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Od burmIStrza 

Pomagamy ukrainie

szanowni mieszkańcy,
dZIękuję! jestem niezwykle wzruszo-

na i podbudowana postawą wszystkich 
osób, które dosłownie z godziny na godzi-
nę ruszyły z pomocą na rzecz uchodźców 
z ukrainy, a także biorą udział w zbiórce 
darów, które dostarczane są do ogarnię-
tego wojną kraju. kolejny raz los wystawia 
nas na próbę. kolejny raz sprawdzane są 
nasze reakcje w obliczu zagrożenia, na 
które nie byliśmy przygotowani. nikt nie 
wierzył, że po doświadczeniach XX w. 
możliwa jest wojna w europie. Historia 
zatacza koło i od naszych reakcji zależy, 
czy się powtórzy.

dziękuję, że tak szybko odpowiedzieli-
ście na nasze apele. że korzystacie z adresu 
mailowego: ukraina@um.cieszyn.pl. że 
tyle osób zaoferowało nocleg, opiekę me-
dyczną, wsparcie psychologiczne, usługi 
tłumaczeniowe. udało nam się stworzyć 
bogatą bazę danych, z której cały czas ko-
rzystamy. mamy świadomość, że pomoc 
obywatelom ukrainy to – odwołując się do 
metafory – nie sprint, a maraton. dlatego 
uspokajam osoby, które zgłosiły swoje 
usługi, że jeśli teraz się nie odzywamy, nie 
znaczy to, że nie skorzystamy z oferowanej 
pomocy za kilka dni, być może tygodni. 

dziś adres ukraina@um.cieszyn.pl służy 
także do zgłaszania potrzeb uchodźców 
z ukrainy. Wystarczy wysłać maila z listą 
potrzebnych produktów i danymi kontak-
towymi. Wtedy my, po skompletowaniu 
paczki, uzgodnimy termin odbioru. 

po raz kolejny prawo nie nadąża za ży-
ciem. nie ma wypracowanej ścieżki admi-
nistracyjnej. Zapowiadana jest specjalna 
specustawa. kolejny raz sprawdzają się 
inicjatywy oddolne, ale apeluję o zadba-
nie o niezbędne formalności. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, uchodźcy 
z ukrainy w pierwszej kolejności kwatero-
wani są w obiektach wyznaczonych przez 
wojewodę śląskiego oraz władze powiato-
we. na ten moment nie wszystkie miejsca 
w tych budynkach są zajęte.

niezwykle ważne jest zadbanie o for-
malności. jeśli daliście dach nad głową 
uchodźcom, upewnijcie się, jakie doku-
menty potwierdzające tożsamość mają 
ze sobą (czy mają wizję bądź zezwolenie 
na pobyt w polsce). jeśli nie, pomóżcie 
im skontaktować się ze strażą granicz-
ną i złożyć wniosek o status uchodźcy.

Zgodnie z rządowymi komunikatami, 
wszystkie osoby, które uciekły przed woj-
ną z terenu ukrainy i posiadają zaświad-
czenie wystawione przez straż graniczną 
rp lub też w dokumencie podróży mają 
odcisk stempla straży granicznej rp 
z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie 
korzystać z polskiej opieki medycznej 
i służby zdrowia.

numer pesel można wyrobić w urzę-
dzie miejskim w Wydziale spraw oby-
watelskich i działalności gospodarczej  
(ul. kochanowskiego 14) – tel. do działu 
ewidencji ludności: tel. 33 4794 373.

uczniowie z ukrainy w wieku obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są 
przyjmowani do szkół publicznych oraz 
obejmowani nauczaniem na warunkach 
dotyczących obywateli polskich. przyję-
cie do szkoły jest możliwe w ciągu całego 
roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której 
kontynuowana jest nauka, odbywa się na 
podstawie sumy ukończonych lat nauki 
szkolnej za granicą.

przyjmowanie uczniów przybywających 
z zagranicy jest uregulowane na poziomie 
ustawowym. W procesie tym nie ma zna-
czenia prawna podstawa pobytu ucznia 
na terenie polski. dzieci z ukrainy mogą 
się zapisać do szkoły podstawowej zgod-
nie z obowiązującymi w naszym mieście 
obwodami. szczegółowych informacji 
udziela centrum usług Wspólnych koor-
dynujące działanie szkół podstawowych 
i przedszkoli – tel. 33 4794 330.

cudzoziemcy, którzy nie posługują się 
językiem polskim w stopniu umożliwiają-
cym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 
z  języka polskiego, realizować naukę 
w formie oddziału przygotowawczego, 
w którym proces nauczania jest dosto-
sowany do potrzeb i możliwości eduka-
cyjnych uczniów,

korzystać z pomocy osoby władającej 
językiem kraju pochodzenia zatrudnio-
nej w charakterze pomocy nauczyciela,

korzystać z dodatkowych zajęć wy-
równawczych w zakresie przedmiotów 
nauczania organizowanych przez organ 
prowadzący szkołę.

decyzję o przyznaniu danej formy wspar-
cia podejmuje dyrektor szkoły w porozu-
mieniu z organem prowadzącym szkołę.

uczniowie cudzoziemscy mogą być ob-
jęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w związku z doświadczeniem migracyj-
nym. pomoc polega na rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indy-
widualnych możliwości psychofizycznych 
i czynników środowiskowych wpływają-
cych na funkcjonowanie ucznia. pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole 
organizuje dyrektor.

zachęcam na bieżąco do śledze-
nia naszej strony internetowej www.
cieszyn.pl i zaglądania do specjalnej 
zakładki “UkraINa УКРАЇНА”, gdzie 
publikujemy najnowsze informacje 
i wdrażane rozwiązania.

dbajmy o siebie, nie traćmy wrażliwo-
ści. Za wszystko, co do tej pory udało się 
zrealizować, jeszcze raz dziękuję – wszyst-
kim wolontariuszom, mieszkańcom zrze-
szonym w grupy wsparcia, organizacjom 
pozarządowym, działającym nieformalnie, 
w pojedynkę i zespołowo. dziękuję straży 
miejskiej za organizację zbiórki, miejskiemu 
ośrodkowi pomocy społecznej za koordy-
nację wydawania paczek, miejskiemu Za-
rządowi dróg za udostępnienie miejskich 
Hal targowych na magazyn, miejskiemu 
centrum Zarządzania kryzysowego za ko-
ordynację wszystkich działań, Wydziałowi 
kultury i promocji miasta za koordynację 
przepływu informacji. 

przed nami wiele wyzwań, ale wierzę, 
że nie zabraknie nam sił, zapału, a nasi 
goście z ukrainy znajdują w cieszynie tak 
dziś potrzebne poczucie bezpieczeństwa 
i wytchnienie od trudnych doświadczeń 
wojennych. 

 gabrIELa 
staszkIewIcz

Burmistrz cieszyna

adres mailowy 
ukraina@um.cieszyn.pl 

służy także do zgłaszania 
potrzeb uchodźców 

z Ukrainy. wystarczy 
wysłać maila z listą 

potrzebnych produktów 
i danymi kontaktowymi. 
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NaJwaŻNIeJsze INForMacJe – przYpoMINaMY!

potrzebujesz przedmiotów ze zbiórki? 
Napisz maila, ustalimy odbiór!

jeśli masz w swoim domu obywateli 
ukrainy, albo pomagasz uchodźcom na 
własną rękę, możesz zwrócić się do urzę-
du miejskiego w cieszynie o przekazanie 
rzeczy zebranych w ramach zbiórki – za-
równo ubrań, środków czystości, jak i żyw-
ności i innych niezbędnych przedmiotów. 
Wyślij maila na adres ukraina@um.cie-
szyn.pl – w dalszych krokach zostanie 
z tobą ustalony termin i sposób odbioru 
potrzebnych rzeczy.

zgłosiłeś się do pomocy, a twój telefon 
milczy? Nie martw się, jesteś w bazie.

Zgłosiłeś, że chcesz przyjąć pod swój 
dach obywateli ukrainy albo pomóc w inny 
sposób, a twój telefon nadal milczy? nie 
martw się, nikt cię nie zignorował – twoje 
zgłoszenie znajduje się w bazie i będziemy 
kontaktować się z tobą w razie potrzeby. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
uchodźcy z ukrainy w pierwszej kolejno-
ści kwaterowani są w obiektach wyzna-
czonych przez wojewodę śląskiego oraz 
władze powiatowe. 

dzieci z Ukrainy przyjmowane są do 
szkół i przedszkoli na tych samych za-
sadach, co obywatele polscy.

dzieci przebywające w cieszynie przyj-
mowane są bezpośrednio przez dyrekto-
rów przedszkoli, na wolne miejsca, bez 
względu na miejsce zamieszkania. 

W celu zapisania dziecka do szkoły 
podstawowej należy zgłosić się do dy-
rektora szkoły, w obwodzie której miesz-
ka dziecko. dzieci mogą zostać przyjęte 
również do szkoły innej niż obwodowa, 
jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami. 

Informacji udziela centrum usług Wspól-
nych, ul. ratuszowa 1, cuw@um.cieszyn.pl.

ciągle trwa zbiórka na rzecz obywa-
teli ukrainy.

nadal można oddawać przedmioty do 
siedziby straży miejskiej w ramach zbiór-
ki dla obywateli ukrainy. Zaktualizowana 
lista rzeczy potrzebnych dla uchodźców 
jest następująca: rzeczy dla niemowląt 
i małych dzieci (butelki, smoczki, chus-
teczki nawilżane itp.), bielizna osobista dla 
dzieci oraz dorosłych, małe butelki z wodą 
mineralną, żywność „instant” z długim 

terminem przydatności, kapcie, klapki, 
artykuły medyczne, leki przeciwbólowe 
i inne dostępne bez recepty, latarki czo-
łówki, koce termiczne, termosy, power-
banki. przekazując dary, zwróć uwagę na 
to, aby produkty były nowe oraz posiadały 
długi termin ważności. Ważne – ubrania 
oraz przetwory nie są już przyjmowane. 

korzystaj z oficjalnych źródeł informacji.
przypominamy, że na stronie cieszyn.pl 

znajduje się specjalna zakładka, w której 
publikowane są wszystkie ważne infor-
macje związane z uchodźcami z ukrainy: 
www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/page-
s/1460,ukraina

Inne ważne informacje znajdziesz także 
na stronach rządowych: 

www.gov.pl/web/ua-pl
pomagamukrainie.gov.pl
 – możesz także zadzwonić na spe-

cjalną infolinię +48 47 721 75 75, a także 
infolinię urzędu Wojewódzkiego +48 32 
606 32 32 (poniedziałki, środy, czwartki 
i piątki – od 7:30 do 15:30, wtorki – od 
7:30 do 18:00). 

reD. ab

Шановні громадяни України!
Війна, яка зараз триває у Вашій 

країні є великою трагедією не лише 
для громадян України, представників 
інших національностей, які проживають 
в Україні, але і всієї Європи та світу. Це 
поразка дипломатії та політиків.

Атака з боку Росії є актом агресії, що 
до 24 лютого, після досвіду ХХ-го ст., 
здавався неможливим в цивілізованому 
світі ХХІ ст. 

Мені дуже шкода, що Ви опинилися в 
Цешині за таких обставин. Сподіваюся, 
що в нашому місті Ви знайдете відчуття 
безпеки та спокій, які сьогодні так потрібні. 
Ми докладаємо зусиль, щоб максимально 
ефективно організовувати допомогу, 
враховуючи теперішні потреби, але і 
усвідомлюємо, що її слід планувати на 
більш тривалий період. Ми готові, щоб 
Ваші діти пішли в школу і дитячий садок. 
Це надзвичайно важливо, щоб вони 
перебували серед однолітків, могли 
розвиватися і грати разом.

Для Вас доступна електронна пошта: 
ukraina@um.cieszyn.pl, за якою Ви 
можете звернутися за необхідними 
повсякденними речами та харчовими 
продуктами. Залишіть свої контактні 
дані, щоб домовитися про передачу 
посилки. За цією адресою можете також 

звернутися за допомогою перекладача, 
серед наших волонтерів є люди які 
розмовляють українською. Тут можете 
надсилати запитання про всі справи, у 
яких вам потрібна підтримка. Наскільки 
зможемо, намагатимемося допомогти.

Зараз, як цешинська громада, 
намагаємося полегшити цей важкий 
досвід і підтримати Вас, щоб ви не 
втратили віру в людей і добро.

З побажанням 
Gabriela staszkiewicz 

Бургомістр міста Цешин

drodzy obywatele ukrainy! 
Wojna, która dotyka Wasz kraj jest nie-

wyobrażalną tragedią nie tylko obywateli 
ukrainy, mieszkających w Waszym kraju 
innych narodowości, ale całej europy 
i świata. jest porażką dyplomacji i polity-
ków. atak rosji jest aktem agresji, czymś 
co do 24 lutego wydawało się niemożliwe 
po doświadczeniach XX w. i w cywilizo-
wanym świecie XXI w. 

jest mi niezwykle przykro, że w takich 
okolicznościach znaleźliście się w cieszynie. 
mam nadzieję, że znajdziecie w naszym 
mieście tak potrzebne dziś poczucie bez-
pieczeństwa i spokój. dokładamy starań, 
by pomoc organizować w sposób możliwie 

najsprawniejszy, mając na uwadze potrze-
by chwili, ale także mając świadomość, 
że powinny być zaplanowane na dłuższy 
czas. jesteśmy przygotowani, by Wasze 
dzieci chodziły do przedszkola i szkoły. to 
niezwykle ważne, by przebywały wśród 
rówieśników i mogły się wspólnie roz-
wijać i bawić. 

cały czas do Waszej dyspozycji jest 
adres mailowy: ukraina@um.cieszyn.pl, 
gdzie możecie składać zapotrzebowanie na 
potrzebne produkty codziennego użytku, 
żywność. Zostawcie do siebie dane kon-
taktowe, ustalimy odbiór paczki. pod ten 
adres można zgłaszać się także w kwestii 
pomocy tłumacza, mamy wśród wolonta-
riuszy osoby mówiące po ukraińsku. można 
tu zgłaszać wszystkie sprawy, w których 
potrzebujecie wsparcia. W miarę naszych 
możliwości, postaramy się pomóc. 

W tym czasie jako społeczność cieszy-
na staramy się złagodzić to trudne do-
świadczenie i sprawić, by czas w naszym 
mieście był wspierający, byście nie tracili 
wiary w człowieka i dobro. 

 Z ciepłymi pozdrowieniami. 
Gabriela staszkiewicz 

bUrmistrz miasta cieszyna 

Tłumaczenie: Agata Gruszka
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Chorwacja pisana historią 
i krajobrazem 
22 marca o godz. 17:00 Biblioteka Miejska w cieszynie zaprasza na prelekcję 
zbyszka pawlika „chorwacja pisana historią i krajobrazem”. prezentacja powstała 
na bazie kilku podróży do tego kraju – pierwsza obejmowała zagrzeb i jeziora 
plitwickie, następna środkową i południową dalmację, a ostatnia – Istrię.

W chorwacji można się zachwycić za-
równo historią, która ma swój początek 
w rzymskim imperium, jak i niesamowitymi 
krajobrazami, stąd tytuł prelekcji.

W czasie naszej retrospekcyjnej podróży 
zobaczymy niektóre zabytki przyrody i histo-
rii wpisane na listę unesco, powędrujemy 
górskimi szczytami Velebitu, zajrzymy do 
starożytnych twierdz, przeżyjemy szaleń-
czy zjazd nad górskimi przepaściami, pod-
glądniemy życie mieszkańców oraz owoce 
ich pracy, w tym ciekawostki w rodzaju „co 
chorwacja dała światu?” prześledzimy też 
historię jugosławii, aż po tragiczny roz-
pad w 1991 r. i utworzenie na jej gruzach 
państw narodowych. całość zajmie ok. 1,5 
godziny. Zapraszamy! 

biblioteka miejska

Wielkanocny Kiermasz Rzemieślniczy
od 25 marca do 16 kwietnia na cieszyń-
skim rynku odbędzie się wielkanocny 
kiermasz rzemieślniczy. weekend han-
dlowy z dodatkowymi stoiskami jest 
planowany w dniach 9-10 kwietnia. 

cieszyński ośrodek kultury „dom na-
rodowy” organizuje, jak co roku, kiermasz 
handlowy poprzedzający Święta Wielka-
nocne. stoiska stałe z przeróżnymi wiel-
kanocnymi artykułami będą dostępne 
codziennie w godz. 10:00-18:00, natomiast 
w ostatni weekend przed świętami na 
rynku pojawi się więcej stoisk oferują-

cych rozmaite produkty. W związku z tym 
cok "dom narodowy" zaprasza chętnych 
wystawców na weekend handlowy 9-10 
kwietnia! Zgłoszenia przyjmowane są do 
4 kwietnia pod numerem telefonu 512 185 
013 lub adresem e-mail: a.siedlaczek@
domnarodowy.pl. Zapraszamy! 

cok

Poezja – po co?
z okazji Światowego dnia poezji cie-
szyńska studnia literacka zaprasza na 
poetyckie popołudnie pt. „poezja – po 
co?”, które odbędzie 16 marca o godz. 
17:00 w sali konferencyjnej Biblioteki 
Miejskiej w cieszynie. 

Zapraszamy do spędzenia czasu przy 
kawie i wierszach teresy chwastek, joan-
ny gawlikowskiej, Beaty kalińskiej, ewy 

łokuciejewskiej, andrzeja macury, Hen-
ryka pasternego, krystyny roszak, jolanty 
skóry oraz teresy Waszut. W programie 
znajdzie się również prezentacja doty-
cząca jubileuszu pięciolecia cieszyńskiej 
studni literackiej oraz wyniki ankiety, co 
na temat poezji sądzi młode pokolenie 
cieszyniaków. 

biblioteka miejska w cieszynie

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

fot. org.
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Jak pies z kotem 
Biblioteka Miejska w cieszynie – oddział dla dzieci ogłasza XIII edycję 
Międzynarodowego konkursu literackiego z cyklu „zostań pisarzem z…”. 
tegorocznym patronem konkursu jest autorka niezwykle popularnej serii książek 
„kocia szajka” – agata romaniuk!

czy to prawda, że relacje psów i ko-
tów nie układają się najlepiej? czy może 
istnieją dowody, iż nasi domowi pu-
pile potrafią świetnie się dogadywać, 
szczególnie w tajemniczych i ważnych 
sprawach? Zapraszamy do literackiej 
dyskusji ze znanym powiedzeniem "żyć 
jak pies z kotem".

konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych i obejmuje dwie 
kategorie wiekowe:

I kategorIa – uczniowie klas 4-6; 
II kategorIa – uczniowie klas 7-8.
Zadaniem uczestników konkursu 

jest napisanie krótkiego opowiadania 
na wyżej opisany temat, spełniającego 
następujące warunki formalne:

objętość pracy – maksymalnie 2 str. a4,
czcionka – arial, rozmiar 12.
do składanych prac należy dołączyć 

następujące dane: 

tytuł pracy,
imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
nazwa szkoły i klasa, 
formularz zgłoszeniowy.
Wydrukowane prace konkursowe na-

leży oddać do 8 kwietnia w oddziale dla 
dzieci Biblioteki miejskiej lub przesłać na 
adres: Biblioteka miejska w cieszynie,  
ul. głęboka 15, 43-400 cieszyn.

uroczyste rozstrzygnięcie, wręczenie 
nagród laureatom oraz spotkanie z pa-
tronem konkursu odbędzie się w sie-
dzibie Biblioteki miejskiej w cieszynie 
w czerwcu br. 

szkoła, która dostarczy na konkurs 
największą liczbę prac, otrzyma nagro-
dę specjalną – zaproszenie na spotkanie 
autorskie z agatą romaniuk oraz pakiet 
zawierający wszystkie tomy serii kocia 
szajka. 

biblioteka miejska

zapraszaMY!

koncert cieszyńskich 
Gwiazdeczek

stowarzyszenie mażoretek „cieszyń-
skie gwiazdeczki” zaprasza na koncert 
Wiosenny, który odbędzie się w piątek, 
25 marca o godzinie 16:00 w sali wido-
wiskowej cok "dom Narodowy" . Bilety 
na koncert są do nabycia przed każdym 
treningiem u instruktorek oraz będą do 
kupienia przed koncertem w cenie 15 
(normalny) i 10 (ulgowy) złotych.

Zespół tworzą trzy grupy wiekowe: mi-
nikadetki (5-7 lat) i kadetki baton (8-11 lat), 
prowadzone przez maję rymanowską oraz 
kadetki pompon (8-11 lat) i juniorki (11-14 
lat), które trenuje dagmara rymanow-
ska. grupa ćwiczy w domu narodowym 
w poniedziałki w godz. 16:00-19:00, we 
wtorki w godz. 17:00-19:00 oraz w środy 
w godz. 16:00-18:00. „cieszyńskie gwiaz-
deczki” chętnie występują na imprezach 
okolicznościowych, balach, uroczysto-
ściach miejskich czy zawodach sporto-
wych. managerem i opiekunem zespołu 
jest anna Wysocka.  

 cok

szkoła dla rodziców
Fundacja rodzinna sIemanko zaprasza 

na bezpłatną szkołę dla rodziców i szkołę 
rodzenia, dedykowaną przyszłym rodzi-
com i dziadkom, którym będzie starać się 
pomagać w przygotowaniu psychicznym 
i fizycznym do porodu i rodzicielstwa. 

Bezpłatne spotkania w Fundacji rodzin-
nej sIemanko odbywać się będą w każdy 
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. W pla-
nach min. spotkania z położną rodzinną, 
fizjoterapeutą, doradcą laktacyjnym, le-
karzem pediatrą, lekarzem ginekologiem, 
położnikiem, psychologiem, magistrem 
rehabilitacji, doradcą chustonoszenia, 
doradcą ds. bezpieczeństwa dzieci w sa-
mochodzie, doradcą ds. wyboru wózków 
dziecięcych, brafitterką, ratownikiem 
medycznym przeprowadzającym kurs 
pierwszej pomocy i wiele innych. 

udział w zajęciach jest bezpłatny, jed-
nak ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc obowiązują zapisy: Fundacja ro-
dzinna sIemanko, ul. szeroka 3, cieszyn,  
tel.: 790 471 608, e-mail: siemankofun-
dacjacieszyn@gmail.com.  

orG.

dyskusyjny klub 
propozycji

koło nr 2 macierzy Ziemi cieszyńskiej 
„mały jaworowy” i cieszyński ośrodek 
kultury „dom narodowy”, w ramach 
dyskusyjnego klubu propozycji za-
praszają na spotkanie z  Ireną kwaśny  
pt. „Historia kamienic na cieszyńskim 
rynku”. Wydarzenie odbędzie się w śro-
dę, 16 marca, o godzinie 17:00 w cok 
"dom Narodowy".  

cok

Agata Romaniuk, fot. MT
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Wałka 1942 –  
współczesność i pamięć 
20 marca minie 80 lat od 
największej zbiorowej 
egzekucji o charakterze 
pokazowym na Śląsku 
cieszyńskim podczas II 
wojny światowej, kiedy 
to w parku „pod wałką” 
w cieszynie Niemcy 
powiesili 24 członków 
polskiego ruchu oporu. 
tego dnia o godzinie 
13:30, bezpośrednio 
po oficjalnych 
uroczystościach przy 
pomniku pomordowanych, 
w sali wystaw czasowych 
Muzeum Śląska 
cieszyńskiego zostanie 
otwarta wystawa „wałka 
1942 – współczesność 
i pamięć”. 

egzekucja „pod Wałką” była efektem 
dekonspiracji jesienią 1941 r., systematycz-
nie dziesiątkowanego już w poprzednich 
miesiącach, cieszyńskiego inspektoratu 
Związku Walki Zbrojnej. końcem sierpnia 
w trzanowicach w ręce gestapo wpadła 
zredagowana przez „grupę potysza” ulotka, 
w której mowa była m.in. o nieoficjalnych 
obchodach rocznicy wybuchu wojny. W po-
łowie listopada w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku niemcy ujęli jedną z łączniczek 
cieszyńskiej komórki Związku odwetu, 
co rozpoczęło falę szeroko zakrojonych 
aresztowań działaczy polskiego podziemia 
w regionie. 8 grudnia schwytany został sam 
Franciszek potysz, następca pawła musioła 
(aresztowanego już w marcu) na stanowi-
sku kierownika cieszyńskiego inspektoratu 
ZWZ, w którego rzeczach znaleziono do-
datkowo listy zaprzysiężonych członków 
organizacji. sprawę ułatwiali też niemcom 
miejscowi kolaboranci, ochoczo wskazujący 
osoby najbardziej sprzeciwiające się oku-
pacji (taki proceder miał zresztą miejsce 
od początku wojny). sami hitlerowcy stale 
musieli wykazywać się gorliwością w wy-
szukiwaniu wrogów rzeszy i udowadniać, 
że są potrzebni na miejscu celem utrzymy-
wania ładu, by uniknąć wysyłki na front.

Faktem jest jednak, że ruch oporu na 
terenie landkreis teschen działał prężnie, 
mimo dużo trudniejszych warunków niż na 
większości terenów polski pod okupacją 
(m.in. skomplikowane stosunki narodowo-
ściowe, strategiczne znaczenie regionu). 
By ostatecznie złamać ducha walki wśród 
miejscowej ludności polskiej, 20 marca 
1942 r. w parku „pod Wałką” w cieszynie, 
niemcy zorganizowali pokazową egzekucję 
24 członków polskiego podziemia działa-
jących na terenie niemal całego powiatu 
(dodatkowo 2 osoby pochodziły z czecho-
wic w landkreis Bielitz). żadna z ofiar nie 
miała podpisanej volkslisty. Większość 
z nich została przywieziona do miasta 
dzień wcześniej z więzienia policyjnego 
w mysłowicach, gdzie oskarżeni przeszli 
ciężkie śledztwo i wzięli udział w farsie 
pozorującej rozprawę przed „specjalnym 
sądem doraźnym” w katowicach, w której 
można było otrzymać tylko jeden wyrok 
– śmierć. transportowani przez miasto 
ciężarówką śpiewali polskie pieśni patrio-
tyczne oraz wznosili okrzyki „my zginiemy, 
ale ojczyzna nie zginie!”. W cieszynie dołą-
czyli do reszty skazańców przebywających 
w miejscowym więzieniu, gdzie cała grupa 
spędziła ostatnią noc w życiu. 

makabryczne widowisko rozgrywało się 
od godziny 16, a jego świadkami było ok. 
6 tys. osób – w większości polaków spro-
wadzonych przez okupantów na miejsce 
kaźni z okolicznych miejscowości. przed 
wyjazdem z więzienia na miejsce kaźni 
skazańcy otrzymali zastrzyki w języki, żeby 
nie mogli wznosić żadnych okrzyków. po 
przewiezieniu do parku przy ówczesnej ulicy 
georga von schönerera, kaci wyprowadzi-
li ich na polanę z gigantyczną szubienicą. 
każdy z nich miał związane z tyłu ręce. po 
odczytaniu długiej listy aktów gwałtu na 
III rzeszy wraz z wyrokiem – wpierw po 
niemiecku, a następnie po polsku – nie-
szczęśników wprowadzono grupowo na 
szafot, z którego na sygnał ich strącono. 
po egzekucji ciała jeszcze przez ponad 
dwie godziny wisiały na miejscu zbrodni. 
Hitlerowcy w tym czasie pojechali na uro-
czysty bankiet do hotelu „germania”. po 
zdjęciu z szubienicy, ciała wywieziono do 
oświęcimia, gdzie spalono je w miejsco-
wym krematorium.

choć rozbicie cieszyńskiego inspektoratu 
ZWZ na przełomie 1941 i 1942 r. poskut-
kowało jego likwidacją i podporządkowa-
niem powiatu rybnickiemu inspektoratowi 

ZWZ pod kierownictwem jana margicioka 
(do jego aresztowania 26 stycznia 1943 r.), 
egzekucja pod Wałką nie spełniła swojego 
zadania sterroryzowania miejscowych po-
laków. Świadczy o tym chociażby fakt, że 
w późniejszym czasie w regionie odbywały 
się podobne „spektakle” z szubienicami 
w roli głównej, choć na nieco mniejszą 
skalę – w Istebnej (26 października 1943 
r., 5 osób), mostach k. jabłonkowa (26 paź-
dziernika 1943 r., 10 osób), nawsiu (14 lu-
tego 1944 r., 5 osób), oldrzychowicach (5 
czerwca 1944 r., 5 osób), pietwałdzie (19 
września 1944 r., 5 osób), suchej górnej 
(18 lipca 1944 r., 5 osób) oraz Zabrzegu 
(27 maja 1942 r., 5 osób).

drugim – prócz historii samej egzekucji 
przedstawionej na szerszym tle – tematem 
wystawy „Wałka 1942”, jest pamięć o tym 
wydarzeniu, ze szczególnym uwzględnie-
niem dziejów pomnika postawionego na 
miejscu kaźni. dodatkowo w środę 30 
marca o godz. 17:00 w muzeum Śląska 
cieszyńskiego odbędzie się korespondu-
jące z wystawą spotkanie szersznikowskie, 
podczas którego jej autor Wojciech Święs 
wygłosi prelekcję „Wałka 1942 – fakty  
nieoczywiste”. 

wojciech Święs 
mUzeUm Śląska cieszyńskieGo

WAŁKA 1942
WSPÓŁCZESNOŚĆ I PAMIĘĆ

20 III 2022 – 29 V 2022
Galeria Wystaw Czasowych 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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proJekt  „cIeszIt – těšIt” 

Modernizacja Cieszyńskiego 
centrum Informacji 
Miasto cieszyn, jako 
partner realizowanego 
aktualnie projektu „cieszIt 
– těšIt”, rozpoczęło główne 
działania zaplanowane 
do przeprowadzenia 
w cieszyńskim centrum 
Informacji.

jednym z najważniejszych działań pro-
jektowych w obu miastach jest adaptacja 
pomieszczeń informacji turystycznych. 
niedawno otwarty został zmodernizo-
wany punkt informacji turystycznej na 
ulicy głównej, przy moście przyjaźni 
w czeskim cieszynie. obecnie przystą-
piono do prac modernizacyjnych w na-
szym mieście. adaptacja naszego cen-

trum została zaplanowana od 1 marca 
i zgodnie z planem potrwa do połowy 
kwietnia br. Wiąże się to z przejściowy-
mi uniedogodnieniami, ponieważ w tym 
okresie cieszyńskie centrum Informacji 
będzie nieczynne.

W tym czasie zapraszamy do odwie-
dzania Informacji turystycznej na Wzgó-
rzu Zamkowym.

jako rezultat prowadzonych prac 
powstanie większa, bardziej dostępna 
przestrzeń, pozwalająca na obsługę 
mieszkańców i  turystów na znacznie 
wyższym poziomie. W ramach projektu 
realizowane są prace związane z infra-
strukturą teletechniczną, elektryczną 
i wodno-kanalizacyjną, prace tynkarskie 
i malarskie. dzięki temu zaadaptowa-
na przestrzeń zyska nowy wygląd. Za-
planowano również zakup elementów 
wyposażenia – regałów, szafek, biurek.

projekt cieszIt – těšIt jest współfi-
nansowany ze środków europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego progra-
mu Interreg V-a republika czeska-pol-
ska w ramach Funduszu mikroprojektów 
euroregionu Śląsk cieszyński – těšínské 
slezsko i budżetu państwa. 

kpm

czeskI cIeszYN: zMIaNY w MIeJskIeJ streFIe zaBYtków
W 2014 roku historyczne centrum 

miasta, w tym obszar między rzeką, li-
nią kolejową, alejami masaryka i ulicą 
strzelniczą, zostało ogłoszone przez 
ministerstwo kultury republiki czeskiej 
miejską strefą Zabytkową czeskiego cie-
szyna (mpZ). skutki wprowadzenia kom-
pleksowej ochrony zabytków zaczynają 
powoli pojawiać się w przestrzeni miasta. 

W niektórych przypadkach są one 
widoczne na pierwszy rzut oka, innym 
razem są to niepozorne naprawy drob-
nych elementów, które w zgiełku dnia co-
dziennego mogą pozostać niezauważone.

Zacznijmy od jednej z kultowych bu-
dowli miasta – kościoła najświętszego 
serca jezusowego w parku masaryka. 
od 2020 roku odrestaurowana została 

fasada kościoła i wieża, prace potrwają 
jeszcze kilka lat. na zdjęciach obok przed-
stawiamy porównanie stanu elewacji 
przed rozpoczęciem prac w styczniu 2020 
oraz po remoncie w listopadzie 2021.

remont ten, wymagający pod wzglę-
dem konstrukcyjnym i finansowym, jest 
finansowany przez parafię rzymskokato-
licką w czeskim cieszynie, ministerstwo 
kultury, miasto czeski cieszyn oraz Wo-
jewództwo morawsko-Śląskie. miasto 
czeski cieszyn przekazało w 2020 r. dota-
cję w wysokości 252.215 cZk na remont 
elewacji, a w 2021 r. – 180 000 cZk. 

mGr. miroslav morawiec

specjalista Ds. rozwojU terytorialneGo  
i opieki naD zabytkami

Przed zmianami, fot. mat. pras.

Wizualizacja Cieszyńskiego Centrum Informacji po remoncie.

Wizualizacja Cieszyńskiego Centrum Informacji po remoncie.

Po zmianach, fot. mat. pras.
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oszczędzaJ wodę, korzYstaJąc z deszczówkI! proJekt ockIr
„Złap H2o W cH2cH(cH3)”, to projekt 

Fundacji aktywności społecznej cie-
szynianka w ramach konkursu Fundacji 
mIla p.t. “30 grantóW na 30 lat Bp 
W polsce". W ramach projektu zorga-
nizowano akcję edukacyjną dotyczącą 
oszczędzania wody oraz powstały m.in. 
miejsca ze zbiornikami na deszczówkę, 

przy blokach mieszkalnych: 
– ul. chopina 24, 
– ul. moniuszki 22, 
– ul. św. jerzego 11, 
– ul. górna 29 c, 
– ul. Hallera 2, 
– ul. kraszewskiego 1a, 
– ul. skrzypka 1, 

– ul. Barteczka 29, 
– ul. popiołka 5, 
– ul. Brożka 2 (budynek gospodarczy 

obok), 
– ul. Brożka 25.
Zachęcamy do korzystania. oszczę-

dzaj wodę, wykorzystując deszczówkę. 
ockir

Śląska Rzecz: ruszył nabór 
zamek cieszyn zaprasza do zgłaszania projektów w kolejnej edycji konkursu Śląska 
rzecz. zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Śląska rzecz to konkurs doceniający 
wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe.

 – W nieustannie zmieniającej się rzeczy-
wistości, po niełatwych doświadczeniach 
ostatnich dwóch lat, utwierdziliśmy się 
w przekonaniu, że wartości przyświeca-
jące organizacji konkursu Śląska rzecz są 
wciąż aktualne! doceniamy w nim lokal-
ność połączoną z odwagą myślenia poza 
schematami i gotowością do reagowania 
na potrzeby ludzi. Wierzymy, że mądre 
i odpowiedzialne projektowanie jest po-
trzebne, by móc poprawiać jakość życia – 
informują organizatorzy konkursu. – ale 
ważne jest działanie zespołowe, na przy-
kład projektantów z firmami, instytucja-
mi lub organizacjami trzeciego sektora.

Zamek zaprasza do udziału firmy, 
projektantów, organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne. kategorie konkurso-
we to: produkt, grafika użytkowa, usługa, 
wystawiennictwo. Zgłaszane projekty 
muszą być wdrożone w życie w 2021 roku 
w woj. śląskim i/lub opolskim (nie dotyczy 
kategorii „wystawiennictwo”).

ogłoszenie wyników i gala wręczenia 
nagród zaplanowane są na 3 czerwca. 

zamek cieszyn / reD. ab

Uwaga! zgłoszenia nadesłane do 18 mar-
ca – koszt uczestnictwa: 200 zł, od 19 do 
31 marca 2021 – 300 zł. Formularz zgło-

szeniowy znajduje się na stronie interne-
towej: rejestracja.slaskarzecz.pl. 

Graduation Projects od 20 lat 
pierwszy przegląd prac dyplomowych 
odbył się 20 lat temu. w 2002 roku 
redakcja kwartalnika projektowego 
„2+3d” zaprosiła absolwentów polskich 
uczelni projektowych do zaprezento-
wania swoich dyplomów. wówczas na-
desłano 45 zgłoszeń, spośród których 
wybrano 7 prac do publikacji na łamach 
kwartalnika. 

W 2010 roku przegląd zyskał między-
narodowy charakter, a do udziału zapro-
szono dyplomantów z czech i słowacji. 
Wtedy też zmieniła się jego nazwa na 
graduation projects.

rok później grono uczestników posze-
rzyło się o dyplomantów z Węgier oraz 
współorganizatora z tego kraju – plus mi-
nus Inteligence. W 2017 roku włączyły się 
również międzynarodowe centra designu: 
Hungarian design council, cZecHdesIgn 
i slovak design center, a rolę organizatora 
wiodącego przejął Zamek cieszyn. 

przegląd od początku nie miał charak-
teru klasyfikacji konkursowej – nie ustala 
się kolejności miejsc, nie przyznaje nagród. 

dyplomy są oceniane w dwóch kate-
goriach: 

2d – grafiki użytkowej (w tym projek-
towania stron www, użytkowych projek-
tów aktywnych, czy aplikacji ekranowych) 

3d – wzornictwa przemysłowego 
(z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła 
lub ceramiki). 

konkursowe jury wybiera określoną 
liczbę dyplomów do prezentacji na wysta-
wie, w katalogu oraz na stronie graduation 
projects. uczestnikami mogą być dyplo-
manci kierunków projektowych z czech, 
polski, słowacji i Węgier oraz obywatele 
tych państw studiujący poza krajami grupy 
Wyszehradzkiej. można zgłaszać zarówno 
prace licencjackie, jak i magisterskie. 

do 20. edycji przeglądu zgłoszono 312 
dyplomów (131 – 3d i 181 – 2d), z których 
zakwalifikowano do wystawy 30 prac. Wy-
stawę Graduation projects 2021 można 
oglądać w zamku cieszyn od 11 marca 
do 22 maja 2022. wernisaż zaplanowano 
na 11 marca 2022, godz. 16:00. uwaga! od 
25.04 do 6.05.2022 – w czasie przeglądu 
Filmowego "kino na granicy" – wystawa 
będzie niedostępna dla odwiedzających. 
Informacje: www.graduationprojects.eu 
oraz www.zamekcieszyn.pl. 

zamek cieszyn / reD. mt
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Mistrzostwa w łyżwiarstwie 
figurowym 
od 18 do 20 marca Hala widowiskowo-sportowa 
im. cieszyńskich olimpijczyków będzie areną 
zmagań łyżwiarzy figurowych, którzy wezmą 
udział w Młodzieżowych Mistrzostwach polski 
oraz organizowanych po raz dwunasty w cieszynie 
ogólnopolskich zawodach piastowski piruet.

przez trzy dni zawodnicy będą prezen-
towali swoje umiejętności jazdy figurowej 
w konkurencji solistek i solistów oraz par 
sportowych. oprócz najlepszych w polsce 
młodzieżowców w zawodach wystąpią 
zawodnicy w kategoriach juniorów i mło-
dzików reprezentujący niemalże wszystkie 
polskie kluby łyżwiarskie, w tym oczywiście 
z ks „cieszyn”. Wystąpią również łyżwiarze 
figurowi z tj „slavoj” czeski cieszyn. gościć 
będziemy również zawodników rywalizu-
jących w kategoriach amatorskich.

tradycyjnie, w trakcie zawodów, wybrani 
przez sędziów zawodnicy otrzymają sta-
tuetki za „najpiękniejszy piruet”.

Zawody będzie można również oglądać 
online w transmisji na żywo na kanale pZłF 
nayoutube.

szczegółowy program całych zawodów 
ustalony zostanie po zamknięciu przyjmo-
wania zgłoszeń i dostępny będzie na stronie 
sport.cieszyn.pl. organizatorami imprezy 
są ks „cieszyn”, pZłF i miasto cieszyn.

Wstęp na zawody wolny! serdecznie 
zapraszamy.

Zadanie współfinansowane ze środków 
miasta cieszyn i starostwa powiatowego 
w cieszynie. 

orG.

zapisy do 12. Cieszyńskiego 
FoRTUnA Biegu
W końcu, po dwóch latach 
oczekiwania, wznowione 
zostały zapisy do Biegu 
Głównego 12. Cieszyńskiego 
FoRTUnA Biegu, który 
odbędzie się 24 kwietnia. 

Zapisywać się można drogą elektro-
niczną na stronach www.datasport.
pl oraz www.fortuna.bieguliczny.pl do 
dnia 11 kwietnia 2022 roku lub do wy-
-czerpania limitu 1400 nadanych nume-
rów startowych (posiadających status: 
zgłoszony i opłacony). opłata starto-
wa wynosi 65 złotych i można ją uiścić 
wyłącznie za pośrednictwem płatności 
elektronicznych bezpośrednio po inter-
netowej rejestracji.

przypominamy, że osoby które zapisały 
się do biegu głównego, dokonały opłaty 
startowej i mają na dany numer starto-
wy, nie muszą powtórnie się zgłaszać. 
W związku z planowaną modernizacją 
stadionu miejskiego przy al. j. łyska 21 

i ograniczeniem dostępu do infrastruk-
tury odbędzie się tylko bieg główny.

Bieżące i ważne informacje będą za-
mieszczane na stronach: www.fortuna.
bieguliczny.pl oraz na sport.cieszyn.pl, 
a także na fanpage’ach na Facebooku: 
sportowycieszyn oraz cieszyńskiFor-
tunaBieg.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału 
w 12. cieszyńskim Fortuna Biegu! 

orG.

w skrócIe

więcej sportu na 
sport.cieszyn.pl

Informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych znajdują są 
na stronie sport.cieszyn.pl oraz na Fa-
cebooku sportowycieszyn, a także na 
stronach internetowych i w mediach spo-
łecznościowych poszczególnych klubów 
i stowarzyszeń, których wykaz znajduje 
się na stronie sport.cieszyn.pl.

Zachęcamy kluby i stowarzyszenia 
do przekazywania bieżących informacji 
do Wydziału sportu urzędu miejskiego 
w cieszynie na adres e-mail: sport@
um.cieszyn.pl.

lodowisko zaprasza
Zachęcamy do korzystania z ogólno-

dostępnych ślizgawek na tafli cieszyń-
skiego lodowiska funkcjonującego w Hali 
Widowiskowo-sportowej im. cieszyń-
skich olimpijczyków przy ul. sportowej 1 
w cieszynie. szczegółowy harmonogram 
ślizgawek jest zamieszczony na stronie 
sport.cieszyn.pl. 

WS

fot. Tomasz Pindel
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Ks Cieszyn Mistrzem polski!
27 lutego 2022 roku przejdzie z pewno-
ścią do historii cieszyńskiego sportu. 
w tym dniu ks cieszyn został Halowym 
Mistrzem polski Juniorów Młodszych 
w hokeju na trawie w sezonie 2021/2022! 
turniej finałowy odbył się w hali spor-
towej Uniwersytetu Śląskiego w cieszy-
nie przy ul. paderewskiego 9. 

już sam fakt, że polski Związek Hokeja 
na trawie chciał, aby finałowy turniej od-
był się w naszym mieście, był ogromnym 
zaszczytem. a to, co stało się w trakcie 
imprezy, było wspaniałym zwieńczeniem 
pracy trenerów ks cieszyn, zaangażowania 
i woli walki zawodników z kategorii junior 
młodszy, którzy przeszli ciężką i daleką 
drogę, aby do tego finałowego turnieju 
się dostać. 

poziom turnieju był bardzo wyrówna-
ny. W meczach półfinałowych widzieliśmy 
bardzo zacięte pojedynki (szczególnie 
w meczach z udziałem cieszyńskiej ekipy). 
W pierwszym półfinałowym meczu ks cie-
szyn podejmował lks gąsawa. sytuacja 
na parkiecie zmieniała się co chwilę, ale 
ostatecznie zwycięsko z tego pojedynku 
wyszła nasza ekipa, która pokonała rywali 
3:2 i awansowała do finału! Z kolei drugą 
parę półfinałową tworzyły zespoły ks War-
ta poznań oraz uks sp5 swarek swarzędz. 
tutaj nie było aż tak wyrównanego boju, 
bowiem zawodnicy z poznania zwyciężyli 
zdecydowanie 8:1 i to oni byli rywalami ks 
cieszyn w wielkim finale. 

W meczu o najniższy stopień na podium 
lks gąsawa bardzo pewnie pokonała ekipę 
ze swarzędza 11:4. lecz to była tylko przy-
stawka przed daniem głównym z udziałem 
zawodników ks cieszyn. mecz finałowy 
rozpoczął się najlepiej jak tylko mógł. ks 
cieszyn objął prowadzenie 2:0 i długo 
utrzymywali ten wynik. jednak poznania-
cy zaczęli odrabiać straty i doprowadzili 
do wyrównania. dalszy przebieg meczu 
był na zasadzie gol za gol i regulaminowy 

czas gry zakończył się wynikiem 5:5. do 
wyłonienia mistrza polski były potrzebne 
karne zagrywki. W tym elemencie świetnie 
spisał się bramkarz cieszyńskiej drużyny, 
który wybronił dwie takie zagrywki i osta-
tecznie to ks cieszyn wygrał 2:1! 

Wielkie brawa składamy przede wszystkim 
zawodnikom, trenerom i zarządowi klubu 
za ten historyczny, wspaniały sukces! 

WS

klasa pIerwsza z zaJęcIaMI z łYŻwIarstwa FIGUroweGo w sp1

klub sportowy „cieszyn” – sekcja 
łyżwiarstwa Figurowego oraz szkoła 
podstawowa nr 1 w cieszynie zapraszają 
do zapisywania dzieci do klasy pierw-
szej ogólnodostępnej na rok szkolny 
2022/2023. szkoła tak przygotuje tygo-
dniowy plan lekcji, by dzieci mogły ko-
rzystać w dogodnych godzinach z zajęć 
na cieszyńskim lodowisku, nabywając 

pod okiem klubowych trenerów umie-
jętności w zakresie łyżwiarstwa figu-
rowego, ewentualnie hokeja na lodzie.

nabór do klas pierwszych rozpoczyna 
się 21 marca i potrwa do 6 kwietnia. pro-
wadzony będzie przy pomocy systemu 
elektronicznego – strona www.cieszyn.
podstawowe.vnabor.pl. co ważne, do 
klasy będą mogły być przyjęte w szcze-

gólności dzieci zamieszkałe w obwodzie 
szkoły oraz w przypadku wystąpienia 
wolnych miejsc dzieci spoza obwodu. 

W pierwszej kolejności zgodnie z kry-
teriami rekrutacji będą przyjmowane 
dzieci z miasta cieszyna, a w przypad-
ku wolnych miejsc z tej formy łączenia 
nauki ze sportem będą mogły sko-
rzystać również dzieci spoza gminy 
cieszyn. Zainteresowanych prosimy 
o wcześniejszy kontakt z ks „cieszyn” 
nr tel. 502 586 777, 660 486 299 lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
kscieszyn@gmail.com.

Zapraszamy do oglądnięcia filmiku 
promocyjnego (dostęp przez zamiesz-
czony poniżej kod Qr). 

mat. pras.

fot. KS Cieszyn
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ceNtralNa ewIdeNcJa eMIsYJNoŚcI BUdYNków 

Jak złożyć deklarację?
chcesz złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej, ale nie wiesz, jak to 
zrobić? zapraszamy zatem do lektury – w tym artykule znajdziesz instrukcję, jak 
krok po kroku złożyć deklarację on-line.

centralna ewidencja emisyjności Budyn-
ków (ceeB) to ewidencja, w której znajdą 
się kompleksowe informacje dotyczące 
źródeł ogrzewania budynków. celem jej 
stworzenia jest poprawa jakości powie-
trza, walka ze smogiem i pomoc w wymia-
nie tzw. „kopciuchów”. deklarację muszą 
złożyć właściciele/zarządcy budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych, w któ-
rych znajduje się źródło ciepła. dla źródeł 
ciepła, które zostały uruchomione przed 
1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 
30 czerwca 2022 r.

deklarację można złożyć na dwa sposoby: 
w formie papierowej w urzędzie miejskim 
w cieszynie albo drogą elektroniczną. ta 
druga opcja jest najszybszym i najwygod-
niejszym sposobem, dlatego zapraszamy 
do wypełnienia deklaracji przez Internet. 
prezentujemy poniżej szczegółową instruk-
cję, jak to zrobić.

krok 1: loGowaNIe
1. Wejdź na stronę: www.ceeb.gov.pl
2. Wybierz opcję „Zaloguj się przez Węzeł 

krajowy”, aby złożyć deklarację.

krok 2: UwIerzYtelNIeNIe
1. uwierzytelnij swoją tożsamość za po-

średnictwem Węzła krajowego: profilem 
Zaufanym, edowodem lub za pośrednic-
twem tzw. węzła komercyjnego mojeId 
systemu banku.

2. po zalogowaniu do aplikacji dostępne 
są dwie zakładki:

a) Budynki (gdzie możesz dodać, edy-
tować i usunąć budynek, którego dotyczy 
deklaracja, dodać i złożyć deklarację);

b) deklaracje (gdzie możesz dowolnie 
filtrować wypełnione przez ciebie deklara-
cje, edytować, pobrać plik pdF oraz dodać 
i złożyć deklaracje).

3. deklaracje możesz złożyć na dwa 
sposoby:

a) z poziomu zakładki "Budynki" – patrz 
krok 4 pkt 1;

b) z poziomu zakładki "deklaracje" – 
patrz krok 4 pkt 2.

najpierw jednak musisz dodać budynek. 
W dalszym kroku dowiesz się, jak to zrobić. 

krok 3: dodawaNIe BUdYNkU
1. dodaj budynek, którego dotyczy de-

klaracja. Wybierz opcję „+ dodaj Budynek”, 
która znajduje się w górnej części ekranu.

2. uzupełnij wyświetloną metrykę bu-
dynku. W tym celu skorzystaj z automa-
tycznej bazy adresowej. jeżeli nie znala-
złeś swojej ulicy lub budynku – dopisz je 
ręcznie – zaznacz odpowiedni checkbox 
i uzupełnij wymagane pola.

3. gdy wszystkie dane zostały uzupeł-
nione, kliknij „dodaj budynek” i przejdź do 
kolejnego kroku.

pamiętaj! aby prawidłowo dodać budynek, 
wszystkie pola muszą zostać wypełnione!

dodany przez ciebie budynek jest wi-
doczny w panelu głównym w zakładce 
Budynki. do dodanego budynku możesz:

dodać deklarację a (jeżeli dotyczy bu-
dynku mieszkalnego);

dodać deklarację B (jeżeli dotyczy bu-
dynku niemieszkalnego).

pamiętaj! dla jednego budynku możesz 
złożyć dowolną liczbę deklaracji.

Budynek możesz:

edytować (w zakresie wcześniej uzu-
pełnionej metryki budynku);

usunąć, jeżeli nie dodałeś jeszcze żad-
nej deklaracji. jeżeli dodałeś deklarację 
– nawet jeżeli jest w statusie robocza 
– najpierw usuń deklarację, a dopiero 
później budynek.

pamiętaj! możliwość edycji i usunięcia 
budynku nie jest dostępna po złożeniu 
deklaracji!

na karcie dodanego budynku widzisz:
adres dodanego budynku;
informacje dotyczące liczby złożonych 

deklaracji.

krok 4: składaNIe deklaracJI
W instrukcji opisano sposób składania 

deklaracji a. sposób składania deklaracji 
B jest analogiczny.

1. składanie deklaracji poziomu za-
kładki "Budynki".

1.1. W zakładce Budynki znajdź budy-
nek, dla którego chcesz złożyć deklarację.

1.2. rozwiń dostępne akcje dla budyn-
ku i wybierz opcję „dodaj deklarację a”

1.3. Wypełnij deklarację dotyczącą źró-
deł ciepła i źródeł spalania paliw.

1.4. W pierwszej kolejności, określ, czy 
deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania 
paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r.

pamiętaj! jeżeli składasz deklarację dla 
budynku, dla którego określasz kilka źródeł 
ciepła i spalania paliw, a chociażby jedno 
z nich zostało uruchomione po 1.07.2021 
r. – zaznacz checkbox! W innym wypadku, 
checkbox pozostaw odznaczony.

1.5. określ parametry budynku (rodzaj 
budynku, a także, czy deklaracja dotyczy 
wszystkich, czy wybranych lokali) i wybierz 
opcję „przejdź dalej”.

1.6. dodaj źródło/a ciepła właściwe dla 
budynku poprzez wybór „+dodaj kolejne 
źródło ciepła”.

pamiętaj! określ wszystkie źródła 
ciepła i spalania paliw. możesz dodawać 
dowolną liczbę pozycji.

1.7. Z rozwijanej listy wybierz rodzaj 
źródła ciepła zainstalowanego w budyn-
ku oraz określ jego liczbę.

1.8. określ, czy wybrane źródło cie-
pła jest eksploatowane, a także jaka jest 
jego funkcja.



1311 marca 2022 miasto

1.9. W każdej chwili możesz usunąć 
wybrane źródło ciepła poprzez wybór 
opcji „usuń źródło ciepła”.

1.10. jeżeli chcesz dodać kolejne źró-
dło ciepła, wybierz opcję „dodaj kolejne 
źródło ciepła”.

1.11. jeżeli nie posiadasz żadnych in-
nych źródeł ciepła niż te, które określiłeś, 
wybierz opcję „przejdź dalej”.

pamiętaj! jeżeli wybierzesz z rozwija-
nej listy takie źródło ciepła jak kocioł na 
paliwo stałe z ręcznym lub automatycz-
nym podawaniem paliwa, zostaniesz 
poproszony o określenie klasy kotła oraz 
rodzaju stosowanego paliwa. rodzaj sto-
sowanego paliwa określasz dla wszystkich 
źródeł ogólnie, bez wskazania, które pa-
liwo przeznaczone jest dla danego kotła.

1.12. W polu „dane kontaktowe” uzu-
pełnij informację, czy składasz deklarację 
jako właściciel czy zarządca budynku, 
podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę 
instytucji, a także opcjonalnie telefon 
kontaktowy oraz adres e-mail.

1.13. określ, czy twoje dane adresowe 
są tożsame z adresem budynku/lokalu, 
którego dotyczy deklaracja.

1.14. jeżeli twoje dane są tożsame 
z adresem budynku/lokalu, to znaczy, że 
możesz złożyć swoją deklarację. Wybierz 
opcję „Złóż”. 

pamiętaj! opcji „Złóż” nie można już 
cofnąć! dlatego system zapyta cię, czy 

jesteś pewien, że chcesz złożyć swoją 
deklarację.

1.15. jeżeli dane adresowe nie są toż-
same z adresem budynku/lokalu, które-
go dotyczy deklaracja, należy zaznaczyć 
checkbox, że dane nie są tożsame oraz 
wybrać opcję „przejdź dalej”, która umoż-
liwi wpisanie nowego adresu.

1.16. uzupełnij pola dotyczące danych 
adresowych. możesz w tym celu skorzystać 
z automatycznej bazy adresowej. jeżeli 
nie znalazłeś swojej ulicy lub budynku – 
dopisz je ręcznie – zaznacz odpowiedni 
checkbox i uzupełnij wymagane pola.

1.17. jeżeli nie mieszkasz w polsce, 
odznacz checkbox „polska” i uzupełnij 
informacje ręcznie.

1.18. po uzupełnieniu wszystkich pól 
– możesz złożyć deklarację.

pamiętaj! W każdym momencie, możesz 
zapisać wersję roboczą deklaracji i wrócić 
do jej wypełnienia w późniejszym termi-
nie. W tym celu wybierz opcję „Zapisz 
wersję roboczą”. twoja deklaracja będzie 
dostępna w zakładce „deklaracje”. swoją 
deklarację możesz odszukać na dostępnej 
liście wszystkich twoich deklaracji. możesz 
też skorzystać z dostępnych filtrów, aby 
znaleźć ją jeszcze szybciej: poprzez wy-
branie adresu budynku, typu deklaracji 
czy jej statusu.

2. składanie deklaracji z poziomu 
zakładki "deklaracje".

2.1. Wejdź w zakładkę deklaracje.
2.2. Wybierz opcję „+dodaj deklaracje”.
2.3. określ, czy deklaracja dotyczy 

budynków/lokali mieszkalnych czy nie-
mieszkalnych.

2.4. Wybierz adres budynku, dla któ-
rego chcesz złożyć deklarację, wybierz 
opcję „dodaj deklaracje” i wypełnij ją 
odpowiednio.

pamiętaj! aby skorzystać z opcji doda-
wania deklaracji z poziomu zakładki de-
klaracji, musisz wcześniej dodać budynek 
w zakładce Budynki! W innym wypadku, 
nie będzie możliwy wybór adresu budynku 
i tym samym złożenie deklaracji.

deklaracJa złoŻoNa – co daleJ?
jeżeli deklaracja została złożona, sys-

tem poinformuje cię o tym, wyświetlając 
komunikat o sukcesie, a twoja deklaracja 
otrzyma status „złożona”. Informacje 
o statusie twoich deklaracji znajdziesz 
w zakładce deklaracje.

czy coś jeszcze możesz zrobić? tak! mo-
żesz pobrać plik pdF, w którym znajdują 
się wszystkie uzupełnione przez ciebie 
informacje. aby pobrać plik pdF, wejdź 
w zakładkę deklaracje, odszukaj dekla-
rację, dla której chcesz wygenerować plik 
pdF i pobierz pdF. 

oprac. ab na poDstawie informacji ze strony 
www.GUnb.Gov.pl
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Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej 
Miejski ośrodek pomocy społecznej w cieszynie zaprasza do składania zgłoszeń do 
udziału w programie „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

celem programu jest:
zwiększenie szans osób niepełno-

sprawnych na prowadzenie bardziej sa-
modzielnego i aktywnego życia poprzez 
wsparcie w wykonywaniu codziennych 
czynności czy podejmowaniu aktywno-
ści społecznej,

przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu i dyskryminacji osób niepeł-
nosprawnych poprzez umożliwienie im 
uczestnictwa w wydarzeniach społecz-
nych, kulturalnych czy sportowych.

program skierowany jest do: 
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskaza-
niami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opie-
kuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, 

osób niepełnosprawnych posiadają-
cych orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych albo orzeczenie równoważne do 
wyżej wymienionego.

usługa asystenta polega w szczególno-
ści na pomocy w:

wykonywaniu czynności dnia co-
dziennego,

wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach 

w wybrane przez uczestnika programu 
miejsce,

załatwieniu spraw urzędowych,
korzystaniu z dóbr kultury (np. mu-

zeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności do placówki oświa-
towej lub przyprowadzaniu ich z niej.

usługi asystenta mogą być realizo-
wane przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w  tygodniu. rodzaj usług i  ich zakres 
godzinowy przypadający na 1 uczest-
nika programu uzależniony jest od oso-
bistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, 
z uwzględnieniem stopnia i rodzaju nie-
pełnosprawności uczestnika programu. 

uczestnik programu nie ponosi od-
płatności za usługi asystenta. 

usługi asystenta mogą świadczyć:
osoby posiadające dokument po-

twierdzający uzyskanie kwalifikacji 
w następujących kierunkach: asystent 
osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby 
starszej, opiekun medyczny, pedagog, 
psycholog, terapeuta zajęciowy, pielę-
gniarka, fizjoterapeuta,

osoby posiadające co najmniej 6-mie-
sięczne, udokumentowane doświadcze-
nie w udzielaniu bezpośredniej pomocy 
osobom niepełnosprawnym,

osoby wskazane przez uczestnika 
programu lub jego opiekuna prawne-
go, które nie są członkami rodziny oso-
by niepełnosprawnej, pod warunkiem 
złożenia przez osobę niepełnosprawną 
pisemnego oświadczenia, że wskazany 
przez nią asystent jest przygotowany 
do realizacji wobec niej usług asysten-
cji osobistej.

usług asystenta nie mogą wykonywać: 
członkowie rodziny (rodzice i dzieci, 

rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teścio-
wie, macocha, ojczym oraz inne osoby 
pozostające we wspólnym gospodarstwie 
domowym z uczestnikiem programu), 

opiekunowie prawni,
osoby faktycznie zamieszkujące razem 

z uczestnikiem programu.
Wysokość środków otrzymanych przez 

gminę cieszyn z Funduszu solidarnościo-
wego na realizację programu „asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edy-
cja 2022 wynosi 775 500,00 zł.

osoby zainteresowane uczestnictwem 
w programie mogą się zgłosić :

osobiście w siedzibie mops przy  
ul. skrajnej 5, 

telefonicznie pod nr telefonu 33 479 
49 15,

elektronicznie na adres email: poczta@
mops.cieszyn.pl.

Załączniki dostępne są na stronie in-
ternetowej www.mops.cieszyn.pl oraz 
www.cieszyn.pl. 

mops

Usługa asystenta 
polega na pomocy 
w wykonywaniu 
czynności dnia 

codziennego, a także 
m.in. na pomocy 

w załatwianiu 
spraw urzędowych, 

w korzystaniu z dóbr 
kultury, pomocy 

w dotarciu do jakiegoś 
miejsca.fot. Unsplash
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Mops w cIeszYNIe zaprasza do składaNIa zGłoszeń 

opieka wytchnieniowa 
w związku z przystąpieniem przez Gminę cieszyn do resortowego programu 
Ministerstwa rodziny i polityki społecznej „opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, 
finansowanego ze środków Funduszu solidarnościowego, informujemy o możliwości 
udziału w programie. 

celem programu jest:
wzmocnienie dotychczasowego syste-

mu wsparcia poprzez świadczenie usług 
opieki wytchnieniowej dla członków ro-
dzin lub opiekunów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub osobami ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub z orzeczeniem równoważnym,

w odniesieniu do członków rodzin 
i opiekunów osób niepełnosprawnych 
– czasowe odciążenie od codziennych 
obowiązków łączących się ze sprawo-
waniem opieki, zapewnieniem czasu na 
odpoczynek i regenerację.

program „opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2022 będzie realizowany poprzez 
świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 
w miejscu zamieszkania osoby niepeł-
nosprawnej.

program skierowany jest: do człon-
ków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
i osobami posiadającymi orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści albo orzeczenie traktowane na rów-
ni z orzeczeniem o znacznym stopniem 
niepełnosprawności. 

usługi opieki wytchnieniowej przy-
sługują członkowi rodziny lub opieku-
nowi, który zamieszkuje we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą nie-
pełnosprawną i sprawuje nad nią cało-
dobową opiekę.

gmina, przyznając usługi opieki wy-
tchnieniowej, bierze pod uwagę stan 
zdrowia i sytuację życiową uczestni-
ków programu. W pierwszej kolejno-
ści uwzględnia się potrzeby członków 
rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dzieckiem 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub osobą ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności, która:

ma niepełnosprawność sprzężoną/
złożoną (posiadanie orzeczenia ze wska-
zaniem co najmniej dwóch przyczyn nie-
pełnosprawności),

wymaga wysokiego poziomu wsparcia 
(osoby ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności oraz dzieci niepełnosprawne 

z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orze-
czeniu o niepełnosprawności,

stale przebywa w domu, tj. nie ko-
rzysta z ośrodka wsparcia lub placówek 
pobytu całodobowego.

uczestnicy programu są kwalifikowa-
ni, czyli przyjmowani do udziału w pro-
gramie, na podstawie otrzymanej liczby 
punktów w karcie pomiaru niezależno-
ści funkcjonalnej. liczba punktów jest 
wynikiem przeprowadzonego pomiaru 
ograniczeń w codziennym funkcjonowa-
niu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, 
według skali FIm. kartę pomiaru nieza-
leżności funkcjonalnej uzupełnić może: 

lekarz rodzinny,
lekarz rehabilitacji medycznej, 
fizjoterapeuta, 
pielęgniarka. 
usługi opieki wytchnieniowej będą 

świadczone w pierwszej kolejności u ro-
dzin lub opiekunów, którzy opiekują się 
osobami niepełnosprawnymi z  liczbą 
punktów od 18 do 75.

usługi opieki wytchnieniowej mogą 
świadczyć:

osoby posiadające dyplom potwier-
dzający uzyskanie kwalifikacji w zawo-
dzie asystent osoby niepełnosprawnej/
pielęgniarka lub innym, zapewniającym 

realizację usługi opieki wytchnieniowej 
w zakresie adekwatnym do indywidual-
nych potrzeb osoby niepełnosprawnej,

osoby posiadające, co najmniej rocz-
ne, udokumentowane doświadczenie 
w udzielaniu bezpośredniej pomocy/
opieki osobom niepełnosprawnym. 

limit usług opieki wytchnieniowej 
finansowany ze środków Funduszu so-
lidarnościowego przypadających na 1 
uczestnika wynosi nie więcej niż 240 
godzin dla usług opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego. maksymalna 
długość świadczenia formy nieprzerwa-
nego pobytu dziennego wynosi 12 godzin 
dla jednej osoby niepełnosprawnej. usłu-
gi te mogą być świadczone w godzinach 
6:00 do 22:00. uczestnik nie ponosi od-
płatności za usługi przyznane w ramach 
programu.

Wysokość środków otrzymanych 
przez gminę cieszyn z Funduszu soli-
darnościowego na realizację programu 
„opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 
wynosi 76 800,00 zł.

osoby zainteresowane uczestnictwem 
w programie mogą się zgłosić:

osobiście w siedzibie mops przy  
ul. skrajnej 5, 

telefonicznie pod nr telefonu 33 479 
49 15,

elektronicznie na adres email: pocz-
ta@mops.cieszyn.pl.

Załączniki dostępne są na www.mops.
cieszyn.pl oraz www.cieszyn.pl. 

mops

fot. Unsplash
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Przedszkola w cieszynie 
1 marca rozpoczął się nabór do przedszkoli na terenie cieszyna. przy tej okazji 
w kolejnych numerach wiadomości ratuszowych przybliżamy naszym czytelnikom, 
jakie publiczne przedszkola działają na terenie miasta. dziś prezentujemy placówki 
nr 8, 18 i 20. zapraszamy do lektury! 

Przedszkole nr 8, ul. Chrobrego 1

przedszkole mieści się w sukcesywnie 
modernizowanym dla potrzeb dzieci bu-
dynku secesyjnym. placówka znajduje się 
w centrum miasta, w niedalekim sąsiedztwie 
kina, teatru im. a. mickiewicza, cok „dom 
narodowy”, muzeum Śląska cieszyńskiego, 
książnicy cieszyńskiej, Biblioteki miejskiej, 
a także poczty, przystanków autobuso-
wych, parkingów, sieci handlowych i innych. 
przedszkole otoczone jest przepięknym 

ogrodem, w którym wydzielone są trzy 
„zielone sale zabaw” przystosowane od-
powiednio dla różnych grup wiekowych. 
W ogrodzie wbudowane są piaskownice, 
dwa drewniane miasteczka, sprzęt do zabaw 
ruchowo-sportowych, huśtawki, a wśród 
nich tzw. bocianie gniazdo. to wszystko 
znajduje się w otoczeniu imponującej ilości 
kwiatów, iglaków, drzew iglastych i liścia-
stych, a także owocowych. do realizacji 
celów i zadań dydaktycznych przedszko-
le posiada 3 sale zabaw z dostosowanym 
sprzętem i pomocami dydaktycznymi do 
wieku rozwojowego dziecka, sypialnię oraz 
pomieszczenie zajęć dodatkowych wypo-
sażone w sprzęt audio. placówka posiada 
bibliotekę pedagogiczną, która jest sukce-
sywnie doposażana w literaturę dziecięcą, 
regionalną i fachową. dobrą praktyką jest 
rodzinne czytanie oraz konkursy rodzinne. 
jako jedyne przedszkole w mieście prowa-
dzi dogoterapię.

 – nasze przedszkole to placówka bez-
pieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, 
pracownikom, otwarta na ich potrzeby, 
ukierunkowana na wszechstronny rozwój 
osobowości dziecka, na wyrównanie szans 
edukacyjnych oraz przygotowująca do 
podjęcia nauki w szkole – mówią pracow-
nicy placówki. – przedszkole przeciwdziała 
izolacji społecznej i nietolerancji. Wszyscy 
przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre 
stosunki międzyludzkie. dla przedszkola 
rodzice są partnerami uczestniczącymi 
aktywnie w życiu placówki. przedszkole za-
pewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo. 
tworzy warunki do wszechstronnego i in-
dywidualnego rozwoju. Wspiera działania 
wychowawcze rodziców, promuje zdrowie 
fizyczne i psychiczne, kształtuje postawy 

moralne i proekologiczne. organizuje 
sprawne zarządzanie placówką, analizuje 
i ocenia efekty swojej pracy, stale dąży do 
poprawy i ulepszania działań dydaktycz-
no-opiekuńczych i wychowawczych. pra-
cujemy w oparciu o dodatkowe programy 
własne oraz programy ekologiczne. aktu-
alnie w przedszkolu realizowane są dwie 
innowacje pedagogiczne nakierowane na 
rozwój muzyczno-ruchowy dzieci oraz 
edukację ekologiczną. prowadzimy wła-
sną kuchnię. dbamy o najwyższą jakość 
przygotowywanych posiłków zgodnie 
z normami żywieniowymi dzieci. u nas 
jest smacznie i zdrowo. 

Wykwalifikowana kadra w swych dzia-
łaniach uwzględnia potrzeby środowiska 
lokalnego, promuje swoje osiągnięcia 
i ma dobrą opinię w środowisku. to kadra 
kompetentna, zaangażowana i odpowie-
dzialna – 7 nauczycieli, w tym specjaliści 
– psycholog, logopeda, rehabilitant, te-
rapeuci pedagogiczni, nauczyciel języka 
angielskiego, nauczyciel z kwalifikacjami 
do dogoterapii. 

od września w placówce realizowany jest 
program unijny pt." Wybieram cieszyńskie 
przedszkole" , który poszerza ofertę edu-
kacyjną o zajęcia rozwijające koncentrację 
i umiejętność logicznego myślenia z wyko-
rzystaniem gier i klocków, zajęcia rozwija-
jące kompetencje społeczno-emocjonalne 
poprzez ruch i taniec, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczno – emocjonalne 
z wykorzystaniem bajkoterapii, zajęcia 
rozwijające inteligencję przyrodniczą z wy-
korzystaniem hortiterapii. 

przeDszkole nr 8

Przedszkole nr 18, ul. zofii Kossak-szatkowskiej 6
przedszkole nr 18 w cieszynie rozpoczęło 

swoją działalność w 1982 roku. położone 
jest w centrum osiedla mieszkaniowego, 
a większość dzieci uczęszczających do 
placówki to maluchy z najbliższego śro-
dowiska. jako kameralne, dwuoddzia-

łowe przedszkole dąży do tego, aby być 
dopełnieniem domu rodzinnego, miej-
scem radosnej zabawy i bezpiecznego 
poznawania świata.

przedszkole czynne jest w godzinach 
6:30 – 16:30, a godziny bezpłatne, w ra-

mach których realizowana jest „podstawa 
programowa wychowania przedszkol-
nego”, obowiązują między 9:00 a 14:00.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się 
w dwóch grupach: „puchatki” – dzieci 3- 
i 4-letnie, „tygryski” – dzieci 5- i 6-letnie.

fot. Przedszkole nr 8

fot. Przedszkole nr 8
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Przedszkole nr 20, ul. św. Jerzego 4
przedszkole nr 20 jest usytuowane na 

osiedlu liburnia w zaprojektowanym do 
tego celu budynku przy ul. Św. jerzego 4. 
przedszkole jest czynne od 6:00 do 16:30. 

przedszkole jest placówką 5-oddziało-
wą do której uczęszcza 125 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. każdy z oddziałów posiada 
przestronną, jasną salę zabaw, bogato wy-
posażoną w środki i pomoce dydaktyczne 
z węzłem sanitarnym. dodatkowo przed-
szkole posiada salę do zajęć ruchowych ze 
sprzętem gimnastycznym, suchym base-
nem, sprzętem nagłaśniającym. sala ta pełni 
również funkcję pomieszczenia, w którym 
organizowane są imprezy i uroczystości 
przedszkolne. dodatkowo w placówce 
znajduje się sala terapeutyczna, gdzie 
prowadzone są zajęcia z wczesnego wspo-
magania rozwoju dzieci. dziećmi potrze-
bującymi wsparcia opiekują się specjaliści: 
logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, 
surdopedagog i terapeuci pedagogiczni. 

każdym z oddziałów opiekują się wy-
soko wykwalifikowani, twórczy i otwarci 
pedagodzy. Wszyscy nauczyciele posiada-
ją tytuł magistra w zakresie wychowania 
przedszkolnego. Wysoko wykwalifikowana 
kadra gwarantuje indywidualne podejście 
do każdego dziecka, starając się zapewnić 
optymalne warunki bezpieczeństwa i peł-
ną akceptację. 

Budynek przedszkola usytuowany jest 
w 0,5-hektarowym ogrodzie. przestronny 
ogród podzielony jest na zielone sale, od-
dzielne dla każdej grupy wiekowej, wypo-
sażone w piaskownice i sprzęt adekwatny 

do wieku dzieci, który sprzyja bezpiecznej 
i radosnej zabawie. W ogrodzie dodatko-
wo wydzielona jest część z drewnianym 
placem zabaw ze sprzętem do wspinania 
i zabaw równoważnych oraz zręczno-
ściowych. W dolnej części ogrodu rosną 
drzewa owocowe. W sezonie z owoców 
korzystają dzieci przedszkolne, a personel 
kuchenny przygotowuje przetwory wy-
korzystywane w ciągu roku. W ogrodzie 
wydzielono też część na kwiatowe rabat-
ki i grządki warzywne. tam dzieci starsze 
wysadzają rośliny wyhodowane wczesną 
wiosną w sali. przedszkole oferuje zdrowe 
i smaczne posiłki, które przygotowują pa-
nie w przedszkolnej kuchni, nowoczesnej 
i w pełni zmodernizowanej.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opie-
kuńcze realizowane są z zastosowaniem 
nowatorskich rozwiązań metodycznych, 
do których należy 6 innowacji pedagogicz-
nych, wiele projektów edukacyjnych oraz 
projekt unijny: „Wybieram cieszyńskie 
przedszkole”. spełniając oczekiwania ro-
dziców i potrzeby dzieci, przedszkole po-
szukuje nowych koncepcji i metod pracy 
z dziećmi. W przedszkolu organizowane 
są różne ciekawe dni, np. dzień dyni, bał-
wana, pluszowego misia itp.

 – W celu uatrakcyjnienia zajęć zapra-
szamy do placówki teatrzyki kukiełkowe 
i żywego aktora – mówią pracownicy 
przedszkola. – gościmy również „Fabrykę 
kreatywności” ze swoimi doświadczeniami 
chemicznymi i fizycznymi. odwiedzają nas 
magicy, „człowiek orkiestra” oraz miłośnik 

gadów i płazów ze swoimi podopiecznymi. 
gościliśmy w przedszkolu kino sferyczne, 
w którym dzieci w systemie 3d oglądały 
kosmos i podwodny świat. Zabieramy dzie-
ci na wycieczki krajoznawczo-turystyczne 
2 razy w roku. Zwiedziliśmy już m.in. zoo 
w ostrawie i chorzowie, chlebową chatę 
w górkach Wielkich i wiele innych miejsc. 

przeDszkole nr 20

do dyspozycji przedszkolaków są dwie 
duże i  jasne sale zabaw (każda z wła-
sną łazienką). W salach zabaw znajdują 
się typowe przedszkolne meble, stoliki 
i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci. 
sale wyposażone są w różnorodne kąciki 
zainteresowań, np. lalek, gospodarstwa 
domowego, budowlany, lekarski, plastycz-
ny, czytelniczy, itp. Wszystkie materiały, 
gry i zabawki, znajdują się w zasięgu ręki 
dziecka. każdy maluch może dowolnie 
wybrać miejsce zabawy i zadecydować, 
co chce robić. na okres wakacyjny zapla-
nowany jest remont obu sal.

przedszkole posiada własną kuchnię, 
w której przygotowywane są dla dzieci 
smaczne, zdrowe i zbilansowane posiłki. 
Za budynkiem przedszkola, w odległości 
około stu metrów, znajduje się duży wy-
dzielony i ogrodzony plac zabaw, wypo-
sażony w sprzęty dostosowane do wieku 
dzieci. W bieżącym roku szkolnym, w ra-
mach udziału w projekcie unijnym „Wy-
bieram cieszyńskie przedszkole”, ogród 
zostanie doposażony o nowe sprzęty.

przedszkole nr 18 tworzy pełna pasji, 
doskonale wykwalifikowana karda pe-
dagogiczna. Zajęcia dostosowane są do 
możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci. 
przedszkolaki uczestniczą w zajęciach do-
datkowych organizowanych w ramach ich 
pobytu w placówce. przedszkole zapew-
nia także kompleksową opiekę z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
współpracuje z poradnią psychologiczno-
-pedagogiczną.

 – Bardzo cenimy sobie współpracę z ro-
dzicami – informują pracownicy przedszko-
la. – staramy się, aby rodzice uczestniczyli 
w życiu naszej placówki. Wielu rodziców 
chętnie włącza się w organizację wycieczek, 
imprez i uroczystości, organizowanie po-
gadanek dla dzieci (pielęgniarka, policjant, 
strażak), uczestnictwo w różnego rodzaju 
konkursach. nasze przedszkole zapewnia 
każdemu dziecku radosny rozwój i bez-
pieczeństwo, sprawiamy, że czuje się ono 
kochane i akceptowane. 

przeDszkole nr 18

fot. JK

fot. JK

fot. JK

fot. Przedszkole nr 20
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Wybieram cieszyńskie 
przedszkole 
w 2021 roku Urząd Miejski w cieszynie rozpoczął projekt „wybieram cieszyńskie 
przedszkole”. Inicjatywa objęła ponad 800 dzieci z wszystkich 12 publicznych placówek 
przedszkolnych na terenie cieszyna. wartość całego projektu to 2 746 332,25 zł, z czego 
aż 2 334 382,41 udało się pozyskać ze środków unijnych, resztę dołożyło miasto. 

ta niebagatelna suma została już czę-
ściowo rozdysponowana. na zakup mate-
riałów dydaktycznych, multimedialnych, 
plastycznych, książek oraz audiobooków 
przeznaczono 381 128,21 zł, a w marcu ko-
lejne 339 128,21 zł zostanie zainwestowa-
nych w montaż wyposażenia 12 przedszkol-
nych placów zabaw. sercem tego projektu 
jest jednak troska o wyrównywanie szans 
małych mieszkańców naszego regionu, 
poprzez organizowanie w przedszkolach 
dodatkowych zajęć dydaktycznych dobra-
nych pod kątem specyfiki danej placówki.

Zapytaliśmy panią aleksandrę staniczek, 
dyrektorkę przedszkola nr 2 Integracyj-
nego w cieszynie, które jest w projekcie 
od września 2021 roku, jak ocenia reali-
zowany projekt.

 – Zainteresowanie projektem od począt-
ku jego realizacji było tak duże, że trzeba 
było stworzyć 25 grup dzieci. kluczem do 
sukcesu jest nieodpłatność zajęć, co czyni 
je dostępnymi dla wszystkich, bez wzglę-
du na status ekonomiczny przedszkolaka. 
każde dziecko uczestniczy w zajęciach 2-3 
razy w tygodniu, co przekłada się na efek-

tywność działania – odpowiada. – jednak 
największą wartością projektu jest holi-
styczne oddziaływanie na rozwój dzieci 
przez ich aktywne uczestnictwo w cieka-
wych i unikatowych zajęciach, rozwijających 
ich wszechstronne możliwości. również 
rodzice są zadowoleni, że ich pociechy spę-
dzają czas w sposób aktywny i kreatywny 
w gronie rówieśników, co przygotowuje 
je kompleksowo do dalszego etapu edu-
kacji. dzięki projektowi godziny pracy na-
szego przedszkola zostały wydłużone, co 
dodatkowo cieszy rodziców. na projekcie 
skorzystała także kadra przedszkola, która 
ma możliwość rozwijania własnego warsz-
tatu pracy i korzystania z nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych.

pani aleksandra zwraca też uwagę, że 
jej przedszkole zostało doposażone w no-
woczesne pomoce dydaktyczne i multime-
dialne, a jeszcze w tym miesiącu zostaną 
zamontowane nowe urządzenia na placu 
zabaw. trzonem projektu jest jednak zin-
dywidualizowanie doboru zajęć pod kon-
kretną placówkę. W XXI wieku coraz więcej 
usług się personalizuje, wydaje się, że w tym 

względzie również edukacja nie powinna 
pozostawać w tyle. pani dyrektor ocenia, 
że taka elastyczność w doborze zajęć jest 
efektywna i skuteczniejsza niż sztywny 
model, ponieważ każda placówka posia-
da swoją specyfikę pracy, własne zasoby 
i atuty. W przedszkolu nr 2 realizowane są 
zajęcia rozwijające inteligencję przyrodni-
czą, wspomagające komunikację językową, 
usprawniające myślenie komputacyjne, 
motorykę małą i wielozmysłowe pozna-
wanie świata.

 – trudno wybrać zajęcia najbardziej 
wartościowe, ponieważ każde z nich ma po-
zytywny wpływ na rozwój dziecka – dodaje 
pani dyrektor. – jednak ze względu na to, 
że jesteśmy przedszkolem integracyjnym, 
mamy szersze spojrzenie na trudności roz-
wojowe małego dziecka i widzimy, że coraz 
większa liczba dzieci przejawia problemy 
sensoryczne, motoryczne i problemy zwią-
zane z rozwojem mowy. dlatego zajęcia 
usprawniające wielozmysłowe poznawanie 
świata, pomagają dzieciom organizować, 
porządkować, nazywać i doświadczać rze-
czywistość wszystkimi zmysłami. Walorem 
zajęć jest również uspokojenie, odprężenie 
i wyciszenie dzieci od nadmiaru bodźców.

pani dyrektor zapytana o to, czy jest za-
dowolona z udziału w projekcie, odpowiada:

 – dzięki projektowi wzbogacona została 
oferta edukacyjna placówek. rodzice mają 
możliwość dobrać odpowiednie miejsce 
dla swojego dziecka. pozyskane w ramach 
inicjatywy pomoce dydaktyczne, świetnie 
doposażony ogród przedszkolny, ogród 
zimowy będą w pełni wykorzystywane 
przez następne grupy przedszkolaków. 
miłym zaskoczeniem jest to, że nasze dzieci 
żyją od początku tym projektem. Wycze-
kują kolejnych zajęć, dopytują, co będą 
robić, wysuwają swoje pomysły. projekt 
bardzo uruchomił dziecięcą wyobraźnię 
i kreatywność, a radość w ich oczach jest 
wartością dodaną.

my natomiast zachęcamy rodziców, by 
wybierali cieszyńskie przedszkola – nabór 
trwa do 15 marca br. 

cUw

fot. Unsplash
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nieruchomości na sprzedaż
BUrMIstrz MIasta cIeszYNa oGłasza UstNY przetarG oGraNI-

czoNY Na sprzedaŻ dzIałkI Nr 20/3 oBr. 18 o pow. 0,0092 Ha połoŻoNeJ 
w cIeszYNIe w reJoNIe UlIcY koŚcIUszkI 
zapisanej w księdze wieczystej nr BB1c/00035339/7 sądu rejonowego w cieszynie. cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 14 500,00 zł. do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat wg stawki 23 %.

przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 20/3 obr. 18. uzasadnieniem wyboru 
formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest brak regulowanego dostępu do drogi uniemożliwiające jej 
samodzielne zagospodarowanie. przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego 
w cieszynie (rynek 1, II piętro) o godz. 12:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do Wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu 
miejskiego w cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek są-
siednich) oraz wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 1 500,00 zł na konto urzędu miejskiego w cieszynie 
nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 Ing Bank Śląski s.a. w cieszynie w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. dopusz-
cza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do urzędu miej-
skiego w cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przy-
padku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. pozostałym uczest-
nikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknię-
cia przetargu).

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

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w cie-
szynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale gospodarki nieruchomościami urzędu miej-
skiego w cieszynie – tel. 33 4794 237, 33 4794 232.

BUrMIstrz MIasta cIeszYNa oGłasza UstNY przetarG NIeoGra-
NIczoNY Na sprzedaŻ dzIałkI Nr 3/2 oBr. 60 o pow. 0,2654 Ha po-
łoŻoNeJ w cIeszYNIe przY al. JaNa łYska 22 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi, zapisanej w księdze wieczystej 

nr BB1c/00107904/5 sądu rejonowego w cieszynie.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 245 000,00 zł. sprzedaż jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 5 kwietnia 2022 r. w godz. 12:00 – 12:30.

przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w cieszynie (rynek 1, II piętro) 
o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 25 000,00 zł w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2022 r. przelewem na konto urzędu miejskiego Ing Bank Śląski s.a. w cie-
szynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na 
konto urzędu miejskiego w cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przy-
padku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. pozostałym uczest-
nikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknię-
cia przetargu).
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UprzeJMIe przYpoMINaMY o zMIaNIe GodzIN otwarcIa kasY 
docHodoweJ UrzędU MIeJskIeGo w cIeszYNIe
od 1 września 2021 roku kasa dochodowa urzędu miejskiego w cieszynie znajdująca się przy ul. srebr-
nej 2, służąca do obsługi poboru podatków, opłat i dochodów budżetowych, jest otwarta w godzinach: 

poniedziałek 13:00-16:00; wtorek – piątek 9:00-12:00.

lokal użytkowy do wynajęcia
zakład BUdYNków MIeJskIcH w cIeszYNIe spółka z o. o. INFor-
MUJe, Że przezNacza do NaJMU lokal UŻYtkowY 

położony na parterze budynku nr 10 przy ul. srebrnej w cieszynie, o  łącznej powierzchni użytkowej 32.84 
m2, w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, ograniczonego do prowadzenia w lokalu cichej, nieuciążliwej dla 
mieszkańców działalności gospodarczej. 

ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zakładu Budyn-
ków miejskich w cieszynie spółka z o. o. www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka jednostki organizacyjne = katalog Zakład 
Budynków miejskich w cieszynie sp. z o.o. szczegółowe informacje można uzyskać w dziale gospodarki Budynkami 
ZBm, tel. 33 852 37 52.

BUrMIstrz MIasta cIeszYNa oGłasza UstNY przetarG NIeoGra-
NIczoNY Na sprzedaŻ dzIałkI Nr 2/2 oBr. 18 o pow. 0,3703 Ha po-
łoŻoNeJ w cIeszYNIe przY UlIcY koŚcIUszkI

zapisanej w księdze wieczystej nr BB1c/00009230/2 sądu rejonowego w cieszynie oraz działki nr 20/4 obr. 18 o pow. 
0,0170 ha położonej w cieszynie w rejonie ulicy kościuszki zapisanej w księdze wieczystej nr BB1c/00035339/7 sądu 
rejonowego w cieszynie.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 685 000,00 zł. do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek 
Vat wg stawki 23 %. przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w cieszynie 
(rynek 1, II piętro) o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 68 000,00 zł w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2022 r. przelewem na konto urzędu miejskiego Ing Bank Śląski s.a. w cieszy-
nie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto 
urzędu miejskiego w cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przy-
padku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. pozostałym uczest-
nikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknię-
cia przetargu).

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

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w cie-
szynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale gospodarki nieruchomościami urzędu miej-
skiego w cieszynie – tel. 33 4794 237, 33 4794 232.

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

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w cie-
szynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale gospodarki nieruchomościami urzędu miej-
skiego w cieszynie – tel. 33 4794 237, 33 4794 232.
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towarzYstwo polsko-aUstrIackIe w cIeszYNIe zaprasza 
na spotkanie pt. "Bliżej austrii" 21 marca br o godz. 10:00 w cafe muzeum w cieszynie  
oraz na cykliczne spotkania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 10:00 w cafe muzeum.

konsultacje społeczne
UprzeJMIe INForMUJeMY, Że trwaJą NastępUJące koNsUltacJe:

 projektu uchwały rady miejskiej cieszyna w sprawie określenia górnych stawek opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz Gminy cieszyn – z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Zarządze-
nie nr 0050.104.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 2 marca 2022 roku) i z mieszkańcami cieszyna (Zarządzenie 
nr 0050.105.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 2 marca 2022 roku) – do 18 marca 2022 r.

 projektu uchwały rady miejskiej cieszyna w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy cieszyn w 2022 roku – z mieszkańcami cieszyna (Za-
rządzenie nr 0050.103.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 2 marca 2022 roku) – do 21 marca 2022 r.

 projektu uchwały rady miejskiej cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych 
obowiązujących na cmentarzach komunalnych w cieszynie – z radami działalności pożytku publicznego lub or-
ganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Zarządzenie nr 0050.117.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 3 marca 2022 roku) i z mieszkań-
cami cieszyna (Zarządzenie nr 0050.118.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 3 marca 2022 roku) – od 14 marca 
2022 r. do 30 marca 2022 r.

 projektu uchwały rady miejskiej cieszyna w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie grobów murowanych 
oraz nisz w kolumbarium obowiązujących na cmentarzach komunalnych w cieszynie – z radami działalności po-
żytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Zarządzenie nr 0050.116.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 3 marca 2022 
roku) i z mieszkańcami cieszyna (Zarządzenie nr 0050.115.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 3 marca 2022 roku) 
– od 14 marca 2022 r. do 30 marca 2022 r.

 projektu uchwały rady miejskiej cieszyna w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury cmentar-
nej obowiązujących na cmentarzach komunalnych w cieszynie – z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Zarządzenie nr 0050.114.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 3 marca 2022 roku) i z mieszkań-
cami cieszyna (Zarządzenie nr 0050.113.2022 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 3 marca 2022 roku) – od 14 marca 
2022 r. do 30 marca 2022 r.

Więcej informacji na temat ww. konsultacji można znaleźć na stronie internetowej cieszyna www.cieszyn.pl oraz w Biu-
letynie Informacji publicznej miasta cieszyna w zakładce "konsultacje społeczne".

zakończYłY sIę NastępUJące koNsUltacJe:
 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-

go i o wolontariacie projektu uchwały rady miejskiej cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach (Zarządzenie nr 0050.75.2022 Burmistrza miasta cie-
szyna z dnia 7 lutego 2022 roku),

 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 (Zarządzenie nr 0050.76.2022 Burmistrza mia-
sta cieszyna z dnia 7 lutego 2022 roku).

raporty z ww. konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej cieszyna www.cieszyn.pl oraz w Biuletynie 
Informacji publicznej miasta cieszyna w zakładce "konsultacje społeczne".

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

13.03, g. 9:00 amatorska liga siatkówki – 
zima 22 (sala sportowa ssm, al. j. łyska 21)

17-20.03 młodzieżowe mistrzostwa polski 
w łyżwiarstwie figurowym, piastowski piruet 
2022 (Hala Widowiskowo-sportowa im. 
cieszyńskich olimpijczyków)

20.03, g. 9:00 amatorska liga siatkówki – 
zima 22 (sala sportowa ssm, al. j. łyska 21)

oCKIr
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

11.03, g. 17:00 Zabawy i strategie regulują-
ce emocje (warsztaty dla rodziców dzieci do 
10 roku życia – prowadzenie jolanta dróżdż-
-stoszek, zapisy w ockir tel. 536 050 906 

12.03, g. 10:00 Warsztaty ciałoczułość – ta-
niec intuicyjny (prowadzenie „ciałoczułość” 
katarzyna koczwara, wstęp: 70 zł, zapisy tel. 
609 753 590)

14.03, g. 17:00 toskania północna – pre-
lekcja multimedialna pawła klisia w ramach 
sekcji miłośników podróży utW

18.03, g. 17:00 Warsztaty – jak być współ-
czesnym ojcem? prowadzenie tadeusz 
stoszek, zapisy w ockir tel. 536 050 906

zaJęcIa stałe w ockIr:
poniedziałki, środy, g. 9:00, 10:30 joga 

dla senIora 
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, g. 

14:00-18:00; środy, g. 13:00 – 17:00 ŚWIe-
tlIca ŚrodoWIskoWa

wtorki, g. 11:00 sekcja gry W Boule
wtorki, g. 16:30 taI-cHI
wtorki, g. 14:30 (2 razy w miesiącu) pra-

coWnIa artystycZna dla dorosłycH 
środy, g. 16:00 sekcja gIer stolIko-

WycH
czwartki, g. 15:30 jęZyk angIelskI W Za-

BaWIe I pIosence
czwartki, g. 17:00 pracoWnIa kraWIec-

ka
piątki, g. 11:00 tanIec lInIoWy (org. 

utW, ockir)
całorocznie (wcześniejsza rezerwacja) 

prZyjęcIa urodZInoWe – Hollywoodzka 
Family (tel. 577 912 179)

cieszyńska rada
senIorów
tel. 33 4794 312, radaseniorow@um.cieszyn.pl

posiedzenia cieszyńskiej rady seniorów 
III kadencji odbywają się w każdą pierwszą 
środę miesiąca, o godz. 11:00 w sali nr 205 
urzędu miejskiego w cieszynie.

Inne
14.03, g. 15:00 robotyka i programowanie 

– warsztaty dla dzieci (Fundacja sIemanko, 
ul. szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

15.03, g. 15:00 i 16:00 dogoterapia – zaję-
cia z psem dla dzieci (Fundacja sIemanko, 
ul. szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

15.03, g. 17:00 Bezpłatna szkoła rodzenia 
(Fundacja sIemanko, ul. szeroka 3, zapisy: 
790 471 608)

16.03, g. 17:00 Figielki – zabawy ruchowo-
-muzyczne dla dzieci (Fundacja sIemanko, 
ul. szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

17.03, g. 16:00 robotyka i programowanie 
– warsztaty dla dzieci (Fundacja sIemanko, 
ul. szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

17.03, g. 17:00-20:00 „jak do siebie mówić, 
by się nie zranić?” (Fundacja sIemanko, ul. 
szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

18.03, g. 17:30-18:30 koncert gongów i mis 
tybetańskich w otuleniu aromaterapii – dla 
dzieci i młodzieży (pracownia galimatias, ul. 
mostowa 4, liczba miejsc ograniczona, cena 
40 zł/os. obowiązują zapisy, tel. 606 325 
903, 668 282 409 lub pracowniagalimatias@
gmail.com)

18.03, g. 9:00 i 10:30 lekcje pokazowe 
z robotyki dla klas ze szkół podstawowych 
(Fundacja sIemanko, ul. szeroka 3, zapisy: 
790 471 608)

22.03, g. 17:00 prasowanki – kreatyw-
na zabawa z koralikami na plastikowych 
formach (Fundacja sIemanko, ul. szeroka 3, 
zapisy: 790 471 608)

23.03, g. 17:00-19:00 Warsztaty artete-
rapeutyczne (pracownia galimatias, ul. 
mostowa 4, liczba miejsc ograniczona, cena 
130 zł/os. obowiązują zapisy, tel. 606 325 
903, 668 282 409 lub pracowniagalimatias@
gmail.com)

23.03, g. 17:00 Figielki – zabawy ruchowo-
-muzyczne dla dzieci (Fundacja sIemanko, 
ul. szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

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

11.03, g. 18:00 krzysztof cugowski z Ze-
społem mistrzów

12.03, g. 17:00 koncert piosenki francu-
skiej „paris, paris”

19.03, g. 10:00 i 12:30 strażak sam na 
żywo: cyrkowa przygoda

21.03 liga młodych kreatorów

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

11.03, g. 16:00 Wernisaż wystawy gradu-
ation projects 2021 (wystawa do 22.05)

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

17.03, g. 17:00 promocja książki „Halny 
nad hałdami. górale z pomocą dla po-
wstańców Śląskich”

do 31.05 "Białe kruki z biblioteki ks. 
leopolda jana szersznika" – wystawa

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

weJŚcIa Na ekspozYcJę stałą (tYlko 
z przewodNIkIeM): pn: nieczynne; wt., 
czw.: 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; śr: 
12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; pt, sb: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; nd: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00

20.03, g. 13:30 Wernisaż wystawy: Wałka 
1942. Współczesność i pamięć.

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

16.03, g. 17:00 poezja – po co? cieszyń-
ska studnia literacka

22.03, g. 17:00 chorwacja pisana histo-
rią i krajobrazem

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

do 13.03 sap’ 2022 pl/cZ – wystawa 
prac artystycznych członków polskiego 
stowarzyszenia artystów plastyków z rc 
(galeria ceglana)

16.03, g. 17:00 dyskusyjny klub pro-
pozycji – Irena kwaśny o kamienicach na 
cieszyńskim rynku

do 08.04 ludzie torfowisk – pracownia 
sezonowa: joanna Zdzienicka, paweł 
szeibel (galeria 12)

20.03, g. 10:30-14:00 uroczysty apel 
pod Wałką

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

pełny repertuar kina "piast", mieszczą-
cego się przy ul. ratuszowej 1, znajduje się 
na www.facebook.com/kinocieszyn

cinema city
www.cinema-city.pl

pełny repertuar kina cinema city, miesz-
czącego się w galerii stela przy  
ul. korfantego 23, znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl

Więcej imprez zawsze na
www.Cieszyn.Pl
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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, 
Nakład: 5.000 szt

wydawca: urząd miejski w cieszynie 
ratusz, rynek 1, 43-400 cieszyn, 
tel. 33 479 42 00, 
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
zespół redakcyjny: anna żertka-Bednarek, 
łukasz kazimierowicz, Barbara stelmach-ku-
baszczyk, malwina tomica
redaktor naczelna: anna żertka-Bednarek
projekt layoutu: maloF design agnieszka 
krasicka

druk: przedsiębiorstwo poligraficzne "mode-
na" sp. z o. o., ul. mała łąka 17, 43-400 cieszyn

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

kUlka to suczka o ślicz-
nym czarno-brązowym 
umaszczeniu. Ma skoń-
czone 2 lata, jest to psi-
na bardzo energiczna 
lubiąca długie spacery 
i towarzystwo człowie-
ka. kuleczka nie toleruje 
mięsa kurczaka, ale za 
to uwielbia wołowinę. 
suczka jest zaczipowa-
na oraz zaszczepiona, 
zostanie również wy-
sterylizowana przed 
wydaniem do nowego 
domu. szuka domu 
razem z wicią, z któ-
rą przebywa w domu 
tymczasowym, może 
także iść do domu jako 
jedynaczka lub do in-
nego pieska. kontakt 
w sprawie spaceru lub 
adopcji: kasia, tel. 782 
717 771.

wIcIa to czarna podpa-
lana suczka w wieku 2 
lat. suczka bardzo się boi 
nowych ludzi, potrzebuje 
czasu na przyzwyczajenie 
się do człowieka i nowego 
otoczenia. wicia to typowy 
kanapowiec – krótki space-
rek i do domku na wygodną 
kanapę. piesek wymaga 
pracy z behawiorystą. 
dotychczas karmiona była 
suchą karmą, nie toleruje 
jednak mięsa kurczaka. 
suczka jest zaczipowana 
oraz zaszczepiona, zostanie 
również wysterylizowana 
przed wydaniem do nowego 
domu. szuka domu razem 
z kulką, z którą przebywa 
w domu tymczasowym, lub 
osobno. kontakt w sprawie 
spaceru lub adopcji: kasia, 
tel. 782 717 771.
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schramkowie z Głębokiej 
w trakcie ubiegłorocznych prac po-
rządkowych na Nowym cmentarzu 
Żydowskim w cieszynie odsłoniliśmy 
przeszło sto niezinwentaryzowanych 
wcześniej nagrobków. pośród nich 
znalazł się przewrócony i porośnięty 
bluszczem, ale wspaniale zachowany, 
granitowy obelisk ze znanym nazwi-
skiem: schramek. Nosili je założyciele 
bodaj najsłynniejszej z cieszyńskich 
fabryk, kojarzonej dziś nieodmiennie 
z waflem prINce polo, który to ujrzał 
świat w roku 1955. 

sAMUeL sCHRAMeK
samuel schramek był cieszyńskim 

kupcem, w ostatniej dekadzie XIX w. 
prowadził sklep kolonialny w kamienicy 
moritza kohna przy deutschegasse 22 
(dziś mennicza 20). tuż przez rokiem 1900 
schramkowie kupili przeszło stuletni, dwu-
kondygnacyjny dom przy kronprinzessin 
stephaniestrasse 46 (dziś głęboka 42, tj. 
„górny” róg ul. głębokiej i menniczej). 
przeprowadzili się do niego i przenieśli 
tam swój sklep. Inseraty reklamowe prze-
konywały, że u samuela schramka można 
tanio nabyć m.in. najwyższej klasy cukier, 
kawę, cykorię, bośniackie śliwki, czekola-
dę, ocet winny, ogórki kiszone i śliwowicę! 
pojawiały się też sezonowo w ofercie ró-
żowe ziemniaki z Węgier, ponadto sklep 
dysponował nowoczesną mechaniczną 
palarnią kawy.

W rejestrze handlowym firma figurowała 
pod nazwą „samuel schramek gemisch-
twaren-Händler” (handel towarami mie-
szanymi). W roku 1906 popadła w tarapaty 
finansowe i  jako niewypłacalny dłużnik 
na rzecz wierzycieli została pozbawiona 

towarów, które jako masa konkursowa 
zostały sprzedane na licytacji. sklep prze-
trwał jednak ten kryzys i działał dalej, co 
więcej ok. roku 1930 żona samuela, Her-
mine schramek, zawiadywała jedyną (!) 
w cieszynie palarnią kawy.

mając na uwadze fakt, że cieszyńscy 
niemieckojęzyczni wyznawcy religii moj-
żeszowej przykładali sporą wagę do dzia-
łalności charytatywnej na rzecz lokalnej 
społeczności, samuel schramek wspierał 
finansowo jedną z najbardziej znanych 
żydowskich inicjatyw – Freitisch-Verein 
(towarzystwo darmowego stołu), które 
organizowało nieodpłatne stołówki dla 
uczniów cieszyńskich szkół. 

samuel schramek zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie w 1921 roku, został 
pochowany 26 grudnia na cieszyńskim 
cmentarzu żydowskim. Zapewne zgodnie 
z tradycją nagrobek pojawił się na jego 
grobie w pierwszą rocznicę śmierci. In-
skrypcja na odsłoniętym, a dotychczas 
nieznanym obelisku jest dwujęzyczna, 
hebrajsko-niemiecka, prezentuje więc 
najczęściej występujący na cieszyńskim 
cmentarzu układ. Hebrajska inskrypcja 
głosi, że pochowano tu samuela dawi-
da syna mojżesza, który zmarł w dzień 
świętego szabatu 23 dnia miesiąca kislew 
5682 roku. W części niemieckojęzycznej 
czytamy, że samuel schramek zmarł 24 
grudnia 1921 roku w wieku 68 lat i że był 
człowiekiem pełnym prawości, miłości 
i dobroci. 

BRACiA sCHRAMeK
Bruno i Wilhelm, synowie Hermine 

i samuela schramków, rok po śmierci 
ojca założyli w rodzinnej kamienicy przy 
ul. głębokiej zakład wyrobu wafli. Firma 
funkcjonowała pod dwujęzyczną nazwą 
„Brüder schramek / Bracia schramek”, 
z powodzeniem poszerzając wkrótce 
swój asortyment m.in. o keksy i bisz-
kopty. W roku 1927 bracia kupili parcelę 
przy ul. liburnia 15, na której zbudowali 
fabrykę tIp top, a ta jeszcze przed wy-
buchem wojny rozpoczęła dodatkowo 
produkcję czekolady.

ciekawostką pozostanie fakt, że bracia 
mieszkali po podziale cieszyna w dwóch 
różnych państwach: Wilhelm mieszkał na 
lewym brzegu olzy, w czechosłowacji, wy-
najmował mieszkanie najpierw na sach-
senbergu (dziś ul. główna/Hlavní třída), 
potem na schützenstraße (dziś dvořákova 
16) w kamienicy, której współwłaścicielem 
był burmistrz czeskiego cieszyna, józef 
kożdoń; zaś Bruno kupił piękną secesyjną 

kamienicę przy ul. gabriela 22 (dziś Hajdu-
ka 3), przed którą zachowało się do dziś 
absolutnie wyjątkowe kute ogrodzenie, 
wykonane w najsłynniejszym żydowskim 
zakładzie ślusarskim w cieszynie – u jo-
sefa kolbana.

Bruno zmarł 21 grudnia 1932 roku i po-
chowany został na cieszyńskim cmenta-
rzu. jeśli jego nagrobek nie padł łupem 
powojennych szabrowników, być może 
leży zarośnięty bluszczem i odnajdziemy 
go w tym roku? 

irena french

mUzeUm Śląska cieszyńskieGo

zDjęcia ze zbiorów mŚc

na rogu ul. Głębokiej i Menniczej.
Sklep kolonialny Samuela Schramka


