, 
co dowodzi, że biblioteczne propozycje 
przypadły mieszkańcom do gustu. 

w minionym roku odnotowano 6 000 
zarejestrowanych czytelników, którzy od-
wiedzili bibliotekę 108 500 razy. wypoży-

czono łącznie 178 880 książek, czasopism 
i zbiorów specjalnych, w tym ebooków 
i audiobooków. w ofercie biblioteki znaj-
duje się prawie 3 000 tytułów audiobo-
oków, dostępnych w filii specjalistycznej 
dla osób niewidomych i słabowidzących, 
a także w wypożyczalni dla dorosłych 
i Oddziale dla dzieci. ponadto każdy czy-
telnik cieszyńskiej biblioteki może bez-
płatnie uzyskać dostęp do ebooków na 
platformach legimi, Helion, academica 
czy iBuk libra i korzystać z oferty kilku-
dziesięciu tysięcy książek z zakresu lite-
ratury pięknej oraz publikacji naukowych 
i specjalistycznych w wersji elektronicz-
nej. Oferta uzupełniana jest na bieżąco 
nowościami wydawniczymi. przez cały 
2021 rok Biblioteka miejska w cieszynie 
była otwarta i wypożyczała zbiory czy-
telnikom, stosując zasady sanitarnego 
bezpieczeństwa. 

niestety, z uwagi na wprowadzone 
ograniczenia, do maja ubiegłego roku 
stacjonarna oferta kulturalna i edukacyj-
na musiała zostać czasowo zawieszona 
i odbywała się głównie w sieci. jednak już 
w czerwcu zrobiło się gwarno! spragnio-
ne kontaktu dzieci licznie uczestniczyły 
w spotkaniach autorskich oraz w warsz-
tatach plastycznych. 

w czerwcu ubiegłego roku wróciły do 
biblioteki także spotkania autorskie dla 
dorosłych. mieszkańcy naszego regionu 
mieli więc okazję uczestniczyć w promocji 
dwóch tomików poetyckich joanny Gawli-
kowskiej, najnowszych książek alicji san-
tarius, joanny jurgały-jureczki, elżbiety 
Holeksy-malinowskiej, adama miklasza 

czy zaolziańskiej pisarki Danuty chlupo-
vej. sporym zainteresowaniem cieszyły 
się wakacyjne spotkania z podróżnikami, 
których uczestnicy wyruszyli w podróże 
stacjonarne do chin, szwecji, uzbekistanu, 
Gujany francuskiej i wielu innych krajów. 

czytelnicy uczestniczyli również w na-
rodowym czytaniu, a także w zajęciach 
cyklicznych, takich jak spotkania Dysku-
syjnego klubu książki, cieszyńskiej studni 
literackiej, sekcji Historycznej uniwersy-
tetu iii wieku, warsztatach artystycznych 
„Biblioteczny rękodzielnik” czy kiermaszach 
używanej książki. Z kolei seniorzy brali 
udział w kursach języka angielskiego oraz 
kursach komputerowych organizowanych 
przez pracowników cieszyńskiej Biblioteki 
miejskiej i fundację partycypacji społecz-
nej w ramach projektu „Śląska akademia 
senior@” – kurs komputerowy dla osób 65 
plus. seniorzy mogli korzystać z nowego 
sprzętu komputerowego, zakupionego ze 
środków pochodzących z Budżetu Oby-
watelskiego miasta cieszyna.

największym sukcesem ubiegłego roku 
był liczny udział uczniów szkół średnich 
w warsztatach z zakresu edukacji medialnej. 
łącznie w minionym roku zrealizowano 
47 warsztatów, w których udział wzięło 
prawie 1200 uczniów z cieszyńskich szkół.

serdecznie dziękujemy za wszystkie 
odwiedziny, wypożyczenia, zwroty, rezer-
wacje, propozycje zakupu oraz za udział 
w kursach, spotkaniach, konkursach 
i wszystkich wydarzeniach literackich. 

BiBlioteka Miejska / red. aB
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PLaga sZCZurów, CHore ZwIerZęta... a Może to także twoJa wIna?

wyrzucaj resztki jedzenia  
tylko do kosza!
niestety coraz częściej docierają do nas informacje o okolicach zaśmieconych 
resztkami jedzenia. Problem ten jest szczególnie uciążliwy na cieszyńskich 
osiedlach. wielu osobom wydaje się, że wyrzucając za okno pozostałości posiłków, 
robią coś dobrego. Jedzenie nie wyląduje na wysypisku, a jakiś kotek lub piesek zje 
dodatkowy obiad. nic bardziej mylnego... 

Przyszło nam żyć w czasach nad-
miernego konsumpcjonizmu – 
przekłada się to również na za-
wartość naszych lodówek. Będąc 

w sklepie spożywczym, przeceniamy po-
jemność naszych żołądków. spożywając 
posiłki, zdarza się, że nie wszystko znika 
z talerza i pojawia się uciążliwe pytanie 
– co zrobić z resztkami, żeby niczego nie 
zmarnować i nie wyrzucać jedzenia? część 
mieszkańców sięga do starych, niestety 
szkodliwych, praktyk – zostawiania resz-
tek przy śmietnikach, wyrzucania ich za 
okno czy w parkach, uczęszczanych przez 
spacerowiczów z psami.

w większości przypadków jest to po-
karm, który nie nadaje się do spożycia 
dla zwierząt. na przyblokowych traw-
nikach i chodnikach zalegają niedzielne 
ziemniaczki, czerstwe pieczywo i kości 
z mięs wszelakich. nie traktujmy czworo-
nogów jak pojemniki na śmieci – żołądki 
naszych milusińskich nie są przystoso-
wane do ludzkiego jedzenia. Zjedzenie 
resztek może prowadzić do poważnych 

problemów żołądkowych i trawiennych. 
nie słuchajmy tekstów pokroju, kiedyś 
zwierzęta jadły wszystko i jakoś żyły, bo to 
wyłącznie niebezpiecznie powielane mity, 
które mogą doprowadzić do tragedii. ko-
ści mogą odkładać się w żołądku psa lub 
go przebić. pies, bez właściwej pomocy, 
zostaje skazany na śmierć w męczarniach.

jedzenie wyrzucone na trawnik czy 
chodnik ulega szybkiemu zepsuciu – 
szczególnie kiedy nawierzchnia jest 
mokra po opadach. rozrzucony chleb 
nasiąka wodą i błyskawicznie pleśnieje. 
trzeba koniecznie zaznaczyć, że wbrew 
powszechnym przekonaniom, pieczywo 
jest szkodliwe dla ptactwa. wszystko za 
sprawą soli. nadmiar tej przyprawy oraz 
węglowodanów zawartych w chlebie i wy-
piekach prowadzi m.in. do chorób ukła-
du pokarmowego. miejmy to również na 
uwadze, kiedy postanowimy dokarmiać 
kaczki czy łabędzie.

Zepsute jedzenie może nie wyglądać 
zachęcająco dla naszych czworonożnych 
przyjaciół, chociaż znajdą się i tacy konese-

rzy, ale chętnie skorzystają z niego szczu-
ry. Zostawiając resztki przy śmietnikach, 
liczymy, że wspomożemy biedne, bezdom-
ne pieski lub kotki, ale w ciemnych zaka-
markach czają się wygłodniałe gryzonie. 
musimy pamiętać, że szczury są źródłem 
licznych chorób, m.in. histoplazmozy. ich 
odchody przyczyniają się do zatruwania 
wody. to kolejne zagrożenie dla naszych 
czworonogów, które spragnione w trakcie 
spaceru, mogą zechcieć ugasić pragnienie 
w skażonej odchodami kałuży. narażone 
są również dzieci, które mogą przebywać 
w zanieczyszczonych piaskownicach czy 
na trawnikach. Dlatego apelujemy – wy-
rzucajmy odpady spożywcze tylko i wy-
łącznie do koszy na śmieci! 

na koniec przypominamy o obowiązku 
sprzątania psich odchodów. wychodząc 
na spacer, pamiętajmy o woreczkach na 
odpady. nikt nie chce wracać do domu 
z niechcianą "niespodzianką" na podeszwie 
buta. Dbajmy o wspólną przestrzeń, żeby 
cieszyn robił wrażenie. 

MT
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CIesZyńskIe kLuBy sPortowe 

MUKS SZS Cieszyn  
– lekkoatletyka 

Miejski uczniowski klub sportowy „szkolny Związek 
sportowy” w Cieszynie został założony w 2001 roku 
jako stowarzyszenie zrzeszające uczniów–zawodników, 
rodziców, nauczycieli i trenerów oraz sympatyków 
klubu. 

najważniejszym celem statutowym 
klubu jest organizowanie pozalekcyjnego 
życia sportowego uczniów, angażowanie 
ich do aktywności fizycznej, w tym do 
uprawiania sportu na wszystkich pozio-
mach zaawansowania oraz uczestniczenia 
w imprezach sportowych. Od momentu 
powstania działają w nim dwie sekcje: 
lekkiej atletyki i szachów. klub posiada 
licencję polskiego Związku lekkiej atle-
tyki, co pozwala na udział we wszystkich 
zawodach z kalendarza pZla. finansowa-
nie działalności sekcji odbywa się z dota-
cji miejskiej, dotacji z programu „klub” 
ministerstwa sportu turystyki od 2018 
r. oraz ze składek członkowskich. 

sekcja lekkiej atletyki muks sZs od 
dwudziestu lat jest jedyną kontynuatorką 
chlubnych tradycji cieszyńskiej „królowej 
sportu”, która uprawiana była w cieszynie 
w okresie międzywojennym, a po ii wojnie 
światowej w takich klubach i stowarzysze-
niach jak: ks „siła”, Zs „Zryw”, „spójnia”, 
„Ogniwo”, „sparta”, lZs „cieszynianka”, 
„stal”, ks cieszyn, „piast” i mks cieszyn*.

Ze względu na brak w mieście obiektu 
nadającego się do kompleksowych tre-
ningów lekkoatletycznych, szkolenie od 
wielu lat prowadzone jest praktycznie tyl-
ko w biegach krótkich, średnich, długich 
i górskich . treningi sekcji prowadzone 
są przez cały rok, dla zaawansowanych 
zawodników sześć razy w tygodniu, dla 
mniej zaawansowanych – rzadziej. pod-
stawową bazą socjalną (szatnie, sanita-
riaty) jest szkolne schronisko młodzieżo-
we w cieszynie, gdzie odbywa się część 
treningów w okresie przygotowawczym 
(zimowym). wiosną, latem i  jesienią 
wszystkie zajęcia organizowane są na 
ścieżkach lasku miejskiego i sport – par-
ku po obu stronach Olzy, na stadionie 
z bieżnią tartanową w czeskim cieszynie 
i na bieżni przy sp nr 5 (120 m sztucznej 
nawierzchni). Z wymienionego wyżej 
powodu klub nie ma możliwości organi-
zowania zawodów na terenie cieszyna.

Ostatnie lata obfitowały w wiele sukce-
sów będących dziełem cieszyńskich lek-
koatletów. szczególnie cenne są medale 
mistrzostw polski, których zdobywcami 
byli (chronologicznie):

wiktoria mołdrzyk – brązowy medal 
na 1000 m w mp u-16 (2014),

justyna Guzik – złoty medal na 200 
m w halowych mp u-20 (2016),

sztafeta 4x100 m – brązowy medal 
w mp u-20 (2017) w składzie: katarzyna 
cieślar, noemi cieślar, justyna Zwias, 
małgorzata Zamora,

sztafeta 4x400 m – brązowy medal 
w mp u-20 (2017) w składzie: j. Zwias, k. 
cieślar, n. cieślar, m. Zamora,

samanta Górniak – srebrny medal na 
600 m w halowych mp u-18 (2018),

samanta Górniak – srebrny medal 
w sztafecie szwedzkiej w składzie repre-
zentacji woj. śląskiego w 

mp u-18 w sztafetach (2018),
Bartosz misiak – srebrny medal w mp 

w Biegu Górskim na długim dystansie 
(2020),

weronika masarska – srebrny medal 
w mp u-20 w Biegu Górskim w stylu al-
pejskim (2021).

Oprócz w/w medalistów wysokie miej-
sca (4-6) w najwyższej krajowej rywalizacji 
zdobywali: Zuzanna legierska, ewa tolasz, 
szymon masarski. >>

S. Masarski, u dołu: E. Tolasz, W. Mołdrzyk.
MP Polski w B. Górskich'21. Stoją: W. Masarska,

Brązowy medal Mistrzostw Polski w sztafecie.
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>> w latach 2012-2021 lekkoatleci muks 
sZs cieszyn zdobyli 95 medali mistrzostw 
Śląska we wszystkich kategoriach wie-
kowych na stadionie, w hali, w biegach 
przełajowych i górskich. każdy z tych me-
dali był efektem ciężkiego, długotrwałego, 
systematycznego treningu i osobistym 
sukcesem zawodników.

w ostatnich pięciu latach do Zaplecza 
kadry narodowej polskiego Związku lekkiej 
atletyki zakwalifikowane zostały: samanta 
Górniak, justyna Guzik, wiktoria mołdrzyk, 
Zuzanna legierska i małgorzata Zamora.

aktualnie treningi prowadzone są 
w dwóch grupach wiekowych. Grupa star-
sza zaprasza młodzież obu płci z roczników 
2010 i starszych. szkolenie realizowane 
jest na wszystkich poziomach zaawan-
sowania, a szczególnie na poziomie pod-
stawowym i ukierunkowanym. Obecnie 
treningi odbywają się we wtorki, środy, 
czwartki w godz. 16.00 – 17.30 i w soboty 
w godz.10.00 – 11.30. Dni i godziny trenin-
gów są dopasowywane do planów zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych zawodników 
i mogą ulegać modyfikacjom. należy dodać, 
że grupa nie ma charakteru rekreacyjne-
go, a podstawowym celem szkolenia jest 
przygotowanie trenujących do udziału 
w rywalizacji sportowej. klub zapewnia 
ubezpieczenie nnw wszystkim uczest-
nikom zajęć, opłaca licencje zawodnicze, 
a biorącym udział w zawodach specjali-
styczny sprzęt startowy i reprezentacyjny. 
udział w zajęciach jest bezpłatny, klub prosi 
jedynie o opłacanie statutowych składek 
klubowych (aktualnie 20 zł/m-c). treningi 
prowadzi trener pZla mirosław werner 
(email: muks@muks.cieszyn.pl).

w grupie młodszej (2011 i młodsi) za-
jęcia mają charakter ogólnorozwojowy 
i rekreacyjno-zabawowy. Odbywają się 
we wtorki i czwartki w godz. 15.00 – 16.30. 
prowadzącą jest justyna Guzik, instruktor 
lekkoatletyki (email: justynaguzik537@
gmail.com). 

nadzieje na rozwój lekkiej atletyki w cie-
szynie związane są z planami modernizacji 

stadionu przy al. j. łyska. nowoczesny obiekt 
ze wszystkimi potrzebnymi do szkolenia 
urządzeniami i odpowiednim zapleczem 
pozwoli na organizację zawodów, obozów 
treningowych, a przede wszystkim na szko-
lenie w dobrych warunkach i we wszystkich 
blokach konkurencji lekkoatletycznych. 

tekst i zdjęCia: Mat. wł. Muks szs Cieszyn

*Na podst.: Janusz Kunisz, Kazimierz 
Raszka, Piast Cieszyn klub z tradycjami 
1909-1999

Mistrzyni Polski J. Guzik i trener M. Werner.

Cieszyn w Pucku 
od 4 do 5 grudnia na przedświątecznym 
jarmarku „Mikołajki w mieście Puck” 
przebywała delegacja Cieszyna pod 
wodzą II Zastępcy Burmistrza Miasta 
Przemysława Majora. 

stoisko zorganizowała i obsługiwała, już 
tradycyjnie, spółdzielnia socjalna Ofka, 
z pomocą przedstawicieli wydziału kultury 
i promocji miasta, zaś koordynatorka cen-
trum folkloru Śląska cieszyńskiego cOk 
„Dom narodowy” promowała cieszyńskie 
tradycje świąteczne. stoisko odwiedziło 
blisko 150 osób z pucka i okolic, wszyscy 

mieli okazję nie tylko otrzymać cieszyń-
skie materiały promocyjne, ale też zakupić 
maskotki wykonane przez pensjonariuszy 
Domu spokojnej starości z cieszyna czy 
inne drobne upominki, a także popróbo-
wać naszych tradycyjnych świątecznych 
ciasteczek. Była też okazja do spotkań – 
z Burmistrz pucka Hanną pruchniewską, 
radnymi miejskimi, a także przedstawi-
cielami zaprzyjaźnionych z cieszynem 
stowarzyszeń.  

RK

osoBowoŚć ZIeM
górskICH

11 grudnia ubiegłego roku w sali 
szkoły muzycznej w żywcu odbyła się 
uroczysta gala finałowa konkursu Oso-
bowość Ziem Górskich. 

Z przyjemnością informujemy, że 
turystyczny klub kolarski Pttk “on-
draszek” otrzymał drugie miejsce 
w kategorii “organizacje Pozarządo-
we”. serdecznie gratulujemy! 

tekst i zdjęCia: tkk Pttk "ondraszek"

fot. ŁK
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nabór wniosków na dotacje
ogłosZenIe o terMInIe naBoru wnIosków o dotaCJę CeLo-
wą w 2022 roku na PraCe konserwatorskIe, restaurator-

skIe LuB roBoty BudowLane PrZy ZaBytkaCH wPIsanyCH do reJestru 
zabytków
Podstawa prawna naboru wniosków: 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 za-

Zawiadomienie
o MożLIwoŚCI składanIa wnIosków o udZIeLenIe nIeoPro-
CentowanyCH PożyCZek na reMont oBIektów ZaBytkowyCH 

Z terMIneM sPłaty do dwóCH Lat od dnIa PodPIsanIa uMowy PożyCZkI
Burmistrz miasta cieszyna uprzejmie informuje, 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 31.01.2022r. O środki te mogą starać się właściciele i zarządcy nieruchomości zabyt-
kowych 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 rozu-
mieniu przepisów prawnych dotyczących pomocy publicznej oraz nie posiadający zaległości wobec Gminy cieszyn 
z tytułu podatków lub opłat.

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

na pożyczki udzielane w 2022 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 (faktur) za zakupione materiały lub wy-
konane roboty związane z remontem. Druki wniosków oraz regulamin udzielania pożyczek można uzyskać w urzędzie 
miejskim w cieszynie, rynek 1, w Biurze Obsługi klientów (hol główny, parter) oraz na stronie internetowej urzędu 
miejskiego w cieszynie, www.bip.um.cieszyn.pl – zakładka nasze miasto, dział Zabytki. telefon kontaktowy 33 4794377 
p. a. syrokosz, samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu.

stypendia w kulturze
PrZyPoMInaMy, że BurMIstrZ MIasta CIesZyna PrZyZnaJe sty-
PendIa dLa osóB ZaJMuJąCyCH sIę twórCZoŚCIą artystyCZną, 
uPowsZeCHnIanIeM 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 2022 r. w Biurze Obsługi klienta urzędu miej-
skiego 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.
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bytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta cieszyna (opublikowana w Dzienniku 
urzędowym województwa Śląskiego w 2013r., poz. 2386).

Podmioty uprawnione do składania wniosków: Osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne posiadające ty-
tuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansujące prowadzenie prac konserwatorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych przy tym zabytku.

terminy i miejsce składania wniosków: wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2022, 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 wyznaczo-
nym terminie. 

forma wniosku: wniosek winien być przygotowany z wykorzystaniem wzoru, który jest załącznikiem nr 2 do Zarzą-
dzenia nr 0050.14.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 r. 

w przypadku wniosku, który nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub 
uzupełnienia wniosku w nieprzekraczalnym 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 powiada-
mia 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 
wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej różnicy środkami własnymi).

Środki przeznaczone na dotacje w 2022 r.: 95.000 zł.

kwoty dotacji:

1. maksymalna wysokość dotacji może wynosić do 50% łącznych nakładów koniecznych na wykonanie prac konser-
watorskich, 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 wnio-
sku; dotacja nie może być wyższa niż wydatki planowane do poniesienia po terminie zawarcia umowy o udzieleniu 
dotacji. 

2. 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 nieotrzymaniu 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.

Obowiązek ten dotyczy również każdego członka wspólnoty mieszkaniowej prowadzącego działalność gospodar-
czą 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).



14 stycznia 202218ogłoszenia

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: realiza-
cja zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 
0050.14.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 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 2013r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie mia-
sta cieszyna, 2) Zarządzenie nr 0050.14.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku, 3) wzór wnio-
sku, 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.

konsultacje społeczne
uPrZeJMIe InforMuJeMy, że trwaJą nastęPuJąCe konsuLtaCJe 
sPołeCZne ProJektów uCHwał rady MIeJskIeJ CIesZyna:

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowa-
nie działalności ośrodka Przeciwdziałania Problemom alkoholowym w Bielsku – Białej w roku 2022 (Zarządzenie 
nr 050.15.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku) – do 24 stycznia 2022 roku.

 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 
2021-2022” w 2022 roku. (Zarządzenie nr 050.12.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 4 stycznia 2022 roku) – do 24 
stycznia 2022 roku.

 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat i  trybu ich 
pobierania – do 24 stycznia 2022 r.: z mieszkańcami cieszyna (Zarządzenie nr 0050.17.2022 Burmistrza miasta cie-
szyna z dnia 10 stycznia 2022 roku) i z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
(Zarządzenie nr 0050.16.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku).

 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowa-
nia na terenie gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – do 26 stycznia 2022 r.: 
z mieszkańcami cieszyna (Zarządzenie nr 0050.24.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 roku) i z ra-
dami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Zarządzenie nr 0050.25.2022 Burmistrza miasta cieszyna 
z dnia 12 stycznia 2022 roku).

 w sprawie przyjęcia regulaminu dworca Cieszyn – do 26 stycznia 2022 r.: z radami działalności pożytku publicz-
nego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Zarządzenie nr 0050.22.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 r.)

wszystkie informacje na temat przeprowadzonych konsultacji umieszczone zostały na stronie internetowej cieszyna 
w zakładce „aktualności” oraz w Bip urzędu miejskiego w cieszynie.

ZakońCZyły sIę konsuLtaCJe Z MIesZkańCaMI CIesZyna 
założeń do projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej (Zarządzenie nr 0050.272.2021 
Burmistrza miasta cieszyna z dnia 17 maja 2021 r. zmienione Zarządzeniem nr 0050.533.2021 z dnia 25 października 
2021 r.). 

raport z przeprowadzonych konsultacji został opublikowany w Biuletynie informacji publicznej urzędu miejskiego 
w cieszynie i na stronie internetowej cieszyna: www.cieszyn.pl, w zakładce: "komunikacja miejska".
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wywOZik ciesZyn
MIesZkańCy CIesZyna Mogą BeZPłatnIe PoBIerać na urZą-
dZenIa MoBILne aPLIkaCJę wywoZIk CIesZyn, dZIękI któreJ 

Można MIeć BIeżąCy dostęP do InforMaCJI o gosPodarCe odPadaMI na 
tereNie NaSzej gmiNy.
Dzięki aplikacji dowiesz się o:  termi-
nach odbioru odpadów (zmieszanych, 
segregowanych, wielkogabaryto-
wych, zużytego sprzętu elektrycz-
nego i  elektronicznego), terminach 
płatności, zasadach prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów, aktu-
alnościach związanych z  tematyką 
odbioru odpadów, segregacji, danych 
kontaktowych urzędu miejskiego 
w cieszynie.

Dodatkowo aplikacja umożliwia: 
ustawienie alarmu przypominające-
go o zbliżającym się terminie wywozu 
odpadów, wysyłanie reklamacji od-
nośnie braku odbioru odpadów, uszkodzonego pojemnika itp.

aplikację wywOZik ciesZyn może pobrać bezpłatnie każdy mieszkaniec cieszyna. jest ona dostępna dla użytkow-
ników systemu android w Google play i dla użytkowników systemu iOs w appstore po wpisaniu nazwy wywOZik 
ciesZyn w wyszukiwarce danego sklepu.

azbest – przypomnienie 
Burmistrz miasta cieszyna uprzejmie informuje, że dnia 31 stycznia br. mija termin przekazywania 
Burmistrzowi miasta cieszyna, przez osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami z  terenu cie-
szyna, informacji o wyrobach zawierających azbest, znajdujących się na terenie posesji, będących 

ich własnością. pozostali właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości, w obrębie których znajdują się wyroby 
zawierające azbest, powinni przedłożyć taką informację marszałkowi województwa Śląskiego.

Bliższe informacje dotyczące obowiązków jakie spoczywają na właścicielach lub użytkownikach obiektów budowla-
nych zawierających elementy azbestowe można uzyskać w wydziale Ochrony Środowiska urzędu miejskiego w cieszy-
nie, rynek 1, pok. nr 116, tel. 33 4794-278.

uruchomienie e-BOk w ZBm
PrZyPoMInaMy, że od 1 styCZnIa 2022 roku Zakład Budyn-
ków MIeJskICH w CIesZynIe sP. Z o.o. uruCHoMIł eLektronICZ-
ne BIuro oBsługI kLIenta (e–Bok).

Zachęcamy najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz właścicieli mieszkań do pobierania loginu i hasła umożli-
wiającego korzystanie z systemu e-BOk.

aby otrzymać login i hasło do platformy e-BOk, należy zgłosić się do Biura Obsługi klienta ZBm w cieszynie sp. z o.o. 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, z dokumentem tożsamości. w razie braku możliwości oso-
bistego odebrania loginu i hasła, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu dostarczenia w formie elektro-
nicznej loginu i hasła do platformy e-BOk.
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Obwieszczenie Burmistrza 
miasta cieszyna 

na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. u. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. u. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam 
podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, które stanowią następujące działki, usytuowane 
w rejonie ul. Górnej, ul. solnej, ul. żwirki i wigury: 

 w obrębie ewidencyjnym nr 45: 43/1, 44, 45, 46, 47, 64, 71/2, 71/4, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/15, 71/16, 
71/17, 71/18, 71/19, 71/20, 71/21, 71/22, 80/7, 82, 83/1, 83/2, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 95/1, 95/6, 95/7, 
95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 97/4, 97/11, 97/14, 101, 102/1, 102/2;

 w obrębie ewidencyjnym nr 53: 10/2, 10/8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/8, 18, 21, 22, 23;

że na wniosek firmy fLuo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. górnej 21 w Cieszynie, reprezentowanej przez pana łukasza 
Gruzela – prezesa Zarządu, przedłożony w dniu 13 grudnia 2021 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
stacji paliw płynnych w obrębie istniejącego kompleksu handlowo-usługowego przy ul. górnej 21 w Cieszynie. 
przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 86/1 obr. 45.

planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie 
z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z ust. 1 pkt 32 rozporządzenia rady ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. z 2019 r., poz. 1839). 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego organ administracji 
obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjne-
go, jak również do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem de-
cyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych 
materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie urzędu 
miejskiego w cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 cieszyn, w godzinach pracy urzędu (znak sprawy: OŚr.6220.12.2021). Za-
wiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

stypendia, nagrody,  
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 PrZyZnanIe:

 stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku może składać klub sportowy dla za-
wodnika, który nie ukończył 19 roku życia w roku, w którym osiągnął wysoki wynik sportowy, do dnia 31 stycznia 2022 
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 startem w zawodach,

 nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku oraz za całokształt działalności sportowej 
dla zawodnika, trenera, drużyny i pozostałych osób może składać klub sportowy lub grupa co najmniej 5 osób zamiesz-
kałych na terenie Gminy cieszyn w terminie od dnia 3 stycznia do dnia 31 stycznia 2022 roku.

wniosek należy złożyć z zachowaniem ww. terminów w kancelarii Ogólnej urzędu miejskiego w cieszynie. szczegó-
łowe informacje wraz plikami do pobrania znajdują się na stronie internetowej sport.cieszyn.pl w zakładce nagrody 
i stypendia/dokumenty do pobrania.
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BurMIstrZ MIasta CIesZyna InforMuJe, że ZatwIerdZIła do wynaJęCIa 
na CZas nIeoZnaCZony w drodZe BeZPrZetargoweJ 

 wykaz nieruchomości obejmujący część działki nr 3/9 obr. 10 położonej przy ul. cichej w cieszynie o pow. 0,3850 ha.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w cie-
szynie (rynek 1, i piętro) oraz stronach Bip na okres od dnia 28 grudnia 2021 r. do dnia 18 stycznia 2022 r.

nieruchomości – ogłoszenia
BurMIstrZ MIasta CIesZyna InforMuJe, że PrZeZnaCZono do 

ZByCIa, w tryBIe BeZPrZetargowyM, na rZeCZ aktuaLnyCH naJeMCów:
 lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy pl. wolności 4 w cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 

wspólnych budynku w 2/20 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 3 stycznia 2022 r. do dnia 24 stycznia 2022 r.

uwaga! 
w związku z uchwaleniem przez radę miejską cieszyna budżetu miasta na 2022 rok oraz wielo-
letniej prognozy finansowej miasta na lata 2022-2038 informujemy, że pełny tekst powyższych 
uchwał jest dostępny w cieszyńskim centrum informacji, rynek 1 oraz w formie elektronicznej 
w Biuletynie informacji publicznej miasta cieszyna.

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

14-16.01, g. 15:15 w 80 Dni DOOkOła 
Świata – dubbing (przygodowa komedia 
animowana), franc./Belgia, 5

14-16.01, g. 17:00 truflarZe – napisy 
(dokumentalny), Grecja/usa/wł., 12

14-16.01, g. 18:45, 20:45 kOniec 
Świata, cZyli kOGel mOGel 4 – dubbing 
(familijny), norwegia, 6

18.01, g. 19:45 mistrZOwie współcZe-
sneGO kina: taika waititi, cZ. 1

19-20.01, g. 15:15 w 80 Dni DOOkOła 
Świata – dubbing (przygodowa komedia 
animowana), franc./Belgia, 5

19-20.01, g. 17:00 truflarZe – napisy 
(dokumentalny), Grecja/usa/wł., 12

19-20.01, g. 18:45, 20:45 kOniec 
Świata, cZyli kOGel mOGel 4 – dubbing 
(familijny), norwegia, 6

21-23.01, g. 15:00 cliffOrD. wielki 
cZerwOny pies – dubbing (familijna ko-
media przygodowa). kanada/wlk. Bryt., 6

21-23.01, g. 17:00, 19:45 Gierek (histo-
ryczny/biograficzny), polska, 15

24.01, g. 19:00 Zemsta nietOperZa 
– napisy (retransmisja operetki johanna 
straussa z wiener staatsoper), austria, 15

24-25.01, g. 15:00 cliffOrD. wielki 
cZerwOny pies – dubbing (familijna ko-
media przygodowa). kanada/wlk. Bryt., 6

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

16.01, g. 17:00 koncert shana tova – 
Dobrego roku w wykonaniu zespołów 
klezmer i chaim

19.01, g. 17:00 Dyskusyjny klub pro-
pozycji – lidia czyż „siła prawdziwych 
historii”

20.01, g. 17:00 wernisaż wystawy prac 
malarsko-hafciarskich agnieszki pawlitko 
„cieszyńskie akcenty”

26.01, g. 16:00 występ stowarzyszenia 
mażoretek „cieszyńskie Gwiazdeczki”

26.01, g. 18:00 wernisaż wystawy 
„torfowiska” joanny Zdzienickiej i pawła 
szeibela

27.01 g. 17:00 podróże za 5 złotych – 
Ola i Bartek – arktyczna wyprawa do 
serca svalbardu

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

26.01, g. 17:00 spotkania szersznikow-
skie: maciej Herma – "jan Herma – doro-
bek artystyczny". wstęp wolny

do 23.01 czas apokalipsy na Śląsku 
cieszyńskim – 40 rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego (sala rzymska)

do 27.02 upamiętnieni. płaskorzeźbio-
ne portrety jana Hermy (Galeria wystaw 
czasowych)

weJŚCIa na eksPoZyCJę stałą (tyLko 
Z PrZewodnIkIeM): pn: nieczynne; wt: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; śr: 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; 16:00; czw: 10:00; 11:00; 
12:00; 13:00; 14:00; pt, : 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; sb: 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; nd: 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00

25.01, g. 19:45 mistrZOwie współ-
cZesneGO kina: taika waititi, cZ. 2: 
cO rOBimy w ukryciu – napisy, nowa 
Zelandia/usa, 15

25.01, g. 17:00 Gierek (historyczny/bio-
graficzny), polska, 15

26-27.01, g. 15:00 cliffOrD. wielki 
cZerwOny pies – dubbing (familijna ko-
media przygodowa). kanada/wlk. Bryt., 6

26-27.01, g. 17:00, 19:45 Gierek (histo-
ryczny/biograficzny), polska, 15

Kawiarnia avion
www.knihovnatesin.cz/pol

14.01, g. 16:00 salon muzyczny – koncert 
noworoczny: ta Grupa

21.01, g. 17:00 salon muzyczny: sofi&Ga-
bi Band (kawiarnia avion)

27.01, g. 17:00 podróże bliskie i dalekie: 
Zakochani w patagonii (kawiarnia avion)
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sPort
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

15.01, g. 17:00 mecz siatkówki i ligi 
Śląskiej mężczyzn Drużyny talent sferawent 
cieszyn fundacji talent (sala sportowa ssm, 
al. j. łyska 21)

21-23.01 mistrzostwa polski juniorów 
2022 w łyżwiarstwie figurowym, puchar 
cieszyn 2022, ii młodzieżowe mistrzostwa 
polski w łyżwiarstwie figurowym (Hala 
widowiskowo-sportowa w cieszynie)

22.01, g. 17:00 mecz i ligi Śląska kobiet: Vc 
Victoria mOsir cieszyn – Gs uks krzanowi-
ce (sala sportowa, al. j. łyska 21)

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

do 27.02 Dizajn w przestrzeni publicznej. 
nasza zima zła? – wystawa

oCKir
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

14.01, g. 17:00 Oczekiwania, wymagania, 
presja – co niesie w plecaku uczeń – warsz-
taty dla rodziców (Osiedlowe centrum 
kultury i rekreacji spółdzielni cieszynianka, 
ul. Zofii kossak-szatkowskiej 6; prowadzenie 
jolanta Dróżdż-stoszek – trenerka „szkoły 
dla rodziców”)

17.01, g. 17:00 Dary natury – kreatywne 
warsztaty sensoplastyczne dla rodziców 
i dzieci (Osiedlowe centrum kultury i rekre-
acji spółdzielni cieszynianka)

24.01, g. 17:00 najciekawsze osiągnięcia 
architektoniczne cz. V – prelekcja multi-
medialna tomasza wysockiego w ramach 
spotkań sekcji miłośników nauki i techniki 
utw (Osiedlowe centrum kultury i rekreacji 
spółdzielni cieszynianka)

27.01, g. 18:30 kąpiel w dźwiękach gongów 
i mis tybetańskich – koncert (Osiedlowe 
centrum kultury i rekreacji spółdzielni 
cieszynianka)

inne
do 30.01 wystawa „sonata księżycowa” 

piotr Broda (foto Galeria mydlarnia pod 
Zamkiem, ul. Głęboka 52)

do 30.01 Zbigniew solarski – fotografie 
„piękno tkwi w szczegółach, fotografie ar-
chitektury cieszyna” (szkolne schronisko 
młodzieżowe przy ul. Błogockiej 24)

MuZeuM 4. Pułku strZeLCów Pod-
HaLańskICH ul. frysztacka 2 – zwiedza-
nie możliwe po wcześniejszym kontakcie: 
krzysztof neścior, nr tel. 604 833 667

MuZeuM ProtestantyZMu, CZy-
teLnIa BIBLIotekI I arCHIwuM B. r. 
tsCHaMMera ul. plac kościelny 6 – wej-
ście po wcześniejszym kontakcie, nr tel. 
502 495 835.

IZBa CIesZyńskICH MIstrZów  
ul. stary targ 2, nr tel. 603 217 533

browar zamkowy cieSzyN,  
ul. Dojazdowa 2. Zwiedzanie: soboty: 12:00, 
14:00, 16:00, niedziele i święta 12:00, 14:00

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

14.01, g. 17:00 premiera sceny Bajka 
„niesamowita wyprawa lewej skarpetki” 

14.01, g. 19:00 premiera sceny polskiej 
„Betlejem polskie” 

18.01, g. 19:00 spektakl „Dom Otwarty” 
22.01, g. 17:30 spektakl „skrzypek na 

dachu” 
23.01, g. 19:00 spektakl „Dom Otwarty” 

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

do 29.01 wystawa „uratować dla nauki 
i od zapomnienia… 120 lat historii polskie-
go towarzystwa ludoznawczego”

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

15-27.01 jasełka tradycyjne

Cinema City
www.cinema-city.pl

pełny repertuar kina cinema city 
mieszczącego się w Galerii stela przy ul. 
korfantego 23 znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl.

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

18.01, g. 16:00 nieznane epizody 
z historii kobiet na śląsku cieszyńskim – 
wykład wojciecha Święsa w ramach sekcji 
przeszłość i teraźniejszość utw
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Psy I koty do adoPCJI
"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 domowe
ul. wąska 2, tel. 691 771 892

 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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ceptowanych do druku.

MIłka jest chodzącą miłością! to 
wyJątkowy kociak, niesamowicie 
oddany i wierny, miłośnik ludzkiego 
gatunku. traktorek włącza z auto-
matu przy każdym dotyku, uwielbia 
być noszona na rękach, przytulana, 
najważniejsza. Chętna na buziaki, 
które równie chętnie odwzajemnia 
wylizując dłonie opiekunki, bądź 
cmokając ją czule po twarzy na 
przywitanie. Bardzo źle radzi sobie 
z samotnością, a zamknięta w klatce 
płacze okropnie i nawołuje człowie-
ka. dziewczynka ma ok. 3-miesięcy. 
w przyszłym tygodniu czeka ją szcze-
pienie oraz testy fIV/feLV. gotowa do 
adopcji będzie za około 2 tygodnie 
(tydzień po szczepieniu). wydaje 
się być zupełnie zdrowa, ma piękne 
mięciutkie futerko, zadziorną czarną 
bródkę, dwukolorowe oczka i kocha 
człowieka całą sobą, okazując tą mi-
łość na wszelkie sposoby. Polecamy 
nasza cudowną Miłeczkę do adopcji! 
Informacje w sprawie adopcji i domu 
tymczasowego dla kotów – Patrycja, 
tel. 605 118 117.

IMka to około 2-letnia 
sunia, która poleca się 
do adopcji. Początkowo 
schroniskowa rzeczywi-
stość bardzo ją stresowała, 
ale obecnie wychodzi na 
spacery z wolontariusza-
mi. Imka to przekochana 
suczka, która pięknie 
chodzi na smyczy i  jest 
bardzo przyjazna. kiedy 
tylko się przy niej przy-
kucnie zaraz wskakuje 
na kolana, aby się przy-
tulać! Imeczka jest także 
przyjazna w stosunku do 
innych piesków, w trakcie 
schroniskowych spacerów 
nie wykazuje wobec nich 
agresji. osoby potencjalnie 
zainteresowane adopcją 
obowiązuje co najmniej je-
den spacer zapoznawczy 
z Imką. numer ewidencyj-
ny: 327/2021. Informacje 
w sprawie spaceru i adop-
cji – tel. 515 261 827.
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40. rocznica wprowadzenia  
stanu wojennego w Cieszynie
19 listopada 1981 r. już po 
raz drugi na cieszyńskiej 
filii uniwersytetu 
Śląskiego wybuchł 
strajk. studenci domagali 
się zmian w ustawie 
o szkolnictwie wyższym 
oraz byli przeciwni 
wyborowi nowego rektora 
szkoły Inżynierskiej 
w radomiu. rozmowy 
o zakończeniu strajku 
prowadzono od 7 grudnia, 
ustalono, że zajęcia na 
uczelni wrócą 14 grudnia. 
żadna ze stron nie miała 
wtenczas wiedzy, że 
porozumienie nigdy 
nie wejdzie w życie… 
z powodu wprowadzenia 
stanu wojennego. 

choć w cieszynie pamiętnego 13 grudnia 
dzieci nie obejrzały rankiem „teleranka”, to 
strajki tutaj nie wybuchły w przeciwieństwie 
do skoczowa i Bielska-Białej. mimo to wła-
dze zamknęły siedzibę solidarności przy 
ulicy menniczej, jednocześnie fortyfikując 
budynek pZpr, wstrzymano wydawanie 
„Głosu Ziemi cieszyńskiej”, na ulicach po-
jawiły się patrole wojskowe, w pacyfikację 
włączyła się nawet cieszyńska jednostka 
wOp. Obok obowiązującej godziny milicyj-
nej, niedziałających telefonów, reglamen-
towanej sprzedaży, sporym utrudnieniem 
dla cieszyniaków była zamknięta granica 
z czechosłowacją. 

Brak strajków i względne podporząd-
kowanie ludności nakazom stanu wo-
jennego nie znaczyło oczywiście, że nie 
prześladowano cieszyńskich opozycjoni-
stów. co prawda stojący na czele lokalnej 
solidarności stanisław matla uniknął inter-
nowania, to pozostali działacze nie mieli 
tyle szczęścia. w województwie bielskim 
zatrzymania osób wytypowanych do in-
ternowania rozpoczęły się jeszcze przed 
północą. Zatrzymano 150 osób, opozy-
cjoniści początkowo trafiali do ośrodków 
w jastrzębiu oraz cieszynie (na terenie 
zakładu karnego), skąd wiosną 1982 r. 
przewieziono ich do obozu w nowym 
łupkowie. wśród nich znaleźli się także 

cieszyniacy oraz pracownicy tutejszych 
zakładów, m.in. stanisław simoni, tade-
usz kożusznik, marian socha, józef cie-
śla. nie ominęły cieszyniaków również 
aresztowania i kuriozalne wyroki, m.in. 
pracownica polifarbu małgorzata kawulak 
za wykonywanie ulotek została skazana na 
2 lata więzienia, irenie mazur za redakcję 
„wiadomości celmowskich” zasądzono 
1,5 roku. Zatrzymano i skazano andrze-
ja tomalę z polifarbu za słuchanie radia 
wolna europa, jerzego Golasowskiego, 
Bolesława Gwizdałę oraz piotra Brańka 
za organizację strajku przeciwko delega-
lizacji solidarności. 

Dobrą wolę władzy, kiedy ta już poczuła 
się pewniej po spacyfikowaniu opozycji, 
symbolizowała tzw. „normalizacja”, obja-
wiająca się m.in. przywróceniem połączeń 
telefonicznych, poluzowaniem godziny mi-
licyjnej, stopniowymi zwolnieniami z inter-
nowania, a także działaniami pozorującymi 
normalne życie. Do tych ostatnich można 
zaliczyć zorganizowane wyścigi kolarskie 
dla dzieci na osiedlu liburnia czy też za-
wody motocrossowe. takim gestem był 
także powrót do kiosków w marcu 1982 
r. „Głosu Ziemii cieszyńskiej”. atmosferę 
wychodzenia z kryzysu roztaczał także 
miejscowy patriotyczny ruch Odrodzenia 
narodowego, w istocie rzeczy pozorujący 
dialog społeczny, którego nadrzędnym ce-
lem była legitymizacja stanu wojennego. 
przewodniczącym prOnu w województwie 
bielskim był wybitny cieszyński historyk 
józef chlebowczyk, zaś tutejszym oddzia-
łem kierował władysław kaleta. 

Generalnie więc, pomimo pewnej liczby 
internowanych i aresztowanych, w mie-
ście panował spokój, jak to sam oceniał 
wojskowy naczelnik cieszyna kpt. Henryk 
wirtek: „miasto jest na ogół zdyscyplino-
wane, a społeczeństwo podporządkowało 
się nakazom stanu wojennego”. 

Zorganizowana przez muzeum Śląska 
cieszyńskiego wystawa „czas apokalip-
sy na Śląsku cieszyńskim. 40. rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego” swoją 
tematyką obejmuje wydarzenia sierpnia 
1980 r., powstanie nsZZ „solidarność”, 
strajk generalny na podbeskidziu z 1981 
r. oraz przebieg stanu wojennego na te-
renie Śląska cieszyńskiego. 

w przestrzeni wystawy pojawiły się 
archiwalia, plakaty propagandowe, ulot-
ki z tzw. drugiego obiegu oraz przedmio-
ty związane z  internowaniem członków 
„solidarności podbeskidzie”. pośród pre-
zentowanych obiektów znajduje się krzyż 
wykonany przez więźniów w obozie nowy 
łupków, którego wizerunek znalazł się na 
plakacie promującym wystawę, zaś jej 
tytuł nawiązuje do słynnego zdjęcia, na 
którym chris niedenthal uchwycił dziś 
już metaforyczną scenę: żołnierzy stoją-
cych przy transporterze skot przed kinem 
„moskwa”, w którym miał być grany „czas 
apokalipsy”.

wystawa dla zwiedzających będzie do-
stępna w godzinach otwarcia ekspozycji 
stałej muzeum do 23 stycznia 2022 r. 

jan Paweł Borowski

MuzeuM Śląska Cieszyńskiego

obok obowiązującej 
godziny milicyjnej, 

niedziałających 
telefonów, 

reglamentowanej 
sprzedaży, sporym 
utrudnieniem dla 
Cieszyniaków była 
zamknięta granica  
z Czechosłowacją.


