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OD BURMISTRZA 

Rozwój sportu i rekreacji

Szanowni Mieszkańcy,
podczas marcowej sesji Rady Miejskiej 

przyjęty został Program Wspierania Roz-
woju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna 
na lata 2021-2025. To efekt pracy wielu 
osób, reprezentujących różne dyscypliny 
i środowiska. Opracowanie programu to 
zadanie, jakie postawili sobie radni będący 
w składzie Doraźnej Komisji Rady Miej-
skiej do spraw sportu. Program omawiany 
był na 14 posiedzeniach, konsultowany 
i ostatecznie pozytywnie zaopiniowa-
ny przez Radę Sportu. Poddany został 
również konsultacjom z mieszkańcami. 
Udało się nie tylko zdiagnozować sytu-
ację szeroko rozumianego cieszyńskiego 
sportu, ale przede wszystkim wyzna-
czyć kierunek działania w najbliższych 
latach. To, co szczególnie sobie cenię, to 
gotowość aktualizowania programu na 
bieżąco, gdy tylko będą ku temu obiek-
tywne przesłanki.

Jak to teraz wygląda?
W Cieszynie funkcjonuje 37 sekcji 

działających w 21 dyscyplinach sporto-
wych. Stawiamy na wspieranie rozwoju 
sportowego przede wszystkim dzieci 

i młodzieży, dlatego program zakłada 
przyznawanie stypendiów sportowych 
zawodnikom i zawodniczkom do 19 roku 
życia. W formie nagród i wyróżnień do-
ceniana będzie, jak dotychczas, praca 
dorosłych zawodników, trenerów, a także 
działaczy sportowych. 

W mieście funkcjonują kluby sporto-
we, szkółki, fundacje i stowarzyszenia 
prowadzące szkolenia sportowe dla naj-
młodszych. To grupa, do której podcho-
dzimy priorytetowo. To właśnie w okre-
sie nauki szkolnej jest najlepszy czas 
na odnalezienie talentów i rozpoczęcie 
kariery sportowej. Co jednak ważniejsze, 
zapewniając regularną aktywność fizycz-
ną, stwarzamy możliwość kształtowania 
w dzieciach i młodzieży zainteresowa-
nia sportem i wypracowania nawyku 
aktywnego spędzania czasu wolnego. 
W programie świadomie odchodzimy od 
określania dyscyplin priorytetowych, bo 
trendy, także sportowe, się zmieniają. 

Do uprawiania sportu potrzeba oczywi-
ście zaplecza sportowego. Miasto Cieszyn 
może pochwalić się bogatą bazą obiektów 
sportowych i przestrzeni sprzyjających 
rekreacji. Do dyspozycji mieszkańców 
jest 6 boisk wielofunkcyjnych (4 znajdują 
się przy szkołach podstawowych), 2 hale 
sportowe, hala widowiskowo-sportowa, 
3 kompleksy boisk, kryty basen przy 
Szkole Podstawowej nr 4, kryty basen 
Uniwersytetu Śląskiego, kąpielisko miej-
skie, korty tenisowe, stadion miejski, tor 
motocrossowy, a także liczne siłownie 
“pod chmurką” i ścieżki zdrowia. Do-
datkowo obiekty sportowe znajdują się 
przy szkołach podstawowych, średnich 
i na terenie kampusu Uniwersytetu Ślą-
skiego. Oferta sportowa, zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych 
i seniorów jest naprawdę różnorodna. 
Kolejne inwestycje są w planach. Tylko 
w budżecie na 2021 rok zaplanowane 
są środki na przebudowę stadionu przy 
Alei Jana Łyska czy budowę skateparku. 
W planach na najbliższe lata znalazła się 
m.in. modernizacja kąpieliska miejskie-
go czy budowa zadaszonego kortu do 
tenisa ziemnego. 

Mam pełną świadomość, że tak jak po-
trzebne są środki na utrzymanie obiektów 
sportowych, ich modernizowanie oraz 
nakłady inwestycyjne na nowe obiek-
ty, tak potrzebne są środki na wsparcie 
w zakresie szkolenia i organizowania 
imprez sportowych. W budżecie miasta 
w ostatnich latach planowano środki na 
szeroko pojętą kulturę fizyczną, nie było 
to jednak usystematyzowane, a środki co 
roku były niewiadomą. Przyjęty program 
zakłada, że na sport przeznaczane będzie 
nie mniej niż 0,3% planowanych wydat-
ków bieżących. W tym roku planowane 
wydatki na dotacje, imprezy sportowe, 
utrzymanie obiektów i inwestycje to nie-
bagatelna kwota 8,87 mln.

Chciałabym w tym miejscu jeszcze raz 
podziękować radnym, trenerom, dzia-
łaczom sportowym, rodzicom, a także 
pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy 
zaangażowani byli w wielomiesięczne 
prace nad tym programem. Stawiamy 
sobie ambitne cele, mając świadomość, 
jak ważnym elementem życia społeczne-
go i rodzinnego jest sport i rekreacja. Za-
chęcam do zapoznania się z pełną treścią 
Programu, która dostępna jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna 
i na stronie www.sport.cieszyn.pl.

 GABRIELA 
STASZKIEWICZ

Burmistrz Cieszyna

Wizualizacja stadionu przy Al. Jana Łyska po przebudowie.

Chcemy równo 
traktować wszystkie 
dyscypliny i wspierać 

pasjonatów nawet 
najbardziej niszowych 
czy nieznanych form 

rekreacji, aby nie 
przegapić jakiegoś 

wyjątkowego talentu.
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Autobusy elektryczne 
w Cieszynie
Firma Solaris Bus&Coach jako jedyna złożyła ofertę w ramach prowadzonego 
przez Gminę Cieszyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie 
i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych. 

Firma zaoferowała autobusy niskowej-
ściowe o długości do 10 m. Każdy z nich 
będzie mógł przewozić do 58 pasażerów. 
Liczba stałych miejsc siedzących wyniesie 
minimum 23, z czego co najmniej 4 sie-
dzenia specjalne będą dostępne z niskiej 
podłogi, tj. bez konieczności pokonywania 
wewnątrz autobusu jakichkolwiek stopni.

Autobusy będą wyposażone w cen-
tralny silnik trakcyjny o mocy minimum 
120 kW i baterie o pojemności min. 200 
kWh, pozwalające na przejechanie co naj-
mniej 130 km na pełnym naładowaniu. 
Autobus dostosowany będzie do wolnego 
ładowania w systemie plug-in, jednakże 
szkielet autobusu musi być przystoso-
wany do montażu pantografu na dachu. 
Pozwoli to w przyszłości, gdy będziemy 
dysponowali ładowarką pantografową, 
na dokupienie pantografu. Da to także 
możliwość zwiększenia dobowego czasu 
wykorzystania autobusów. 

Jak informuje Mariusz Klajsek z Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Cieszynie: 

– Na chwilę obecną planujemy wykorzy-
stywać  te autobusy w godzinach szczy-
tu do obsługi linii mniej obciążonych, tj. 
linii nr 5, 10 i 40, natomiast w godzinach 
pomiędzy szczytami będą obsługiwać 
pozostałe linie. Ich trasa zostanie tak 
ułożona, aby jak najszybciej wykorzystać 
energię zgromadzoną po ładowaniu noc-
nym. Następnie przez ok. 3 do 4 godzin 
nastąpi podładowanie akumulatorów 
do pojemności ok. 80%, aby po połu-
dniu można było jeszcze przejechać od 
80 do 100 km. 

Po testach autobusów elektrycznych 
w Cieszynie mamy nadzieję, że pojazdy te 
idealnie sprawdzą się w naszym mieście. 
Topografia cieszyńskiego terenu, tj. dużo 
podjazdów i zjazdów z górek, pozwoli na 
odzyskanie energii z siły hamowania, co 
bezpośrednio przełoży się na zmniejsze-
nie kosztów eksploatacyjnych. 

Dodatkowo autobusy będą wyposa-
żone w system przeciwpożarowy, klima-
tyzację przestrzeni pasażerskiej i moni-

toring wizyjny. Na autobusy producent 
udzielił 5-letniej gwarancji. 

W ramach zamówienia na zajezdni 
autobusowej Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zostanie wy-
budowana dwustanowiskowa, zewnętrz-
na ładowarka typu plug-in, która będzie 
pełnić funkcję ładowarki podstawowej 
o mocy dostosowanej do potrzeb łado-
wania akumulatorów zamontowanych 
w autobusach w taki sposób, aby można 
było naładować całkowicie rozładowane 
akumulatory w czasie nie dłuższym niż 
5 godzin. Dodatkowo będzie posiadać 
funkcję podładowania, tzn. częściowe-
go uzupełnienia energii w celu bardziej 
efektywnego wykorzystania autobusu 
przy jak najmniejszym zmniejszeniu 
sprawności akumulatorów. Ładowarkę 
dostarczy Ekoenergetyka Sales Sp. z o.o. 

Firma Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. 
złożyła ofertę opiewającą na 4,62 mln zł. 

KK

OPŁATA OD TYTUŁU WYKONAWCZEGO – ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI
Rozwiewamy wątpliwości, które po-
jawiły się wraz z publikacją informa-
cji o wzroście opłaty manipulacyjnej 
pobieranej od każdego wystawionego 
tytułu wykonawczego. Dotyczy ona 
ostatniego etapu podjętych czynności, 
jakim jest postepowanie egzekucyjne. 

Zmiana stawki jest konsekwencją no-
welizacji ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (Dz. U. z 2020 r., poz.1427). 
Od 20 lutego 2021 r. obowiązują nowe 
wysokości opłaty manipulacyjnej. Zmiana 
ta została nam narzucona ustawowo.

Jest to opłata stała pobierana od każ-
dego wystawionego tytułu wykonaw-
czego, jej wysokość jest niezależna od 
kwoty dochodzonej zaległości.

Poprzedni stan prawny, który obo-
wiązywał do 19 lutego 2021 r.:

„Organ egzekucyjny pobiera opłatę 
manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków 

za wszystkie czynności manipulacyjne 
związane ze stosowaniem środków eg-
zekucyjnych. Opłata wynosi 1% kwoty 
egzekwowanych należności pieniężnych 
objętych każdym tytułem wykonaw-
czym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr.”

Stan prawny obowiązujący od 20 
lutego 2021 r.:

“Organ egzekucyjny pobiera opłatę 
manipulacyjną za wszczęcie postępowa-
nia egzekucyjnego dotyczącego należ-
ności pieniężnej. Opłata manipulacyjna 
wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia 
egzekucji administracyjnej opłata ulega 
podwyższeniu i wynosi 100 zł.”

Przed wystawieniem tytułu wy-
konawczego, wychodząc naprzeciw 
mieszkańcom miasta Cieszyna, został 
uruchomiony Elektroniczny System 
Powiadamiania Klientów. Dzięki temu 
rozwiązaniu podatnicy, którzy złożą 
oświadczenie, w pierwszej kolejności 

będą otrzymywać informację o upły-
wie terminu płatności podatków i opłat 
lokalnych.

Następnie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. 
w sprawie danych zawartych w upo-
mnieniu oraz art.15 ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji zostanie do 
zobowiązanych wysłane upomnienie.

W przypadku nieuregulowania na-
leżności wynikającej z wysłanego upo-
mnienia zostanie wystawiony tytuł 
wykonawczy.

Nie jest tak, że pierwsze upomnie-
nie, wezwanie do zapłaty wiążę się z tą 
opłatą. Ona pojawia się na ostatnim 
etapie, kiedy wszczęte jest postę-
powanie egzekucyjne i wystawiony 
tytuł wykonawczy. 

KK
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NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W CIESZYNIE 

Trwa rekrutacja
Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn 
na rok szkolny 2021/2022 odbywają się za pomocą systemu elektronicznego  
na stronie www.cieszyn.podstawowe.vnabor.pl od 6 kwietnia (godz. 8:00)  
do 20 kwietnia (godz. 15:00).

SZKOŁY OBWODOWE

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce 
zapisać dziecko do szkoły w obwodzie 
którego mieszka, wystarczy, że wypełni 
elektroniczny formularz – zgłoszenie. 
Następnie wypełnione zgłoszenie należy 
wydrukować wraz z wymaganym oświad-
czeniem o miejscu zamieszkania kandy-
data i dostarczyć w wersji papierowej do 
szkoły. W szkole zachowane są zaostrzo-
ne reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji 
rąk, ograniczony kontakt z pracownika-
mi, zachowanie odpowiedniego 1,5 m 
dystansu między obecnymi w budynku. 
W związku ze stanem epidemii, istnieje 
możliwość wysłania mailem skanów lub 
zdjęć wypełnionego i podpisanego zgło-
szenia oraz oświadczenia. Adresy poczty 
elektronicznej i numery telefonów pla-
cówek są dostępne na platformie nabo-
rowej w ofercie szkół. 

Dziecko nie musi spełniać żadnych 
kryteriów, ponieważ do szkoły obwodo-
wej będzie przyjęte z urzędu.

SZKOŁY POZAOBWODOWE
Rekrutacja do szkół pozaobwodowych 

odbywa się tylko w przypadku wystąpie-
nia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli 
rodzice/prawni opiekunowie wybiorą 
szkołę poza obwodem, dzieci biorą udział 
w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci 

przyjmowani są zgodnie z kryteriami 
określonymi przez Radę Miejską Cieszyna:

1. Miejsce zamieszkania kandydata na 
terenie Gminy Cieszyn poza obwodem 
danej szkoły – 100 pkt.

Sposób dokumentowania: oświadcze-
nie rodziców/opiekunów prawnych kan-
dydata o miejscu zamieszkania.

2. W danej szkole obowiązek szkolny 
spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt.

Sposób dokumentowania: oświadcze-
nie rodziców/opiekunów prawnych kan-
dydata o miejscu spełniania obowiązku 
szkolnego przez rodzeństwo kandydata.

3. W obwodzie danej szkoły zamieszkują 
wstępni kandydata wspierający rodziców 
/opiekunów prawnych) w zapewnieniu 
mu należnej opieki – 25 pkt.

Sposób dokumentowania: oświad-
czenie rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata o miejscu zamieszkania jego 
krewnych.

4. Miejsce spełniania przez kandydata 
obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego w przedszkolu mającym 
siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt.

Sposób dokumentowania: oświad-
czenie rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata o miejscu spełniania obo-
wiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego kandydata.

5. Miejsce pracy jednego z rodziców 
znajduje się w obwodzie danej szkoły 
– 9 pkt.

Sposób dokumentowania: oświad-
czenie rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata o miejscu pracy.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie 
maksymalnie do trzech wybranych szkół, 
w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanych. Szkoła umieszczona na 
pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą 
pierwszego wyboru. W przypadku, gdy 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany 
do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, 
zostanie automatycznie przydzielony do 
szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opie-
kunowie składają wydrukowany wniosek 
o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole 
pierwszego wyboru. 

Podobnie jak w przypadku zgłoszeń 
o przyjęcie dziecka do szkoły obwodo-
wej, również w tej sytuacji wypełniony 
i podpisany wniosek wraz z wymaganymi 
oświadczeniami należy wydrukować i do-
starczyć w wersji papierowej do placówki, 
ale istnieje również możliwość wysłania 
wniosku i wymaganych oświadczeń na 
adres mailowy szkoły w formie skanu 
lub zdjęcia. Adresy poczty elektronicznej 
i numery telefonów szkół są dostępne na 
platformie naborowej.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego wydanym na 
czas nauki w szkole podstawowej mogą 
ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

oddziałów ogólnodostępnych w szkole 
obwodowej;

oddziałów ogólnodostępnych w szkole 
pozaobwodowej;

oddziałów integracyjnych.
Oddziały integracyjne funkcjonują:
w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców 
Podhalańskich,

w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Janusza Korczaka,

w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddzia-
łami Integracyjnymi. 

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego do 
oddziału integracyjnego w szkole, ko-
nieczny jest kontakt telefoniczny rodzica 
z dyrekcją danej szkoły. 

cenTrum usług wspólnychfot. Canva
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Zapisz dziecko do Szkoły Muzycznej! 
W tym roku rekrutacja 
do Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Cieszynie 
i jej filii w Wiśle (badanie 
predyspozycji muzycznych 
dzieci i młodzieży) odbędzie 
się 21 kwietnia. Wcześniej,  
do 19 kwietnia, należy 
przesłać wypełniony 
kwestionariusz na adres 
mailowy szkoły.

Sto siedemdziesiąt pięć lat temu –  
2 czerwca 1846 r. – w cieszyńskiej oranżerii 
Pałacu Myśliwskiego Habsburgów (obecnej 
siedziby Szkoły Muzycznej w Cieszynie) 
miał miejsce koncert największego wir-
tuoza fortepianu XIX wieku – Franciszka 
Liszta. Dwa lata wcześniej Johann Strauss 
ojciec w Sali Redutowej w Cieszynie pre-
zentował swoje wiedeńskie walce i len-
dlery. Pod koniec XIX wieku dwukrotnie 

(w 1890 i 1891 r.) koncertował tu Fritz 
Kreisler – wybitny skrzypek tamtych cza-
sów. W 1934 roku w Cieszynie powstała 
Szkoła Muzyczna (jedna z najstarszych 
szkół tego typu na Śląsku), która otrzy-
mała imię Ignacego Paderewskiego, za 
osobistą zgodą tego wielkiego mistrza 
fortepianu i wybitnego męża stanu na-
szego kraju. Od samego początku cieszyń-
ska szkoła stara się nawiązywać do tych 
pięknych tradycji muzycznych, dając wiele 
koncertów w mieście i regionie. Jednak 
najważniejszą formą działalności szkoły 
była i jest edukacja muzyczna młodego 
pokolenia. Mijają bowiem lata, zmienia 
się świat, a do nauki muzyki garnie się 
stale wielu młodych ludzi. Niezmiennie 
też każdego roku rodzice przyprowadzają 
swoje pociechy na cieszyński zamek, by 
mogły one tam poznać cudowny, magicz-
ny świat muzyki i z pomocą nauczycieli 
cieszyńskiej szkoły rozpocząć tę fascy-
nującą wędrówkę w krainę dźwięków, 
harmonii i piękna. Niezależnie od faktu, 
czy bliższy sercu dziecka jest ten czy inny 

instrument, nauka w Szkole Muzycznej 
zawsze przynosi wiele korzyści i umiejęt-
ności potrzebnych w dzisiejszym świecie. 
Najmłodsze pokolenie, dzięki obcowaniu 
ze sztuką, ma możliwość rozwijania swej 
wrażliwości, kreatywności, systematycz-
ności, koncentracji, umiejętności współ-
pracy w zespole (chór, orkiestra, zespoły 
instrumentalne), czy też doskonałej or-
ganizacji własnego czasu. 

Jeśli chcą Państwo, by Państwa dziecko 
wzięło udział w procesie rekrutacyjnym 
do cieszyńskiej Szkoły Muzycznej i jej fi-
lii w Wiśle (21 kwietnia), należy przesłać 
wypełniony kwestionariusz na adres 
mailowy szkoły do 19 kwietnia:

– psmcieszyn@ox.pl (Cieszyn),
– psmwisla@poczta.onet.pl (Wisła).
Wszelkie informacje na temat rekru-

tacji (w tym dokumenty do pobrania – 
kwestionariusz i zaświadczenie) znaleźć 
można na stronie internetowej szkoły 
www.psmcieszyn.ox.pl w zakładce „re-
krutacja”. 

wiTold pieńkowski / psm

Lp Rodzaj czynności
Termin postępowania 

rekrutacyjnego
Termin postępowania 

uzupełniającego

rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie

1.

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.

6 kwietnia 
godz. 8.00

20 kwietnia 
godz. 15.00

20 maja 
godz. 9.00

27 maja 
godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-
sków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji re-
krutacyjnej czynności o których mowa w art.150 

ust.7 – Prawo Oświatowe.

21 kwietnia 
godz. 8.00

5 maja 
godz. 15.00

28 maja 
godz. 9.00

11 czerwca 
godz. 15.00

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych.

6 maja 
godz. 8.00

14 czerwca 
godz. 8.00

4.
Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów praw-
nych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisem-

nego oświadczenia.

6 maja 
godz. 8.00

12 maja 
godz. 15.00

14 czerwca 
godz. 9.00

21 czerwca 
godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandyda-
tów przyjętych i nieprzyjętych.

17 maja 
godz. 8.00

24 czerwca 
godz. 8.00

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU  
REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022
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Spacer z nadzieją w tle 
W poprzednim numerze informowaliśmy, że z okazji swoich 16. urodzin Zamek 
Cieszyn poprosił grupę twórców, by w tych trudnych czasach "wkroczyli" oni 
w przestrzenie Cieszyna i podarowali nam dawkę nadziei, odwagi i radości… 
Wybraliście się już na spacer szlakiem symbolicznych przystanków z nadzieją w tle? 
Jeśli nie, to ruszajcie w drogę ulicami miasta! Informacje oraz mapa na  
www.zamekcieszyn.pl. Zdjęcia: Rafał Soliński.

Nadziejomat (Studio Dinksy/Roman Gajda) – Wzgórze Zamkowe

 Poidła (Alicja Patanowska, Gran-Bud Andrzej Piwko) – przed Oranżerią

Kwestie zasadnicze (Tomasz Bierkowski) – ul. Garncarska

Odrastanie (Matylda Sałajewska i Karolina Bielecka) – ul. Wyższa Brama 27

Wszystkie drogi prowadzą do… (Jolanta Wozimko) – przed Oranżerią

Ślady/Odbicia (Waldemar Rudyk) – Wzgórze Zamkowe

KULTURA
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Dobre pomysły mile widziane
Do 18 kwietnia 2021 można zgłaszać 
pomysły na innowacje społeczne do 
programu "Dobre Innowacje". Inno-
watorzy mogą liczyć na wsparcie me-
rytoryczne i organizacyjne, a także 
finansowe w formie grantu do 50 000 zł. 

W programie chodzi o nowe działania, 
które umożliwiają w „nietypowy” sposób 
rozwiązywać „typowe” problemy społecz-
ne. Innowacje wiążą się z dostępnością 
produktów lub usług dla osób z niepeł-
nosprawnościami oraz osób starszych 
o ograniczonej mobilności lub percepcji. 
Poprawa dostępności może dotyczyć 
przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komu-
nikacyjnej, a zaproponowane rozwiązania 

muszą być innowacyjne w skali całej Polski.  
Pomysły mogą zgłaszać osoby indywi-
dualne, grupy nieformalne, organizacje 
i instytucje (państwowe, prywatne i po-
zarządowe), a także partnerstwa powyż-
szych podmiotów. W pierwszym etapie 
wystarczy opisać swój wstępny pomysł 
na innowację społeczną – napisać m.in. 
na czym polega, jak ma działać, komu 
i w czym pomóc. Przed zgłoszeniem po-
mysłu można go skonsultować bezpłat-
nie – w ramach projektu – z ekspertami 
od nowych technologii, innowacji spo-
łecznych, dostępności oraz myślenia 
projektowego. Szczegółowe informacje 
o projekcie: dobreinnowacje.pl. Liderem 

projektu jest Stowarzyszanie Wspie-
rania Inicjatyw Gospodarczych „Delta 
Partner”, a partnerem Zamek Cieszyn. 
Program: Dobre Innowacje jest realizo-
wany w ramach projektu Polska dostęp-
na – dostępność do zaprojektowania fi-
nansowanego ze środków EFS w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 
Innowacje społeczne. Zapraszamy do 
kontaktu z naszymi Inkubatorami Inno-
wacji Katowicach, Kielcach, Olsztynie, 
Warszawie oraz Cieszynie – ten ostatni 
funkcjonuje w Zamku Cieszyn: tel. 537 
230 993, cieszyn@dobreinnowacje.pl. 

ZameK CiesZyn

POWSTAŁ KATALOG PRODUKTU LOKALNEGO 

Cieszyńscy twórcy 
Miło nam poinformować, że powstał Katalog produktu lokalnego „Cieszyńscy 
Twórcy”. Istotą przedsięwzięcia, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Wydział 
Kultury i Promocji Miasta, było stworzenie bazy lokalnych twórców i firm z terenu 
Cieszyna, które swoją pracą promują to, co nasze, niepowtarzalne i unikatowe. 
Jednym słowem – lokalne rękodzieło i pamiątki związane z miastem nad Olzą. 

Folder zawiera opisy przedmiotów, 
zdjęcia, informacje o twórcach, a takze 
miejscach, gdzie można nabyć gadżety 
i pamiątki z naszego miasta. Dzięki temu 
każdy będzie mógł w sposób skonden-
sowany otrzymać całościową informację 
o lokalnym rzemiośle i kupić rzecz, którą 
poszukuje lub jaka szczególnie przypa-
dła mu do gustu, a następnie zabrać ją 
ze sobą, gdziekolwiek się udaje i tym 
samym promować nasz region.

Jesteśmy pewni, że są wśród nas 
jeszcze inne osoby i firmy, które tworzą 
z pasją niezwykłe rzeczy, często jednak 
pozostają one niezauważone. Wiemy 
również, że promocja rękodzieła lokal-
nych twórców jeszcze bardziej przyczyni 
się do ożywienia rzemiosła na naszym 
terenie, a także wzbudzi w młodszym 
pokoleniu chęć kultywowania tradycji 
rękodzielniczych. Zachęcamy do kolej-
nych zgłoszeń, które uzupełnią drugie 
wydanie foldera „Cieszyńscy Twórcy”. 

Bliższe informacje udzielane są pod 
numerem tel. 33 47 94 244 oraz mailo-
wo: media@um.cieszyn.pl. Zachęcamy 
do zgłoszeń! 

BsK fot. JK
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Każdy z nas jest piękny 
na swój sposób

"Era Okładek" to kampania społeczna cieszyńskich 
licealistek, realizowana w ramach olimpiady "Zwolnieni 
z teorii". Zachęcamy do śledzenia strony projektu na 
Facebooku (www.facebook.com/eraokladek), a także 
obejrzenia spotu zamieszczonego w serwisie Youtube.

Widzisz to w szkole, widzisz to na ulicy 
i w mediach. Na każdym kroku słyszysz 
“Schudnij!”, “Wyprostuj się!”, “Ubierz się 
lepiej i uczesz włosy!”. Jesteśmy stale za-

sypywani różnego rodzaju informacjami 
na temat tego, jak powinniśmy wyglądać. 
Jesteśmy krytykowani za to, jak się ubie-
ramy, czy poniżani ze względu na nasze 
niedoskonałości. Hejt i naciski sprawiają, 
że nie czujemy się dobrze z samymi sobą 
i za wszelką cenę próbujemy się zmienić, 
tak by przypodobać się otoczeniu. Jest 
to wyścig o idealną sylwetkę, wygląd, 
a wygra ten, kto najlepiej sprzeda “swo-
ją okładkę” – tłumaczy Nadia Frońska, 
członkini zespołu "Era Okładek".

Celem kampanii jest zmiana nega-
tywnego nastawienia do naszych ciał 
i pokazanie, że każdy z nas jest tak na-
prawdę piękny na swój własny sposób. 
Uczestniczki projektu chcą uświadomić 

ludziom, dlaczego body shaming źle 
wpływa na społeczeństwo i dlaczego 
trzeba z nim walczyć. 

Ze względu na obecnie panującą 
pandemię, działania są przeniesione 
głównie do sieci, gdzie licealistki udo-
stępniają posty związane z tematyką 
samoakceptacji. Na kanale YouTube Ery 
okładek został również zamieszczony 
spot reklamujący kampanię.

 – Pomóż nam zmienić świat na lepsze, 
wspierając nasz projekt. Wszyscy prze-
cież zasługujemy na szacunek i uwagę, 
bez względu na to, kim jesteśmy i jak 
wyglądamy – apelują uczennice. 

nadia Frońska / red. ab

Tysiąc złotych na imprezę 
 – nowa edycja Lokalnie-Kulturalnie
Jesteś z Cieszyna? Masz 
pomysł na kulturalne 
wydarzenie? Możesz na jego 
realizację zdobyć do tysiąca 
złotych! 15 marca ruszyła 
druga edycja konkursu 
małych grantów „Lokalnie-
Kulturalnie”, który organizuje 
Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy”. Wnioski 
można składać do 15 maja.

Celem konkursu jest wyłonienie po-
mysłu i realizacja najciekawszej imprezy 
kulturalnej, zaproponowanej przez osoby 
fizyczne lub grupy nieformalne działające 
w Cieszynie. Może to być koncert, warsz-
taty, wystawa, spotkanie z pisarzem, prze-
gląd filmowy lub inna forma działalności 
kulturalnej. W tym roku pula na dotacje 

w ramach małego grantu została zwięk-
szona z dwóch do trzech tysięcy, więc 
szansa na dofinansowanie jest większa. 
COK „Dom Narodowy” zapewnia wsparcie 
merytoryczne oraz promocyjne, zaplecze 
techniczne i lokalowe w celu realizacji do-
finansowanego projektu. 

Na wnioski czekamy do 15 maja 2021 
r. Regulamin konkursu oraz formularz 
wniosku dostępne są na stronie www.do-
mnarodowy.pl w zakładce „Małe granty”. 
Zapraszamy do składania projektów! 

COK
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Usłysz mnie!
Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" i Miasto Cieszyn zapraszają 
wokalistów i zespoły tworzące własną muzykę do udziału w Cieszyńskim 
Przeglądzie Twórczości Autorskiej "Usłysz Mnie!". Do konkursu mogą przystąpić 
osoby, które ukończyły 16 lat i zamieszkują powiat cieszyński. 

Celem konkursu jest promocja lo-
kalnych muzyków i wokalistów. Obec-
nie niemożliwa jest organizacja imprez 
kulturalnych, w tym koncertów, dlatego 
poprzez uczestnictwo w konkursie mają 
oni szansę zaprezentować swoją twór-
czość szerszej publiczności, w Internecie. 
Uczestnicy zgłaszają dwa utwory, które 
muszą być autorskie lub skomponowa-
ne albo napisane specjalnie dla danego 
wykonawcy. Utwory zarejestrowane 
w formie audio-wideo w formacie MP4 
należy nadesłać wraz z wypełnionym 
formularzem zgłoszeniowym na adres 
e-mail: g.zydek@domnarodowy.pl w ty-
tule wiadomości wpisując "Konkurs mu-
zyczny". Nadesłane utwory będą publi-
kowane w mediach społecznościowych 
COK-u. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 
kwietnia 2021 r.

Spośród nadesłanych nagrań, jury 
wybierze trzy najlepsze, które zostaną 
wyróżnione. Nagrodą dla laureatów jest 
możliwość występu podczas imprez ple-
nerowych, organizowanych przez COK 

„Dom Narodowy” w 2021 i 2022 roku. 
Zobywca pierwszego miejsca otrzyma 
dodatkową nagrodę w postaci profesjo-
nalnej sesji nagraniowej czterech utwo-

rów (audio-wideo), zrealizowanej przez 
pracowników Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury. 

COK

Gitarowe granie online
Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy” zaprasza 
na koncert online Amatorskiej 
Grupy Gitarowej AGG pod 
przewodnictwem Michała 
Kasztury. Transmisja koncertu 
odbędzie się na profilu 
Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury w serwisie Facebook, 
w piątek 16 kwietnia 
o godzinie 19.00.

Amatorska Grupa Gitarowa to ze-
spół, który zrzesza w swoich szeregach 
pasjonatów gry na gitarze, działający 
przy Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom 
Narodowy”. Obecnie grupa pracuje nad 
programem muzyki filmowej, a w planach 
ma udział w biciu gitarowego rekordu 

Guinnessa we Wrocławiu oraz udział 
w wielu koncertach. 

Zespół prowadzi Michał Kasztura – 
gitarzysta, muzyk działający na terenie 
Śląska Cieszyńskiego, członek zespołów 
Lunatyp i Jazz Dinos, które z całą pewno-
ścią znają Państwo z licznych wystąpień.

Zapraszamy do wspólnego wysłucha-
nia koncertu w Internecie!

COK

INFORMACJA SMS
Aktywuj na www.cieszyn.pl
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ROZMOWA Z PRZEDSIĘBIORCĄ ALEKSANDREM GÓRNYM  

Viva Tessin 
Prowadzenie sklepu z pamiątkami, kreowanie regionalnej marki, prowadzenie 
bloga – gdy jest się miłośnikiem regionu, w którym się żyje, wszystko da się zrobić. 
O tym, skąd pomysł na promującą Cieszyn markę Viva Tessin i sklep z produktami 
regionalnymi, a także jak prowadzi się biznes w naszym mieście rozmawiamy 
z Aleksandrem Górnym.

Sklep z pamiątkami to sposób na 
nową działalność, czy na przetrwanie 
pandemii?

aleksander górny:  W moim życiu wszyst-
ko jest konsekwencją tego, co robiłem 
wcześniej. Pierwsze swoje pieniądze za-
robiłem już w podstawówce, pomagając 
wujkowi sprzedawać truskawki na targu, 
jeszcze w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest 
ZUS. W latach 90., będąc w liceum, zaczą-
łem jeździć na snowboardzie i z rodziną 
Ligockich założyliśmy klub CCS. Chodziłem 
wtedy do LOTE, a dzięki desce poznałem 
środowisko snowboardowe z Bielska. Ci 
chłopcy jeździli prawie zawodowo i każ-
dego roku mieli nowy sprzęt, a starego 
się pozbywali. W ten sposób stałem się 
pośrednikiem i zarabiałem sobie na wła-
sne przyjemności. Kiedy zdałem matu-
rę i nie dostałem się na filmoznawstwo 
na UJ, naturalną konsekwencją mojego 
stylu bycia było otwarcie skateshopu, co 
nastąpiło w 1999 r. przy Głębokiej 20. 
Prowadziłem go 11 lat, a mój wspólnik 

zajmuje się nim do dziś. Był to czas, kiedy 
Polska i Czechy wchodziły do UE, wielu 
Cieszyniaków rozjechało się po kontynen-
cie za lepszym życiem, no i pojawiły się 
tanie linie lotnicze. Zacząłem więc latać, 
odwiedzać znajomych, imprezować i po-
znawać odległe miasta, co było łatwiejsze 
niż kiedykolwiek wcześniej. W 2010 roku 
wpadłem w tarapaty finansowe i musia-
łem sprzedać swoje udziały w firmie. Po-
stanowiłem zostać wtedy przewodnikiem 
turystycznym, pilotem wycieczek. W ten 
sposób zjeździłem całą Europę przez 
kolejną dekadę. Nie spodziewałem się 
pandemii, nikt się tego nie spodziewał, 
ale otwarcie sklepu z pamiątkami plano-
wałem już kilka lat. Odwiedzając miasta 
turystyczne, obowiązkowo odwiedzałem 
takie sklepy i lubiłem oglądać te wszyst-
kie gadżety, które kupowali turyści. Wi-
działem, że tego brakuje w Cieszynie, 
po którym także oprowadzałem grupy. 
Chciałem, by był to dodatkowy zarobek, 
szczególnie w słabszych turystycznie 

miesiącach. Udało mi się wynająć lokal 
na ul. Sejmowej i kiedy byłem na etapie 
przygotowań, przyszedł rok 2020. Na 5 
kwietnia miałem zaplanowane wielkie 
otwarcie, a na początku marca miałem 
już wszystko gotowe, ale nastała pande-
mia. Otworzyłem sklep z trzymiesięcznym 
opóźnieniem. Miało to wyglądać zupełnie 
inaczej, teraz lawiruję między własnymi 
ambicjami a tym, na co pozwalają prze-
pisy i obostrzenia.

Sklep wyróżnia się produktami mar-
ki Viva Tessin, ale także produktami 
lokalnych rękodzielników. To ukłon 
w stronę miejscowych przedsiębiorców?

 – Tak, ukłon w stronę miejscowych 
wytwórców, bo od zawsze cenię so-
bie lokalność, ale też wiem, że takie są 
oczekiwania turystów. Kiedy ktoś kupuje 
magnes, to nie interesuje się miejscem 
jego produkcji, ale gdy kupuje kapelusz 
góralski czy ciupagę i widzi metkę “made 
in China”, to jest to trochę uwłaczające. 

arch. Viva Tessin
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Ludzie tego nie chcą, za to doceniają, 
gdy wspierają region, z którego mają 
dobre wspomnienia. Chciałbym, żeby 
takich produktów było u mnie jak naj-
więcej. Nie jest to łatwe, bo masowa pro-
dukcja kusi cenami. Zapraszam jednak 
wszystkich regionalnych rzemieślników 
na Sejmową 1 – wierzę, że ustalimy do-
bre warunki współpracy, dzięki którym 
wszyscy wyjdziemy na plus.

A jaka jest geneza marki Viva Tessin? 
Z tego, co pamiętam, to zaczęło się od 
stowarzyszenia?

 – Tak, nawet chyba namawiałem Cię 
do udziału w tym przedsięwzięciu. To był 
rok 2014, a ja już wiele lat działałem na 
lokalnym gruncie w sferze kultury, roz-
rywki, sportu i mediów. Chciałem założyć 
stowarzyszenie, które miało promować 
naszą regionalność i wspierać różne ini-
cjatywy na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
Mam pewną fiksację na temat jednoli-
tości Księstwa Cieszyńskiego, o którym 
pamięć w części społeczeństwa zamiera, 
ale są osoby chcące ją kultywować i two-
rzyć mit regionalny, a co za tym idzie, 
produkt turystyczny, coś, z czym moż-
na się identyfikować. Wtedy były jednak 
wybory samorządowe i postanowiłem to 
przełożyć o rok, żeby nie było identyfi-
kowane z którąkolwiek opcją polityczną. 
W tym czasie ubyło zapału zwerbowa-
nym przeze mnie potencjalnym działa-
czom i pomysł upadł. Przez kolejne lata 
sam wspierałem nadal różne działania 
po obu stronach Olzy i zawsze starałem 
się umieszczać logo Viva Tessin. Kiedy 
pojawił się pomysł sklepu, to chciałem, 
żeby stał się on bazą dla wszystkiego, 
czym się społecznie zajmuję, stąd też 
użycie tej nazwy. 

Prowadzisz blog Beskit Cieszyński 
43400. To forma dziennikarstwa oby-
watelskiego?

 – Jako strona facebookowa i blog 
działa ponad 9 lat. Początkowy plan był 
taki, że ludzie będą mi podsyłać różne 
rzeczy, które im się w naszym regionie 
podobają bądź nie, a ja to będę opisywał 
w tak dosadny sposób, na jaki sobie nie 
pozwalają lokalne media. 

Lokalne media nie spełniają swojej roli?
 – Lokalne media zawsze są powią-

zane różnymi relacjami ze strukturami 
administracyjnymi, z biznesem, który 
umieszcza w nich reklamy, czy z innymi 
instytucjonalnymi grupami interesu. To 
wymusza poprawność polityczną, ostroż-
ność w formułowaniu tez i dyplomację, 
a dodatkowo jest jeszcze prawo prasowe. 
Sfera internetowa jest poza tym prawem, 
przez co można sobie pozwolić na dużo 
więcej, bazując na poziomie opinii. 

Nauczyłem się jednak przez te lata, 
że poprawność polityczna wynika też po 
prostu z wiedzy. Osoby śledzące Beskit 
czasami mi zarzucają, że na początku 
byłem ostrzejszy. To racja, ale poznałem 
pewne mechanizmy, według których funk-
cjonuje biznes czy administracja. Tak jak 
wcześniej byłem krytyczny wobec ludzi, 
którzy podejmują decyzje, tak teraz ro-
zumiem, że bardzo często te decyzje są 
uwarunkowane przepisami, czy procedu-
rami, których się nie da ominąć. Kiedyś 
miałem pretensje do konkretnej osoby 
o podejmowane przez nią działania, a dziś 
wiem, że na jej miejscu musiałbym zrobić 
to samo albo zrezygnować z pełnionej 
funkcji. Łatwo jest z zewnątrz deklaro-
wać, że podałbym się do dymisji, ale to 
nie są przecież łatwe decyzje. Brałem 
udział w kilkudziesięciu posiedzeniach 
Rady Miejskiej, poznałem wiele osób 
na stanowiskach dyrektorskich, sposób 
i kulisy ich działania. Nabrałem pewnej 

mądrości, która nie jest znana przecięt-
nemu mieszkańcowi, no i mój krytycyzm 
nieco opadł.

Media mają też pewną misję do wyko-
nania, choćby w kwestii edukowania.

 – Staram się to robić, ale to było ła-
twe, gdy miałem 2000 czytelników, wy-
selekcjonowane grono ludzi, którzy ufali 
mojej wiedzy i polemizowali ze mną na 
pewnym poziomie. Teraz mam ponad 
5000 czytelników, a bardziej popularne 
teksty mają kilkakrotnie więcej odbior-
ców. To są często ludzie, którzy reagują 
bardzo emocjonalnie, nie znają mnie, ich 
reakcje są zazwyczaj efektem interesu, 
jaki chcą osiągnąć w interakcji z tekstem. 

Ludzie bardziej od rzetelnej informacji 
oczekują hejtu?

 – Po części tacy też są, ale staram się 
selekcjonować grono moich czytelników. 
Jeśli ktoś podejmuje się krytyki czy ataków 
słownych, ja wdaję się z nim w polemikę. 
Jeśli nie przyjmuje moich argumentów, 
nie odnosi się do nich, tylko powtarza 
jak mantrę swoją tezę, to taką osobę 
wyrzucam z grona odbiorców i blokuję. 
Niektórzy nazwą to cenzurą, ale nikt nie 
chce, by przypadkowe osoby dosiada-
ły się do nich w kawiarni i krytykowały 
prowadzony dialog. Beskit Cieszyński 
jest salonem towarzyskim i istnieje tam 
pewien poziom dyskusji. Jeśli ktoś się 
w tym nie odnajduje, ma odmienne zda-
nie na pewne tematy, to odsyłam go do 
innych mediów, gdzie być może będzie 
czuł się lepiej.

Jesteś jednym z przedsiębiorców, któ-
ry odczuwa nie tylko skutki pande-
mii, ale także uciążliwości związane 

arch. Viva Tessin

"Odwiedzając 
miasta turystyczne, 

obowiązkowo 
odwiedzałem sklepy 

z pamiątkami i lubiłem 
oglądać te wszystkie 

gadżety, które kupowali 
turyści. Widziałem, 

że tego brakuje 
w Cieszynie, po którym 

także oprowadzałem 
grupy." 
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z remontem ul. Głębokiej. W którym 
gronie jesteś, zwolenników czy prze-
ciwników tej rewitalizacji?

 – Na swoją rewitalizację ulica Głęboka 
czekała wiele lat. Starsi ludzie oczekują 
tylko miejsc parkingowych dla ich aut, mło-
dzi chcą budować swój prestiż w miejscu 
czystym i wolnym od samochodów. Świat 
idzie do przodu i Cieszyn musi utrzymać 
jego tempo. Krytykuję tylko jedną rzecz 
przy wszystkich remontach tej ulicy, jakie 
miały miejsce w ciągu ostatniej dekady. 
Elementem żadnych prowadzonych prac 
nie było i nie jest zamontowanie tunelu 
z gotowych elementów betonowych, by za 
kilka lat, kiedy będzie trzeba dostać się do 
którejkolwiek z instalacji, była możliwość 
wejścia podnosząc klapę studzienki, a nie 
rozkopując ulicę. Wszystkie te remonty 
były zasadne, a w zabytkowych miastach 
utrudnień jest dużo i mogą zdarzyć się 
opóźnienia. Widać już jednak finisz pierw-
szego odcinka, który moim zdaniem wy-
gląda bardzo efektownie. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku na wiosnę będziemy 
się cieszyć całą nową ul. Głęboką. 

Znany jesteś ze swojego krytycznego 
spojrzenia. Jak jako przedsiębiorca pa-
trzysz na dostępność sklepów w centrum 
miasta w godzinach popołudniowych?

 – Mój sklep jest otwarty 7 dni w tygo-
dniu do godziny 16.00. W sezonie letnim, 
jeśli byli klienci, to bywał otwarty nawet do 
godziny 20.00, ale jest to duże obciążenie, 
szczególnie dla osób, które zatrudniają 
pracowników. Każda godzina to nie tylko 
wynagrodzenie, ale także wysokie koszty 
pracownicze. Handlowcy z ul. Głębokiej to 
nie są korporacje z wielkimi budżetami, 
przedłużenie godzin pracy wymaga wielu 
wyrzeczeń. Nie wyobrażam sobie też, by 
sklepy były czynne od 12.00. To kwestia 

dostaw towaru, ale także przyzwyczajeń 
klientów, którzy przychodzą między 9.00 
a 12.00. Wytworzenie w ludziach nawyku 
zakupów późnym popołudniem to cięż-
kie wyzwanie, chyba ponad nasze siły.

W ostatnich tygodniach Twoje media 
społecznościowe są wypełnione wzbu-
dzającą zainteresowanie sesją zdję-
ciową. To pomysł na reklamę sklepu 
z pamiątkami? 

 – To już trzecia sesja, którą organizo-
wałem w ten sposób i mam nadzieję, że 
kolejne odbędą się z jeszcze większym 
rozmachem. Oczywiście, to nie jest stan-
dardowa forma reklamy sklepu z pamiąt-
kami, ale przecież takiego sklepu nie da się 
w żaden sposób reklamować. Nie napiszę 
przecież w Internecie, że moje magnesy 
są lepsze od magnesów w Wiśle. Mogę 
jedynie robić wokół siebie szum, który 
przyciągnie ludzi do Cieszyna, a co za 
tym idzie, także do sklepu. Planów mam 
dużo i oparte są one na różnych formach 
kreatywnych. Będą instalacje muzyczne, 
street art, wystawy fotografii, spotkania 
z ciekawymi ludźmi i jeszcze inne niespo-
dzianki, ale póki jest pandemia, to mu-
szę skupić się na formach bez kontaktu 
z publicznością, co bardzo ogranicza pole 
działania. Skupiam się więc na publicysty-
ce w BC43400 i na tych zdjęciach, które 
promując moje logo, promują jednocze-
śnie Cieszyn i region. Taka jest przecież 
idea Viva Tessin. 

Powiedz coś jeszcze o swoich studiach, 
jeśli nie jest to tajemnica.

 – Jedna profesorka mi powiedziała, że 
o moich studiach wie niewiele osób, ale 
jak z nich wylecę, to cały Cieszyn będzie 
o tym mówił. Nie chcę, żeby tak się sta-
ło, ale przyznam, że idąc w wieku 39 lat 

na studia dzienne, postąpiłem dość od-
ważnie. Studiuję etnologię i antropologię 
kulturową na cieszyńskim UŚ-u i jakoś 
udało mi się póki co dotrwać do trzeciego 
roku. Nie jest łatwo z moimi przyzwycza-
jeniami i nawykami, ale jakoś się staram. 
Teraz jestem na etapie pisania pracy 
licencjackiej i bardzo ciężko jest mi się 
nad tym skupić. Boję się bardzo, że moja 
promotorka straci do mnie cierpliwość, 
ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym 
poradzę. Ogólnie to bardzo chwalę sobie 
naszą uczelnię i kibicuję pracom remon-
towym, jakie odbywają się na basenie, 
w akademikach i w innych obiektach. Mam 
nadzieję, że nasz kampus będzie znowu 
przyciągał tylu studentów co w czasach, 
kiedy Cieszynalia były imprezą o randze 
takiej jak Święto Trzech Braci. 

Patrzysz na Cieszyn bardziej jak miesz-
kaniec czy przedsiębiorca?

 – Zdecydowanie mieszkaniec. Jestem 
z Cieszynem związany od urodzenia, 
a moja rodzina od paru pokoleń. Czuję 
się częścią tego miasta. Przedsiębior-
czość uprawiałem nie tylko tutaj, ale 
także w Pradze i kilku dużych miastach 
w Czechach. Czuję się jednak mieszań-
cem Śląska Cieszyńskiego. Tak samo jest 
mi bliski Trzyniec, gdzie jeżdżę na mecze 
hokejowe, czy Wisła, gdzie jeżdżę na stoki 
narciarskie, czy Ostrawa i Bielsko, gdzie 
korzystam z kultury i większych wyda-
rzeń muzycznych, bo większe miasta 
przyciągają większe wydarzenia. Bardzo 
mi zależy, żeby ten region się rozwijał, 
a w nim też transport publiczny, żebym 
mógł wrócić np. z Bielska po północy do 
Cieszyna. Mam nadzieję, że jak będziemy 
umacniać swoje przywiązanie do regionu, 
to względy finansowe zmuszą zarządców 
transportu, by dawali nam nowe możli-
wości przemieszczania się. Sam Cieszyn 
jest pięknym miastem, które przechodzi 
swoje katharsis. Był tu przemysł, dziś 
zostały jego resztki. Sporo osób jest za-
trudnionych w górnictwie, ale ostatnie 
kopalnie po czeskiej stronie właśnie są 
likwidowane, po polskiej w promieniu 50 
km już ich też prawie nie ma. Struktura 
społeczna w mieście musi się zmienić, 
tak samo sposób układania sobie życia. 
Sporo ludzi wyjeżdża, ale od władz miasta 
zależy, jakie zbudujemy perspektywy dla 
tych, którzy mogliby przyjechać i tu zo-
stać. Musimy być otwarci na ludzi niestela, 
którzy zakochają się w naszym mieście 
i swoją pracą będą chcieli coś wnieść w 
jego przestrzeń. Znam żyjących w naszej 
okolicy ludzi z Włoch, Irlandii, Słowenii, 
Ukrainy, Rosji, Iranu i USA. To chyba do-
wód na to, że coś tu ludzi przyciąga. Nie 
zepsujmy więc tego. 

rozmawiała kaTarzyna koczwara

arch. Viva Tessin
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W Cieszynie grasuje 
Kocia Szajka 
24 marca premierę miała książka dla dzieci, której akcja rozgrywa się w Cieszynie 
– “Kocia Szajka i zagadka zniknięcia śledzi” Agaty Romaniuk. Pozycja została 
znakomicie przyjęta nie tylko na rynku wydawniczym, ale również w samym 
Cieszynie – autorka podpisała w księgarni “Kornel i Przyjaciele” ponad dwieście 
egzemplarzy książki! 

W dniu premiery w “Kornelu” odbyło 
się spotkanie autorskie z Agatą Roma-
niuk, które ze względu na obostrzenia 
musiało odbyć się bez udziału widzów, za 
to transmitowane było na żywo na Face-
booku. Rozmowę prowadził Andrzej Dro-
bik. Pisarka opowiedziała widzom o swej 
działalności jako „Pani Wieczorynka”, 
która codziennie wieczorem opowiada 
dzieciom impowizowane bajki na porta-
lu społecznościowym, a także wyjaśniła, 
w jakich miejscach miasta rozgrywa się 
akcja. Co ciekawe, wszystkie koty, które 
pojawiają się na kartach książki, istnieją 
naprawdę! – To są wszystko adopcia-
ki, którymi opiekują się dzieci ogląda-
jące wieczorynkę – wyjaśniła autorka. 
Pewnego dnia, gdy opowiadała swym 
widzom kolejną bajkę, zapytała ich, jak 
mają na imiona ich koty. I tak też zostali 
nazwani bohaterowie książki – Morfeusz, 
Komandos, Piksel… Autorkę zapytano 
również o związki z Cieszynem. Okazuje 
się, że jej babcia pochodziła z miasta nad 
Olzą. – Przyjeżdżałam do Wisły na długie 
wakacje, a do Cieszyna – na niedzielne 
przechadzki. To miasto jest cudowne, 
pełne zakamarków, pięknej architektury, 
różnych tajemnic, więc pomyślałam, że 
dobrze się nada... dla kotów.

Co ważne, „Zagadka zniknięcia śledzi” 
to dopiero pierwsza część opowieści o Ko-
ciej Szajce. Na przełomie maja i czerwca 
planowana jest premiera kolejnej książki 
z serii – „Kocia Szajka i ucho różowego je-
lonka”. Z kolei trzecia część, która ukaże 
się jesienią, przekroczy granice kraju, 
gdyż akcja będzie rozgrywać się również 
w Czeskim Cieszynie. – Pojawi się wątek 
miłosny polsko-czeski – zdradza z uśmie-
chem autorka.

W oczekiwaniu na kolejne części, za-
praszamy do udziału w grze miejskiej 
śladami Kociej Szajki, z którą już niedługo 
będzie można udać się na spacer ulicami 
Cieszyna. Więcej informacji już wkrótce, 
a tymczasem zapraszamy do czytania 
dzieciom (a może także i sobie?) „Zagadki 
zniknięcia śledzi”! 

aB

Agata Romaniuk na spotkaniu autorskim, fot. Rafał Soliński.

Kotka autorki – Laura, fot. Rafał Soliński.
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W JAKICH ZAWODACH JEST ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ? 

Barometr zawodów 
Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opracowana została 
prognoza zapotrzebowania na pracowników. Wyniki badań wskazane zostały 
poprzez narzędzie barometrzawodow.pl. Opracowanie, wskazujące zawody 
deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe, obejmuje również powiat cieszyński.

Zawody deficytowe to takie, w których 
liczba wolnych miejsc pracy jest większa 
od liczby osób spełniających wymagania 
zainteresowanych podjęciem tej pracy. 
Zawody zrównoważone to te, w których 
liczba wolnych miejsc pracy zbliżona jest 
do liczby zainteresowanych i spełniających 
wymagania. Zawodami nadwyżkowymi są 
z kolei te, w których liczba miejsc pracy 
jest mniejsza od liczby osób spełniających 
wymagania i zainteresowanych podjęciem 
tego zawodu. Badanie zostało przepro-
wadzone na przełomie III i IV kwartału 
2020 r. Wyniki badań przedstawiają, że 

wśród poszukiwanych pracowników na 
rok 2021 w naszym powiedzie znajdują 
się m.in. kucharze, fizjoterapeuci, nauczy-
ciele praktycznej nauki zawodu, a także 
lekarze psycholodzy i psychoterapeuci, 
oraz pracownicy branży budowlanej. Au-
torzy badań zaznaczają, że ze względu na 
uwarunkowania rynkowe sytuacja w nie-
których zawodach może ulec zmianie. 

Wyniki badań obrazują sytuację na ryn-
ku pracy w skali powiatu, województwa 
i kraju, a ich analiza przysłużyć może przy 
planowaniu kariery zawodowej, w tym 
planowanych kierunków dokształcania  
i rozwoju. 

Koordynatorem krajowym jest Woje-
wódzki Urząd Pracy w Krakowie, a na po-
ziomie wojewódzkim Barometr zawodów 
koordynowany jest przez wojewódzkie 
urzędy pracy.

BAROMETR ZAWODÓW DLA 
POWIATU CIESZYŃSKIEGO:

DEFICYT: 
Betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle 

i stolarze budowlani, dekarze i blacharze 
budowlani, elektrycy, elektromechanicy 
i elektromonterzy, fizjoterapeuci i ma-
sażyści, fryzjerzy, gospodarze obiektów, 
portierzy, woźni i dozorcy, kierowcy sa-
mochodów ciężarowych i ciągników sio-
dłowych, kucharze, lekarze, listonosze 
i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, 
magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, 
mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy 
instalacji budowlanych, monterzy kon-
strukcji metalowych, murarze i tynkarze, 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 
nauczyciele przedmiotów ogólnokształ-
cących, nauczyciele przedmiotów zawo-
dowych, nauczyciele szkół specjalnych 
i oddziałów integracyjnych, operatorzy 
i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
operatorzy maszyn do produkcji wyro-
bów chemicznych, operatorzy maszyn 
do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, operatorzy obrabiarek skra-
wających, opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, 

Wśród zawodów 
deficytowych 

znajdują się m.in. 
spawacze, pracownicy 
budowlani, operatorzy 

maszyn, a także 
lekarze, ratownicy 

medyczni i pracownicy 
księgowości.

fot. Unsplash
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pomoce kuchenne, pozostali specjaliści 
edukacji, pracownicy ds. finansowo-księ-
gowych ze znajomością języków obcych, 
pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. 
rachunkowości i księgowości, pracownicy 
fizyczni w produkcji i pracach prostych, pra-
cownicy przetwórstwa metali, pracownicy 
przetwórstwa spożywczego, pracownicy 
robót wykończeniowych w budownictwie, 
pracownicy socjalni, pracownicy sprzedaży 
internetowej, przedstawiciele handlowi, 
psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy 
medyczni, robotnicy budowlani, robotni-
cy obróbki drewna i stolarze, samodzielni 
księgowi, spawacze, sprzątaczki i pokojo-
we, szefowie kuchni, ślusarze, technicy 
informatycy, wychowawcy w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych, zaopatrze-
niowcy i dostawcy.

RÓWNOWAGA: 
Administratorzy stron internetowych, 

agenci ubezpieczeniowi, akustycy i re-
alizatorzy dźwięku, analitycy, testerzy 
i operatorzy systemów teleinformatycz-
nych, animatorzy kultury i organizatorzy 
imprez, architekci i urbaniści, architekci 
krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, asy-
stenci w edukacji, bibliotekoznawcy, biblio-
tekarze i specjaliści informacji naukowej, 
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, 
blacharze i lakiernicy samochodowi, cu-
kiernicy, dentyści, diagności samochodo-
wi, dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, 
farmaceuci, filolodzy i tłumacze, floryści, 
geodeci i kartografowie, górnicy i opera-
torzy maszyn i urządzeń wydobywczych, 
graficy komputerowi, inspektorzy nadzoru 
budowlanego, instruktorzy nauki jazdy, 
instruktorzy rekreacji i sportu, inżyniero-
wie budownictwa, inżynierowie chemicy 

i chemicy, inżynierowie elektrycy i energe-
tycy, inżynierowie inżynierii środowiska, 
inżynierowie mechanicy, kamieniarze, 
kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, 
kierowcy samochodów osobowych, kie-
rownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, 
kierownicy ds. produkcji, kierownicy ds. 
usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi 
biznesu, kierownicy sprzedaży, kierownicy 
w instytucjach społecznych i kultury, ko-
smetyczki, krawcy i pracownicy produkcji 
odzieży, lakiernicy, mechanicy pojazdów 
samochodowych, monterzy elektronicy, 
monterzy maszyn i urządzeń, monterzy 
okien i szklarze, nauczyciele języków ob-
cych i lektorzy, nauczyciele nauczania 
początkowego, nauczyciele przedszkoli, 
ogrodnicy i sadownicy, operatorzy apa-
ratury medycznej, operatorzy maszyn do 
produkcji i przetwórstwa papieru, ope-
ratorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych, operatorzy 
maszyn rolniczych i ogrodniczych, opera-
torzy urządzeń dźwigowo-transportowych, 
opiekunki dziecięce, optycy i pracownicy 
wytwarzający protezy, pedagodzy, piekarze, 
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwa-
torzy zabytków, pomoce w gospodarstwie 
domowym, pracownicy administracyjni 
i biurowi, pracownicy ds. budownictwa 
drogowego, pracownicy ds. ochrony śro-
dowiska i BHP, pracownicy ds. techniki 
dentystycznej, pracownicy myjni, pralni 
i prasowalni, pracownicy obsługi ruchu 
szynowego, pracownicy ochrony fizycznej, 
pracownicy poczty, pracownicy poligra-
ficzni, pracownicy służb mundurowych, 
pracownicy telefonicznej i elektronicznej 
obsługi klienta, ankieterzy, teleankiete-
rzy, pracownicy usług pogrzebowych, 
pracownicy zajmujący się zwierzętami, 

prawnicy, projektanci i administratorzy 
baz danych, programiści, projektanci 
wzornictwa przemysłowego i operatorzy 
CAD, recepcjoniści i rejestratorzy, robot-
nicy leśni, robotnicy obróbki skóry, rolnicy 
i hodowcy, rybacy, rzemieślnicy obróbki 
szkła i metali szlachetnych, sekretarki i asy-
stenci, specjaliści administracji publicznej, 
specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. 
organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, re-
klamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści 
ds. rynku nieruchomości, specjaliści ds. 
zarządzania zasobami ludzkimi i rekru-
tacji, specjaliści elektroniki, automatyki 
i robotyki, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, 
specjaliści technologii żywności i żywienia, 
specjaliści telekomunikacji, spedytorzy 
i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, tapi-
cerzy, technicy budownictwa, technicy 
mechanicy, weterynarze, windykatorzy.

NADWYŻKA: 
Filozofowie, historycy, politolodzy 

i kulturoznawcy, fotografowie, pracow-
nicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej. 

Źródło: baromeTrzawodow.pl

W powiecie cieszyńskim 
odnotowuje się 
nadwyżkę m.in.

politologów, 
kulturoznawców, 
fotografów oraz 

pracowników biur 
podróży. 

fot. Unsplash
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Wspieraj lokalnie!
Nie rozliczyłeś się jeszcze z Urzędem Skarbowym za zeszły rok? Zatem ciągle 
możesz oddać 1% podatku na jedną z cieszyńskich Organizacji Pożytku Publicznego. 
Są to stowarzyszenia lub fundacje non profit – wszystkie środki finansowe, które 
pozyskują, przeznaczane są wyłącznie na realizację ich celów statutowych.

CIESZYŃSKIE BRACTWO KURKOWE
KRS: 0000492600

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTE-
LEKTUALNĄ KOŁO W CIESZYNIE

KRS: 0000070261

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ 
W CIESZYNIE

KRS: 0000388684

STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEM-
NEJ BYĆ RAZEM

KRS: 0000081114

FUNDACJA ŁATKA
KRS: 0000393732

TOWARZYSTWO EWANGELICKIE IM. 
KS. FRANCISZKA MICHEJDY

KRS: 0000017212

STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH 
I ADOPCYJNYCH „TĘCZOWA PRZYSTAŃ”

KRS: 0000385325

FUNDACJA TALENT CIESZYN
KRS: 0000487712

MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ – TOWA-
RZYSTWO MIŁOŚNIKÓW REGIONU

KRS: 0000032238

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTE-
GRACJI TRIANON PL

KRS: 0000028975

STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO ŚW. 
JANA SARKANDRA”

KRS: 0000063101

OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA 
KULTURY FIZYCZNEJ „OGNIWO”

KRS: 0000656083

STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EDUKACJI I KUL-
TURY MŁODZIEŻY „EKOGA”

KRS: 0000267283

STOWARZYSZENIE SERFENTA
KRS: 0000263949

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ZE-
SPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

KRS: 0000347067

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HARMO-
NIJNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 
„NASZE DZIECI”

KRS: 0000304302

FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIE-
SZYŃSKIEGO

KRS: 0000130105

STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPO-
ŁECZNEGO „FENIKS”

KRS: 0000206064

STOWARZYSZENIE CIESZYŃSKI UNI-
WERSYTET III WIEKU

KRS: 0000225641

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODO-
WISKA „LEPSZY ŚWIAT”

KRS: 0000366266

STOWARZYSZENIE SZKOŁA NOWEJ 
EWANGELIZACJI „ZACHEUSZ”

KRS: 0000565916

STOWARZYSZENIE REHABILITACJI KUL-
TURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I INTEGRACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRS: 0000037729

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH 
HOSPICJUM IM. ŁUKASZA EWANGELISTY

KRS: 0000134259

CIESZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OCHRO-
NY ZDROWIA PSYCHICZNEGO „WIĘŹ”

KRS: 0000156750 

STOWARZYSZENIE KLUB BOKSERSKI 
„PUNCHER” CIESZYN

KRS: 0000662732

POLSKI CZERWONY KRZYŻ | Cel szcze-
gółowy: dla Oddziału Rejonowego PCK 
w Cieszynie

KRS: 0000225587

ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY TPD | 
Cel szczegółowy: dla TPD Oddział Regio-
nalny w Cieszynie

KRS: 0000131323

CHORĄGIEW ŚLĄSKA ZHP | Cel szcze-
gółowy: Hufiec Ziemi Cieszyńskiej

KRS: 0000273051

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY PO-
ŻARNYCH W RP | Cel szczegółowy: nazwa 
i adres konkretnej placówki, którą chcemy 
wesprzeć: OSP Cieszyn-Bobrek, ul. Ko-
ściuszki 3; OSP Cieszyn-Boguszowice, ul. 
Frysztacka 131; OSP Cieszyn-Marklowice, 
ul. Zagrodowa 2; OSP Cieszyn-Pastwiska, 
ul. Hażlaska 116; OSP Cieszyn-Krasna, ul. 
Bielska 160a; OSP Cieszyn-Mnisztwo, ul. 
Hallera 161

KRS: 0000116212 

aB na pOdstawie infOrmaCji ZawartyCh  
w spis.ngo.pl

fot. Canva
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XXVII sesja Rady Miejskiej 
Cieszyna VIII kadencji 

25 MARCA 2021 R. ODBYŁA SIĘ XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA,  
PO RAZ KOLEJNY W ZDALNYM TRYBIE OBRADOWANIA.
Podczas tej sesji została podjęta uchwała, nad którą pracowała Doraźna Komisja ds. sportu, we współpracy ze środo-
wiskiem sportowym. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna 
na lata 2021 – 2025. To ramowy dokument, mający na celu określić ogólne zasady funkcjonowania sportu w naszym 
mieście. Praca nad nim trwała ponad rok i był on szeroko konsultowany, szczególnie z osobami tworzącymi sport 
w Cieszynie, czyli działaczami, trenerami i przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych, zasiadającymi w Ra-
dzie Sportu. 

Program zawiera kierunki dalszych działań w temacie szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz wskazuje plany 
inwestycyjne miasta w infrastrukturę sportową (modernizacja długo wyczekiwanego stadionu przy Alei Jana Łyska, 
przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa skateparku na terenach zielonych, 
zadaszonego kortu do tenisa ziemnego, pełnowymiarowego i oświetlonego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej 
nawierzchni na obiektach „Pod Wałką” i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6). 

W programie określono również minimalny poziom finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej (0,3% wydatków 
bieżących budżetu). Choć wiadomo, że wysokość środków na sport każdorazowo jest określana w uchwale budże-
towej na dany rok, jednak zapis ten pozwala na zagwarantowanie minimum potrzeb dla podmiotów realizujących 
te zadania. Ponadto w programie określono zasady udostępniania obiektów sportowych, co ze względu na duże 
obłożenie tych miejsc, uporządkuje do nich dostęp. Sam program jest dokumentem otwartym i będzie co roku pod-
legał analizie. Na jej podstawie Rada Miejska, w porozumieniu z Radą Sportu oraz na podstawie opinii mieszkańców, 
będzie miała możliwość skorygowania programu, by jego realizacja przysłużyła się rozwojowi sportu w Cieszynie.

Ponadto radnym zostały przedstawione:

 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2019 – 2021 
wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją tych zadań,

 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 wraz z informacją o potrzebach 
w zakresie pomocy społecznej,

 Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020,

Rada Miejska Cieszyna podjęła również uchwały w sprawie:

 zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,

 uchwalenia programu lokalnych inicjatyw infrastrukturalnych,

 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna,

 terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok, 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035, 

 przekazania wniosków cieszyńskich przedsiębiorców Burmistrzowi Miasta Cieszyna zgodnie z właściwością.

Zachęcam do śledzenia obrad Rady Miejskiej Cieszyna na żywo. Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej Cieszyna 
dostępna jest pod adresem http://cieszynmiasto.esesja.pl/transmisje z obrad rady.

Remigiusz Jankowski, PRzewodniczący Rady mieJskieJ cieszyna
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Konsultacje społeczne
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE AKTUALNIE TRWAJĄ NASTĘPUJĄCE 
KONSULTACJE SPOŁECZNE:

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., 
poz. 3472). projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat i trybu ich pobierania (Zarządzenie Nr 0050.182.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 marca 2021 roku) 
– do 13 kwietnia 2021 r.

 z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowi-
tego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (Zarządzenie Nr 0050.183.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 
marca 2021 roku) – do 13 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych konsultacji zostały umieszczone w aktualnościach na stronie 
internetowej Cieszyna www.cieszyn.pl w zakładce „Urząd Miejski”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie.

RAPORTY Z ZAKOŃCZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:
 z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Roz-

woju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021 – 2025 (ogłoszone na podstawie Zarządzenia nr 0050.119.2021 
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 marca 2021 roku),

 z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.133.2021 Burmi-
strza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2021 roku),

 z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie terminu wniesienia opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.134.2021 
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2021 roku) 

zostały opublikowane na stronie internetowej Cieszyna www.cieszyn.pl, w strefie „Urząd Miejski”, w zakładce „Aktual-
ności” i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Nieruchomość do zbycia
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie przetargu nieograni-
czonego nieruchomość gruntową położoną przy ul. Wrzosów, oznaczoną jako działka nr 3/351 
obr. 69 o pow. 0,0212 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego 

w Cieszynie. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na 
okres 21 dni, tj. od dnia 26 marca 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 
został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 7 kwietnia 
2021 r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
znajduje się na I piętrze Pawilonu I (budynek D) nad Stacją Dializ. Telefon: 33 854 92 10, 33 854 92 11.

Godziny przyjęć:  
poniedziałek – 11:00-20:00, wtorek – 08:00-12:00, środa – 11:00-20:00,  
czwartek 08:00-16:00, piątek 08:00-16:00.
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Konkurs na stanowisko  
dyrektora Zamku Cieszyn

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA ORAZ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO-
OGŁASZAJĄ KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZAMKU 
CIESZYN
I Nazwa i adres instytucji kultury: Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c.

II Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia: Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, powołanie 
na czas określony – 5 lat.

III Zakres podstawowych zadań, jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania 
i rozwoju instytucji kultury: kierowanie pracą Zamku Cieszyn i reprezentowanie jej na zewnątrz, realizacja ce-
lów i zadań statutowych oraz wypełnianie zapisów Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania 
i rozwoju Zamku Cieszy, wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników 
Zamku Cieszyn, gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Zamku Cieszyn, go-
spodarowanie mieniem Zamku Cieszyn, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Zamku Cieszyn, 
współpraca z organizatorami – samorządami Miasta Cieszyna oraz Województwa Śląskiego oraz instytucjami kultu-
ry, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi instytucjami, podejmowanie innych działań w celu 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie realizacji zadań statutowych Zamku Cieszyn.

IV Wymagania i kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury: obywatel-
stwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania pra-
womocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku, wykształcenie wyższe dru-
giego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, co najmniej pięcioletni staż pracy lub 
wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: administracja 
publiczna, kultura, edukacja, nauka, ekonomia, zarządzanie, projektowanie przemysłowe, design, wzornictwo, rekla-
ma, działalność agencji reklamowych, udokumentowana dobra znajomość jednego języka obcego w mowie i piśmie 
(preferowany język angielski);

V Wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydata w konkursie: 
znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obo-
wiązujących w tych instytucjach, znajomość źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym 
środków z programów UE, znajomość dodatkowych języków obcych, potwierdzone doświadczenie zawodowe (pre-
ferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej), predyspozycje 
menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, 
udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych; umiejętności interpersonal-
ne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność, wizja funkcjonowania 
Zamku Cieszyn zaprezentowana komisji konkursowej w formie prezentacji multimedialnej.

VI Wykaz wymaganych dokumentów: własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, za-
wierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe 
umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury; CV zawierające: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, 
szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności 
twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć; oryginał kwestionariusza oso-
bowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl 
w zakładce "Praca" – własnoręcznie podpisany; oświadczenia: o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzy-
staniu z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na 
wyżej określonym stanowisku; kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje 
(dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty); dokumenty poświadczające przebieg za-
trudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu); program realizacji zadań w zakresie bieżą-
cego funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn w perspektywie co najmniej 5 lat, który stanowić będzie załącznik 
do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Zamku Cieszyn, podpisywanej 
przez organizatora z wyłonionym kandydatem; inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnie-
nia funkcji (opinie, referencje itp.), zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
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przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne 
kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 1).

VII Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno-
-finansowych funkcjonowania instytucji kultury: Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-
-finansowymi funkcjonowania Zamku Cieszyn, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po roz-
strzygnięciu konkursu oraz uzyskać inne ogólne informacje – osobiście w sekretariacie Zamku Cieszyn w dniach 
funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 851 08 21) 
lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.
pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Zamku Cieszyn www.zamek-
cieszyn.pl w zakładce BIP.

VIII Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi 
dokumentami: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem 
kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Zamku Cieszyn – Nie otwierać" w terminie do dnia 30.04.2021 do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn 
(decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).

Uwagi do sposobu złożenia dokumentów: Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a doku-
menty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, kopie dokumentów 
kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Oświadczam, że niniejszy do-
kument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem notarialnie, pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez 
kandydata, kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu orygina-
łów dokumentów złożonych w formie kopii, w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program 
uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 
7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji 
Publicznej (art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego 
zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora), kore-
spondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez 
kandydata we wniosku.

IX Informacje dodatkowe: Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji – 5 lat. Posiedze-
nie komisji dla kandydatów, którzy przeszli ocenę formalną planuje się na 05.2021 r., a rozpatrzenie złożonych ofert 
i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 21.05.2021 r. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję, że żadna z ofert nie 
spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w kon-
kursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez Komisję. Burmistrz Cieszyna może na każdym etapie unieważ-
nić postępowanie konkursowe bez 
podania przyczyny. Decyzje w spra-
wie konkursu są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie. Za-
mek Cieszyn jest samorządową in-
stytucją kultury prowadzoną jako 
wspólna instytucja kultury dwóch 
organizatorów, tj. Miasta Cieszyn 
i Województwa Śląskiego.

1 Rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego 
RODO.

fot. Wojciech Wandzel
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COK
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

do 30.04 Usłysz mnie! – Cieszyński prze-
gląd twórczości autorskiej 

do 15.05 Lokalnie Kulturalnie – małe 
granty Cieszyńskiego Ośrodka Kultury

od 08.04 Ogrody Jaźni – wystawa malar-
stwa Agaty Deszyńskiej-Susik

do 16.05 O węglu i wodzie – wystawa 
Diany Lelonek

21.04, g. 17:00 Dyskusyjny Klub Propo-
zycji – Władysława Magiera „Inżynier Wła-
dysław Sosna – społecznik, macierzowiec, 
turysta” (organizacja spotkania uzależnio-
na od obostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa)

22.04, g. 18:00 Kulturalne zakamarki 
świata – spotkanie z podróżnikiem

BIBLIOTEKA
MIEJSKA
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

19.04-15.05 Złap wiosnę z książką – kon-
kurs fotograficzny

do 30.04 „Kocia Szajka” – wystawa 
w witrynie Biblioteki Miejskiej promująca 
ksiażkę Agaty Romaniuk

kwiecień „Bibliomaniak” – podsumowa-
nie powiatowego konkursu czytelniczego 
dla dzieci

kwiecień Kronika wiosennych wypad-
ków – warsztaty edukacyjno-wychowaw-
cze

kwiecień Zwierzyniec – spotkanie 
autorskie z pisarzem dla dzieci Marcinem 
Pałaszem

TEATR IM.
A. MICKIEWICZA
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 858 16 52

10.04, g. 16:00 i 19:30 Spektakl teatralny 
„Wiesz, że wiem”

ZAMEK CIESZYN
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

do 07.05 Graduation Projects – Między-
narodowy przegląd projektów dyplomo-
wych (również w witrynie oranżerii)

do 09.05 Ćwiczenia z nadziei. Przystanki 

KSIĄŻNICA
CIESZYŃSKA
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

16.04, g. 16:30 Myśli Blaise’a Pascala 
albo tragizm egzystencjalny człowieka 
nowożytnego. Warsztaty dr Artura Lewan-
dowskiego w ramach cyklu „Akademia 
Filozoficzna”

do 05.06 Orbis animalium – świat zwie-
rząt

INNE
21.04 Przesłuchania wstępne do Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Cie-
szynie i filii w Wiśle

IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW ul. 
Stary Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. g. 
10:00-16:00 sob.-niedz. po uzgodnieniu 
telefonicznym.

MUZEUM PROTESTANTYZMU w związ-
kuz remontem nieczynne do końca kwiet-
nia, tel. 502 495 835

BROWAR ZAMKOWY CIESZYN ul. Do-
jazdowa 2 zwiedzanie w piątki (g. 18:00), 
soboty (g. 12:00, 14:00, 16:00, 18:00) i nie-
dziele (g. 12:00, 14;00, 16:00) , tel. 33 851 
64 02 

MUZEUM 4 PUŁKU STRZELCÓW POD-
HALAŃSKICH ul. Frysztacka 2, bezpłatne 
zwiedzanie muzeum możliwe po wcze-
śniejszym kontakcie tel. 604 833 667, 
Krzysztof Neścior

OCKIR
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

09.04, g. 10:00 #CHATAJOGA dla seniora 
w OCKiR (on-line na Facebooku OCKiR)

14.04, g. 10:00 Słuchowisko dla dzieci 
(on-line na Facebooku OCKiR)

16.04, g. 10:00 #CHATAJOGA dla seniora 
w OCKiR (on-line na Facebooku OCKiR)

22.04, g. 10:00 #Twórczy recykling – 
warsztaty (on-line na Facebooku OCKiR)

MUZEUM ŚLĄSKA
CIESZYŃSKIEGO
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

 Wejścia na ekspozycję stałą od wtorku 
do niedzieli w godzinach 10:00, 12:00, 
14:00

do 30.06 Była sobie ulica… czyli rzecz 
o dawnej Głębokiej (Galeria Wystaw 
Czasowych)

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

10.04, g. 15:00 Mecz piłki nożnej senio-
rów CKS Piast (stadion miejski przy Al. J. 
Łyska)

11.04, g. 10:00 Mecz piłki nożnej – grupa 
młodzik II (boiska Pod Wałką przy ul. Bolko 
Kantora)

14.04, g. 16:30 Mecz piłki nożnej – grupa 
żak (boiska Pod Wałką przy ul. Bolko 
Kantora)

17.04, g. 09:15 Mecz piłki nożnej – grupa 
trampkarz (boiska Pod Wałką przy ul. 
Bolko Kantora)

17.04, g. 11:00 Mecz piłki nożnej – grupa 
junior (boiska Pod Wałką przy ul. Bolko 
Kantora)

18.04 Otwarcie 55 sezonu kolarskiego 
Ondraszka – wycieczka rowerowa

18.04, g. 10:00 Mecz piłki nożnej – grupa 
młodzik I, młodzik II (boiska Pod Wałką 
przy ul. Bolko Kantora)

21.04, g. 16:30 Mecz piłki nożnej – grupa 
żak II (boiska Pod Wałką przy ul. Bolko 
Kantora)

CO? GDZIE? KIEDY?

INFORMACJA
Zakład Gospodarki Komunalnej, Dział 

Cmentarzy informuje, że 15 kwietnia br. 
o godz. 15.30 w Kościele św. Elżbiety 
rozpocznie się msza w intencji Dzieci 
Utraconych. 
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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
 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 psychoakty-
nych oraz ich rodzin 
ul. Skrajna 5, pok. 11, 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

 Samodzielne stanowisko ds. osób star-
szych, niepełnosprawnych 
i organizacji pozarządowych
Maria Sobiecka, tel. 33 4794 221, 
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1

 Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60,
www.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.
 
INFORMACJA SMS
Chcesz otrzymywać ważne informacje z miasta 
bezpośrednio na swój telefon? Zarejestruj się 
w Miejskim Systemie SMS-owym i otrzymuj po-
wiadomienia SMS o  wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także ostrzeżenia i komunikaty. 
Wejdź na stronę www.cieszyn.pl i podaj swój nu-
mer telefonu.
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DIANA jest jednym z kotów najdłużej mieszkających w Kociarni 
– trafiła tam w lecie 2018 roku jako 3-miesięczny kociak. Nieste-
ty jak dotąd nie miała szczęścia i tak oto "odsiaduje" już trzeci rok.
To niesamowicie pogodna i spokojna kotka, która cieszy się na widok 
człowieka, ale unika bezpośredniego kontaktu i dotyku. Prawdopodob-
nie nie poznała w życiu pieszczot i czułości. Nie wykazuje przy tym cie-
nia agresji, a gdy wchodzi się do pokoju, to radośnie wita się, ocierając 
energicznie o okoliczne sprzęty i zarzucając ogonem. Jest nosicielką 
kociej białaczki (FeLV+), jednak jak do tej pory nie miała żadnych obja-
wów. Razem z innym białaczkowym kotem mieszka w prywatnej kwa-
terze. Na szczęście białaczka nie przeszkadza jej w codziennym życiu, 
jest to choroba, z którą może żyć i normalnie funkcjonować przez dłu-
gie lata. Potrzebuje jednak domu bez innych kotów lub z innym kotem 
białaczkowym. Kocia białaczka jest chorobą wirusową, ale nie przeno-
si się na inne gatunki zwierząt czy ludzi. Diana ma 3 lata, jest odroba-
czona, zaszczepiona, zachipowana, FeLV(+)/FIV(-). Kontakt w sprawie 
adopcji lub domu tymczasowego dla kotów – Patrycja, tel. 605 118 117.

W cieszyńskim schronisku mieszka wspaniała sunia DYZIA. Uwielbia ludzi, do-
brze dogaduje się z innymi psami, nieźle idzie jej też chodzenie na smyczy. Nie 
jest zachłanna, delikatnie i ostrożnie zabiera smakołyki z ręki. Jest to starsza, 
spokojna suczka, typ pieska, który zje, załatwi potrzeby i pójdzie grzecznie spać.
Dyzia miała okazję poznać 2-letnią dziewczynkę i okazała się dla niej 
bardzo łagodna, ucieszyła się na jej widok i podeszła, grzecznie dając się 
pogłaskać dziecku. Psinka, choć kocha wszystkich, to zdecydowanie woli 
mężczyzn, do których chętnie się przytula. Dzielnie znosi wszystkie za-
biegi weterynaryjne, niestety ma problemy z tylnymi łapkami, są słabe, 
szybko się męczą, Ona nie powinna siedzieć w schroniskowym boksie... 
Sunia jest zaszczepiona, zaczipowana, odrobaczona i wysterylizowana. 
Dyzia, suka, urodzona w 2012 roku, krótkowłosa, średniej wielkości, 
w kłębie ma około 50 cm. Znaleziona 11 grudnia 2020 roku w Drogo-
myślu. Informacje w sprawie spaceru i adopcji – Kasia, tel. 782 717 771.
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RZECZ NIE TYLKO O GŁĘBOKIEJ 

Ulica zmienną jest 
Częstotliwość zmian nazwy ulicy pro-
wadzącej z Góry Zamkowej na Rynek 
nie powinna zaskakiwać, szczególnie 
w kontekście wydarzeń politycznych 
z pierwszej połowy ubiegłego wieku. 
Stała się wtedy Głęboka wraz z innymi 
ulicami częścią konfliktu w warstwie 
ideowej. Są jednak nazwy, które opi-
sują jej charakter, czy też stanowią 
odzwierciedlenie funkcji, jaką pełni-
ła od najdawniejszych czasów, a więc 
Polska oraz ta, która przetrwała próbę 
czasu – Głęboka właśnie.

Najstarsze dotąd odkryte wzmianki 
źródłowe z ulicą Polską pojawiają się 
u schyłku panowania księcia Kazimie-
rza II, w 1514 r. i 1521 r. Wtenczas ulica 
brała swą nazwę od polskiej narodowo-
ści zasiedlających ją mieszczan. Nazwa 
Głęboka uchwytna w źródłach staje się 
znacznie później, bowiem dopiero w 1662 
r. pojawia się zapis Hluboka ulicza. Nie 
ulega wątpliwości, że nazwa Głęboka 
oddawała w pełni charakter ulicy, wi-
doczny przecież do dzisiaj, lecz znacznie 
wyraźniejszy w przeszłości, kiedy chcąc 
dostać się na drugą stronę ulicy należa-
ło przejść mostkiem zawieszonym nad 
powierzchnią jezdni. 

Pamięć o najstarszej nazwie głównej 
arterii Cieszyna trwała dłużej niż może 
się wydawać. Polska wraz z Głęboką funk-
cjonowały jako równorzędne nazwy. Na 
ich zamienne używanie wskazuje m.in. 
plan miasta powstały po wielkim pożarze 

Cieszyna z 1720 r., na którym omawiana 
ulica podpisana jest jako Głęboka (Tieffe 
Gasse). Jednak w opisie strat miasta do-
łączonym do planu, figuruje znów jako 
ulica Polska. O trwałości owego podzia-
łu świadczy plan sporządzony po kolej-
nym destrukcyjnym pożarze z 1789 r., 
na którym ulica nazwana jest Głęboką, 
z kolei zaś na jego reambulacji z począt-
ku wieku XIX występuje jako Polska. Jakiś 
czas później wydzielony zostaje jeszcze 
trzeci, najkrótszy odcinek, biegnący od 
rynku po kres Placu Świętego Krzyża – 
ulica Parafialna (Pfarr Gasse). Na planie 
katastralnym z 1836 r. Głęboka i Polska 
zaznaczone są już nie zamiast, lecz obok 
siebie. Od ulicy Parafialnej w kierunku na 
zamek biegnie ulica Polska (Polnische 
Gasse), jednak od Starego Targu (Alter 
Markt) staje się Głęboką (Tiefe Gasse). 

Ponownie sytuacja uległa zmianie, 
kiedy w 1881 r. cały ciąg komunikacyjny 
od zamku do rynku zyskał miast trzech 
jedną nazwę – ulicy Arcyksiężnej Stefani 
(Kronprinzessin Stephanie Strasse). Co 
jednak interesujące, początkiem ubiegłe-
go stulecia ks. Antoni Macoszek w swo-
im przewodniku po Śląsku Cieszyńskim 
pisał, że chociaż główna arteria miasta 
nazwana została na cześć arcyksiężnej, 
w pamięci mieszkańców to nadal Głę-
boka. Od tego momentu ulica ta staje 
się łakomym kąskiem do nadawania jej 
nazw pamiątkowych. W czerwcu 1915 
r. tę prestiżową lokalizację przeznaczo-

no dla uhonorowania następcy tronu 
arcyksięcia a od 1916 r. cesarza Karola 
Franciszka Józefa (Erzherzog Karl Franz 
Josef Strasse). Imienia cesarza używano 
także, kiedy Cieszyn pozostawał w nie-
znośnym stanie zawieszenia po upadku 
Austro-Węgier.

Po nieszczęsnym podziale Cieszyna 
polskie władze w 1920 r. przywróciły sta-
rą, historyczną nazwę, być może podej-
mując w ten sposób próbę zachowania 
równowagi wobec wciąż wcale licznych 
niemieckich mieszkańców. Ta idea broniła 
się wyjątkowo długo, ponieważ dopiero 
w 1934 r. zdecydowano się nadać nazwę 
Legionów. Co interesujące, niemiecki 
okupant w grudniu 1939 r. powrócił do 
historycznej nazwy – Tiefe. Po wojnie jed-
nak władza ludowa postanowiła nie mar-
nować świetnej okazji, jaką jest nadanie 
odpowiadającej jej preferencjom nazwy 
bratniej Armii Czerwonej. Nastanie nowej 
władzy w 1990 r. niosło ze sobą przywró-
cenie historycznej nazwy, ale wyrażonej 
w polskim brzmieniu – ulicy Głębokiej. 

Z przedstawionego pobieżnie zesta-
wienia nazw głównej cieszyńskiej arterii 
wysunąć można jeden zasadniczy wnio-
sek, nazwa Głęboka na tyle mocno sta-
ła się elementem pamięci historycznej 
mieszkańców, na tyle mocno oddawała jej 
charakter, że przetrwała wszelkie zmiany 
niesione przez wahadło historii. 

Jan paweł borowski

muzeum Śląska cieszyńskiego

Bieg ulicy Głębokiej na planie katastralnym z roku 1836, ze zbiorów MŚC.


