
Informator Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie

11 lutego 2022
Nr 03 (1035)
ISSN: 1234-1764

ZobacZ cZym 
oddychasz
Na Rynku zamontowano 
dwumetrową instalację. 

s. 8

WoloNtaRiat 
Kina na granicy
Dołącz do zespołu tworzącego 
festiwal filmowy nad Olzą.

s. 5 

Ludzie 
toRfoWisk 
Wyjątkowa wystawa  
w Galerii 12. 

s. 6 

Z miłości  
DO miłOści 
Dzień Zakochanych  
w cieszynie.

s. 11 

20 LAT WSPÓŁPRACY CIESZYNA I PUCKA -  S. 2-3



11 lutego 20222miasto

od burmistrZa 

20-lecie Partnerstwa

Szanowni mieszkańcy,
miasto cieszyn w tym roku świętuje 

20-lecie zawarcia umowy partnerskiej 
z miastem Puck. Dlatego zarówno Rada 
miasta Pucka jak i Rada miejska cieszyna 
podjęły uchwały w sprawie ustanowienia 
roku 2022 rokiem “20-lecia partnerstwa 
miast Puck-cieszyn”.

 
Umowa partnerska została podpisana 

3 maja 2002 i zaowocowała nawiązaniem 
efektywnej współpracy w zakresie reali-
zacji zadań administracji samorządowej, 
w szczególności: kultury, rekreacji i tury-
styki oraz zadań o charakterze społecz-
nym. Geneza tej współpracy jest jednak 
dłuższa i sięga wydarzenia telewizyjnego 
- Turnieju miast cieszyn kontra Puck, któ-
ry odbył się w 2000 r. Jak wspomina były 
radny Eugeniusz Raabe: - To była jedna 
z lepszych imprez, jaka się odbyła na cie-
szyńskim rynku. Oba miasta miały silne 
reprezentacje. Szczególnie wspominam 
pojedynek gwarowy Kaszeba Roszmana 
z nieżyjącym już szczypionym Górolem 
Henrykiem Bobkiem. Znalazłem się w gru-
pie osób, która spędziła czas z delegacją 
Pucka po ogłoszeniu ich wygranej. Zaprzy-
jaźniliśmy się. Zostałem nawet nazwany 
Ambasadorem Pucka. Po tej imprezie 
w Pucku zrodził się pomysł nawiązania 
kontaktów partnerskich i to od władz Pucka 
wyszła ta inicjatywa. Wymienić tu należy 
trzy osoby: wiceburmistrz Jolantę Podhaj-
ską, burmistrza Adama Zażembłowskiego 
i przewodniczącego rady miasta Ryszarda 
Gabriela-Węglowskiego. Tak zrodziła się 
idea zapraszania się na wspólne świę-
ta. Zachęcano mieszkańców, instytucje i  
organizacje pozarządowe do wspólnego 
działania. Pomysłów i przedsięwzięć zreali-
zowanych w ciągu 20 lat jest bardzo dużo.  

Wzajemne odwiedzanie się jest prak-
tykowane - co roku cieszyn uczestniczy 
m.in. w rocznicy zaślubin z morzem, ma 
swoje stoisko na jarmarku bożonarodze-
niowym. Delegacja z Pucka gości m.in. na 

święcie Trzech Braci. Wizyty są organizowa-
ne pod nazwą Puck w cieszynie i cieszyn 
w Pucku. cieszyn od wielu lat wysyła do 
Pucka swoich ambasadorów. Nad Zato-
ką Pucką na Zielonej Plaży występowali 
w ostatnich latach: Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi cieszyńskiej im. J. marcinkowej, 
Orkiestra Dęta cieszynianka, zespół ka-
meralny i zespół smyczkowy Państwowej 
Szkoły muzycznej czy nasza mała woka-
listka Antosia Kraszewska. Występ miał 
też zespół PeDeBe izabeli Tymich. Z kolei 
z Pucka oglądaliśmy chór kościelny, Stu-
dio Sztuki Da capo al Fine jak i młodych 
solistów śpiewających nawet utwory po 
kaszubsku. W ramach wspólnych wizyt 
staramy się wzajemnie ugościć tym, co 
w obu miastach jest najlepsze: w cieszy-
nie można było spróbować sękacza czy 
belony – ryby, która ma zielone ości. cie-
szyńskie koła gospodyń wiejskich z kolei 
w Pucku częstowały naszymi kołaczami 
czy ciasteczkami cieszyńskimi. Na co dzień 
współpracujemy jako burmistrzynie razem 
z Hanna Pruchniewską w wielu organiza-
cjach samorządowych ciągle podkreślając 
fakt, że jesteśmy miastem partnerskim.

 
Oba miasta mają podobne problemy, 

są miastami powiatowymi i coraz bardziej 
nastawiamy się na turystykę. To zbliża 
i inicjuje wspólne działania oraz wdraża-
nie dobrych praktyk.  Współpraca cało-
roczna trwa też na poziomie organizacji 
pozarządowych - wystawę cieszyńskiego 
Towarzystwa Fotograficznego w ubiegłym 
roku podziwialiśmy na molo w Pucku, są 
wspólne plenery malarskie, a nawet co 
ciekawe jedna z cieszyńskich firm evento-
wych prowadzi szkołę windsurfingu w Puc-
ku. mieszkańcy cieszyna czy Pucka coraz 
częściej odwiedzają nasze miasta w czasie 
swoich wakacyjnych wojaży.

 
Plany na uczczenie 20-lecia umowy 

partnerskiej są szerokie. mamy nadzieję, 
że dadzą one nowy impuls do zacieśnie-
nia wspólnych działań. Powołany został 
zespół roboczy, na czele którego stoję, 
ponadto w jego  składzie są: Przemysław 
major, Jacek Kasperczyk – koordynator 
zespołu łukasz Kazimierowicz, Renata 
Karpińska, Anna Żertka-Bednarek, ma-
ria Sobiecka, Adam cieślar, izabela Kula, 
Karolina małysz-Tulec.

Wstępnie planujemy 
podjęcie następujących 

działań:

wizyty władz i przedstawicieli miast 
w miastach partnerskich wraz z udziałem 
w sesjach rad miast  przedstawicieli obu 
samorządów;

organizacja wydarzenia Puck w cie-
szynie – 26-29.05.2022 i cieszyn w Pucku 
29.06-03.07.2022;

seria artykułów w prasie samorządowej 
obu miast dotyczących współpracy part-
nerskiej ale również informacji o miastach;

organizacja przez cOK Dom Narodowy 
kolonii letniej w Pucku;

wystawa haftu kaszubskiego w cie-
szynie, koronki cieszyńskiej w Pucku oraz 
w planie są warsztaty i wystawę haftu ka-
szubskiego w cieszynie, a także pokazanie 
haftu z żywotka cieszyńskiego w Pucku;

ciągłe poszukiwanie nowych form współ-
pracy szkół, organizacji pozarządowych, 
Rady Seniorów, młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych czy klubów sportowych;

przygotowanie gadżetów promujących 
20-lecie współpracy.

Zwróciliśmy się również do Telewizji 
Polskiej z prośbą o materiały archiwalne 
z turnieju „cieszyn kontra Puck”. myślę, 
że bardzo ciekawe będzie zobaczyć  po 
22 latach jak wtedy wyglądaliśmy my 
i nasze miasta.

 
apel do mieszkańców
Jeśli posiadają Państwo zdjęcia, filmy, 

pamiątki z wizyt mieszkańców Pucka w cie-
szynie i swoich w Pucku, zachęcamy do 
podzielenia się nimi. czekamy także na 
Wasze wspomnienia. materiały można 
składać w Urzędzie miejskim osobiście 
bądź mailowo wr@um.cieszyn.pl

mamy nadzieję stworzyć z nich pamiąt-
kowe wydawnictwo! 

 gabrieLa 
stasZkiewicZ

burmistrz cieszyna
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20 Lat wsPÓłPracY

cieszyn – PucK
„miasto cieszyn i miasto Puck w dążeniu do rozwoju obu wspólnot samorządowych 
zobowiązują się do stałej współpracy i wspierania wszelkich kontaktów pomiędzy 
organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, kulturalnymi i gospodarczymi miast” 
– czytamy u umowie Partnerskiej pomiędzy miastami, która podpisana została 
w dniu 3 maja 2002 roku przez ówczesnych burmistrzów - bogdana Ficka (cieszyn) 
i adama Zażembłowskiego (Puck). 

W tym roku miasta oddalone od siebie 
o blisko 700 kilometrów świętować będą 
jubileusz partnerstwa. Podczas XXXVi sesji 
Rady miejskiej cieszyna, która odbyła się 
27 stycznia br. chcąc podkreślić wyjątko-
wą rangę przedsięwzięcia, podjęto decyzję 
o ustanowieniu roku 2022 rokiem "20-lecia 
partnerstwa miast cieszyn-Puck". Rok ju-
bileuszowy, w całym okresie jego trwania 
powinien przypominać i utrwalać zakres 
podpisanego partnerstwa, a także jedno-
znacznie podkreślać oraz istotnie wzmacniać 
kierunki dalszej, wzajemnej współpracy.

często mówiąc o miastach partnerskich 
wskazuje się również na miasta bliźniacze, 
miasta przyjacielskie i zaprzyjaźnione. Ja-
kichkolwiek jednak słów używać - uznać 
należy, że nadrzędnym celem zawsze jest 
współpraca ludzi, niezależnie od granic pań-
stwowych i odległości, a jej początek tworzą 
osobiste kontakty między mieszkańcami. 
Nawiązanie partnerstwa następuje przez 
podpisanie obustronnie odpowiedniego 
dokumentu o partnerstwie. Najważniej-
szym założeniem takiej umowy staje się 
wymiana kulturalna, dzielenie się swoimi 
doświadczeniami, inicjowanie wspólnych 

inicjatyw kulturalnych, sportowych i spo-
łecznych, a także współpraca w dziedzinie 
oświaty, rozwoju turystyki oraz wzajemne 
promowanie miast. 

Nie inaczej jest również pomiędzy cie-
szynem i Puckiem, na co zwrócono uwa-
gę już w Umowie Partnerskiej podpisanej 
dwadzieścia lat temu, szczególnie akcen-
tując rozwój turystyki połączony z pozna-
waniem historii, kultury i zwyczajów obu 
regionów. celowi temu po dziś dzień służą 
organizowane wymiany dzieci i młodzieży 
w formie obozów, kolonii, wycieczek, czy 
też współpracy szkół i placówek podobne-
go typu, jak również wspólne wizyty miast 
partnerskich. 

choć wciąż trwają ustalenia dotyczą-
ce obchodów jubileuszu "20-lecia part-
nerstwa miast cieszyn-Puck", wiemy już, 
że z tej okazji samorządy planują wiele 
atrakcji, a dyskusja na temat przyszło-
ści współpracy ma się odbyć z udziałem 
mieszkańców, podczas debaty. Obchody 
rozpocznie uroczysta sesja Rady miejskiej, 
którą w cieszynie zaplanowano na maj, 
a w Pucku na czerwiec. Jednym z akcentów, 
które mają podkreślić charakter wydarzeń 
jest logo, które powstało z okazji 20-lecia 
partnerstwa.

- myślę, że współpraca Pucka i cieszy-
na jest dla mieszkańców obu miast czymś 
zupełnie oczywistym, naturalnym – mó-
wiła podczas sesji Rady miejskiej cieszyna 
Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz cieszyna, 
zachęcając jednocześnie mieszkańców, 
organizacje pozarządowe, stowarzysze-
nia, szkoły i osoby zainteresowane do 
włączenia się w organizację jubileuszu 
dwudziestolecia partnerstwa. - Wkrótce 
poznamy szczegółowe plany obchodów 
jubileuszu. Już dziś zapraszam do wspól-
nego świętowania, i do tego, by dzielić się 
z nami swoimi pomysłami i przemyślenia-
mi – podkreślała burmistrz. 

TEKST oRAZ ZdjęCIA: bSK
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30. Finał WoŚp  
w cieszynie 
Za nami najgorętszy weekend w roku, a wszystko za sprawą 30. finału wielkiej 
orkiestry świątecznej Pomocy, która tradycyjnie zagrała również w cieszynie.  

Kiermasz różnorodności, występ Grupy 
Rekonstrukcyjno-Historycznej OLZA i mi-
litary Stars, a także obecność Krwiodaw-
stwa PcK cieszyn były zaledwie wstępem 
do oficjalnej inauguracji wydarzenia na 
cieszyńskim Rynku, która wraz z godziną 
12:00 otworzyła 30. finał WOśP. Atmosferę 
rozgrzały mażoretki Dream Stars, a także 
pełna radości Belgijka w wykonaniu miesz-
kańców cieszyna na czele z szefową sztabu.

Pomimo mroźnej aury i zaledwie 
3-stopniowej temperatury wody, deszczu 
i momentami porywistego wiatru, nic nie 
było w stanie zniechęcić grupy morsów 
z cieszyna i Skoczowa, którzy wskoczyli 
do rzeki i grali razem z nami w lodowatej 
Olzie. W końcu to właśnie oni czują się jak 

ryba w wodzie, rozkoszując się nią również 
przy takich warunkach atmosferycznych. 
Tym razem jednak liczył się cel – wsparcie 
30. Finału Wielkiej Orkiestry świątecznej 
Pomocy. W strefie dziecka można było nie 
tylko towarzysko spędzić czas, ale również 
nauczyć się ciekawych rzeczy, a wszystko za 
sprawą prowadzonych tu warsztatów. Aby 
zażyć trochę ruchu cieszyński Bieg WOśPo-
wy rozgrzał wszystkich uczestników w krót-
kim biegu nad Olzą. Tego dnia nie zabrakło 
również historycznej prelekcji „W Golęszyc-
kim grodzie..." i pokazu ratownictwa OSP  
z  udziałem ratowników medycznych.  
mogliśmy również zobaczyć widowiskową 
akcję rozcinania samochodu i wziąć udział 
w pokazie piwowarstwa. 

Kolejną atrakcją przygotowaną przez 
OSP cieszyn-Pastwiska było miasteczko, 
w którym, jak co roku można było obej-
rzeć wozy strażackie, zapoznać się ze 
sprzętem, uzyskać ciekawe informacje 
oraz skorzystać z kuchni polowej, w której 
cały czas „bulgotała” pyszna, ciepła i tra-
dycyjna grochówka WOśP -owa od cate-
ringu Żarełko. Wydarzeniom oczywiście 
towarzyszyły koncerty, które rozgrzewały 
zimową atmosferę. Wspólne świętowanie 
zakończyło cieszyńskie światełko do Nieba 
z udziałem artystów Teatru Ognia inferis, 
którym na rynku towarzyszyły wozy cie-
szyńskich OSP. 

TEKST oRAZ ZdjęCIA: bSK

sKanuj i odKoduj Kulturę
rusza akcja cieszyńskiego ośrodka 
kultury „dom Narodowy” pod hasłem 
„#odkodujkulturę”. 

Na materiałach promocyjnych i plaka-
tach, a także w budynku cOK pojawią się 
kody QR, po których zeskanowaniu prze-
niesiemy się na stronę internetową ośrod-
ka i będziemy mogli dowiedzieć się, co 
w najbliższym czasie będzie organizowane.

- To jeden z etapów konwersji cyfrowej 
naszej działalności. Dzięki kodom QR będzie-

my mogli dotrzeć do kolejnych odbiorców, 
którzy używają smartfonów.  – mówi Adam 
cieślar, dyrektor cOK „Dom Narodowy”.

Kody będą pojawiać się na plakatach, 
ulotkach i innych materiałach, promujących 
wydarzenia organizowane przez cieszyński 
ośrodek. mamy nadzieję, że przydadzą się 
cieszyniakom i turystom. 

CoK

11 lutego 2022
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Kino na Granicy szuka 
wolontariuszy
chcesz poznać festiwal 
filmowy od kuchni? 
Planujesz pracę 
w kinematografii? szukasz 
planów na inspirującą 
majówkę? Zgłoś się do 
wolontariatu cieszyńskiego 
kina na Granicy! 

 Organizatorzy 24. Przeglądu Filmo-
wego Kino na Granicy ogłosili nabór do 
wolontariatu tegorocznej edycji festi-
walu, która odbędzie się w majówkę. 
- Jesteśmy grupą pasjonatów, dla których 
robienie festiwalu to wielka przygoda 
i mądra zabawa. Każdego roku zabiera-
my się do pracy z ogromną przyjemno-
ścią i zaangażowaniem, aby w cieszynie 
stworzyć wyjątkowe wydarzenie. Jednak 
bez wsparcia wolontariuszy byłoby to 
niemożliwe. To dzięki ich energii i zaanga-
żowaniu wszystko działa sprawnie, a po-
zytywne nastawienie buduje przyjazny 
klimat tego przeglądu. Zapraszamy do 
współpracy wszystkich, którzy chcieliby 
spędzić magiczną majówkę w cieszynie, 
stać się częścią zespołu tworzącego wy-
darzenie filmowe, poznać je od kuchni 
i spotkać tak wielu innych miłośników 
kina z Polski, czech i Słowacji – zachęcają 
organizatorzy. 

Pomoc wolontariuszy potrzebna jest 
w przygotowaniu i realizacji wszystkich 
wydarzeń festiwalowych. Wolontariusze 
zajmują się opieką nad gośćmi, oprawą 
plastyczną, wydawaniem akredytacji 
i udzielaniem informacji w biurze festi-

walowym, obsługą seansów w obiektach 
kinowych, promocją i pomocą w klubie 
festiwalowym, a także zabezpieczeniem 
zgodności wydarzenie z aktualnie pa-
nującymi obostrzeniami sanitarnymi. 
Szczegółowe zasady zostaną zawarte 
w porozumieniu oraz omówione podczas 
spotkania organizacyjnego przed rozpo-
częciem przeglądu. Już w pierwszy dniu 
pobytu w cieszynie wszyscy pomocnicy 
festiwalu zostaną wyposażeni w niezbęd-
ną wiedzę na odprawach i szkoleniach. 
Organizatorzy zapewniają obiad oraz 
pakiet startowy, czyli pełną akredytację 
i gadżety festiwalowe. Zakwaterowanie 
każdy pokrywa we własnym zakresie, ale 
40 wolontariuszy, którzy zgłoszą się jako 
pierwsi, może liczyć na pomoc w rezer-
wacji noclegu w akademiku.

Wolontariat Kino Na Granicy to także 
świetna okazja do zrealizowanie praktyki 
zawodowej dla studentów bohemistyki, 
slawistyki, animacji społeczno-kultural-
nej, kulturoznawstwa, akademii sztuk 
pięknych lub kierunków pokrewnych.

Formularz zgłoszeniowy dla wolonta-
riuszy Kina na Granicy będzie aktywny 
do 11 marca. O wynikach naboru wszy-
scy kandydaci zostaną poinformowani 
mailem najpóźniej do 18 marca.

Szczegóły na stronie www.kinona-
granicy.pl

24. Przegląd Filmowy Kino na Granicy 
odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 

3 maja 2022 roku w cieszynie i cze-
skim cieszynie. 

KINo NA GRANICY

literatura na granicy 
Jak wiecie, kino Na Granicy / kino Na 
Hranici to wbrew nazwie nie tylko 
kino. w tym roku – już po raz piąty – 
organizatorzy szykują dla nas również 
program Literatura na Granicy, czyli 
cykl spotkań z pisarzami i tłumaczami

Szczegółów organizatorzy jeszcze ujawnić 
nie mogą, za to zdradzają nam, że w progra-
mie pojawią się dni poświęcone literaturze 
non-fiction, prozie, poezji i przekładom.  

Wśród zaproszonych gości znajdą się 
wybitni literaci z Polski, czech oraz Słowacji! 
Nie zabraknie też rozmów o najnowszych 
wydanych po polsku książkach czeskich 
i słowackich... oraz niespodzianek. 

KNG/bSK

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn

fot. mat. pras
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ludzie torFoWisK
Zapraszamy do miejskiej Galerii sztuki współczesnej 
12, mieszczącej się na parterze domu Narodowego, 
na wystawę Pracowni sezonowej „Ludzie torfowisk”. 
otwarcie wystawy odbędzie się 23 lutego o godz. 18:00. 

Na wystawie będą mogli Państwo za-
poznać się ze szczególnym podejściem 
artystów do przyrody, do tego, co jest lub 
było częścią kultury, a zostaje zawłasz-
czone przez przyrodę. Przyzwyczajamy 
się, iż to człowiek zawłaszcza naturę, 
kolejne tereny podporządkowuje swo-
im potrzebom, wyjaławia ziemię, wycina 
lasy, jednak także natura nie pozostaje 
bierna: przedmioty porzucone przez 
nas w lesie bywają kolonizowane przez 
mchy czy inne drobne rośliny. Tam gdzie 
człowiek się wycofuje pozostawiając po 
sobie fragmenty cywilizacji, tam powraca 
przyroda, zasiedlając na nowo świat, od-
dając mu życie (za przykład, wielce spek-
takularny, może służyć Prypeć – miasto, 
które ucierpiało na skutek katastrofy 
w elektrowni w czarnobylu a obecnie 
do tych miejsc wróciła dzika przyroda, 
po opuszczonych budynkach i placach 
biegają lisy, zające i sarny).

Relacja człowiek – przyroda jawi się 
jako relacja dominacji (czynimy sobie 
ziemię poddaną), lub jako nieuchwytna, 

sprowadza się do krótkich momentów, 
w których obcujemy z naturą: spacer 
po lesie, wędrówka po górach, chwila 
zatrzymania się na szlaku, kiedy nie ma 
wokół nas nikogo, pozostajemy w ciszy, 
wolni od cywilizacyjnego zgiełku, otwarci 
na dźwięki natury. Schylając się podczas 
spaceru po szyszkę, podziwiając inten-
sywność zieleni mchu, przypatrując się 
korze drzew… przez chwilę możemy po-
wrócić do stanu równowagi, jaki dawno 
utraciliśmy, równowagi między mną a la-
sem, między mną a światem. 

Artyści z Pracowni Sezonowej otworzą 
przed nami swoje kolekcje. To, co pragną 
uchronić, zabezpieczyć i przekazać dalej. 
czy jest to jeszcze możliwe w świecie tak 
mocno zdominowanym przez człowieka?

Pracownię Sezonową tworzą Joanna 
Zdzienicka i Paweł Szeibel. Obydwoje są 
wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Wystawa będzie czynna 
od 24 lutego do 8 kwietnia 2022 roku. 

CoK

zapoWiedzi

PoGrZeb basÓw
1 marca zapraszamy na XXXi Pogrzeb basów im. kazka „Nędzy" urbasia. Po przerwie spowodowanej 
pandemią, do kalendarza wydarzeń wraca popularna w naszym regionie impreza.

Pogrzeb Basów rozpoczniemy o godz. 
18:00 w kościele pw. św. marii magdaleny, 
gdzie odprawiona zostanie msza Góral-
ska w intencji Kazka Urbasia i nieżyjących 
muzyków. O godz. 19:30 spotykamy się 
w Domu Narodowym, w którym nastąpi 
oficjalne otwarcie wydarzenia, a następnie 
usłyszymy koncerty kapel: „Torka”, „Wałasi” 
z istebnej, „Nowina" z Jabłonkowa, „Póki co" 
z Żywiecczyzny oraz muzykę Jakuba Klu-
sia z Podhala. O północy, tak jak nakazuje 
tradycja, na cieszyńskim Rynku odbędzie 
się obrzęd Pogrzebu Basów.

Bilety w cenie 60 złotych (przedsprze-
daż), 70 złotych (od 23.02.2022) i 80 zł 
(w dniu imprezy) są do nabycia on-line na: 
www.domnarodowy.pl lub w kasie cOK. 
W związku z sytuacją epidemiczną pod-

czas imprezy nie będą serwowane posiłki 
oraz napoje. Organizator zastrzega sobie 
również prawo do zmiany programu lub 
odwołania wydarzenia.

Organizatorami Pogrzebu Basów są: 
cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodo-
wy” w cieszynie, Kapela Góralska „Torka”, 
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"  
w czeskim cieszynie. 

CoK

Więcej imprez zawsze na
www.Cieszyn.Pl
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"Kaktusy - moja pasja"
ogromnym zainteresowaniem cieszą 
się w bibliotece miejskiej w cieszynie 
spotkania podróżnicze,  ale tym razem 
zapraszamy w nietypową podróż - do 
świata roślin. 

22 lutego o godz. 17:00 o swoich nie-
codziennych zainteresowaniach opowie 
Piotr Roszak w prelekcji multimedialnej 
„Kaktusy - moja pasja”.

Prelegent zajmuje się kaktusami od 
sześćdziesięciu lat. Zaczynał od kilku sztuk 

na oknie, następnie w inspektach. Hodow-
la rozrosła się po wybudowaniu szklarni 
przydomowej, gdzie osiągała ponad cztery 
tysiące sztuk. W tej chwili, z różnych wzglę-
dów, jego kolekcja zmniejszyła się ponad 
dziesięciokrotnie, mieszcząc się w dwóch 
stołowych szklarenkach i na oknach. Pre-
lekcja będzie mówiła o różnorodności 
form, specyfice i zasadach pielęgnacji tych 
niezwykłych roślin. 

bIbLIoTEKA MIEjSKA

WystaWa członKÓW SAP
w dniach od 15 lutego do 13 marca za-
praszamy do Galerii ceglanej, miesz-
czącej się na parterze cieszyńskiego 
ośrodka kultury „dom Narodowy”, 
gdzie zaprezentujemy wystawę prac 
artystycznych członków Polskiego 
stowarzyszenia artystów Plastyków 
z rc „saP 2022 PL/cZ”. Na ekspozycji 
będzie można zobaczyć różne prace 
malarskie, graficzne, a także fotografie.

Wernisaż wystawy odbędzie się 15 lu-
tego o godz. 17:00, na który serdecznie 
zapraszamy. Słowo o wystawie wygłosi 
prof. Daniel Kadłubiec, będzie również 
okazja do spotkania z artystami, wysta-
wiającymi swoje prace. 

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plasty-
ków w Republice czeskiej (SAP) to nazwa 
samodzielnej grupy twórców mieszkających 
i działających na Zaolziu. Pierwsza grupa 
plastyków należała do Stowarzyszenia Li-
teracko-Artystycznego założonego w roku 
1947 przy Polskim Związku Kulturalno-
-Oświatowym i jej pierwszym pokoleniem 
byli: Gustaw Fierla, Karol Piegza, Franciszek 
świder, Władysław Pasz, Rudolf Żebrok, 
Dominik Figurny i Gustaw Nowak. Później 

dołączyli: Bronisław Firla, Oskar Pawlas, 
Alicja Bartulcowa, Rudolf Kobiela, Broni-
sław Liberda. Pierwszym prezesem SLA 
był Gustaw Fierla. Do roku 1991 tę funkcję 
pełnił Bronisław Firla, a w latach 1991-2004 
na czele stowarzyszenia stał Oskar Paw-
las. W roku 2004 doszło do oddzielenia się 
od Polskiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego, w którego ramach organizacja 
ta pracowała dotychczas, i ustanowienia 
samodzielnej organizacji pod nazwą Pol-
skie Stowarzyszenie Artystów Plastyków 
w Republice czeskiej (w skrócie SAP). Rolę 
prezesa pełniła do roku 2012 Darina Kry-
giel, a w następnych latach Paweł Wałach 
i Ewa Ćmok. Obecnie funkcja ta przypadła 
Barbarze Kowalczyk.

W trakcie ponad 50 lat działalności pla-
stycy z Zaolzia zrzeszeni w stowarzysze-
niu nawiązali kontakty ze środowiskami 
twórczymi w Polsce: Katowicach, Opolu, 
Toruniu, Bydgoszczy. Prezentowali swoje 
prace na licznych wystawach w Polsce, 
czechach, Słowacji i na Węgrzech. Od wie-
lu lat członkowie stowarzyszenia co roku 
wyjeżdżają na plenery malarskie organi-
zowane w Polsce i czechach. 

SAP jest również organizatorem mię-
dzynarodowych plenerów malarskich na 
Zaolziu w Beskidach. 

CoK

chrzeŚcijańsKie rytmy  
zespołu aHawa
19 lutego o godz. 19:00 zapraszamy 
na koncert muzyki chrześcijańskiej 
w wykonaniu zespołu ahawa. 

Występ jest okazją do świętowania pią-
tych urodzin grupy oraz podsumowania 
zbiórki na rzecz drugiej płyty.

„śpiewamy i gramy o tym, że Bóg działa. 
O Jego miłości i o tym, co przeżywa czło-
wiek w tej relacji” – piszą o sobie artyści. 
Wszyscy członkowie zespołu są miesz-

kańcami śląska cieszyńskiego. Pierw-
szą płytę, o Bożym miłosierdziu, wydali 
w 2018 roku a w kwietniu planują wydać 
drugą, tym razem o nadziei.

Bilety w cenie 15 złotych można nabyć 
na stronie www.domnarodowy.pl lub 
w kasie cOK. 

CoK

fot. Piotr Roszak
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srKFt i ion zaprasza!
Z informatora urzędu miejskiego miasta cieszyna „wiadomości ratuszowe 
nr 24” poznali Państwo historię naszego stowarzyszenia rehabilitacji kultury 
Fizycznej turystyki i integracji osób Niepełnosprawnych. Nasza „mała historia” 
to okres 25 letniej działalności, na który składa się założenie stowarzyszenia, 
próba zintegrowania osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz starania 
wciągnięcia członków w naszą działalność. 

czy się udało? Ocenią to nasi członko-
wie. Na pewno wielu z nas pamięta mile 
spędzone chwile na turnusach, wyciecz-
kach, ale też kontaktując się między sobą.

W każdym strumieniu czasu nastę-
pują różne zmiany. Ostatnie dwa lata, to 
niepokojący czas pandemii covid 19. Ten 
okres obostrzeń odsunął nas od siebie, ale 
większość z nas uważa, że tak nie może 
skończyć się „nasza mała historia”.

Historię tworzą ludzie, ich obecność, 
działania, ale też pomysły z myślą o lep-
szym jutrze.

Z naszym stowarzyszeniem rozstało 
się wielu ludzi, czy to z natury - niezależnej 
od nas, bądź odeszli na zawsze. mamy też 
przyjaciół, którzy być może odsunęli się 
chwilowo. Gorąco zachęcamy Was wracaj-
cie, może Wasz powrót zmotywuje innych.

Zmiany jakie zachodzą w naszym kra-
ju i społeczeństwie nie powinny nas od 
siebie oddalać.

Potrzebujemy Was, Waszej energii i po-
mysłów. Potrzebujemy też wsparcia wło-
darzy miasta, sponsorów, o których musi-
my wspólnie zabiegać, dla dobra naszych 
członków i naszej działalności.

Niechaj nasze motto, na cały rok 2022 
będzie zaproszeniem! "Bądźcie z nami!”

Warto także dodać, że z każdej naszej 
wspólnej podróży przywozimy wspomnie-
nia, które rejestrowane są w albumach 
i kronikach stowarzyszenia.

„tu może zacząć się twoja przygoda”.

Dla dobra nas wszystkich, postanowiliśmy 
też rozszerzyć działalność naszej świetlicy.

Każdy pomysł, inicjatywa, a przede 
wszystkim obecność naszych członków jest 
zawsze mile wyczekiwana i oczekiwana. 

TEKST oRAZ ZdjęCIA: SRKFT I IoN

„zoBacz czym oddychasz”
Polski alarm smogowy przy wsparciu 
finansowym Fundacji better Future 
po raz kolejny realizuje akcję „Zobacz 
czym oddychasz”. w ramach przedsię-
wzięcia mobilne płuca odwiedzą kilka 
lokalizacji. 7 lutego dwumetrowe oddy-
chające mobilne płuca stanęły także 
na cieszyńskim rynku. 

Przez dwa tygodnie będą „oddychać” 
pochłaniając tym samym zanieczyszczenia 
powietrza. instalacja będzie zmieniać kolor 
w zależności od jakości powietrza w mie-
ście. Na wyświetlaczu obok płuc znajduje 
się czujnik przedstawiający aktualne stę-
żenie pyłów zawieszonych. 

celem kampanii jest zwiększenie świa-
domości mieszkańców dotyczącej zanie-
czyszczeń i  ich wpływu na zdrowie, ale 
także zachęta do wymiany przestarzałych 
źródeł ciepła. 

bSK

fot. BSK
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otwarcie galerii „Pod sową"
miło nam poinformować, że w naszym 
mieście powstaje właśnie Galeria "Pod 
sową", ul. mostowa 4. Na uroczyste 
otwarcie zaprasza Pracownia Galimatias. 

Wydarzenie zaplanowano na 12 lute-
go, gdzie od godziny 10:00 do 16:00 przy 
smacznym ciastku i aromatycznej kawie 
będzie można nie tylko zbaczać z bliska, 
jak miejsce wygląda wewnątrz, ale również 
porozmawiać z pomysłodawcami i dowie-
dzieć się nieco na temat tego, jak powsta-
wała Galeria "Pod sową" i jaką propozycję 
przygotowała dla odwiedzających.

Wiemy już, że znajdą się w niej ręcznie 
wykonane wyroby, idealne na prezent, 
ale nie tylko. Jesteśmy pewni, że stanie 

się ona także miejscem wymiany myśli, 
spotkań z przyjaciółmi, rozmów i inspiru-
jących pomysłów. 

- Podczas otwarcia odbędą się pokazo-
we zajęcia pracownianego Klubu młodego 
Rękodzielnika, na których dzieci tworzą 
i pracują z emocjami – podkreślają organi-
zatorzy, dodając – Na chętne dzieci, które 
zechcą nas w tym dniu odwiedzić czekać 
będą nie tylko drobne upominki, ale będzie 
również okazja i możliwość przyjrzenia się 
z bliska pracy stałych uczestników zajęć. 
Zapraszamy do spędzenia z nami miłej 
soboty. Wstęp wolny. 

bSK

„ocalić od  
zapomnienia”
biblioteka miejska w cieszynie rozpo-
częła nową inicjatywą, która ma szansę 
wpisać się w harmonogram cyklicznych 
wydarzeń. „ocalić od zapomnienia” to 
spotkania poświęcone życiu i twórczo-
ści wybitnych artystów polskiej sceny 
muzycznej, którzy już od nas odeszli.  

Pierwsze ze spotkań, które odbyło się 
w piątek (4.02) w sali konferencyjnej Bi-
blioteki miejskiej poświęcono zmarłemu 
w ubiegłym roku Krzysztofowi Krawczykowi.

interaktywna formuła spotkania pozwa-
la nie tylko poznać ciekawe fakty z życia 
artystów czy odświeżyć ich twórczość, 
ale również mieć wpływ na prezentowa-
ne postacie. Uczestnicy za pomocą od-
danych głosów decydują komu zostanie 
poświęcone kolejne spotkanie.

- Tematem wielu rozmów z seniorami, 
podczas prowadzonych zajęć kompute-

rowych, była rozrywka, którą dostarcza 
nam internet. Już wówczas pojawiały się 
takie nazwiska jak Krzysztof Krawczyk, 
maryla Rodowicz czy Anna Jantar. moż-
na powiedzieć, że właśnie te rozmowy 
i twórczość ulubionych artystów stała się 
impulsem do zorganizowania spotkań, 
które mogłyby odbywać się cyklicznie… – 
wyjaśnia izabela Kula, dyrektor Biblioteki 
miejskiej w cieszynie. 

O twórczości artysty na podstawie 
autobiografii „Życie jak Wino” mówiła 
inspiratorka przedsięwzięcia Ewelina Pu-
stówka. W czasie spotkania nie zabrakło 
także akcentu muzycznego. Sympatyków 
twórczości Krzysztofa Krawczyka ucieszył 
występ Artura Papierskiego, który świet-
nie się sprawdził w repertuarze wielopo-
koleniowego artysty.  

K. TELMA / REd. bSK

noc  
muzeów 2022:  
zebranie  
organizacyjne

muzeum śląska cieszyńskiego za-
prasza wszystkie zainteresowane in-
stytucje na spotkanie, w sprawie tego-
rocznej Nocy muzeów, które odbędzie 
się w muzeum śląska cieszyńskiego, 
ul. T. Regera 6, w Sali Audio Video -go-
dzina 10.00 w środę tj. 02.03.2022. 

MŚC

Browar  
z duszą 2022

Piwosze - łączmy się! browar Zamkowy 
cieszyn bierze udział w plebiscycie "Browar 
z Duszą" w kategorii "do 100 tys. hekto".  
Głosowanie potrwa do końca lu-
tego - głosować można na stronie:  
www.agroindustry.pl (jeden głos dzien-
nie z danego adresu iP)

Trzymamy kciuki za nasz Browar! 
 MT

fot. Biblioteka Miejska

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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z miłości do miłości
Jak wszyscy wiecie 14 lutego obchodzimy święto Zakochanych, z tej okazji 
organizatorzy wydarzeń przygotowali całe mnóstwo atrakcji, które z pewnością 
umilą wam ten czas. koncerty, spotkania, konkursy, spektakle… to dopiero wstęp 
do dobrej zabawy. sprawdźcie sami, co będzie się działo i bawcie się pysznie razem 
z nami.

W cieszynie świętowanie rozpocznie-
my już 13 lutego. Piano cafè •kawiarnia 
muzyczna• zaprosi nas o godz. 15:00 
i 17:30 na fenomenalną muzykę na Żywo 
ze Skrzypaczką Elżbietą mach. Tego dnia 
na miłość spojrzymy również z nieco innej 
perspektywy podczas spektaklu "ZNa-
cZek miłości"  (13.02, g. 16:00 Teatr im. 
Adama mickiewicza). Doskonała komedia 
kryminalna z czasów PRL-u, z pewnością 
zapewni nam dawkę najlepszego humo-
ru, a spektakl w duchu Stanisława Bareji 
sprawi, że nie jedno serce zabije szybciej.

W Dniu świętego Walentego (14 lute-
go, godz. 10:00-13:00) Biblioteka miejska 
zaprosi wszystkich czytelników, którzy 
posiadają aktywną kartę biblioteczną do 
Walentynkowej foto zabawy w stylu retro.

Wieczorem (14 lutego o godz 18:00) 
w Teatrze im. A. mickiewicza rozbrzmiewać 
będzie Kasia Kowalska - wokalistka wraz 
ze swoim zespołem zaproponuje nam jak 
zwykle koncert pełen emocji, niezwykłej 
energii i wielu przebojów, które wylanso-
wała przez ponad ćwierć wieku swojej ar-
tystycznej działalności.  A na Walentynki od 
Serca zaprosi nas Galeria Stela. 14 lutego 
robiąc w Galerii zakupy za kwotę minimum 
50 zł w  godz. 12:00-18:00 a także zgłaszając 

się z paragonem do stoiska promocyjne-
go otrzymacie przytulankę w wersji mini. 

To jeszcze nie koniec – z okazji Walen-
tynek OFKA zachęca do wzięcia udziału 
w ekologicznej akcji ekowalentynki 2022. 
Zbiórka baterii przebiegać będzie 12 i 13 
lutego w godz. 10:00-14:00. Przypominamy 
również, że trwa Zakochaj się w... książ-
ce - konkurs walentynkowy. 

- może nie wszyscy jesteśmy przesad-
nie skorzy do świętowania Walentynek 
i poddawania się temu całemu serdusz-
kowemu szaleństwu, ale przecież każdy 
pretekst, żeby rozmawiać o książkach, 
zachęcać do ich przeczytania, a nawet je 
wygrać jest dobry! – zachęcają organiza-
torzy konkursowych zmagań. 

Dla przypomnienia – na Facebooku 
pojawiają się streszczenia lub fragmenty 
siedmiu opowieści o miłości – takich, któ-
re są już klasyką i takich trochę nowszych. 
Naszym zadaniem jest odgadnąć, o jaką 
książkę chodzi i przesłać swoją odpowiedź 
w wiadomości do strony.

informujemy również, że koncert Otwarty 
Klub śpiewa piosenki o miłości  odbędzie się 
w innym terminie, o którym poinformuje-
my niedługo. Bilety zachowują ważność. 

bSK

fot. Teatr im. A. Mickiewicza

jak zabawa to stand-up 
stand-up staje się coraz bardziej po-
pularną formą rozrywki, z pewno-
ścią wpływa na to charyzma twórców 
i bezpośredni monolog wygłaszany do 
publiczności. tu nie ma tematów tabu, 
czy wymyślnych dekoracji. Liczą się 
słowa, mimika, spontaniczność. 

Pod dostatkiem jest tu również kon-
trowersji, żartów, które powinniśmy trak-
tować z przymrużeniem oka, bo chodzi 
przecież o to, by rozbawić publiczność, 
doprowadzić do polemiki i reakcji na to, 
co dzieje się na scenie, ale też poza nią. 
W końcu stand-up rządzi się swoimi pra-
wami. czyż nie? 

Jeśli więc cenicie tego rodzaju poczucie 
humoru, jesteście otwarci na nowe dozna-
nia i chcecie przyjemnie spędzić czas – ta 
propozycja powinna Was zainteresować. 

Już niebawem, bo 15 lutego o godz. 
20:00 w cieszyńskim Ośrodku Kultury 
„Dom Narodowy” z nowym programem 
„moje tabu” wystąpi Katarzyna Piasecka 
(support: Rafał Sumowski.) 

„moje tabu”  to nowe historie, nowe 
spostrzeżenia i kawał śmiesznego programu. 
Wszystko w niezmiennie charyzmatycznej, 
bezpośredniej i bezkompromisowej formie. 
Tabu? Tak, ponoć o niektórych sprawach 
nie powinno się mówić, ale dla Kaśki nie 

ma świętości. Od lat wyznaje zasadę, że 
na scenie można wszystko. Nawet jeśli, 
albo tym bardziej - kiedy jesteś kobietą. 

To jednak nie koniec dobrej zabawy. 
22 lutego o godz. 20.00 zawita do cie-
szyna  magda Kubicka ze swoim nowym 
programem "każdy ma swoje wejhero-
wo". Stand-up odbędzie się w cOK „Dom 
Narodowy”.

Bilety dostępne na stronach: 
www.biletyna.pl
www.kupbilecik.pl 

bSK
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V ZJaZd oddZiału PowiatoweGo ZwiąZku osP rP w ciesZYNie

podsumowanie działalności osp w powiecie  
cieszyńskim w kadencji 2016-2021
8 stycznia 2022 roku odbył się V Zjazd oddziału Powiatowego Związku ochotniczych 
straży Pożarnych rP w cieszynie. była to także dobra okazja do podsumowania  
5 letniej działalności, co zostało przedstawione w biuletynie Zjazdowym. 
w dwunastu gminach powiatu cieszyńskiego funkcjonuje 68 ochotniczych straży 
pożarnych, w samym cieszynie jest ich 6. 

Od roku 2016 nastąpił znaczny wzrost 
liczby kobiet, które zostały członkinia-
mi OSP w powiecie cieszyńskim. W tym 
przypadku  przybyło 67 ochotniczek. 
W porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat 
przybyło także 255 członków młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych. Niestety 
w cieszynie spadła ilość członków OSP, 
jednakże równocześnie zanotowano naj-
większy w powiecie wzrost liczby członków 
młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – aż 
77 osób! Jest to niezwykle istotna infor-
macja w kontekście zapewnienia ciągło-
ści organizacyjnej ruchu pożarniczego.

Gratulacje należą się także zwycięzcom 
eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej “młodzież 
Zapobiega Pożarom”, gdzie uczniowie cie-
szyńskich szkół zajmują bardzo wysokie 
miejsca. W 2017 roku w grupie i (szkoły 
podstawowe) zwyciężyła Sara Heczko, 
a w 2018 i 2019 roku zwycięzcą grupy iii 
(szkoły ponadgimnazjalne) został dwu-
krotnie Paweł Legierski. Należy zaznaczyć, 
iż zawodnicy Turnieju wykazują się bar-
dzo wysokim poziomem wiedzy, dlatego 
wszystkim uczestnikom i ich opiekunom 
należą się słowa uznania oraz podzię-
kowania za wkład czasu i samozaparcia 
w przygotowaniach do turnieju.

W latach 2016-2021 (stan na 22.12 
2021) strażacy miasta cieszyn wyjechali 
samodzielnie do 353 zdarzeń, a ponadto 
wspólnie z PSP interweniowali 593 razy. 
W działania ratownicze podczas pożarów 
oraz usuwania skutków miejscowych 
zagrożeń ogółem zaangażowanych było 
5572 strażaków OSP.

Kolejnym ważnym tematem dla powia-
tu cieszyńskiego są szkolenia członków 
OSP, w których ogółem wzięło udział: 341 
osób (szkolenie podstawowe), 38 osób 
(szkolenie kierowców/konserwatorów), 
133 osób (szkolenie techniczne), 119 osób 
(szkolenie dowódców) oraz 30 osób (szko-
lenie naczelników). W cieszynie 28 osób 
ukończyło szkolenie podstawowe, 4 oso-
by szkolenie kierowców/konserwatorów, 
16 osób szkolenie techniczne, 13 osób 
szkolenie dowódców, 2 osoby szkolenie 
naczelników. łącznie 63 druhów zostało 
przeszkolonych.

W mijającej kadencji ochotnicze straże 
pożarne z terenu powiatu cieszyńskiego 
otrzymały za pośrednictwem Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w cieszynie 10.214.777,00 zł,  z czego łącz-
na kwota dotacji w mieście cieszyn opie-
wała  na 407.992.00 zł. Zakupiono także  
25 samochodów ratowniczo-pożarniczych, 
w tym jeden dla OSP cieszyn-Pastwiska.

Jednostki OSP jako pierwsze mają stycz-
ność z żywiołem i innymi zdarzeniami. Za 
ratowanie zagrożonego życia ludzkiego 

i wszelkiego mienia strażacy nie tylko 
zbierają pochlebne opinie, ale i plasują 
się w czołówce rankingu zaufania społe-
czeństwa. chcąc wyróżnić strażaków za ich 
niezwykle odpowiedzialną pracę w mieście 
cieszyn przyznano następujące medale: 
7 Złotych, 8 Srebrnych,12 Brązowych,  
20 Odznak „Strażak Wzorowy”, 1 medal 
im. Klemensa matusiaka oraz 1 medal 
im. Bolesława chomicza. Z kolei łącznie 
w powiecie cieszyńskim wyróżniono: 
Złotym Znakiem Związku 3-strażaków, 
Złotym medalem 53-strażaków, Srebr-
nym medalem 58-strażaków, Brązowym 
medalem 79-strażaków, Odznaką „Stra-
żak Wzorowy” 169-strażaków. medal im. 
Bolesława chomicza przyznano 5-straża-
kom, a medal im. Klemensa matusiaka 
9-strażakom.

Za trud i pracę włożoną w wykony-
wanie działania składamy serdeczne 
podziękowania zarówno władzom Od-
działu Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w cieszynie, 
jak i wszystkim druhom! 

MCZK

spotkanie dla seniorów
stowarzyszenie "Pomocna dłoń blisko 
ciebie" zaprasza seniorów na spotka-
nie z muzyką akordeonową na żywo. 
Wydarzenie odbędzie się we wtorek 22 
lutego o godz. 16:00 w siedzibie Stowa-
rzyszenia przy ul. Górny Rynek 12.
Będziemy gościć muzykoterapeutę, pana 
Sebastiana muchę. W jego wykonaniu 

usłyszymy m. in. melodie z lat 60/70 oraz 
arie operetkowe. Koncert odbędzie się 
w ramach comiesięcznych spotkań z cy-
klu "Bądźmy bliżej". Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
798 345 902." 

SToWARZYSZENIE "PoMoCNA dŁoń bLISKo CIEbIE"

foto. mat. pras
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nowy transgraniczny system  
wymiany informacji? 

o tym jak ważne jest zarządzanie in-
formacją transgraniczną i transnaro-
dową mogliśmy się przekonać m.in. 
na początku pandemii koronawiru-
sa. w euroregionie śląsk cieszyński, 
a także w pozostałych przygranicznych 
regionach informacje dotyczące np. 
problematyki związanej z pandemią, 
zwłaszcza możliwości przekraczania 
granicy przy wprowadzanych ogra-
niczeniach stały się głównymi zapy-
taniami kierowanymi do podmiotów 
zajmujących się współpracą transgra-
niczną, jak również przygranicznych 
samorządów. 

Stąd też w ramach poszukiwań spraw-
dzonych sposobów na zarządzenie in-
formacją znalazły się wideokonferencje 
z przedstawicielami EUWT Eurodystrykt 
PAmiNA zlokalizowanego na pograniczu 
francusko-niemieckim. - Organizacja wi-
deokonferencji miała na celu dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
modelowego zarządzania informacją 
transgraniczną na przykładzie funkcjo-
nującego od ponad 30 lat na pograniczu 
francusko-niemiecko-szwajcarskim siecio-
wego systemu informacji pn. iNFOBEST. 
Wymiana ta pozwoliła również na nowo 
spojrzeć na pierwotnie istniejący na po-
graniczu polsko-czeskim transgraniczny 
system informacji iNFOREG i nadać mu 
nowe funkcje – wyjaśnia Bogdan Ka-
sperek, dyrektor biura Stowarzyszenia 
„Olza”, polskiej części Euroregionu śląsk 
cieszyński.

czym jest inFoBest? 
- To sieć czterech biur utworzonych 

w latach 90. w obszarze Górnego Renu. 
mają one charakter publiczny i ogólno-
dostępny. Obsługiwane są przez dwu-
języczny personel, a  ich zadaniem jest 
udzielanie informacji i fachowych porad 
obywatelom, stowarzyszeniom, przed-
siębiorstwom, instytucjom publicznym, 
a także władzom samorządowym z Gór-
nego Renu w sprawach transgranicznych 
dotyczących Francji, Niemiec i Szwajcarii. 
Pełnią one rolę nieodpłatnych punktów 
konsultacyjnych między innymi w takich 
obszarach tematycznych jak: ubezpie-
czenia społeczne, zatrudnienie, system 
podatkowy, przeprowadzki do kraju są-

siedniego, szkolnictwo, ruch drogowy. Po-
magają obywatelom w załatwianiu spraw 
administracyjnych dotyczących kraju są-
siedniego, niwelując w ten sposób barierę 
językową i ułatwiając kontakt z danym 
urzędem. Przekierowują również klientów 
do instytucji, które są kompetentne w da-
nej dziedzinie. Działalność iNFOBESTÓW 
polega ponadto na rozpowszechnianiu 
sprawozdań i broszur informacyjnych, 
aktualizacji dwujęzycznej strony interne-
towej, organizowaniu transgranicznych 
spotkań, organizowaniu i moderowaniu 
seminariów informacyjnych, publikowa-
niu newsletterów. iNFOBESTY zwracają 
uwagę na rozbieżności w różnego rodzaju 
regulacjach narodowych i niosą pomoc 
w poszukiwaniu rozwiązań – wyjaśnia 
Agnieszka Olszewska ze Stowarzysze-
nia „Olza” w raporcie z wideokonferencji 
zrealizowanych od grudnia 2020 roku do 
lipca 2021 roku.

noWy transgraniczny 
system Wymiany 

inFormacji na ŚląsKu 
cieszyńsKim?

Wideokonferencje oraz analiza licz-
nych materiałów pozwoliły na pozyskanie 
bliższych informacji dotyczących syste-
mu wymiany informacji na pograniczu 
francusko-niemieckim, a tym samym 

opracowanie wskazówek i inspiracji dla 
podobnych działań, które mogłyby być 
realizowane na terenie Euroregionu śląsk 
cieszyński. - miejscem do tego typu lub 
podobnych działań mogłoby być na przy-
kład tworzone wspólnie przez miasta 
cieszyn i czeski cieszyn, a także Euro-
region śląsk cieszyński Transgraniczne 
centrum informacji Turystycznej, które 
ma powstać w ramach projektu „Szla-
kiem cieszyńskiego Tramwaju” przy  
ul. Zamkowej 1 w cieszynie - podsumowuje 
wirtualne wizyty Tomáš Balcar, dyrektor 
wykonawczy Regionalnego Stowarzysze-
nia Współpracy Terytorialnej, reprezen-
tującego czeską część Euroregionu śląsk 
cieszyński. 

Wideokonferencje z przedstawicielami 
EUWT Eurodystrykt PAmiNA odbywały się 
w ramach projektu „infoSpace” dofinan-
sowanego ze środków Funduszu mikro-
projektów Euroregionu śląsk cieszyński 
- Těšínské Slezsko Programu interreg 
V-A Republika czeska – Polska, realizo-
wanego wspólnie przez polską i czeską 
stronę Euroregionu śląsk cieszyński oraz 
stowarzyszenie człowiek na granicy. 

MAT. PRAS.

projekt "infospace" jest dofinansowany przez 
unię europejską ze środków Funduszu mi-
kroprojektów euroregionu Śląsk cieszyński.

mat. pras.
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ciesZYńskie kLubY sPortowe 

Freestyle Sports  
union cieszyn
stowarzyszenie Freestyle sports union cieszyn założone zostało w 2011 roku. 
Fsu union cieszyn tworzy grupa ludzi związanych ze sportami freestylowymi 
i ekstremalnymi, którzy swoją pasję i radość płynącą z ich uprawiania chcą 
przekazywać dzieciom, młodzieży i dorosłym. warto wspomnieć, że znaczna część 
pasjonatów tworzących stowarzyszenie związana była z pierwszym cieszyńskim 
klubem snowboardowym cieszyńskie centrum snowboardu, którego pierwszym 
prezezem był władysław Ligocki.  

Tworzący historię polskiego snowbo-
ardu ccS cieszyn był pierwszym klubem 
snowboardowym, w którym zrzeszeni byli 
przyszli cieszyński olimpijczycy - Rodzi-
na Ligockich. Stowarzyszenie zawiązane 
zostało dla upowszechniania i promocji 
kultury fizycznej i sportu w szczególno-
ści zaś dyscypliny snowboard. celem 
działalności klubu bazującego na wiedzy 
i doświadczeniu jego trenerów i działaczy 
jest rozwijanie i wspieranie sportowych 
talentów zrzeszonych zawodników, rozwój 
infrastruktury snowboardowej, przeciw-
działanie patologiom społecznym, szko-
lenie kadry trenerskiej, instruktorskiej 
i promocja miasta cieszyna.

Pierwszym prezesem Stowarzysze-
nia została Paulina Ligocka–Andrze-
jewska dwukrotna brązowa medalistka 
seniorskich mistrzostw świata (Arosa 
2007, Gangwoon 2009). Paulina Ligocka 
specjalizująca się w dyscyplinie freesty-
lowej Halfpipe jest Olimpijką z Turynu 
(2006), gdzie podczas ceremonii otwarcia 
igrzysk została pierwszą kobietą cho-
rąży Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej 

i Olimpijką z kanadyjskiego Vancouver. 
Opiekę trenerską w FSU cieszyn zapew-
niają doświadczeni trenerzy w tym m.in.: 
michał Andrzejewski, pedagog, licencjo-
nowany instruktor snowboardu Polskiego 
Związku Narciarskiego, instruktor teni-
sa ziemnego a także Władysław Ligocki 
z nadanym przez ministerstwo Sportu 
stopniem Trenera ii Klasy, trenerem Kadry 
Olimpijskiej Halfpipe w Turynie i Vanco-
uver. Wśród osób działających na rzecz 
Stowarzyszenia nie sposób nie wskazać 
Szczepana Ligockiego, doświadczonego 
trenera i wykwalifikowanego międzyna-
rodowego sędziego FiS. 

W ofercie Stowarzyszenia znajdzie-
my prowadzenie szkolenia sportowego 
w dyscyplinie snowboard pod kątem ka-
riery zawodniczej. Zajęcia snowboardowe 
prowadzone są w okolicznych ośrodkach 
narciarskich ale także - o ile warunki śnie-
gowe na to pozwalają, treningi odbywają 
się na stoku cieślarówka, gdzie wcześniej 
Stowarzyszenie dokonało odpowiedniej 
poprawy istniejących nasypów ziemnych 
służących do treningów freestylowych. 

Owocem pracy trenerskiej są liczne sukce-
sy sportowe podopiecznych FSU cieszyn. 
Zawodnicy osiągają wysokie rezultaty 
sportowe, zdobywając często miejsca 
medalowe w zawodach ogólnopolskich. 
medaliści Ogólnopolskiej Olimpiady mło-
dzieży michał Tadel, Kacper Repetowski, 
Filip mulawka, Natalia miś to tylko część 
wybitnych snowboardzistów, którzy roz-
poczynając karierę w kategorii młodzik, 
aż do młodzieżowca nieprzerwanie repre-
zentują Stowarzyszenie i miasto cieszyn. 
Szkolenie sportowe prowadzone jest 
w olimpijskich konkurencjach snowbo-
ardowych: Big Air, Slopestyle i Halfpipe. 

Freestyle Sports Union cieszyn to 
nie tylko zawodowstwo. Stowarzyszenie 
zajmuje się także prowadzeniem zajęć 
sportowo - rekreacyjnych w połączniu 
z zajęciami profilaktycznymi. Dedykowa-
ne dzieciom i młodzieży zajęcia obejmują 
różne dyscypliny sportu, m.in. tenis ziem-
ny, gry zespołowe, deskorolka, treningi 
gimnastyczne i akrobatyczne. Zajęcia 
prowadzone są na różnych obiektach 
sportowych w mieście. 

Paulina Ligocka, fot. FSU Bartek Tolasz, fot. FSU
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W ramach swojej działalności przed-
stawicie Stowarzyszenia przeprowadzi-
li szereg imprez sportowych o zasięgu 
lokalnym, ale i ogólnopolskim. Wśród 
tych wydarzeń wskazać należy m.in.: 
Snowboardowe mistrzostwa cieszyna, 
Puchar Polski, Ogólnopolską Olimpiadę 
młodzieży w dyscyplinie snowboard, 
deskorolkowe zawody Skate Day, czy też 
turnieje tenisowe dla dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie zaangażowane 
jest w projekt powstania w cieszy-
nie skateparku, który będąc kolejnym 
obiektem sportowym da możliwość 
trenowania sportów freestylowych. 
Wszystkich zainteresowanych uprawianiem 
snowboardu i uczestnictwem w zajęciach 
sportowych zapraszamy do kontaktu.  
michał Andrzejewski: 516 087 725. 

FSU CIESZYN

mistrzostwa polski w łyżwiarstwie 
figurowym za nami!
Hala widowiskowo-sportowa im. cie-
szyńskich olimpijczyków w dniach  21-23 
stycznia br. była areną zmagań młodych 
polskich łyżwiarzy figurowych, którzy 
rywalizowali w mistrzostwach Polski 
Juniorów, ii międzywojewódzkich mi-
strzostwach młodzików Południa oraz 
Pucharze cieszyna. 

całe wydarzenie sportowe było praw-
dziwym pokazem talentów i umiejętności 
ponad 210 zawodniczek i zawodników, 
którzy wzięli w nim udział. Poza atrakcyj-
nymi występami par tanecznych widzo-
wie mogli podziwiać współzawodnictwo 
solistek i solistów. cieszyły nas też dobre 
występy zawodniczek i zawodników Klu-
bu Sportowego „cieszyn”.

Mistrzostwa Polski Solistek – junior :
Noelle Streuli - mUKS Walley Plus Duo 

Warszawa
Anastazja Kołosińska – AZS AWF Ocho-

ta  Warszawa
Wiktoria małyniak – mUKS Walley Plus 

Duo Warszawa
mistrzostwa Polski Solistów – junior:
Jakub Lofek - UKłF Unia Oświęcim
Pavlo Klimin - AZS AWF Ochota Warszawa
Jakub Rosłaniec - AZS AWF Ochota 

Warszawa
Mistrzostwa Polski Pary Taneczne 

– junior:
Olivia Oliver / Joshua Andari - mKł łódź
Sofiia Dovhal / Wiktor Kulesza - mKS 

Axel Toruń

Arina Klimova / Filip Bojanowski - mKS 
Axel Toruń

W II Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików Południa świetne 
wyniki uzyskali zawodnicy KS ”Cieszyn” :

Wanda mrozek – iii miejsce w solist-
kach klasy srebrnej U 11,

mikołaj Słobodzian – i miejsce w soli-
stach klasy brązowej U 9.

Julia Jarco – iV miejsce w solistkach 
klasy brązowej U 9

Daria Słobodzian – Vi miejsce w solist-
kach klasy brązowej U 9

 W Pucharze cieszyna i miejsce w kla-
sie wstępnej U 7 zajęła Emma Kulig z cie-
szyńskiego klubu,  zaś w kategorii junior 
młodszy A  5 miejsce zajęła Julia mrozek 
a 6 miejsce Oliwia Gawęda. W kategorii 
junior młodszy B na 5 miejscu sklasyfiko-
wano Amelię Wojtynę również z cieszyna.

chcielibyśmy na ręce Pani Burmistrz 
Gabrieli Staszkiewicz przekazać serdecz-
ne podziękowania dla miasta cieszyn za 
okazaną pomoc w możliwości przepro-
wadzenia mistrzostw w nadolziańskim 
grodzie, a działaczom Klubu Sportowego 
„cieszyn” za ich bardzo dobrą organiza-
cję. Wyrażamy nadzieję na przychylność 
i współpracę miasta przy realizacji na-
stępnych wspólnych projektów z naszym 
Związkiem – powiedział po zawodach 
Jacek Tascher Prezes Polskiego Związku 
łyżwiarstwa Figurowego.

Organizatorami zawodów byli KS „cie-
szyn”, PZłF, miasto cieszyn i śląska Fe-
deracja Sportu w Katowicach.

Zadanie współfinansowane ze środ-
ków miasta cieszyn. 

ZARZąd KS CIESZYN

Kadra, fot. FSS

fot. organizator
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Fałszywe połączenia – tak możesz 
stracić pieniądze
w ostatnich miesiącach częstym spo-
sobem dokonywania przestępstw na 
szkodę klientów banków jest wyko-
rzystanie telefonicznego połączenia 
głosowego z osobą, która jest przeko-
nywana, że rozmawia z pracownikiem 
banku lub inną osobą godną zaufania 
(np. policjantem).

 Komenda Główna Policji, FincERT.pl – 
Bankowe centrum cyberbezpieczeństwa 
ZBP i Polska izba informatyki i Telekomu-
nikacji ostrzegają przed fałszywymi po-
łączeniami telefonicznymi przestępców 
podszywających się pod banki.

O tego rodzaju oszustwach mówi się 
phishing lub vishing. Nazwa jest połącze-
niem słów „voice phishing”, czyli phishing 
głosowy. celem jest pozyskanie poufnych 
informacji lub nakłonienie ofiary do wy-
konania określonych czynności (np. zain-
stalowania aplikacji dającej przestępcom 
zdalny dostęp do komputera ofiary).

Przestępcy bardzo dobrze potrafią 
posługiwać się technikami manipulacji. 
Ponadto w celu uwiarygodnienia kontak-
tu, potrafią na telefonie ofiary wyświe-
tlić numer telefonu lub nazwę zaufanej 
instytucji (np. banku). Oszuści przed wy-
konaniem połączenia przygotowują się 
do rozmowy, tak by była ona wiarygodna 
i uśpiła czujność klienta. Przede wszyst-
kim dokonują wyboru, za kogo poda się 
osoba dzwoniąca. Znane są przypadki, 
w których przestępcy podszywali się pod:

doradców bankowych,
dział techniczny lub bezpieczeństwa,
pośrednika,
przedstawiciela jednostek państwowych,
znajomego itp.
Następnie przestępca wybiera numer 

telefonu z  jakiego wykona połączenie,  
co skutkuje wyświetleniem na telefonie 
ofiary innego numeru telefonu lub nazwy 
kontaktu niż w rzeczywistości np. na te-
lefonie Klienta wyświetli się numer info-
linii jego banku. Pozwala na to technika 
określana jako spoofing numeru telefonu.

czym jest spooFing?

Spoofing polega na podszywaniu się pod 
inne urządzenie lub innego użytkownika, 
może dotyczyć m.in. numeru telefonu, 
ale także adresu e-mail, iP, nadawcy SmS 
i innych. Przestępcy wykorzystują znane 
sobie technologie, które oprócz podmia-
ny numeru telefonu pozwalają m.in. na:

wybór płci osoby dzwoniącej,
wybór pochodzenia,
wybór akcentu,
dodawanie efektów dźwiękowych,
zastosowanie menu głosowego.

Tak przygotowany przestępca wykonu-
je połączenie do ofiary i zgodnie z wcze-
śniej ułożonym scenariuszem rozpoczyna 
rozmowę. Najgroźniejszą bronią takiego 
przestępcy jest dobra umiejętność sto-
sowania socjotechniki. 

Każdy klient banku powinien pamiętać, 
że każdorazowo ma prawo zgłosić nie-
typową sytuację do banku, a w sytuacji 
podejrzenia, że doszło lub mogło dojść 
do popełnienia przestępstwa, również 
zawiadomić Policję.

KPP CIESZYN / REd. bSK

Ferie 2022 – bezpieczny autobus 
w związku ze zbliżającymi się feriami 
zimowymi policjanci ruchu drogowego 
w całym kraju podejmą działania zwią-
zane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
wyjeżdżającym. dużą uwagę mundu-
rowi zwrócą na kontrolę autobusów 
i kierowców wiozących dzieci na zimo-
wy wypoczynek. 

Biuro Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc 
prowadzenia kontroli autobusów oraz kie-
rowców autobusów przewożących dzieci 
i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten za-
wiera zestawienie punktów z terenu kraju 
wraz z numerami telefonów kontaktowych, 
gdzie można uzyskać informacje na temat 
możliwości przeprowadzenia doraźnych 
kontroli autobusów i kierowców.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformo-
wanie policjantów o planowanym wyjeździe 
z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki 
temu można uniknąć dłuższego oczeki-
wania na przyjazd patrolu Policji.

Na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl 
można sprawdzić podstawowe informa-
cje na temat autobusu: dane o badaniu 
technicznym, dane techniczne, informacje 
o polisie Oc.

W cieszynie miejsce kontroli znajduje 
się przy ul. Frysztacka 104 (teren parkingu 
przy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
„AUTOTEST”), numer telefonu kontakto-
wego: 47 857 35 26, 47 857 35 12. 

bRd KGP/bSK

na ratunek 
pojazdom
Zima to czas, w którym niskie tempe-
ratury mocno dają się we znaki - rów-
nież pojazdom. Straż miejska posiada 
urządzenie wspomagające rozruch sil-
nika i służy pomocą w razie potrzeby.  
Od początku roku zrealizowano już kilka 
takich zgłoszeń. Numer alarmowy pod 
którym można uzyskać pomoc 986. 

BSK

fot. pixabay
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segreguj z nami oleje jadalne!
wszystkie zużyte oleje i tłuszcze jadalne 
używane w gospodarstwie domowym
nadają się do recyklingu, a przetworzone 
mogą zostać wykorzystane do innych
celów. wystarczy przelać je do zwykłej 
plastikowej butelki typu Pet i wrzucić do
jednego z przeznaczonych do tego po-
jemników. dzięki temu zużyty olej nie 
dostaje się do kanalizacji, a my poma-
gamy chronić naszą planetę! 

jaKie oleje i tłuszcze 
można segregoWać ?

 Wszystkie oleje i oliwy (słonecznikowy, 
z oliwek, rzepakowy, sojowy, palmowy, 
kokosowy i inne), tłuszcze (masło, marga-
ryna lub smalec), a także oleje i tłuszcze 
pozostałe z sałatek, konserw, zalew ole-
jowych oraz marynat do grilla, smażenia 
i pieczenia.

dlaczego segregacja 
oleju jest Korzystna?
dbamy o nasze środowisko
zapobiegamy zatkaniu rur spustowych 

i awariom lokalnej sieci kanalizacyjnej
mamy wpływ na zmniejszenie pozio-

mu zanieczyszczeń ścieków,

dzięki recyklingowi zużytych olei poma-
gamy zredukować ilość emitowanego cO2

oszczędzamy zasoby naturalne i zmniej-
szamy zapotrzebowanie na uprawę ro-
ślin oleistych

przetworzony olej staje się surowcem 
do produkcji biopaliw stosowanych w lot-
nictwie i przemyśle samochodowym

jaK możesz zacząć 
segregoWać zużyty olej?

Segregacja oleju to nic trudnego, zamiast 
wylewania zużytego oleju do zlewu czy to-
alety przelewamy go do plastikowej butelki 
PET, kiedy butelka jest pełna zabieramy ją 
i wyrzucamy do najbliższego oznakowanego 
pojemnika przeznaczonego do segregacji.

Na stronie internetowej: 
www.segregujolej.pl znajduje się mapka 

z lokalizacjami pojemników.

Widzisz? To nic trudnego! Dołącz do 
nas i zacznij dbać o swoją planetę, każda 
kropla oleju ma znaczenie. 

SEGREGUjoLEj

cieszyn – naprawmyto.pl
widzisz problem w swoim mieście? 
Zgłoś go! w kilku krokach wyślesz 
zgłoszenie, które trafi bezpośrednio 
do odpowiedniej komórki w urzędzie 
miejskim, bez zbędnej biurokracji. Na-
stępnie śledź postępy przez internet.

Po zgłoszeniu alertu dostajesz na bie-
żąco informacje o postępach w sprawie – 
która komórka w urzędzie się nią zajmuje 
i jak zmienia się status zgłoszenia. Dzięki 
NaprawmyTo.pl naprawianie najbliższej 
przestrzeni staje się naprawdę proste 
(W wyszukiwarce należy wpisać adres: 
naprawmyto.pl).

Na chwilę obecną naprawionych zo-
stało 252 usterek i problemów, w trak-
cie realizacji jest aktualnie 80 kolejnych.  
To dowód na to, że szybkie zgłaszanie za-
obserwowanych w najbliższym otoczeniu, 
w przestrzeni publicznej usterek - za po-
mocą aplikacji NaprawmyTo.pl sprawdza 
się, przede wszystkim jednak możemy do-
konać zgłoszenia nie tylko na komputerze 
za pośrednictwem strony internetowej, ale 
również przy użyciu naszych telefonów.  
To wpływa na szybkość reakcji. 

Przypomnijmy - infrastruktura, bezpie-
czeństwo, budynki, przyroda, inne – w Na-
prawmyTo.pl zgłaszane uwagi podzielone 
zostały na kilka kategorii. 

Warto również wspomnieć, że kwestie 
wymagające natychmiastowej interwencji, 
zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu, 
powinny być zgłaszane odpowiednim służ-
bom bezpośrednio i niezwłocznie. Pozosta-

łe, takie jak np. uszkodzona ławka, zgłosić 
można poprzez aplikację. Oczywiście nie 
wszystkie zgłaszane sprawy należą do 
kompetencji Urzędu miejskiego w cieszy-
nie, ale w takich przypadkach z pewnością 
zgłoszona informacja opatrzona zostanie 
adnotacją, gdzie ze wspomnianym proble-
mem można się udać. 

bSK
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cieszyńska Rada Seniorów
iNFormacJa burmistrZa miasta ciesZYNa o wYborZe i składZie 

ciesZYńskieJ radY seNiorÓw Z dNia 26 stYcZNia 2022 roku 
Na podstawie par. 5 statutu cieszyńskiej rady seniorów burmistrz miasta cieszyna podaje do publicznej wiadomo-
ści informację o wyborze i składzie cieszyńskiej rady seniorów

skład cieszyńskiej rady seniorów w kadencji 2022-2025

w skład cieszyńskiej rady seniorów zostały wybrane następujące osoby:

1. Lucyna Bałandziuk

2. Halina Bocheńska

3. Halina Budzińska

4. Janina cichomska

5. Janina Kamińska

6. Andrzej mleczko

7. ilona Pawlik

8. Renata Szotek

9. Teresa Wałga
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Zmiana godzin otwarcia kasy
uPrZeJmie PrZYPomiNamY o ZmiaNie GodZiN otwarcia kasY 
docHodoweJ urZędu mieJskieGo w ciesZYNie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2021 roku kasa dochodowa Urzędu miejskiego w cieszynie znajdująca 
się przy ul. Srebrnej 2, służąca do obsługi poboru podatków, opłat i dochodów budżetowych, jest otwarta w godzi-
nach: poniedziałek 13:00-16:00; wtorek – piątek 9:00-12:00.

ZacHęcamY do PłatNości eLektroNicZNYcH 
Pandemia cOViD-19 niezaprzeczalnie zmieniła funkcjonowanie wielu obszarów naszego życia. Wspieramy działania 
mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego w trosce o mieszkańców oraz pracow-
ników bardzo zachęcamy – jeśli jest to możliwe – do regulowania wszelkich płatności poprzez bankowość elektroniczną.

Nieruchomości – ogłoszenia
burmistrZ miasta ciesZYNa iNFormuJe, że PrZeZNacZoNo do 

ZbYcia, w drodZe beZPrZetarGoweJ:
 nieruchomość gruntową, położoną w rejonie ul. Frysztackiej, oznaczoną jako działka nr 113/3 obr. 64 o pow. 0,0076 

ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1c/00103690/3 Sądu Rejonowego  w cieszynie, 
 nieruchomość gruntową, położoną w rejonie ul. Frysztackiej, oznaczoną jako działka nr 113/2 obr. 64 o pow. 0,0072 

ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1c/00103690/3 Sądu Rejonowego  w cieszynie,

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w cie-
szynie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Um w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 
dni, tj. od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r.

 
burmistrZ miasta ciesZYNa iNFormuJe, że PrZeZNacZoNo do ZbYcia, 
w drodZe beZPrZetarGoweJ: 

 nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Wesołej, oznaczoną jako działka nr 95/1 obr. 22 o pow. 0,0196 ha zapisana 
w księdze wieczystej nr BB1c/00064398/0 Sądu Rejonowego  w cieszynie,

 nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Odległej, oznaczoną jako działka nr 43/4 obr. 59 o pow. 0,0162 ha, zapisaną 
w księdze wieczystej nr BB1c/00053015/2 Sądu Rejonowego w cieszynie,

 nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Pięknej, oznaczoną jako działka nr 91/5 oraz nr 95/2 obr. 22 o łącznej pow. 
0,0329 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1c/00064398/0 Sądu Rejonowego  w cieszynie.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w cie-
szynie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Um w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 
dni, tj. od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 16 lutego 2022 r.

 
burmistrZ miasta ciesZYNa iNFormuJe, że PrZeZNacZoNo do ZbYcia, 
w trYbie PrZetarGu NieoGraNicZoNeGo: 

 nieruchomość gruntową położoną przy ul. Siennej, zabudowaną obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej 
gazu średniego ciśnienia, oznaczoną jako działka nr 7/34 obr. 38 o pow. 0,0433 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 
BB1c/00030840/7 Sądu Rejonowego w cieszynie. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w cieszynie oraz na 
stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Um w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 26 stycznia 
2022 r. do dnia 16 lutego 2022. 
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Konsultacje społeczne
uPrZeJmie iNFormuJemY o koNsuLtacJacH sPołecZNYcH:

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu miasta cieszyna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowni-
czych, szkoleniach i ćwiczeniach (4 lutego 2022 roku - 18 lutego 2022 roku), Zarządzenie Nr 0050712.2022 
Burmistrza miasta cieszyna z dnia 2 lutego 2022 roku 

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady miejskiej cieszyna 
w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miej-
scach (od 8 lutego 2022 – 21 lutego 2022) 

 z mieszkańcami cieszyna projektu uchwały Rady miejskiej cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach (od 8 lutego 2022 – 21 lutego 2022). 
Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 7 lutego 2022 roku.

ZakońcZYłY się koNsuLtacJe Z miesZkańcami ciesZYNa
 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady miejskiej cieszyna w sprawie 
zmiany uchwały nr XLiii/436/18 Rady miejskiej cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca 
cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 r.)

Raport z przeprowadzonych konsultacji  został opublikowany w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu miejskiego 
w cieszynie oraz na stronie internetowej cieszyna: www.cieszyn.pl

 konsultacje projektu uchwały Rady miejskiej cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXViii/320/21 z dnia 29 kwietnia 
2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne 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 zakończyły się 24 
stycznia 2022 roku. 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami cieszyna oraz Raport z przebiegu konsultacji z radami 
działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opublikowany na stronie internetowej cieszyna oraz na stro-
nie internetowej BiP Urzędu miejskiego w cieszynie.

 projektu uchwały Rady miejskiej cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla mia-
sta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej 
w roku 2022.

(Zarządzenie 0050.15.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku) w terminie od 24 stycznia 2022 
roku do 24 stycznia 2022 roku.

Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji umieszczony został na stronie internetowej cieszyna w za-
kładce „Aktualności” oraz w BiP Urzędu miejskiego w cieszynie, w zakładce: Konsultacje.

 projektu uchwały Rady miejskiej cieszyna 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 0050.12.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku) w terminie od 24 stycznia 2022 
roku do 24 stycznia 2022 roku.

Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji umieszczony został na stronie internetowej cieszyna w za-
kładce „Aktualności” oraz w BiP Urzędu miejskiego w cieszynie, w zakładce: Konsultacje. 
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Praca w Urzędzie miejskim
burmistrZ miasta ciesZYNa oGłasZa NabÓr: 

 na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w wydziale spraw obywatelskich i działalności Gospodar-
czej w Urzędzie miejskim w cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Szczegółowe informacje zostały zamiesz-
czone na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”. Termin dostarczenia dokumentów: 14.02.2022 r. w godzinach pracy 
Urzędu.

 na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji siecią komputerową, bazami danych, aplikacjami i sprzę-
tem w wydziale organizacyjnym w Urzędzie miejskim w cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Szczegółowe informacje zostały 
zamieszczone na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”. Termin dostarczenia dokumentów: 17.02.2022 r. w go-
dzinach pracy Urzędu.

Punkt szczepień
Z dNiem 8 LuteGo NastąPiła ZmiaNa LokaLiZacJi weJścia do 
PuNktu sZcZePień PowsZecHNYcH w HaLi widowiskowo – 
sPortoweJ

Szczepienia mają miejsce w tym samym budynku jednak dojście do Punktu Szczepień odbywać się będzie schodami 
zewnętrznymi, a nie jak do tej pory przez główny hol. 

Osoby z ograniczeniami ruchowymi proszone są o skorzystanie z windy znajdującej się wewnątrz Hali (wejście głów-
nymi drzwiami).

 

Kryteria dochodowe w mOPS
krYteria docHodowe w PomocY sPołecZNeJ PodLeGaJą werY-

FikacJi co 3 Lata, Z uwZGLędNieNiem wYNiku badań ProGu iNterweNcJi 
socjaLnej. 
Badania progu interwencji socjalnej dokonuje instytut Pracy i Spraw Społecznych. 1-go stycznia  2022 roku weszło 
w życie  rozporządzenie Rady ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów docho-
dowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem prawo do świadczeń 
z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł mie-
sięcznie oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł. Pomocy społecz-
nej udziela się osobom i rodzinom, które spełniają powyższe kryteria jak również wtedy gdy znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzi-
nach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywioło-
wej lub ekologicznej. 

Od 1-go stycznia 2022 roku ulega zmianie m. in. maksymalna wysokość zasiłku stałego  i wynosi 719 zł oraz kwota 
dochodu z ha przeliczeniowego w wysokości 345 zł

 zamieszczone na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”. Termin dostarczenia dokumentów: 17.02.2022 r.  
w godzinach pracy Urzędu.
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sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

sportowa akcja Zima - szczegóły na 
www.sport.cieszyn.pl)

oCKIr
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

11.02, g. 17:00 Zabawy i strategie regulu-
jące emocje - warsztaty dla rodziców dzieci 
do 10. roku życia 

24.02, g. 18:30 Kąpiel w dźwiękach gon-
gów i mis tybetańskich - koncert

Inne
11.02, g. 17:00 Aromaterapia w infek-

cjach dróg oddechowych (Pracownia 
Galimatias, ul. mostowa 4)

12.02, g. 10:00 Warsztaty wokalne 
z wokalistką i kompozytorką Kasią Zarębą 
(Fundacja Rodzinna SiEmANKO!, ul. Szero-
ka 3, zapisy tel. 577 912 179)

12-13.02, g. 10:00-14:00 Akcja "Ekowa-
lentynki - czyli kochamy recykling" cieszyn 
2022 (OFKA, Wzgórze Zamkowe)

15.02, g. 17:00 Tanie intuicyjny z ele-
mentami budowy świadomości ciała 
z "ciałoczułość" Kasią Koczwarą (Fundacja 
Rodzinna SiEmANKO!, ul. Szeroka 3, zapisy 
tel. 577 912 179)

16.02, g. 17:00 Twórczy relaks - artete-
rapia grupowa dla dorosłych (Pracownia 
Galimatias, ul. mostowa 4) 

16.02, g. 17:00 "Ruch&muzyka" zajęcia 
ruchowo-muzyczne dla dzieci (Fundacja 
Rodzinna SiEmANKO!, ul. Szeroka 3, zapisy 
tel. 577 912 179)

18.02, g. 17:00 "Żywienie małego spor-
towca: - wykład trenera personalnego jeża 
w formie (Fundacja Rodzinna SiEmANKO!, 
ul. Szeroka 3, zapisy tel. 577 912 179)

21.02, g. 17:00 Słuchowisko na żywo: Kaj 
i Gerda, czyli Królowa śniegu (Fundacja 
Rodzinna SiEmANKO!, ul. Szeroka 3, zapisy 
tel. 577 912 179)

24.02, g. 17:00 Organiczna pielęgnacja 
ciała (Pracownia Galimatias, ul. mostowa 4)

muZeum drukarstwa ul. Głęboka 50, 
otwarte od 10:00 do 16:00; nieczynne od 
soboty do poniedziałku

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

13.02, g. 17:30 Spektakl „Dom Otwarty” 

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

13.02, g. 16:00 Spektakl "Znaczek miło-
ści" 

14.02, g. 18:00 Kasia Kowalska The best 
of - akustycznie 

bIblIoteKa
mIejsKa
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

14.02 manufaktura uczuć - świętujemy 
Walentynki w Bibliotece 

22.02, g. 10:00-11:30 ABc komputera - 
kurs dla seniorów 

22.02, g. 17:00 Piotr Roszak. Kaktusy - 
moja pasja (prelekcja multimedialna)

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

24.02, g. 17:00 Spotkanie Szersznikow-
skie: otwarcie wystawy "Lato 1920" 

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

KawIarnIa avIon
www.knihovnatesin.cz/pol

14.02, g. 17:00 Dyskusyjny Klub czytel-
ników (obowiązuje rezerwacja miejsc, tel. 
+420 558 711 961)

17.02, g. 17:00 Podróże bliskie i daleki. 
Tunezja: wspaniałe widoki i smaczna 
kuchnia (obowiązuje rezerwacja miejsc, 
tel. +420 558 711 961)

KIno "pIast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

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

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.

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

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

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

13.02, g. 18:00 Koncert Walentynkowy 
„Otwarty Klub śpiewa piosenki o miłości”

15.02, g. 17:00 Wernisaż wystawy prac 
artystycznych członków Polskiego Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków z Rc „SAP’ 
2022 PL/cZ”

16.02, g. 17:00 Dyskusyjny Klub Propo-
zycji – Władysława magiera „Paweł Hulka-
-Laskowski – wybitny tłumacz przygód 
Szwejka i Jego związki z cieszynem”

19.02, g. 19:00 Koncert muzyki chrze-
ścijańskiej – 5. urodziny zespołu Ahawa

23.02, g. 18:00 Otwarcie wystawy 
„Ludzie torfowisk” Pracowni Sezonowej – 
Joanna Zdzienicka, Paweł Szeibel

24.02, g. 10:00 Dzień Kreplika

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

25.02, g. 17:00 Prezentacja pt. "Zagadki 
odrestaurowanego w Książnicy cieszyń-
skiej XiX-wiecznego projektu fasady 
Pałacu Saskiego w Warszawie" - w ramach 
cyklu "cymelia i osobliwości ze zbiorów 
Książnicy cieszyńskiej"
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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.
 

bezpłatny informator urzędu miejskiego 
w cieszynie, issN: 1234-1746, 
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JuLiaN ma obecnie 9 
miesięcy. Jest trochę 
strachliwy, nie daje się 
złapać. Zawsze przy-
chodzi zaciekawiony, 
ale trzyma bezpieczny 
dystans. Lubi się bawić 
i spać na kanapie. 
korzysta z kuwety książ-
kowo. Jest wykastrowany, 
zaszczepiony i odroba-
czony, testy FiV/FeLV ma 
ujemne. ma nieodwra-
calnie uszkodzone jedno 
oczko, ale trochę na nie 
widzi. dobrze dogaduje 
się z innymi kotami. 
Ponieważ jest kotem 
wycofanym, najlepiej 
odnajdzie się w domu, 
gdzie jest już inny kot 
lub w dwupaku z siostrą 
mają. kontakt w sprawie 
domu tymczasowego lub 
adopcji kotów: Patrycja, 
tel. 605 118 117.

Jeśli ktoś z was poszuku-
je do adopcji radosnego 
pieska, to my serdecznie 
polecamy uroczego, bisz-
koptowego NordieGo! 
obiecujemy, że wniesie 
do waszego domu wiele 
radości! Nordi to bardzo 
radosny i przyjazny psiak 
domagający się pieszczot 
i zabawy jak to młody 
piesek. do innych psów 
nastawiony przyjaźnie, 
chętny do zabawy. Jako, 
że energia go rozpiera - 
idąc na smyczy ciągnie 
przed siebie, ale po prawie 
godzinie spaceru luzuje 
i  jest już spokojniejszy. 
Nordi to pies około 4-let-
ni, krótkowłosy, śred-
niej wielkości, w kłębie 
ma około 45 cm. Numer 
ewidencyjny: 295/2021. 
kontakt w sprawie spa-
ceru lub adopcji: kasia, 
tel. 782 717 771.
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cieszyńskie ślady  
dra henryka jordana
Niedawno zapytano mnie, co wspólnego z cieszynem miał słynny lekarz Henryk 
Jordan, odpowiedź na to pytanie była nieoczywista i nie mam pewności, czy została 
udzielona w sposób wyczerpujący, faktem jednak jest, że nawet dzisiaj ślady po 
doktorze odnaleźć można po obu stronach olzy. 

Dr Henryk Jordan (1842-1907) był gine-
kologiem podobnie jak związany z cieszy-
nem Hermann Hinterstoisser (1861-1932). 
Być może te dwie wybitne postacie poznały 
się, kiedy w 1892 r. dr Hinterstoisser po 
przeniesieniu do rezerwy, na krótko za-
trudniony został w krakowskim szpitalu 

garnizonowym. W tym czasie dr Henryk 
Jordan był już uznanym krakowskim le-
karzem oraz profesorem na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, gdzie pełnił dwukrotnie 
funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego. 
Podobnie jak dr Hinterstoisser, dr Jordan 
był autorem licznych publikacji naukowych 
ponadto redagował czasopismo „Przegląd 
Higieniczny”. Był równie zaangażowany 
w działalność polityczną, będąc radnym 
miasta Krakowa oraz posłem w galicyj-
skim Sejmie Krajowym, co w społeczną, 
gdzie wśród licznych aktywności należy 
wyróżnić wspieranie Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” oraz propagowanie 
zdrowego i aktywnego stylu życia wśród 
młodzieży.  

Dr Jordan promował wprowadzanie 
do szkół lekcji gimnastyki oraz zakłada-
nie publicznych ogrodów zabaw i gier ru-
chowych dla dzieci, wkrótce nazywanymi 
ogródkami jordanowskimi. Był pionierem 
tego stylu wychowania w Europie, pierw-
szy ogród założył w Krakowie już w 1889 r. 
całe założenie zostało urządzone z istnym 
rozmachem. Na 22 ha postawiono m.in. 
basen, 12 boisk, przyrządy do ćwiczeń 
gimnastycznych, labirynt, zadaszone sale, 
prysznice, oraz mleczarnię. W uznaniu za-
sług decyzją rady miejskiej park nazwano 
imieniem fundatora i tak też jest do dzisiaj. 
Krakowski park dla młodzieży prędko zy-
skał grono entuzjastów, podobne założono 
m.in. we Lwowie, Warszawie oraz cieszynie.  

Park Adama Sikory położony nad Olzą 
pomyślany był jako przeniesienie idei jor-
danowskich do cieszyna, choć miał służyć 
nie tylko najmłodszym a integrować całą 
lokalną polską społeczność. Adam Sikora 
(1846-1910) w 1909 r. przekazał macierzy 
Szkolnej 15 tysięcy koron, dzięki czemu 
zakupiono blisko 3 hektarową działkę 
w Sibicy i rozpoczęto urządzanie parku. 
Obok drzew i krzewów w parku uprawia-
no poletka z warzywami, zainstalowano 
kręgielnie, wyznaczono teren pod plac 
do tańców, boisko do ćwiczeń, założono 
staw, postawiono pawilon restauracyjny 

i muzyczny. Ze spotkań i festynów tamże 
organizowanych dochód wolą fundatora 
przeznaczany miał być na pomoc ubo-
giej młodzieży polskiej. W 1913 r. w par-
ku postawiono pomniejszoną 10-krotnie 
wieżę piastowską wykonaną z otoczaków 
pochodzących z Olzy, zaś w 1935 r. przy 
wejściu stanął pomnik Adama Sikory zbu-
rzony przez Niemców w 1939 r. To z parku  
w 1914 r. wymaszerował Legion śląski, 
traktując dotychczasowy ogródek jorda-
nowski jako miejsce formacji oraz ćwiczeń. 

Oczywiście działalność społeczna Adama 
Sikory nie ograniczyła się do założenia waż-
nego dla polskiej społeczności parku, był on 
także współzałożycielem zorganizowanego 
w 1891 r. cieszyńskiego koła Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, pełnił rolę skarb-
nika. Wśród inicjatorów założenia cieszyń-
skiego „Sokoła” wymienia się również dra 
Jordana, także fundatora niezbędnych do 
ćwiczeń przyborów gimnastycznych. Tym 
samym inspiracja do założenia ogródka 
jordanowskiego w cieszynie wydaje się 
być czytelna. co więcej już na pierwszym 
walnym zebraniu cieszyńskiego „Sokoła” 
24 października 1891 r. mianowano dra 
Jordana honorowym członkiem. intere-
sujące, że dla upamiętnienia jego zasług 
przeznaczono dlań w cieszynie w 1939 r. 
ulicę dawniej honorującą Friedricha Fröbela 
(1782-1852), twórcę systemu wychowania 
przedszkolnego. 

Ulica dra Henryka Jordana wciąż jest 
obecna w topografii cieszyna w prze-
ciwieństwie jednak do pamięci o zasłu-
gach jej patrona położonych dla rozwoju 
cieszyńskiego „Sokoła” oraz inspiracji dla 
powstania Parku Sikory. 

jAN PAWEŁ boRoWSKI

MUZEUM ŚLąSKA CIESZYńSKIEGo

ZdjęCIE: MINIATURA WIEŻY PIASToWSKIEj  
WYKoNANA WG. PRojEKTU WIKToRA HoLCZAKA,  

ZE ZbIoRÓW MŚC


