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od burmiStrza 

Co się dzieje z Muzeum 
drukarstwa? 

Szanowni państwo,
za nami modernizacja Muzeum drukar-

stwa, jednego z dwóch w naszym mieście 
obiektów na Szlaku zabytków techniki 
(drugim jest Browar zamkowy) - wielkie 
przedsięwzięcie, które nie byłoby możli-
we bez funduszy zewnętrznych. Była to 
inwestycja, w planowaniu której czynnie 
brali udział członkowie stowarzyszenia 
Muzeum drukarstwa z panem Karolem 
Frankiem na czele. to oni, ze swoją wie-
dzą i umiejętnościami, stanowią serce 
tego miejsca, nie tylko w moim odczuciu.

chciałabym w tym miejscu przytoczyć 
fakty dotyczące tej inwestycji. Miasto cie-
szyn, odpowiadając na zabiegi członków 
stowarzyszenia Muzeum drukarstwa, 
podjęło się złożenia wniosku do funduszy 
europejskich, aby móc zmodernizować ten 
obiekt, zwiększyć jego dostępność i posze-
rzyć jego działalność. od samego początku 

projekt wniosku był konsultowany z pa-
nem Karolem Frankiem. w uzgodnieniu 
z nim znalazły się tam zapisy o powięk-
szeniu kubatury muzeum, o rozszerzeniu 
dni i godzin otwarcia, co niosło ze sobą 
również konieczność zapewnienia dwóch 
etatów do prowadzenia zmodernizowa-
nego obiektu. Miasto cieszyn, widząc 
w tym miejscu i ludziach prawdziwy skarb 
i żywe, działające świadectwo tradycyjnej 
sztuki drukarskiej, postanowiło ponadto, 
że po modernizacji, której koszt wyniósł 
ponad 1,8 miliona złotych (dotacja unijna 
na poziomie 1,1 mln zł), w okresie trwa-
łości projektu (5 lat) zabezpieczy środki 
finansowe na pokrycie kosztów dwóch 
etatów oraz wszelkich kosztów mediów. 
na rok 2021 zaplanowano na ten cel nie-
bagatelną kwotę 160.000 zł. 

po przeprowadzonym remoncie i roz-
budowie obiektu, zgodnie z uzgodnio-
nymi planami wskazanymi we wniosku 
unijnym oraz z przepisami regulującymi 
współpracę gmin z organizacjami poza-
rządowymi, ogłoszono otwarty konkurs 
ofert, który miał wyłonić operatora no-
wego obiektu. w najśmielszych snach nie 
wyobrażaliśmy sobie, aby prowadzącym 
to miejsce nie było stowarzyszenie Mu-
zeum drukarstwa – jedyne posiadające 
doświadczenie i wiedzę w zakresie obsługi 
zdeponowanych tam maszyn drukarskich.

niestety ani do konkursu pod koniec 
2020 r., ani drugiego, który zakończył się 
początkiem marca br., stowarzyszenie nie 
złożyło oferty. Bezpośrednim zarządcą 
obiektu pozostało Miasto cieszyn, które 
jednak ze względów formalnoprawnych 
nie może prowadzić takiego obiektu. ze 
względów finansowych nie chcemy two-
rzyć kolejnej instytucji kultury, dlatego 
zwróciliśmy się do instytucji zarządzającej 
(departament europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego Urzędu Marszał-
kowskiego) z prośbą o wyrażenie zgody 
na poprowadzenie obiektu muzeum 
przez jedną z już istniejących miejskich 
instytucji kultury.

Musimy wywiązać się z zobowiązań, 
wynikających z  faktu bycia beneficjen-
tem środków unijnych. priorytetem jest 
uruchomienie obiektu i przyjmowanie 
odwiedzających, szczególnie, że obostrze-
nia pandemiczne w tym zakresie właśnie 
zostały poluzowane.

planując te kroki, absolutnie nie chce-
my pominąć działaczy stowarzyszenia 
Muzeum drukarstwa, ponieważ bez nich 
i ich wiedzy to miejsce nie ma szans na 
pomyślne uruchomienie. w tej trudnej 
sytuacji zaproponowane rozwiązanie 
w naszej opinii wręcz ułatwiłoby współ-
pracę, ponieważ osoby zatrudnione 
prawdopodobnie przez zamek cieszyn 
przejęłyby na początkowym etapie część 
administracyjną i projektową, a działacze 
stowarzyszenia mogliby skupić się na edu-
kowaniu nowych pracowników w zakresie 
tajników „czarnej sztuki”.

w okresie modernizacji, jak i obecnie, 
Miasto cieszyn współpracowało ze sto-
warzyszeniem m.in. poprzez:

bezpłatne udostępnienie stowarzy-
szeniu tymczasowej siedziby na dwor-
cu cieszyn,

zadbanie o remont regałów zecerskich 
stanowiących istotny element wyposa-
żenia muzeum,

zadbanie o pomoc pracowników Mzd, 
zGK i energetyki cieszyńskiej w przepro-
wadzaniu wyposażenia Muzeum do zmo-
dernizowanego obiektu (podobnie jak 
w zabezpieczeniu eksponatów w trakcie 
modernizacji),

zadbanie o możliwie duży i bezpiecz-
ny poziom finansowania dla utrzymania 
obiektu,

poszukiwanie rozwiązania dla naszej 
współpracy w świetle dwukrotnego nie-
złożenia ofert w konkursach,

deklarację zatrudnienia wskazanych 
przez stowarzyszenie osób – doświadczo-
nych w prowadzeniu Muzeum – tylko że 
poprzez jedną z miejskich instytucji kul-
tury (prawdopodobnie zamek cieszyn), 
która będzie administracyjnie nadzorować 
obiekt, ściągając z barków stowarzysze-
nia sprawy administracyjno-finansowe 
i projektowe oraz te związane ze wskaź-
nikami projektu.

chcę mocno podkreślić, że od lat Mia-
sto cieszyn współpracuje ze stowarzy-
szeniem Muzeum drukarstwa i w mojej 
opinii ta współpraca przebiegała dobrze, 
czego dowodem jest zrealizowany pro-
jekt modernizacji. chcielibyśmy, aby ta 
współpraca była utrzymana, bez względu 
na pojawiające się doniesienia medialne 
o braku działań w muzeum. 

 gabriela 
StaSzkiewicz

burmistrz cieszyna

fot. AB
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Odszedł Czesław Banot
24 kwietnia zmarł Czesław Banot, radny Rady Miejskiej Cieszyna, który zasiadał 
w Radzie od 2006 roku. Dał się zapamiętać jako aktywny działacz, któremu 
szczególnie zależało na osobach niepełnosprawnych. Tak wspominają go 
burmistrzowie i radni.

Radnego Czesława Banota – naszego 
Czesia – poznałam jeszcze w poprzed-
niej kadencji, kiedy po raz pierwszy 
miałam zaszczyt zasiąść naprzeciwko 
niego w Sali Sesyjnej cieszyńskiego ra-
tusza. Miał tam swoje miejsce, zaraz 
obok pani Skarbnik, blisko drzwi. Już 
zawsze patrząc na to krzesło, będę go 
tam widzieć.

czesiu był niezwykle pogodnym czło-
wiekiem. zawsze uśmiechnięty, życzli-
wy i szukający najlepszych rozwiązań. 
Skupiał się na pracy dla mieszkańców 
i miasta. od zawsze aktywny w sporcie, 
najpierw jako zawodnik, potem trener, 
działacz i  zapalony kibic. o cieszyń-
skim sporcie, jego blaskach i cieniach, 
wiedział prawie wszystko. zawsze za-
angażowany w projekty poprawiające 
nasze obiekty sportowe, starał się, aby 
wszystkie z nich zakładały jak najlepsze 
wykorzystanie funduszy miasta oraz 
dostępność dla wszystkich jego miesz-
kańców. zawsze można było go spotkać 
w miejscach, gdzie działo się coś waż-
nego dla cieszyna. Gdy nie mógł tam 
dojechać samochodem, to docierał na 
elektrycznym rowerze, ciągle pokazując, 
że nie ma rzeczy niemożliwych. zachę-
cał innych, w tym nas, Burmistrzów czy 
radnych, do zdrowego stylu życia, do 
wdrażania w życie kolejnych pomysłów 
związanych z aktywnością. czasem się 
nie zgadzaliśmy, ale zawsze rozmawia-
liśmy i przekonywaliśmy się wzajemnie 
w przyjaznej atmosferze. Sport niepeł-
nosprawnych był jego oczkiem w głowie. 
wiele w nim osiągnął sam, ale sukcesy 
innych cieszyniaków w tym zakresie to 
także jego zasługa. Był ciekawy świata 
i zawsze uważny na człowieka. Kochał 
życie. Uwrażliwiał nas na ludzi, bez po-
działu na zdrowych i niepełnospraw-
nych, choć tych z ograniczeniami otaczał 
szczególną uwagą. zostawił wiele działań 
do kontynuowania, realizowania, wiele 
pomysłów do wdrożenia. 

Jego pasją był nie tylko sport, ale także 
rzeźba, medycyna niekonwencjonalna, 
dietetyka czy zagadnienia dotyczące 
energii odnawialnej. Jego założeniami na 
kolejne kadencje były m.in. wykonanie 
fotowoltaiki na obiektach miejskich, bu-

dowa elektrowni fotowoltaicznej, budowa 
windy w budynku ratusza, modernizacja 
basenu czy stadionu. wiele z tych pro-
jektów zostanie wkrótce zrealizowanych. 
dołożymy wszystkich starań, by patrząc 
na nas z góry, był zadowolony i dumny.

tam na górze powstała już niezła 
drużyna piłkarska: mój tata, z którym 
się dobrze znał, mimo że często gra-
li przeciwko sobie, profesor Bolesław 
chamot i wielu innych cieszyńskich pił-
karzy. Mam nadzieję, że gracie razem, 
reprezentując cieszyn, w niebieskiej 
ekstraklasie. Żegnaj! 

Gabriela staszkiewiCz

burMistrz Miasta Cieszyna

Śp. Czesław Banot pełnił funkcję 
radnego Rady Miejskiej Cieszyna od 
V kadencji, tj. od 2006 roku, do obec-
nej VIII kadencji, czyli nieprzerwanie 
przez niespełna 15 lat.

przez trzy kadencje zasiadał w Komisji 
zdrowia, opieki Społecznej i patologii 
Społecznej, pełniąc przez 8 lat funkcję 
zastępcy przewodniczącego tejże Komi-
sji, był również bardzo aktywnym człon-

kiem Komisji oświaty, Kultury i Sportu 
oraz doraźnej Komisji do spraw restruk-
turyzacji sportu i promocji. w obecnej 
kadencji był członkiem Komisji Spraw 
Społecznych, Komisji Finansów, rozwo-
ju i Spraw Komunalnych oraz doraźnej 
komisji do spraw sportu.

reprezentował radę Miejską cie-
szyna w Gminnej radzie działalności 
pożytku publicznego oraz zespole do 
spraw współpracy cieszyna i czeskie-
go cieszyna. Jako przedstawiciel rady 
Miejskiej był obserwatorem egzaminów 
ósmoklasisty i egzaminów gimnazjal-
nych w szkołach.

Był mocno zaangażowany w pomoc 
osobom niepełnosprawnym. Jego troska 
o tę grupę osób przewijała się bardzo 
często w wypowiedziach na komisjach 
i sesjach rady Miejskiej cieszyna. Uczest-
niczył w pracach Komisji do spraw opi-
niowania projektów realizowanych przez 
Gminę cieszyn zadań inwestycyjnych 
i remontowych, pod kątem ich dostoso-
wania do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Starał się, by nasze miasto było 
przyjazne dla dzieci i młodzieży, osób 
starszych i niepełnosprawnych. dążył 

fot. BSK
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do likwidacji barier administracyjnych 
i architektonicznych, tak aby cieszyn 
mógł dołączyć do listy miast przyjaznych 
osobom niepełnosprawnym.

czesław Banot zawsze miał ogromne 
zaufanie i poparcie społeczne. w wybo-
rach do obecnej kadencji rady Miejskiej 
oddało na niego swój głos 525 mieszkań-
ców cieszyna i był to najlepszy wynik 
spośród wszystkich kandydatów. Mimo 
tego zawsze pozostawał skromny, uczyn-
ny, chętny do pracy dla dobra miasta. 

odszedł od nas wspaniały człowiek. 
Gdy cieszyn obiegła informacja o jego 
śmierci, otrzymywałem mnóstwo wia-
domości, wszystkie brzmiały: to wiel-
ka strata, był taką pozytywną osobą, 
zawsze miły, uśmiechnięty… takim go 
zapamiętamy.

czesiu, spoczywaj w pokoju.
w  imieniu rady Miejskiej cieszyna 

pragnę złożyć rodzinie i bliskim zmar-
łego najszczersze kondolencje. Słowa 

wydają się niewystarczające, aby wyrazić 
smutek, jaki czujemy z powodu odejścia 
kolegi czesława Banota.

reMiGiusz jankowski

PrzewodniCząCy rady Miejskiej Cieszyna

Bardzo trudno opisać konkretne 
sprawy, w związku z którymi miałem 
możliwość kontaktu ze śp. Czesławem 
Banotem. Był jakby naturalną częścią 
życia naszego miasta. 

Spotykaliśmy Go na ulicach miasta, 
zawsze spieszącego do załatwiania 
ważnych spraw dla mieszkańców. Był, 
w najlepszym rozumieniu tego słowa, 
prawdziwym społecznikiem. zawsze 
zaangażowany, pełen zapału, nie zważa-
jący na ograniczenia jakich doświadczał. 
pamiętam Go z różnych akcji na rzecz 
osób niepełnosprawnych, z niezwy-
kłej aktywności w budowaniu kultury 
pływackiej, ale również z aktywności 

w radzie Miejskiej. Będę Go pamiętać 
jako niezwykle interesującego, zawsze 
uśmiechniętego rozmówcę.

jan olbryCht

burMistrz Miasta Cieszyna  
w lataCh 1990-1998

Czesiu Banot – człowiek któremu się 
zawsze chciało… nigdy nie odmó-
wił pomocy, zawsze znalazł czas dla 
mieszkańców, wrażliwy na ludzkie 
problemy, spieszył z pomocą lub do-
brym słowem. 

Konsekwentny w działaniu, nigdy się 
nie poddawał, był tam, gdzie trzeba było 
walczyć o sport i sprawy niepełnospraw-
nych. zawsze był obecny wśród ludzi i dla 
ludzi. pozostanie w mojej pamięci jako 
nietuzinkowa postać, zawsze uśmiech-
nięty kolega z rady Miejskiej.

krzysztof herok

radny rady Miejskiej Cieszyna

fot. Michał Fielek, ViFi.pl

Ruszył Punkt Szczepień  
Powszechnych w Cieszynie
4 maja uruchomiono Punkt 
Szczepień Powszechnych 
w Hali Widowiskowo-
Sportowej przy ul. Sportowej 
1. Wejście zlokalizowane jest 
od strony alei Piastowskiej. 

Szczepienia w punkcie Szczepień po-
wszechnych odbywają się od poniedział-
ku do piątku w godzinach 15.00 – 20.00.

pacjenci obsługiwani są z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. wejście 

i wyjście zlokalizowano oddzielnie, aby 
w  jednym punkcie nie gromadziło się 
zbyt wielu pacjentów. na miejscu sko-
rzystać można z wydzielonej strefy do 
wypełniania ankiet. Jeśli zależy nam na 
czasie, kwestionariusz można przygoto-
wać w domu. dokument jest dostępny 
na stronie www.cieszyn.pl – można go 
wydrukować, wypełnić, podpisać i przy-
nieść ze sobą do punktu szczepień. 

na szczepienie w hali należy przyjść 
nie wcześniej niż 15 minut przed wyzna-
czonym czasem! nie ma potrzeby przy-

chodzić godzinę wcześniej i gromadzić 
się przed drzwiami. to utrudnia obsłu-
gę. do środka będą wpuszczane tylko 
osoby umówione na określoną godzinę.

osoby przybywające na szczepienia 
proszone są do stosowania się i poru-
szania zgodnie z oznaczeniami przygo-
towanymi przez organizatora punktu 
oraz komunikatami wydawanymi przez 
służby porządkowe. prosimy o zabranie 
ze sobą dowodu osobistego.

prosimy też o:
zakrycie ust i nosa,
zachowanie dystansu (1,5 m) od innych 

osób czekających w kolejce,
dezynfekcję rąk po wejściu do punktu.
na chwilę obecną zapisy na szczepie-

nia będą prowadzone przez:
infolinię 989,
e-rejestrację dostępną na stronie 

pacjent.gov.pl,
SMS o treści SzczepimySie na numer 

880 333 333,
rejestrację telefoniczną – 667 238 

169 czynną od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15.00 – 20.00.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepieniem oso-
by dorosłej przeciw coVid-19, dodatko-
we dokumenty i materiały informacyjne 
dostępne są na stronie: www.gov.pl. 

kk
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Wyszehradzkie komety
Ważnym punktem 
programu 23. Przeglądu 
Filmowego Kino 
na Granicy będzie 
sekcja poświęcona 
jubileuszowi powstania 
Grupy Wyszehradzkiej, 
zrzeszenia czterech 
państw Europy Środkowej 
– Polski, Czech, Słowacji 
i Węgier, którego 
celem było pogłębianie 
współpracy. 

państwa te miały zbieżne cele polityki 
zagranicznej i podobne możliwości jej re-
alizacji, czym różniły się od pozostałych 
państw byłego bloku komunistycznego. 
Łączą je także historia, kultura i wartości. 
termin Grupa wyszehradzka powstał po 
spotkaniu prezydentów Lecha wałęsy 
i Václava Havla oraz premiera Józsefa 
antalla na zamku w węgierskim mieście 
wyszehrad. w tym roku upływa także 
ponad dwadzieścia lat od utworzenia 
Międzynarodowego Funduszu wyszeh-
radzkiego. 

organizatorzy Kina na Granicy uczczą 
jubileusz projektem prezentującym ki-
nematografię i  literaturę regionu. cykl 
ten nazwano wyszehradzkie Komety. – 
Kino na Granicy w 2021 roku chce być 
częścią świata, europy, tradycji wyszeh-
radu. z perspektywy kinematografii to 
otwarcie od lat jest faktem, a właśnie 
w cieszynie tę współpracę międzynaro-
dową widać najlepiej. Lubimy się, współ-
pracujemy ze sobą, mamy wielkie i małe 
plany. a zatem polska część tegorocznej 
edycji Kina na Granicy będzie wpisywała 
rodzime kino w bogaty i urozmaicony eu-
ropejski pejzaż – poprzez dobór filmów 
prezentowanych w sekcjach, ale także 
charakter retrospektyw – podkreśla Łu-
kasz Maciejewski, dyrektor programowy 
po stronie polskiej. – andrzej Żuławski, 
bohater retrospektywy reżyserskiej, 

przez lata pracował we Francji, gdzie 
zyskał status artysty kultowego, a jego 
śladem podążają dzisiaj autorzy filmów 
z sekcji „nowe polskie filmy”, prezen-
tujący swoje filmy na najważniejszych 
międzynarodowych festiwalach. Kino 
polskie nie ma już kompleksów. Jest czę-
ścią wielkiej filmowej rodziny – artystów, 
widzów i środowiska filmowego. wszyscy 
spotkamy się w cieszynie.

w cyklu wyszehradzkie Komety po-
kazane zostaną między innymi filmy 
„Szarlatan” agnieszki Holland (2020), 
„Ułaskawienie” Jana Jakuba Kolskiego 
(2018) „pokot” (2017) agnieszki Holland 
i Kasi adamik, „czerwony kapitan” Micha-
la Kollara (2016), „Ja, olga Hepnarová” 
tomáša weinreba i petra Każdy (2016), 
„czerwony pająk” Marcina Koszałki (2015) 

„wino truskawkowe” dariusza Jabłońskie-
go (2008), „obsługiwałem angielskiego 
króla” Jiříego Menzla (2016), „niepocho-
wany” Márty Mészáros (2004) i  „zabić 
Sekala” Vladimíra Michálka (1998). 

 – w tym cyklu skupimy się na wspólnej 
przestrzeni Grupy wyszehradzkiej, która 
stworzyła platformę dla systematycznej 
współpracy kulturalnej w postaci kopro-
dukcyjnych projektów filmowych, wyko-
rzystywanej z powodzeniem już krótko 
po jej powstaniu. cykl wyszehradzkie 
Komety zaprezentuje w cieszynie wybór 
najważniejszych filmów czeskich, pol-
skich, słowackich i węgierskich, które nie 
powstałyby bez wzajemnej współpracy 
państw czwórki wyszehradzkiej – dodaje 
Martin novosad, dyrektor programowy 
Kina na Granicy po stronie czeskiej.

cyklowi pokazów filmowych towarzy-
szyć będzie program spotkań literackich, 
organizowany pod hasłem wyszehrad 
non-fiction. podczas pięciu paneli dysku-
syjnych literaci, dziennikarze i analitycy 
z polski, czech, Słowacji i węgier poruszą 
tematy reportażu, także biograficznego 
i historycznego, powieści dokumental-
nej oraz perspektywy Bałkanów i krajów 
partnerstwa wschodniego (Białorusi, 
Ukrainy, Mołdawii, Kaukazu), a  także 
afryki, afganistanu, Bliskiego i dalekie-
go wschodu. program zakończy debata 
gwiazd reportażu „co reporterowi wolno, 
a czego nie wolno?”. 

23. przegląd Filmowy Kino na Gra-
nicy odbędzie się w dniach 30 lipca –  
4 sierpnia 2021 roku w cieszynie i cze-
skim cieszynie. Sprzedaż akredytacji na 
tegoroczną edycję już trwa. 

Szczegółowe informacje na stronie 
https://kinonagranicy.pl/ oraz w wyda-
rzeniu na Facebooku. 

Mat. Pras.

23. Przegląd Filmowy 
Kino na Granicy 

odbędzie się w dniach 
30 lipca – 4 sierpnia 

2021 roku w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie. 
Sprzedaż akredytacji  
na tegoroczną edycję 

już trwa. 
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Wystartowała  
Śląska Rzecz
Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w kolejnej odsłonie 
konkursu Śląska Rzecz. Ciekawi nas, jak trudne 
doświadczenie pandemii wpłynęło na projektowanie. 
Jesteśmy przekonani, że mądry i odpowiedzialny design 
jest tym, czego potrzebujemy w zmieniającej się – nie zawsze 
na lepsze – rzeczywistości. Na zgłoszenia przez rejestracja.
slaskarzecz.pl czekamy do 26 maja.

warto wziąć udział w konkursie śląska 
rzecz, ponieważ:

docenia on odwagę myślenia poza sche-
matami i gotowość poszukiwania rozwią-
zań, poprawiających jakość codziennego 
życia. Jego uczestnicy to "twórcy lepszej 
codzienności";

nagrody i nominacje to potwierdze-
nie najwyższej jakości, a  także certyfi-
kat dbałości o ludzi – widzów, klientów, 
mieszkańców;

to jedyny regionalny konkurs designu, 
promujący lokalność zgodnie z ideą: myśl 
globalnie, działaj lokalnie. nagrodzone 
i wyróżnione projekty to najlepsze przy-
kłady na świadomość i dumę z lokalnych 
zasobów;

liczą się w nim nie tylko dobre pomy-
sły, ale też jakość ich wdrożenia, dzięki 
dostrzeżeniu potrzeb ludzi korzystają-
cych ze zgłoszonych projektów;

pokazuje, że design to skuteczne na-
rzędzie, pozwalające wyróżniać się na ryn-
ku, szybciej dostosowywać się do zmian 
i reagować na oczekiwania odbiorców;

doceniana jest praca zespołowa – na-
gradzane są obie strony procesu, czyli 
projektanci oraz firmy lub instytucje 
wdrażające;

zgłoszenie do konkursu jest bezpłat-
ne! Jedyny koszt, jaki ponoszą uczestnicy 
,wiąże się z przywiezieniem / przysłaniem 
organizatorom zgłaszanego projektu;

przygotowanie zgłoszenia nie jest 
skomplikowane i nie zajmuje dużo czasu. 
wystarczy wypełnić formularze on-line: 
rejestracja.slaskarzecz.pl.

Udział jest bezpłatny! partnerami kon-
kursu są: regionalna izba Gospodarcza 

w Katowicach, Stowarzyszenie projek-
tantów Form przemysłowych, Stowarzy-
szenie twórców Grafiki Użytkowej oraz 
Stowarzyszenie zjednoczeni designem. 
ogłoszenie wyników i gala wręczenia 
nagród jest planowana na 7.07.2021 – 
wtedy też zostanie otwarta wystawa 
pokonkursowa. 

zaMek Cieszyn

MaJoWy KIERMaSZ KSIążEK
Biblioteka Miejska w cieszynie zapra-

sza na kiermasz książki używanej, który 
do 15 maja odbywa się w holu biblioteki 
na i piętrze przed wypożyczalnią dla do-
rosłych. organizatorzy postanowili w ten 
właśnie sposób uczcić tydzień bibliotek, 
który w tym roku odbywa się pod hasłem 
"znajdziesz mnie w bibliotece". Jak za-
wsze na regałach staną powieści i książki 
popularno-naukowe z różnych dziedzin, 

więc każdy będzie mógł uzupełnić swój 
domowy księgozbiór. Kiermasz będzie 
działał w godzinach otwarcia biblioteki. 
dochód zostanie przeznaczony na zakup 
nowości wydawniczych.

przy wybieraniu książek prosimy 
o zachowanie zasad bezpieczeństwa – 
dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa 
oraz zachowanie odległości. 

biblioteka Miejska

Wręczenie nagród w konkursie "Śląska Rzecz" w 2020 r., fot. Krystian Firla.
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Szlakiem Cieszyńskich  
Kobiet 
Międzynarodowa organizacja Soroptimist International 
Klub w Cieszynie zaprasza na spacery cieszyńskim 
szlakiem kobiet, które odbędą się 15, 22 i 29 maja. 
Spotkania rozpoczynać się będą o godz. 10:00 pod 
„pomnikiem Ślązaczki”. Spacery prowadzić będzie 
licencjonowana przewodniczka i autorka książek 
o kobietach Śląska Cieszyńskiego, Władysława Magiera. 

projekt kierowany jest do wszystkich 
mieszkańców (a także turystów), którzy 
są zainteresowani rolą kobiet w historii 
naszej małej ojczyzny. Historie kobiet 
nie dotyczą tylko ich samych, ale będą 
opisywane na tle dziejów miasta i ślą-
ska cieszyńskiego. Spacery i przekazana 
uczestnikom wiedza na pewno przyczyni 
się do lepszego poznania lokalnej kultury, 
sztuki i dziedzictwa narodowego. ponadto 
historia zostanie przekazana tak, by osią-
gnięcia bohaterek stały się inspiracją do 
dalszych poszukiwań i odkrywania dorob-
ku kolejnych kobiet śląska cieszyńskiego.

celem projektu jest promocja kobie-
cych działań, dokonań i sukcesów, które 
często są pomijane przez oficjalną histo-
riografię. Kobiety często podejmowały 
nowatorskie inicjatywy społeczne, kul-
turalne czy gospodarcze, ale nie zawsze 
były doceniane. Miały też spory wkład 
w walkę o budzenie ducha narodowego 
i niepodległość, zarówno w czasie i, jak 
i ii wojny. ich działalność, mimo upływu 
lat, nadal może być inspiracją.

tematyka planowanych spacerów:
15 maja – spacer szlakiem kobiet po 

czeskim cieszynie (w zależności od sy-

tuacji epidemiologicznej trasa może być 
zmieniona), 

22 maja – spacer szlakiem kobiet po 
polskiej części miasta,

29 maja – spacer szlakiem cieszyńskich 
bizneswomen.

Każdy uczestnik projektu otrzyma pro-
spekt z  informacjami o najciekawszych 
sylwetkach kobiet naszego regionu i ich 
dorobku, co umożliwi utrwalenie historii 
kobiet śląska cieszyńskiego. projekt jest 
realizowany dzięki pomocy finansowej 
Miasta cieszyn. 

władysława MaGiera

"Cieszyńskie na obcasach" zaprasza do lektury!
Stowarzyszenie Klub Kobiet 
Kreatywnych, wydawca 
bezpłatnego magazynu 
dla kobiet „Cieszyńskie na 
obcasach”, zaprasza do 
lektury nowego numeru. 
Gazeta dostępna jest 
nieodpłatnie w punktach 
usługowych – m.in. 
w przychodniach, kawiarniach, 
sklepach oraz w bibliotekach.

tematem przewodnim wiosenno-
-letniego numeru jest miasto widziane 
z perspektywy kobiet. Kiedy wakacyjne 
wyjazdy są niepewne, kiedy grożą nam 
kolejny fale zachorowań, gdy klimat się 
ocieplił, zastanawiamy się, jak zdrowiej 
i dłużej żyć w mieście, nasza odpowiedź 
jest konkretna i prosta – należy otaczać 
się zielenią. Już samo patrzenie na nią 
obniża poziom stresu, a  jej bliskość 
wpływa na ludzki układ odpornościowy.

w artykułach – napisanych jak zawsze 
w ramach wolontariatu – podajemy efek-

tywne, tanie i kreatywne rozwiązania na 
dobre i zdrowsze życie. oprócz przewod-
niego tematu numeru „zieLono Mi!” po-
lecamy waszej uwadze artykuły napisane 
o pięknych postaciach i przez pięknych 
ludzi niosących swoją misję. a na koniec 
– poważnie i bez oceniania przez pryzmat 
własnej etyki – piszemy o dramatycznych 
wyborach kobiet, bo w działalności na-
szego Stowarzyszenia zawsze i wszędzie 
ważna będzie dla nas ona – jej zmagania 
z domową nieodpłatną pracą, wydatka-
mi ponad miarę i brakiem niezależności 
finansowej, ciężarem codzienności i sa-
motnością w nieszczęściu. Bądźmy sobie 
siostrami, ale wspierajmy się w prawie do 
bycia różnymi.

zaglądajcie do naszych mediów:
portal cieszynskienaobcasach.pl,
profile magazynu na instagramie  

@cieszynskie_na_obcasach i na Facebo-
oku @cieszynskienaobcasach,

strona klubkobietkreatywnych.cieszyn.pl,
profil na Facebooku @KobietyKre-

atywnecieszyn,
kontakt: redakcjacno@gmail.com. 

roMa rojowska, stowarzyszenie kkk

fot. Wojciech Wandzel
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RoZMoWa Z REMIGIuSZEM ZaWaDą, CIESZyńSKIM PRZEDSIęBIoRCą 

Wracamy na pokład  
w tym samym składzie

Pandemia go nie zatrzymała. W tym czasie przygotował 
nowe miejsce dla mieszkańców i turystów. o kulisach 
prowadzenia działalności w Cieszynie, m.in. Przystanku 
Głęboka 17, rozmawiamy z Remigiuszem Zawadą.

Jakie były kulisy otwarcia Pana dzia-
łalności w Cieszynie?

reMiGiusz zawada: własną działalność 
gospodarczą założyłem w wieku 27 lat, 
był to koniec roku 2018, a ja kilka miesięcy 
wcześniej wróciłem do kraju po kilkuletnim 
pobycie za granicą. zdobywałem tam do-
świadczenie w gastronomii, najpierw jako 
szef kuchni, a później również manager 
w restauracji. ponadto, pracowałem w luksu-
sowym hotelu na stanowisku sous – chefa, 
a także zarządzałem większymi eventami 
w agencji reklamy i promocji. prowadze-
nie własnej restauracji zawsze było moim 
marzeniem, do którego spełnienia suk-
cesywnie dążyłem. w prowadzeniu firmy 
czerpię z doświadczenia zdobytego w tam-
tym okresie, ale także ze stylu i podejścia 
do życia ludzi, których spotkałem wtedy 

na swojej drodze, tamtego społeczeństwa 
które mnie ukształtowało, tak różnego od 
tego, które funkcjonuje w polsce.

Nie poprzestaje Pan na jednej dzia-
łalności.
 – pomysł na biznes pojawił się w cza-
się, kiedy pracowałem poza granicami 
kraju. to z tamtym miejscem wiązałem 
wtedy swoją przyszłość i to właśnie tam 
planowałem otworzyć swoją pierwszą 
restaurację. wiele zdarzeń doprowadzi-
ło jednak do tego, że obecnie prowadzę 
restaurację w centrum naszego miasta. 
nadal jednak utrzymuję kontakt biznesowy 
z restauracją, której byłem managerem za 
granicą. polega on na przekazywaniu so-
bie nawzajem receptur naleśników, pan-
cakes’ów oraz pomysłów na ulepszanie 
serwowanych potraw.

Kolejny pomysł na biznes pojawił się 
podczas pandemii, z potrzeby stworze-
nia miejsca kultowego, z atmosferą jak 
z klimatycznych, europejskich kawiarni. 
chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym 
posłuchać będzie można różnych gatun-
ków muzyki na żywo. piano cafe będzie 
kawiarnią muzyczną, którą tworzyć będą 
ludzie. Styl kawiarni utrzymany będzie 
w klimacie klasycznym z nutką stylu gla-
mour. więcej szczegółów nie mogę zdra-
dzić, ale zapraszamy na otwarcie. to nie 
wszystko. Jestem osobą kreatywną, pełną 
pomysłów jak rozwijać siebie i swoją dzia-
łalność. dlatego w niedalekiej przyszłości 
planuję poszerzyć ją na terenie cieszyna 
na inne obszary, ale najpierw wróćmy do 
normalności, jaką znamy sprzed pandemii.

Jak pandemia wpłynęła na podejmo-
wane działania?
 – pandemia w większym lub mniejszym 
stopniu dotknęła każdego z nas, jednak 
w każdej, nawet z pozoru trudnej sytuacji 
trzeba odnajdywać szanse i perspekty-
wy. podczas pandemii mieliśmy czas na 
przemyślenie dalszej strategii działania, 

obranie kierunku, w jakim funkcjonować 
będą nasze lokale, ale także na przepro-
wadzenie zmian, w tym remontowych. 
to podczas pandemii zrodził się pomysł 
na piano cafe Kawiarnię Muzyczną, który 
także podczas jej trwania realizujemy. wraz 
z pracownikami wielkimi krokami przygo-
towujemy się do otwarcia po lockdownie. 
wracamy na pokład w niezmienionym skła-
dzie, pełni energii do działania i świeżych 
pomysłów na to, jak zachęcić potencjalnych 
klientów do odwiedzenia naszego miasta.

Dotyka Pana bezpośrednio remont 
ul. Głębokiej, jak Pan postrzega tę 
inwestycję?
 – Ulica Głęboka, jako główna ulica w cen-
trum miasta, wymagała modernizacji. 
do remontu przygotowywaliśmy się już 
wcześniej, jeszcze przed pandemią. wie-
dzieliśmy, że nie będzie to łatwe przed-
sięwzięcie, ale każde zmiany wymagają 
wytrwałości, dla efektu końcowego, 
który pozytywnie przełoży się na wize-
runek miasta. 

Jak po powrocie do kraju postrzega 
Pan Cieszyn z punktu widzenia zarów-
no mieszkańca, jak i działającego tu 
przedsiębiorcy?
 – według mnie, jako mieszkańca i przed-
siębiorcy, cieszyn to miasto z niewykorzy-
stanym potencjałem turystycznym. Żeby 
to zmienić, potrzebne jest zaangażowanie 
i współpraca zarówno jednych, jak i dru-
gich. powinniśmy odłożyć na bok rywali-
zację, ponieważ w interesie każdego z nas 
leży to, żeby zatrzymać klienta, turystę na 
dłużej. Konieczne jest wprowadzenie róż-
norodności oferowanych usług, zarówno 
gastronomicznych, jak i  innych, tak aby 
potencjalny klient miał możliwość wyboru 
i żeby chciał wracać do naszego miasta po 
nowe doświadczenia. 

rozMawiała katarzyna koCzwara

fot. Remigiusz Zawada
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Nowości w bibliotece
Z tęsknoty za prawdziwą wiosną nowości, które chcemy dziś Państwu 
zaproponować, wybieraliśmy również ze względu na okładki, których zieleń kojarzy 
nam się z tą piękną porą roku. Mamy nadzieję, że wywołają sporo pozytywnych 
emocji, a jedna nawet pomoże uspokoić te negatywne.

Mario escobar, autor bestselerowej 
„Kołysanki z auschwitz”, również akcję 
„Bibliotekarki z Saint-Malo” umieścił 
w czasie drugiej wojny światowej. tym 
razem opowiada historię młodej kobiety 
z małego miasteczka, Jocelyn, która po 
odejściu ukochanego męża na front, szuka 
ukojenia w literaturze. po wkroczeniu do 
Saint-Malo wojsk niemieckich, rozpoczy-
nają się prześladowania, które mają ob-
jąć również usunięcie z biblioteki książek 
zakazanych przez okupanta. niemiecki 
dowódca okazuje się wielkim miłośni-
kiem literatury. to łączy go z Jocelyn, ale 
dzieli ich wojna, co utrudnia ich relację. 
Bohaterka rozpoczyna korespondencję 
ze słynnym pisarzem Marcelo zolą. opi-
sując swoje przeżycia w listach, maluje 
świat przepełniony szaleństwem wojny, 
w którym jednak miłość jest w stanie 
pokonać nawet śmierć. to przepiękna 
historia, która dostarczy czytelnikowi 
ogromną dawkę emocji.

innego rodzaju emocje przeżyją miło-
śnicy sensacyjnych przygód Jacka reache-
r’a czytając „Strażnika”, dwudziesty piąty 
tom serii stworzonej przez Lee child’a. 
Bohater przez przypadek jest świadkiem 
próby porwania informatyka, który dopuścił 
do cyberataku paraliżującego całe hrab-
stwo. reacher, próbując odkryć, kto stoi 
za próbą porwania, wplątuje się w aferę 
dotyczącą bezpieczeństwa narodowego. 
dla wielbicieli Jacka to nic nowego, a tem-

po akcji i niezawodny humor gwarantują 
świetną zabawę podczas lektury.

emocje czasem są nam potrzebne, ale 
co zrobić, aby je wyciszyć? Może spacer 
po lesie? o dobrodziejstwach korzystania 
z leśnej zieleni pisze psychiatra, Katarzyna 
Simonienko w książce „Lasoterapia”. Ży-
jąc we współczesnym, skomplikowanym 
świecie, często zapominamy, że jeste-
śmy częścią przyrody i kontakt z nią ma 
ogromny wpływ na nasze samopoczucie 
i prawidłowe funkcjonowanie. osoby re-
gularnie spacerujące po lasie świetnie 

wiedzą, jak przebywanie wśród drzew 
uspokaja i  „ładuje akumulatory”, więc 
korzystają z tego instynktownie. autorka 
proponuje bardzo świadome korzystanie 
z tych zasobów, które są przecież darmo-
we i ogólnodostępne. z książki dowiadu-
jemy się, czym jest lasoterapia i w jakich 
przypadkach może nam pomóc, na czym 
polegają leśne kąpiele oraz jak zaplanować 
wędrówkę po lesie, żeby przyniosła ona 
jak największe korzyści. czytajmy więc, 
a potem idźmy na spacer! 

biblioteka Miejska

Najlepsi młodzi czytelnicy wybrani!
Z uwagi na zagrożenie epidemiolo-
giczne dostęp do kultury i rozrywki 
został mocno ograniczony. Zamknię-
te są kina i  teatry. Jest jednak coś, 
co daje chwilę wytchnienia, pozwala 
oderwać się od rzeczywistości i za-
pewnia poczucie relaksu. Czytanie, 
bo o tej szlachetnej czynności mowa, 
możliwe jest zawsze i wszędzie, bez 
ograniczeń czy zakazów. 

większość bibliotek, mimo pandemii, 
nie zamyka drzwi przed czytelnikami. 
Szczególnie cieszy obecność młodych 
czytelników, którzy chętnie sięgają po 
tradycyjną książkę – na przekór ten-

dencji do nader częstego korzystania 
z przestrzeni "online". tak też co roku, 
Biblioteka Miejska w cieszynie, pełniąca 
zadania biblioteki powiatowej, wyróżnia 
najaktywniejszych młodych czytelników 
korzystających z bibliotek całego powia-
tu cieszyńskiego.

w kwietniu br. rozstrzygnięto konkurs 
czytelniczy Bibliomaniak 2020, a wśród 
laureatów znaleźli się również czytelnicy 
z cieszyna:

dominik weres (Biblioteka Miejska 
w cieszynie), 

Jan nartowski (Biblioteka Miejska 
w cieszynie, filia nr 1),

dawid Magnus (Biblioteka Miejska 
w cieszynie, filia nr 3).

z uwagi na obostrzenia, uroczyste za-
kończenie Konkursu w siedzibie Biblioteki 
Miejskiej nie mogło się odbyć. nagrody 
i dyplomy zostały jednak przekazane 
przedstawicielom poszczególnych pla-
cówek, zaś z ich rąk odebrali je laureaci. 
nagrodzonym czytelnikom serdecznie 
gratulujemy! Skoro wybitna polska no-
blistka, wisława Szymborska, twierdziła, 
iż: "czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśli-
ła", zatem bawmy się! Bez ograniczeń! 

biblioteka Miejska

fot. Biblioteka Miejska
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Co i jak często  
czytają cieszyniacy? 
23 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Książki i Praw autorskich, Biblioteka Narodowa 
opublikowała raport o stanie czytelnictwa w Polsce za miniony rok. Na pytanie, 
czy w ubiegłym roku przeczytało się we fragmencie lub w całości co najmniej jedną 
książkę, twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. To najlepszy wynik od 
sześciu lat! Po roku w zamknięciu czytanie stało się jeszcze ważniejsze – pomaga 
zwalczać skutki izolacji i stymuluje nasze umysły do kreatywnej pracy. 

choć forma książki ewoluuje, i dziś coraz 
większą popularność zdobywają urządze-
nia do czytania e-booków, okazuje się, że 
czytelnicy wciąż chętniej sięgają po książ-
ki w formie papierowej niż cyfrowej. na 
książki w postaci elektronicznej, czytane 
z ekranu komputera, czytnika, telefonu 
lub tabletu wskazało 5% czytających. Jak 
wynika z raportu, kobiety czytają częściej 
i sięgają po więcej książek niż mężczyźni. 

Stosunek czytających kobiet do mężczyzn 
wynosi odpowiednio 51% do 33%, a co 
najmniej 7 książek w ciągu roku przeczy-
tało 15% kobiet i 7% mężczyzn. ponadto 
raport o ogólnopolskim stanie czytel-
nictwa ujawnia, że najmniej czytelników 
jest wśród osób najstarszych – powyżej 
60 lat (33%), a powyżej 70 lat tylko 22%. 
w grupie wiekowej 15–18 lat czytelników 
jest aż 76%, co w sposób oczywisty wiąże 

się z nauką w szkole. polacy najchętniej 
czytają tzw. literaturę sensacyjno-krymi-
nalną (24%), książki obyczajowe (20%) oraz 
biografie, wspomnienia czy książki histo-
ryczne dotyczące XX wieku (19%). z kolei 
najpopularniejsi autorzy w 2020 roku to: 
olga tokarczuk, remigiusz Mróz, Stephen 
King, Harlan coben, obecni w szerokim 
obiegu czytelniczym klasycy, jak adam 
Mickiewicz czy Henryk Sienkiewicz, dalej 
andrzej Sapkowski, Szczepan twardoch, 
e.L. James oraz Jo nesbø. Swoją obecność 
w zestawieniu zaznaczają też autorzy 
popularnych powieści, których premie-
ry stają się wydarzeniem wydawniczym, 
tacy jak Blanka Lipińska, Heather Morris, 
camilla Läckberg, Katarzyna nosowska 
czy wojciech chmielarz.

a jak sytuacja wygląda w naszym mie-
ście? czy statystyki ogólnopolskie znaj-
dują swoje odzwierciedlenie na poziomie 
lokalnym? Biblioteka Miejska nie prowadzi 
badań ankietowych, jak ma to w zwyczaju 
robić Biblioteka narodowa, posiadająca 
status instytucji naukowej. podstawę 
analizy jej działalności stanowi porów-
nanie osiągniętych wskaźników do roku 
poprzedniego. a jak wiadomo, rok 2020 
– jako wyjątkowy pod każdym względem 
– jest statystycznie nieporównywalny do 

Najliczniejszą grupę 
czytelników Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie 

stanowią osoby 
pomiędzy 25 a 44 

rokiem życia (25%), 
dalej – osoby powyżej 60 

roku życia, zaś trzecie 
miejsce na podium zajęli 

użytkownicy oddziału 
dla dzieci w wieku  

do lat 12.

fot. Daria Wieteska
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roku 2019. z powodu pandemii i wpro-
wadzonych obostrzeń, w okresach od 10 
marca do 3 maja oraz od 9 do 29 listopa-
da 2020 r. Biblioteka Miejska w cieszynie 
była zamknięta dla czytelników. z tym, że 
podczas jesiennego lockdownu, wzorem 
restauratorów, natychmiast wdrożono 
usługę „książka na wynos”, obsługując 
czytelników na zewnątrz. nie dziwi zatem 
fakt, że w roku 2020 w porównaniu do roku 
2019, w Bibliotece Miejskiej w cieszynie 
liczba czytelników spadła o 1400. co cie-
kawe, pomimo spadku tej liczby, średnia 
wypożyczeń na jednego użytkownika 
utrzymała się na tym samym poziomie 
i wynosiła 20 woluminów. Można zatem 
powiedzieć, że te osoby, które odwiedzały 
bibliotekę, czytały jeszcze więcej. Sporym 
zainteresowaniem cieszył się dostęp do 
e-booków na platformie Legimi, do której 
bezpłatne kody czytelnicy mogli otrzymać 
w bibliotece, w ramach projektu realizo-
wanego ze środków Biblioteki narodowej. 
w samym tylko grudniu ubiegłego roku 
z tej możliwości skorzystało prawie 300 
osób. tendencje ogólnopolskie znalazły 
swoje potwierdzenie na szczeblu lokal-
nym, jeśli chodzi o czytelnictwo wśród 
kobiet i mężczyzn. Statystyki wykazują, 
że kobiety są częstszymi i bardziej za-
angażowanymi miłośniczkami literatu-
ry i stanowią aż 67% ogółu czytelników 

Biblioteki Miejskiej w cieszynie. nieco 
inaczej przedstawia się aktywność czy-
telnicza poszczególnych grup wiekowych. 
w cieszynie najliczniejszą grupę czytel-
ników stanowią osoby pomiędzy 25 a 44 
rokiem życia (25%), dalej najaktywniejszą 
grupę czytelniczą stanowią osoby powy-
żej 60 roku życia, zaś trzecie miejsce na 
podium zajęli użytkownicy oddziału dla 
dzieci w wieku do lat 12, którzy stanowią 
18% ogółu zarejestrowanych czytelników. 
radością napawa tendencja wzrostowa 
czytelnictwa dziecięcego, na które wpływ 
mają trzy czynniki: wychowanie rodziców, 
wysoki poziom oferty wydawniczej dla 
najmłodszych, a także kampania spo-
łeczna „Mała książka – wielki człowiek”, 
dofinansowana przez Ministerstwo Kul-
tury i dziedzictwa narodowego, do której 
dołączyła cieszyńska biblioteka. dzięki tej 
akcji oddział dla dzieci odwiedzają całe 
rodziny, wypożyczając wspólnie książki 
i zbierając nagrody. 

Użytkownicy cieszyńskiej Biblioteki 
Miejskiej najchętniej sięgają po literatu-
rę kryminalno-sensacyjną i obyczajową, 
biografie, powieści i książki popularno-
-naukowe tematycznie związane z ii wojną 
światową, reportaże dotyczące współcze-
snej sytuacji społeczno-politycznej, a tak-
że po książki o wspinaczce wysokogór-
skiej. z kolei wśród najpopularniejszych 

autorów znaleźli się: olga tokarczuk, 
remigiusz Mróz, Harlan coben, andrzej 
Sapkowski, Blanka Lipińska, Katarzyna 
nosowska i wojciech chmielarz, co po-
krywa się z popularnością tych autorów 
w badaniach przeprowadzonych przez 
Bibliotekę narodową. a oprócz tych auto-
rów czytelnicy Biblioteki Miejskiej chętnie 
wypożyczają książki Lucindy riley (oby-
czajowa seria "Siedem sióstr" i inne), alka 
rogozińskiego, Małgorzaty rogali i Hanny 
Greń (autorka kryminałów z Bielska-Bia-
łej), Krystyny Mirek, Gabrieli Gargaś, do-
roty Milli, doroty Gąsiorowskiej. co cie-
kawe, cieszyniacy coraz chętniej czytają 
polskich autorów. Jeśli chodzi o literaturę 
kobiecą, to ta tendencja utrzymuje się od 
dobrych kilku lat. 

warto wspomnieć, że mimo wpro-
wadzanych blokad i ograniczeń w 2020 
roku Biblioteka Miejska w cieszynie, poza 
wiosennym zamknięciem instytucji na 
niespełna 2 miesiące, niemal cały czas 
udostępniała swoje zbiory w warunkach 
wolnego dostępu do półek, co daje czy-
telnikom dużą swobodę w ich wyborze. 
także w tym roku, przestrzegając wymo-
gów sanitarnych, działa nieprzerwanie 
i serdecznie zaprasza mieszkańców do 
wypożyczania książek, czasopism i au-
diobooków! 

biblioteka Miejska

Jeszcze będzie normalnie!
4 maja na cieszyńskich 
przystankach pojawiły się 
wielkoformatowe, kolorowe 
plakaty, przypominające 
imprezy i wydarzenia 
kulturalne, które odbywały 
się w latach 2019 i 2020 
w naszym mieście. W ten 
sposób ich organizator, 
Cieszyński Ośrodek Kultury 
„dom Narodowy”, chciał 
wlać w serca mieszkańców 
nadzieję, że mimo trudnych 
czasów już wkrótce wrócimy 
do normalności.

 – czas pandemii nie sprzyja organi-
zacji imprez kulturalnych, szczególnie 
tych masowych. wiele z zaplanowanych 
wydarzeń musieliśmy odwołać. akcja 
z plakatami ma na celu przywrócić dobre 
wspomnienia i pokazać, jak było pięknie 
i  jak wkrótce pięknie może być. Mimo 
trudnych czasów z nadzieją patrzymy 
w przyszłość i  już planujemy letnie im-

prezy, które – mamy nadzieję – odbędą 
się w naszym mieście – mówi agnieszka 
pawlitko z cieszyńskiego ośrodka Kultury 
„dom narodowy”.

17 wielkoformatowych plakatów będzie 
ozdabiać przystanki do połowy czerwca. 

Mamy nadzieję, że akcja przypadnie lo-
kalnej społeczności do gustu. czekając na 
autobus, będą mogli przypomnieć sobie 
czasy normalności, a być może znaleźć 
siebie na plakacie. 

Cok

fot. COK



7 maja 202112rozmowa

RoZMoWa Z CIESZyńSKIM RoDEM Z GolęSZyC 

Rodem ze średniowiecza
Grupa pasjonatów średniowiecznych czasów, która połączyła pracę z hobby, 
oferując nam żywą lekcję historii. Janusz i Monika ligoccy opowiadają o działaniach 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych "Golęszyce". 

Cieszyński Ród z Golęszyc działa już 
od 16 lat, ale jakie były Wasze począt-
ki, od czego to wszystko się zaczęło?

janusz liGoCki: dla każdego z nas pew-
nie zaczęło się inaczej. Jednego zaprosił 
kolega już z rekonstrukcji, inny zobaczył 
pokaz z nami w roli głównej, a  jeszcze 
inny przeczytał w internecie. cieszyński 
ród z Golęszyc, wcześniej działający jako 
drużyna Słowian i wikingów Golęszyce, 
to rzeczywiście już 16 lat wspaniałej za-
bawy, dobrej nauki i kawał doświadcze-
nia. U mnie wszystko zaczęło się tak, że 
w 2001 roku – splotem pewnych różnych 
okoliczności – znalazłem się na Festiwalu 
Słowian i wikingów w wolinie. wtedy jako 
turysta. przyjeżdżałem tam aż do 2005 
roku. Bardzo mi imponowało to, co tam 
się działo. rekonstruktorzy stanowili 
elitę, do której zapragnąłem należeć. 
ale gdzie cieszyn, a gdzie wolin. w 2003 
roku wraz z grupą znajomych mieliśmy 
pierwsze spotkanie i jako grupa mocno 
nieformalna na luźnych zasadach spoty-
kaliśmy się dalej. nawet mieliśmy trenin-
gi w jednym z  lokali gastronomicznych 
na terenie cieszyna. natomiast w 2005 

roku postanowiliśmy się sformalizować, 
utworzyliśmy struktury grupy i niebawem 
założyliśmy Koło terenowe Macierzy 
ziemi cieszyńskiej. przybywało nowych 
ludzi, a grupa zaczęła bywać na różnych 
festiwalach, zlotach. dzisiaj jesteśmy już 
Stowarzyszeniem, mamy wiele planów.

Monika liGoCka: Moje początki w cie-
szyńskim rodzie z Golęszyc to zdaje się rok 
2007. pojawiłam się na treningu, wtedy na 
wzgórzu zamkowym, z moją koleżanką, 
która zresztą w krótkim czasie zrezygno-
wała z uczestnictwa w rekonstrukcji. Ja 
zostałam i tak z dwuletnią przerwą dzia-
łam do dzisiaj. Bardzo osobista historia 
z rekonstrukcją historyczną i naszą dru-
żyną jest taka, że tu poznałam swojego 
męża (i nie jest nim obecny tutaj Janusz), 
więc mogę powiedzieć, że w pewnym 
sensie połączyła nas pasja. okazuje się, 
że ruch rekonstrukcji historycznych jest 
bardzo wdzięcznym środowiskiem dla 
rodzin z dziećmi. nasza ekipa jest tego 
świetnym przykładem. niektórzy z nas 
zaczynali jako nastolatkowie, teraz w na-
szym obozie słychać gwar i śmiech dzieci. 
w pędzącym i cyfrowym świecie, taka 

możliwość spania w namiocie na słomie 
w stroju z epoki jest dla nich bardzo atrak-
cyjna. rekonstrukcja historyczna, oprócz 
tego, że może być rodzinną działalnością, 
stwarza też okazje do zawierania długo-
letnich przyjaźni.

Skąd zainteresowanie akurat tym 
okresem historycznym?

janusz liGoCki: to pochodna pierwszej 
styczności z rekonstrukcją historyczną. 
trochę przewrotnie to wyszło, bo z re-
guły ludziom bardziej przypada do gu-
stu rycerstwo, a to już wieki późniejsze. 
poza tym, magia właśnie tej epoki pole-
ga na tym, że tutaj nic nie jest do końca 
wyjaśnione, trzeba dociekać. Głęboko 
w źródłach poszukiwać tego, co można 
wykorzystać w rekonstrukcjach uzbroje-
nia, ubioru czy nawet życia codziennego 
Słowian lub wikingów. daje to też duże 
pole do dyskusji i sporów pomiędzy od-
twórcami. wszystko to pozwala się re-
alizować w tej pasji, ale i poszerzać lub 
weryfikować posiadaną wiedzę.

Monika liGoCka: w moim odczuciu czasy 
wczesnego średniowiecza są owiane pewną 
tajemnicą. tak jak wspomniał Janusz, nic 
w źródłach z tej epoki nie jest jasne czy 
jednoznaczne. dla mnie to epoka, która 
dała początek naszej państwowości, jest 
to dla mnie związane z poczuciem toż-
samości. to też czasy, w których ludzie 
żyli w rytmie natury. obserwowali to, co 
dzieje się wokół nich, a życie było oparte 
o pewne prawa wynikające w sposób na-
turalny z okoliczności w jakich żyli. Mam 
wrażenie, że potocznie wczesne średnio-
wiecze jest postrzegane jako czas niepo-
stępowy, a wręcz cywilizacyjnie zacofa-
ny. niezwykle fascynujące jest dla mnie 
odkrywanie tego, że w rzeczywistości 
wyglądało to inaczej, niż nam się wydaje.

Napotykacie trudności z dotarciem 
do źródeł historycznych i materiałów, 
z których możecie czerpać wiedzę?

janusz liGoCki: to jest tak, że podstawo-
we źródła historyczne i materiały po tylu 
latach nie są aż tak trudno dostępne. co 
jakiś czas w świecie odtwórczym gruchnie 
jakaś sensacyjna wiadomość, jakieś od-

fot. ze zbiorów Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych "Golęszyce"
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krycie archeologiczne – wówczas pewne 
elementy składowe rekonstrukcji należy 
zmienić, a z innych zupełnie zrezygnować. 
Kiedyś nie były problemem ocynkowane 
kolczugi, dzisiaj już nie tylko ocynkowa-
na kolczuga ze splotem kółeczek tzw. 
stykowym jest uznawana za niegodną 
używania, ale i tendencja jest taka, aby 
kółeczka kolczugi były nitowane – tak jak 
pokazują zabytki archeologiczne. zawsze 
jest pewien okres przejściowy pozwalający 
równocześnie używać starego „szpeju” 
i nowego, ale jedno jest pewne: poziom 
odtwórstwa historycznego w porównaniu 
do 2005 roku niesamowicie się poprawił. 
oczywiście nie tylko zabytki wydobyte 
z wykopalisk archeologicznych są pod-
stawą do tego, z czego czerpiemy wiedzę, 
jest jeszcze literatura tego zagadnienia, 
no i swoistego rodzaju ikonografia – po-
zostałości przedstawień graficznych czy 
też obrazowych pozostawionych przez 
współczesnych Słowianom i wikingom 
badaczy, podróżników, szpiegów i innych.

Monika liGoCka: dodam jeszcze, że wraz 
ze zdobywanym w ruchu rekonstrukcji 
doświadczeniem, dużo łatwiej jest wiązać 
ze sobą różne fakty i interpretować źró-
dła historyczne. z jednej strony dlatego, 
że pojawia się ich coraz więcej, z drugiej 
strony dlatego, że nauczyliśmy się pew-
nego, nazwijmy to, sposobu myślenia. 
Bardzo cennym źródłem informacji są 
warsztaty archeologii eksperymentalnej, 
które bywają częścią wydarzeń i festiwali 
historycznych. na tego typu warsztatach 
próbuje się zrekonstruować na przykład 
dany proces technologiczny z użyciem 
tylko i wyłącznie materiałów, które były 
dostępne na konkretnym terenie w epoce 
wczesnego średniowiecza. Już teraz mo-
żemy zaprosić wszystkich czytelników na 
tego typu wydarzenie w lipcu tego roku.

Jak wygląda proces rekrutacji zainte-
resowanych osób, które chciałyby do 
Was dołączyć? Trzeba spełniać jakieś 
szczególne wymagania?

janusz liGoCki: przez długi czas nie 
rekrutowaliśmy. Było nas w porywach 
do 15 osób, które w jakiś sposób do nas 
dotarły, czy też ktoś te osoby po prostu 
przyprowadził na spotkanie, zakolego-
waliśmy się i trwaliśmy jako grupa w ta-
kim składzie kilka lat. ale jak to z reguły 
bywa, ktoś wyjechał na studia i nie wró-
cił już do cieszyna, ktoś zajął się czymś 
innym, a komuś obowiązki domowe czy 
zawodowe uniemożliwiły rekonstrukcję. 
dlatego od pewnego czasu jesteśmy 
otwarci i chętnie przyjmiemy do grupy 
nowe osoby. trzeba być pełnoletnim 
i mieć chęci. nic więcej. zapraszamy 
w nasze szeregi osoby, które chciałyby 
zasmakować odtwórstwa historycznego 
lub przeżyć fajną przygodę.

Monika liGoCka: co ważne, kiedyś oso-
by, które do nas dołączały, były głównie 
licealistami lub studentami. chcę dodać, 
że serdecznie zapraszamy w nasze szeregi 
całe rodziny. Sami w większości jesteśmy 
rodzicami, nasze dzieci od niemowlęcia 
rekonstruują z nami. Mamy doskonale 
przetestowane warunki polowe, więc 
wszystkie dylematy związane z tym, jak 
to wszystko zorganizować z dzieckiem, 
już rozpracowaliśmy. Jeśli ktoś z państwa 
chce spróbować, wystarczy do nas napi-
sać na Facebooku.

Teraz przyszła pora na Wasze kolejne 
„historyczne dziecko” – Chorągiew 
Księstwa Cieszyńskiego.

Monika liGoCka: ponad miesiąc temu, 
po rozmowie z nowym właścicielem Bro-
waru zamkowego o wzgórzu zamkowym 
jako historycznym miejscu, zakiełkował 
pomysł. Lubię mówić o tym „projekt”, 
dlatego że zaplanowaliśmy działanie na 
wielu płaszczyznach. celem jest stwo-
rzenie rzetelnej i opartej na źródłach 
rekonstrukcji historycznej ii połowy XiV 
wieku i początków XV wieku – czasów 
świetności panowania Księcia przemy-
sława i noszaka. chcemy ożywić historię 
wzgórza zamkowego, sprawić, aby moż-
liwość zobaczenia jak wyglądało w tam-
tych czasach rycerstwo i dwór książęcy, 
stała się wizytówką wzgórza i cieszyna. 
Jednak zanim tego dokonamy, potrzebny 
jest szereg innych działań, głównie mar-
ketingowych. zaplanowaliśmy kampanię 
crowdfundingową, która ma pomóc nam 
zebrać potrzebne środki finansowe. Jeste-
śmy świadomi tego, że cel jest ambitny 

i zaciągamy w ten sposób kredyt zaufania 
u społeczności lokalnej i tej online. dla-
tego od początku założenie jest takie, że 
nasze działania mają być na każdym eta-
pie transparentne. na stronie chorągwi 
Księstwa cieszyńskiego na Facebooku, 
którą zachęcamy obserwować, dzieli-
my się na bieżąco kolejnymi krokami, 
planami, ciekawostkami historycznymi 
z epoki. Mamy zamiar każdym kolejnym 
etapem kompletowania strojów i ekwi-
punku dzielić się na bieżąco. czujemy, że 
to, co właśnie tworzymy, to będzie coś 
wielkiego. Jako region, jako historyczne 
Księstwo cieszyńskie, mamy do opowie-
dzenia piękną historię, z przemysławem 
i noszakiem na czele. chcemy wspólnie ze 
społecznością, która zaczyna się zbierać 
wokół nas, przywrócić blask świetności 
tamtego cieszyna i pomóc rozbłysnąć 
dzisiejszemu cieszynowi. Mamy nadzieję, 
że projekt przysłuży się w wielu obsza-
rach nam wszystkim. 

rozMawiała Malwina toMiCa

Chcemy ożywić historię 
Wzgórza Zamkowego, 

sprawić, aby możliwość 
zobaczenia jak 

wyglądało w tamtych 
czasach rycerstwo 

i dwór książęcy stała 
się wizytówką Wzgórza 

i Cieszyna. 

fot. ze zbiorów Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych "Golęszyce"
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WIElKI JuBIlEuSZ uNIWERSyTETu ŚląSKIEGo

50-lecie uniwersytetu  
w Cieszynie 
Filia uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie jest spadkobierczynią bogatych tradycji 
edukacyjnych i naukowych ziemi cieszyńskiej. Pięćdziesięcioletni okres działalności 
w rytmie kształcenia uniwersyteckiego jest kontynuacją istniejącego w tym mieście 
Seminarium Nauczycielskiego (1911-1936), liceum Pedagogicznego (1937-1963) oraz 
Studium Nauczycielskiego (1960-1971). 

dużą zasługę w tworzeniu tych szkół 
polskich miała aktywnie działająca Ma-
cierz Szkolna Księstwa cieszyńskiego 
oraz członkowie polskiego towarzystwa 
pedagogicznego w cieszynie. 

początki kształcenia nauczycieli w obec-
nym budynku Filii Uniwersytetu datują 
się na rok 1911. po kilkuletnich staraniach 
wspomnianych organizacji, Ministerstwo 
oświaty wyraziło zgodę na utworzenie 
samodzielnego seminarium nauczyciel-
skiego oraz wzniesienie budynku szkol-
nego w miejscowości Bobrek sąsiadującej 
z cieszynem. plany budowy gmachu zo-
stały zatwierdzone w 1908 roku, po czym 
kosztorysy finansowe przesłano do Mini-
sterstwa Skarbu, aby uzyskać fundusze na 
zakup placu budowlanego. wiosną 1910 
roku rozpoczęto kopanie fundamentów 
i po zakończeniu budowy w 1911 roku 
kandydaci do zawodu nauczycielskiego 
rozpoczęli zajęcia szkolne. 

w pierwszym okresie kształcenia wła-
dze borykały się z problemami finanso-
wymi, organizacyjnymi i brakiem pomocy 

dydaktycznych. działalność cieszyńskiej 
placówki przerwała ii wojna światowa 
i liczne aresztowania kadry dydaktycznej. 
w latach 1940-1942 gmach seminarium 
zajęty był przez wojsko niemieckie, a od 
maja do lipca 1945 roku kwaterowali tam 
żołnierze armii czerwonej. 

po zakończeniu działań wojennych 
w budynku przeprowadzono remont sal 
dydaktycznych, a w latach 1949-1955 wy-
budowano pokoje internatowe na podda-
szu budynku licealnego, dwa mieszkania 
dla kierownika i wychowawcy internatu 
oraz trzydzieści dwu – i czteroosobowych 
pokoików. na parterze budynku funkcjo-
nowała Szkoła Ćwiczeń i przedszkole nr 
7, a na piętrze znajdowały się sale dydak-
tyczne Liceum pedagogicznego. 

w latach 1911-1971 w gmachu szkol-
nym na Bobrku zdobyło wykształcenie 
wielu nauczycieli znanych ze swej wiedzy 
i umiejętności dydaktyczno-wychowaw-
czych, dużych ambicji naukowych i me-
todycznych, o czym świadczą wydawane 
wówczas czasopisma, monografie, przy-
czynki, szkice i podręczniki. 

15 maja 1971 roku Ministerstwo oświaty 
i Szkolnictwa wyższego powołało wyższe 
Studium nauczycielskie (wSn) jako Filię 
Uniwersytetu śląskiego w Katowicach 

od roku 1974 do marca 
2021 roku uczelnię 

ukończyło 30 549 osób. 
uniwersytet Śląski 

w Cieszynie wpisany 
jest w historię miasta 

oraz regionu i ma 
swój niepowtarzalny 

rys zgodny ze 
współczesnymi 

europejskimi trendami.

fot. archiwalna

fot. archiwalna
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usytuowaną w cieszynie przy ul. Bielskiej 
62 (w budynku wzniesionym w 1911 roku). 
działalność dydaktyczną wSn rozpoczęto 
15 września, a pierwsze Gaudeamus od-
śpiewano 4 października 1971 roku na 
uroczystości inauguracyjnej w teatrze im. 
adama Mickiewicza w cieszynie. 

w toku trzyletnich studiów zawodowych 
kształcono nauczycieli takich specjalności 
jak: filologia polska, historia z wychowa-
niem obywatelskim oraz nauczanie po-
czątkowe z wychowaniem muzycznym. 

cieszyńska Filia w  latach od 1971-
2020 roku przeszła liczne przeobrażenia 
i zmiany organizacyjno-strukturalne. pod 
koniec roku akademickiego 1972/1973 
zlikwidowano wyższe Studium nauczy-
cielskie, a w kolejnych latach poszerzono 
ofertę dydaktyczną w trybie studiów ma-
gisterskich i uruchomiono specjalizacje 
w zakresie: pedagogiki pracy kulturalno-
-oświatowej, wychowania muzycznego 
i wychowania plastycznego. 

we wrześniu 1977 roku nastąpiła re-
organizacja uczelni i utworzono wydział 
pedagogiczno-artystyczny z 2 instytutami: 
instytutem wychowania przedszkolnego 
i Kulturalno-oświatowego oraz instytutem 
wychowania Muzycznego i plastycznego.

w roku akademickim 1983/1984 proces 
dydaktyczny realizowany był w instytucie 
nauk pedagogicznych i Społecznych (pe-
dagogika pracy kulturalno-oświatowej, 
wychowanie przedszkolne, nauczanie 
początkowe), instytucie wychowania 
Muzycznego oraz instytucie wychowania 
plastycznego. 

na mocy uchwały rady Głównej Szkol-
nictwa wyższego z 1992 roku utworzono 
w cieszyńskiej Filii jeden integracyjny kie-
runek – pedagogikę, w ramach którego 
znalazły miejsce dotychczasowe kierun-
ki kształcenia już jako specjalności: ani-
macja społeczno-kulturalna, nauczanie 
początkowe, wychowanie przedszkolne, 
oraz nowa specjalizacja: edukacja filozo-
ficzno-społeczna. od tej pory na wydziale 
pedagogiczno-artystycznym realizowano 
trzy kierunki studiów magisterskich: pe-
dagogikę, wychowanie muzyczne i wy-
chowanie plastyczne. 

rok akademicki 1995/1996 przyniósł 
kolejne zmiany organizacyjne związa-
ne z uruchomieniem nowego kierunku 
– etnologii. poszerzono wtedy ofertę 
dydaktyczną i w instytucie pedagogiki 
uruchomiono specjalność: pedagogika 
pracy socjalno-opiekuńczej, a w instytu-
cie nauk Społecznych i nauk o Kulturze: 
edukację religijną o profilu katolickim 
i ewangelickim.

aktualizacja koncepcji kształcenia spo-
wodowała zmiany strukturalne w wyniku 
których Senat Uniwersytetu śląskiego (Uś) 
w 2002 roku zatwierdził przekształcenie 
Filii i w miejsce wydziału pedagogiczno-
-artystycznego powołano dwie jednostki: 
wydział artystyczny oraz Międzynarodową 
Szkołę nauk o edukacji i Kulturze . w roku 
2005 roku Senat Uś podjął kolejną uchwałę 
o zniesieniu Filii w cieszynie i wyniku tej 
zmiany funkcjonowały dwa wydziały: et-
nologii i nauk o edukacji oraz artystyczny. 

dynamiczny rozwój cieszyńskiej uczelni 
kontynuującej pracę dydaktyczną w zakre-
sie pedagogiki i sztuki przyczynił się do 
połączenia w roku 2019/2020 wydziału 
artystycznego ze strukturami dotychcza-
sowego wydziału etnologii i nauk o edu-
kacji i utworzeniu wydziału Sztuki i nauk 
o edukacji. 

Kampus Uniwersytetu w cieszynie 
stanowi mocny akcent architektoniczny 
i urbanistyczny okolicznej zabudowy, 
wkomponowany w duży kompleks zieleni. 
infrastruktura uczelni obejmuje rozbudo-
wane i funkcjonalne zaplecze dydaktycz-
ne i socjalne, do którego należą: budynek 
główny z 1911 roku, budynki naukowo-
-dydaktyczne (71 sal wykładowych wraz 
z pracowniami), dwa akademiki, centrum 
konferencyjne, aula, sala baletowa, sala 
koncertowa, dwie galerie sztuki, biblioteka, 
czytelnia, stołówka, kawiarnia, klub stu-
dencki, kompleks rekreacyjno-sportowy 
(basen, hala, siłownie, boiska). w gmachu 
głównym usytuowana jest Sala Kameralna, 
która pełni zarazem funkcję kaplicy eku-
menicznej (jedynej w polsce, która mieści 
się w uczelni państwowej). zarówno uczel-
nia, jak i domy studenckie przystosowane 
są do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
na terenie cieszyńskiego Kampusu funk-
cjonuje żłobek dla dzieci studentów i pra-
cowników oraz integracyjne przedszkole 
terapeutyczne Słoneczna Kraina. Kampus 
cieszyński jest unikatowy w skali uczelni 
z całego kraju. na jego terenie znajduje 
się pełna infrastruktura niezbędna stu-
dentom do nauki i zapewniająca komfort 
codziennego życia. ze względu na swoje 

położenie, zapewnia piękne otoczenie 
sprzyjające nauce i relaksowi.

obecnie na wydziale Sztuki i nauk 
i edukacji zajęcia prowadzi 21 profesorów 
tytularnych, 78 doktorów habilitowanych, 
66 doktorów i 28 magistrów.

Uniwersytet śląski w cieszynie posiada 
bogatą ofertę dydaktyczną obejmującą 
następujące kierunki: animacja społeczno–
kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej, edukacja kulturalna, etnologia 
i antropologia kulturowa, grafika, muzyka 
w multimediach, pedagogika, pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogi-
ka specjalna, pedagogika osób niepełno-
sprawnych z arteterapią, projektowanie 
gier i przestrzeni wirtualnej.

dynamiczny rozwój uczelni od roku 
1971 do czasów współczesnych sprzyja 
rozwojowi naukowemu i artystycznemu 
wspólnoty akademickiej, współpracy ze 
środowiskiem lokalnym oraz z polskimi 
i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 
nauczyciele akademiccy prowadzą dzia-
łalność badawczą oraz artystyczną, pre-
zentując wyniki w licznych publikacjach 
książkowych, monografiach, artykułach 
naukowych, materiałach dydaktycznych, 
przewodnikach metodycznych, publika-
cjach płytowych i nutowych, występach 
artystycznych, koncertach, premierach, 
międzynarodowych i krajowych wystawach 
artystycznych oraz konkursach. Studenci 
realizują swoje pasje i zainteresowania 
poprzez aktywny udział w pracach kół na-
ukowych, przedsięwzięciach oświatowych, 
artystycznych, kulturalnych, m.in. co roku 
organizują cieszynalia i oskarUSie (uro-
czystość wręczenia nagród wyróżnionym 
wykładowcom cieszyńskich wydziałów). 

 od roku 1974 do marca 2021 roku 
uczelnię ukończyło 30 549 osób. Uni-
wersytet śląski w cieszynie wpisany jest 
w historię miasta oraz regionu i ma swój 
niepowtarzalny rys zgodny ze współcze-
snymi europejskimi trendami. 

oPraCowała dr danuta koCurek

fot. Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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KluBy SPoRToWE W CIESZyNIE 

Cieszyński Klub Karate 
Kyokushin 

Karate Kyokushin jest 
obecne w Cieszynie 
nieprzerwanie od 1980 
roku, a jego działalność 
przejawiała się w różnych 
formach prawnych 
i organizacyjnych. 
obecnie jest to klub 
sportowy działający 
w formie stowarzyszenia 
statutowego, którego 
prezesem jest Bogdan 
Kubica. 

Karate Kyokushin jest pełnokontakto-
wą sztuką walki – uderzenia i kopnięcia 
wykonuje się z pełną siłą. cechą charak-
terystyczną jest walka bez ochraniaczy 
na nogi i  jakichkolwiek rękawic. zaletą 
tego sportu jest umożliwienie rzeczy-
wistej walki, bez skutków, jakie mogą 
wywoływać ciągłe uderzenia w głowę, 
które są zabronione. w trosce o bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży, rywalizacja 
sportowa odbywa się w ochraniaczach 
tułowia (Hogo) i w kaskach.

Szkolenia odbywają się pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. 
Klub posiada licencję polskiego związku 
Karate, co jest gwarancją merytorycznego 
nadzoru prowadzonych szkoleń. wszyscy 
trenerzy posiadają licencje zawodnicze 
pzK, co umożliwia im rywalizację w ra-
mach tego związku Sportowego. w ciągu 

40 lat zawodnicy zdobyli niezliczoną ilość 
medali, na zawodach zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych.

niewątpliwie największym sukcesem 
ostatnich lat jest zdobycie przez zuzan-
nę pasterny tytułu wicemistrzyni europy 
i wicemistrzyni polski w kategorii do 60 
kg. w bieżącym roku tytuł Mistrza Ma-
kroregionu śląskiego wywalczył paweł 
wojacki (w kategorii do 60 kg). obecnie, 
oprócz przygotowań do różnych turniejów 
krajowych i międzynarodowych, uwaga 
skupia się na uzyskaniu kwalifikacji przez 
czołowych zawodników do Mistrzostw 
europy. tegoroczna edycja planowana 
jest na wrzesień i odbędzie się w polsce, 
w świnoujściu.

cieszyński Klub Karate Kyokushin ko-
rzysta z dotacji Miasta cieszyn, Ustroń, 
jak również z pomocy finansowej elek-

trometalu cieszyńskiego, które dają 
możliwość sfinansowania zakupu sprzę-
tu sportowego, a co za tym idzie – efek-
tywnego przygotowania zawodników do 
rywalizacji sportowej.

Kadra prowadzi treningi dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. zajęcia ogólnodostępne 
w cieszynie odbywają się obecnie w sali 
gimnastycznej Sp4 (nad basenem), we 
wtorki i piątki od godziny 17:30. Bieżące 
informacje dostępne są na Facebooku 
klubu, stronie http://karatecieszyn.5v.
pl, telefonicznie 693 763 782 lub pod ad-
resem email: karatekyokushin@wp.pl. 

Mt

W SKRóCIE

Korty tenisowe  
już czynne!

1 maja rozpoczął się sezon na kor-
tach do tenisa ziemnego, które znajdują 
się przy Hali widowiskowo-Sportowej 
im. cieszyńskich olimpijczyków przy ul. 
Sportowej 1. 

Korty są czynne codziennie w godz. 
9:00 – 20:00. rezerwacji mozna dokony-
wać pod numerem telefonu: 512 120 989.

cennik oraz regulamin znajdują się na 
stronie sport.cieszyn.pl.  

 ws

Zapraszamy  
do kontaktu!

informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych znajdują się na stronie sport.
cieszyn.pl oraz na Facebooku Sportowy-
cieszyn, a także na stronach i w mediach 

społecznościowych poszczególnych klu-
bów i stowarzyszeń, których wykaz i linki 
do ich stron internetowych znajdują się 
na stronie sport.cieszyn.pl.

zachęcamy kluby i stowarzyszenia do 
aktualizowania treści na swoich stronach 
oraz o przekazywanie bieżących informa-
cji do wydziału Sportu Urzędu Miejskie-
-go w cieszynie na adres e-mail: sport@
um.cieszyn.pl.  

 ws

fot. Karate Kyokushin

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn
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Stypendia przyznane!
27 kwietnia 2021 roku Burmistrz Miasta Cieszyna przyznała stypendia sportowe na 
2021 rok zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w 2020 roku. Wśród 
laureatów znaleźli się sportowcy, którzy mieszkają na terenie gminy Cieszyn lub 
reprezentują barwy cieszyńskich klubów sportowych. 

Piotr Cieślik, lekkoatleta, medalista 
paralekkoatletycznych Mistrzostw polski 
w rzucie dyskiem.

Mateusz Czudek, lekkoatleta, meda-
lista paralekkoatletycznych Mistrzostw 
polski w rzucie dyskiem.

Marzena Daduń, łuczniczka, czło-
nek kadry narodowej polskiego związku 
Łuczniczego.

Jacek Drewek, zawodnik ju-jitsu, me-
dalista Mistrzostw polski w ju-jitsu.

Kamil Fałek, lekkoatleta, medalista 
paralekkoatletycznych Mistrzostw polski 
w rzucie dyskiem.

adam Gibiec, piłkarz, medalista Mi-
strzostw polski w futsalu.

anna hernik, łyżwiarka figurowa, 
uczestniczka ogólnopolskiej olimpiady 
Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym.

Maria Juroszek, zawodniczka siłowa-
nia na ręce, medalistka Mistrzostw polski 
w armwrestlingu.

Patrycja Kądziałka, zawodniczka ka-

rate, uczestniczka Mistrzostw polski w ka-
rate olimpijskim.

Joachim Krężelok, lekkoatleta, meda-
lista paralekkoatletycznych Mistrzostw 
polski w rzucie oszczepem.

Wiktoria Krystek, zawodniczka karate, 
uczestniczka Mistrzostw polski w karate 
olimpijskim.

Bartosz loter, pływak, medalista 
Mistrzostw polski Juniorów Młodszych 
w pływaniu.

Mirosław Madzia, lekkoatleta, meda-
lista paralekkoatletycznych Mistrzostw 
polski w pchnięciu kulą.

Filip Mulawka, snowboardzista, uczest-
nik ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży 
w snowboardzie.

antoni olszar, kolarz, uczestnik Mi-
strzostw polski w kryterium ulicznym.

Dominik olszowy, zawodnik sportów 
motorowych, zwycięzca klasyfikacji gene-
ralnej Mistrzostw polski w enduro.

Janusz Rokicki, lekkoatleta, medalista 

paralekkoatletycznych Mistrzostw polski 
w pchnięciu kulą.

Natasza Rymanowska, zawodniczka 
tańca sportowego mażoretkowego, me-
dalistka Mistrzostw świata Mażoretek.

Patryk Spyra, zawodnik ju-jitsu, meda-
lista Mistrzostw polski w ju-jitsu.

Wiktor Suchy, snowboardzista, uczest-
nik pucharu polski w snowboardzie.

anna Tomica, zawodniczka kolarstwa 
górskiego, uczestniczka Mistrzostw polski 
w maratonie MtB.

Michał Wenglorz, kolarz, uczestnik 
Mistrzostw polski w kryterium ulicznym.

Tomasz Wróbel, lekkoatleta, medalista 
paralekkoatletycznych Mistrzostw polski 
w rzucie oszczepem.

Maja Wysocka, zawodniczka tańca 
sportowego mażoretkowego, medalistka 
Mistrzostw świata Mażoretek.

alicja Zgliczyńska, zawodniczka ju-jitsu, 
medalistka Mistrzostw polski w ju-jitsu. 

ws

Konsultacje społeczne
Z MIESZKańCaMI CIESZyNa PRoJEKTu uCHWały RaDy MIEJSKIEJ 
CIESZyNa W SPRaWIE uSTaNoWIENIa PoMNIKa PRZyRoDy Na 
terenie gminy cieSzyn

na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), w związku z: § 4 ust. 1 i § 5 uchwały nr XVii/179/20 rady Miejskiej cieszyna z dnia 22 kwietnia 
2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami cieszyna (dz. Urz. woj. śląskiego z 30 
kwietnia 2020 r., poz. 3471) oraz § 2 ust. 5 i ust. 7 uchwały nr XVii/180/20 rady Miejskiej cieszyna z dnia 22 kwietnia 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. Urz. woj. śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

Burmistrz Miasta cieszyna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami cieszyna oraz z rada-
mi działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały 
rady Miejskiej cieszyna w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Cieszyn [dotyczy dębu 
szypułkowego rosnącego przy ul. K. Brodzińskiego, w rejonie przejazdu kolejowego]. Konsultacje odbywają 
się w terminie w dniach 28 kwietnia – 17 maja 2021 roku.

informacje na temat przedmiotu konsultacji zamieszczone zostały w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miej-
skiego w cieszynie, na stronie internetowej cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w cieszynie.
dodatkowych informacji udziela wydział ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego w cieszynie (rynek 1, 
i piętro, pok. 117) w godzinach pracy Urzędu. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
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Mieszkania na sprzedaż
ZaKłaD BuDyNKóW MIEJSKICH W CIESZyNIE SPółKa Z o.o. 
oGłaSZa PRZETaRGI PISEMNE NIEoGRaNICZoNE – KoNKuRSy 
oFERT Na ZByCIE loKalI MIESZKalNyCH:

• NR 1 PRZy ulICy GłęBoKIEJ 57

lokal mieszkalny nr 1 składający się z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki, WC, kuch-
ni i pomieszczenia gospodarczego. do lokalu przynależeć będą jako pomieszczenia 
przynależne: komórki piwniczne o pow. odpowiednio: 8,41 m² i 9,07 m². Powierzch-
nia użytkowa lokalu wynosi: 85,56 m². Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz 
z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi: 103,04 m²

z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 10304/115013 części nieruchomo-
ści wspólnej obejmujący prawo własności działki nr 16 obr. 43 o pow 0,0315 ha. Lo-
kal położony jest na kondygnacji opisanej w inwentaryzacji jako „piwnica” w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym (kamienica mieszkalna z usługami na parterze) 5 – kon-
dygnacyjnym. „piwnice” od strony ul. Głębokiej jest to kondygnacja poniżej parteru, 
natomiast od strony alei Jana Łyska, gdzie wychodzą okna mieszkania – jest to druga 
kondygnacja – nad lokalami użytkowymi. Lokal wymaga remontu. 

Cena wyjściowa nieruchomości wynosi 131.335,00 zł (słownie: sto trzydzieści je-
den tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku 
Vat na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jednolity: dz. U. z 2020 r. poz. 106 z poźn. zm.).

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.134,00 
zł (słownie: trzynaście tysięcy sto trzydzieści cztery złotych 00/100) na konto zBM spółka z o.o. w inG Banku śląskim 
nr 23 1050 1083 1000 0001 0076 0164 do dnia 20 maja 2021 roku. o spełnieniu świadczenia decyduje data wpływu 
środków na konto.

• NR 8 PRZy ulICy GłęBoKIEJ 57

lokal mieszkalny nr 8 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, WC i kuchni z łazienką. do lokalu przynależeć będzie 
jako pomieszczenie przynależne: komórka piwniczna o pow. 6,12 m². Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 91,59 m². 
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi: 97,71 m².

z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 9771/115013 części nieruchomości wspólnej obejmujący prawo 
własności działki nr 16 obr. 43 o pow 0,0315 ha. Lokal położony jest na ii piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym (kamienica mieszkalna z usługami na parterze) 5 – kondygnacyjnym. Lokal wymaga remontu.

Cena wyjściowa nieruchomości wynosi 156.881,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt 
jeden złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: dz. U. z 2020 r. poz. 106 z poźn. zm.).

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.688,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 
sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) na konto zBM spółka z o.o. w inG Banku śląskim nr 23 1050 1083 1000 
0001 0076 0164 do dnia 20 maja 2021 roku. o spełnieniu świadczenia decyduje data wpływu środków na konto Spółki.

Budynek z ii połowy XiX w., w którym znajdują się lokale, położony jest w ścisłym centrum miasta, w dzielnicy śród-
mieście, w obrębie Starego Miasta, bardzo blisko rynku (ok. 350 m). w bliskiej odległości znajdują się punkty usługo-
we, sklepy i obiekty użyteczności publicznej. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, elewacja zachodnia została 
odnowiona oraz częściowo docieplona w 2018 roku. elewacja od ulicy Głębokiej była odnowiona w 2010r. właściciele 
lokali w tym budynku tworzą wspólnotę Mieszkaniową.

osoby zainteresowane mogą składać dokumenty do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach 
z adnotacją „przetarg na lokal nr 1 przy ul. Głębokiej 57 w cieszynie” lub „przetarg na lokal nr 8 przy ul. Głębokiej 57 
w cieszynie” poprzez: wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na barierce przy schodach wejściowych do 
zBM w cieszynie Sp. z o.o. ul. Liburnia 2a lub listownie, lub poprzez złożenie w Biurze obsługi Klienta znajdującym 
się przy parkingu budynku głównego Siedziby zakładu Budynków Miejskich w cieszynie Sp z o.o. ul. Liburnia 2a.

fot. BSK
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otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.05.2021 r. o godz. 11.30 (lokal nr 1) i w dniu 25.05.2021 r. o godz. 12.00 (lokal nr 2) 
w zakładzie Budynków Miejskich w cieszynie spółka z o.o. przy ul. Liburnia 2a.

UwaGa! ważne informacje dotyczące przetargów:

 nieruchomości zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 7 – 20 maja 2021 r. z uwagi na procedury obo-
wiązujące w związku z stanem epidemii nieruchomości zostaną udostępnione tylko po wcześniejszym telefonicz-
nym uzgodnieniu godziny oględzin: dział administracji i eksploatacji Budynków ul. Głęboka 13 w cieszynie, tel. 33 
8520843 oraz 33 8513368. osoby zainteresowane obejrzeniem nieruchomości będą oprowadzane pojedynczo 
o określonych godzinach.

 w przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby nieposiadające zaległości wobec zakładu Budynków Miejskich 
w cieszynie Sp. z o.o. oraz Gminy cieszyn.

 przetarg może się odbyć w przypadku złożenia minimum 1 oferty. decydująca w wyborze oferty jest cena, która 
nie może być niższa niż cena wyjściowa powiększona o minimum 1% w zaokrągleniu do pełnej złotówki.

 wymagane dokumenty są do pobrania ze strony internetowej www.zbm.cieszyn.pl. zawierają one ofertę do-
tyczącą przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego, dane oferenta i propozycję ceny 
nabycia lokalu mieszkalnego, oświadczenie dotyczące zapoznania się ze stanem technicznym lokalu, oświadczenie 
o nie posiadaniu zaległości wobec zBM w cieszynie Sp. z o.o. oraz Gminy cieszyn. oferta musi być podpisana przez 
oferenta, z załączonym dowodem wpłaty uiszczenia wadium na konto zBM oraz klauzulę informacyjna dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych.

 wadium zwraca się po zamknięciu przetargu. wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zo-
stanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz sprzedającego. pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane 
konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu). cena osiągnięta w przetargu, po-
mniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

 powyższe warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu powinny być spełnione łącznie. niespełnienie jakiego-
kolwiek z nich spowoduje wyłączenie danego oferenta z dalszej procedury przetargowej. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr telefonu 33 85 20 119. osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, zostaną po-
wiadomione na piśmie niezwłocznie po zakończeniu procedury. zBM Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo zamknię-
cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

nieruchomości – ogłoszenia
Burmistrz Miasta cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetar-
gu nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Kościuszki, oznaczoną jako 
działka nr 17/3 oraz nr 18/1 obr. 18 o łącznej pow. 0,1674 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr 
BB1c/00035339/7 Sądu rejonowego w cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej UM w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22 kwietnia 2021 r. do dnia 13 maja 2021 r.

Burmistrz Miasta cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowni-
ka wieczystego nieruchomość gruntową położoną przy ul. Kornela Filipowicza, oznaczoną jako działka nr 1/75 obr. 19 
o pow. 0,0161 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1c/00077404/0 Sądu rejonowego w cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej UM w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, 
tj. od dnia 28 kwietnia 2021 r. do dnia 19 maja 2021 r.

Burmistrz Miasta cieszyna informuje, że zatwierdziła do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, 
część działki nr 20/4 obr. 26 położonej przy ul. Mała Łąka 17a w cieszynie o pow. 117 m2 oraz lokal użytkowy o pow. 
223,10 m2 zlokalizowany w budynku przy ul. Mała Łąka 17a.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w cie-
szynie (rynek 1, i piętro) oraz stronach Bip na okres od 28 kwietnia 2021 r. do 19 maja 2021 r.
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nieruchomości na sprzedaż
BuRMISTRZ MIaSTa CIESZyNa oGłaSZa:

 1. ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszy-
nie w rejonie ulicy Barteczka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/1 obr. 17 o powierzchni 141 
m2, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00044880/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 28/1 obr. 17. Uzasadnieniem wyboru 
formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest mała powierzchnia i wydłużony kształt działki uniemożli-
wiające jej samodzielne zagospodarowanie. 

przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w cieszynie (rynek 1, i piętro) o godz. 
13:00 . cena wywoławcza do przetargu wynosi 12 000,00 zł. do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony poda-
tek Vat wg stawki 23 %.

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 cieszy-
nie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 inG Bank śląski S.a. w cieszynie w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. 

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 Miejskiego w cieszynie – tel. 
33 4794 232, 33 4794 237.

 2. ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy 
Hallera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 obr. 48 o powierzchni 629 m2, zapisanej w księ-
dze wieczystej nr BB1C/00053022/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 1/2 obr. 48. Uzasadnieniem wyboru 
formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest brak uregulowanego dostępu do drogi uniemożliwiające 
jej samodzielne zagospodarowanie. 

przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w cieszynie (rynek 1, i piętro) o godz. 
11:00 . cena wywoławcza do przetargu wynosi 100 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku Vat na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

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 10 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w cie-
szynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 inG Bank śląski S.a. w cieszynie w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. 

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 Miejskiego w cieszynie – tel. 
33 4794 232, 33 4794 237.

 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 5/1 obr. 25 o pow. 0,0460 ha położonej w Cieszynie 
przy ulicy Frysztackiej zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00053002/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 
2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w cieszynie (rynek 1, i piętro) o godz. 12:00.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 4 000,00 zł. wadium 
należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego inG 
Bank śląski S.a. w cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków 
finansowych na konto Urzędu Miejskiego w cieszynie.

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 Miejskiego w cieszynie – tel. 
33 4794 232, 33 4794 237.
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przetarg na lokal użytkowy
MIEJSKI ZaRZąD DRóG W CIESZyNIE oGłaSZa PRZETaRG PISEMNy 
Na loKal użyTKoWy 

znajdujący się w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6, stanowiący własność Gminy cieszyn, 
o powierzchni 387 m² na prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej.

osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać oferty do dnia 12 maja 2021 roku (środa) do godz. 
09:00 w Sekretariacie Miejskiego zarządu dróg w cieszynie, ul. Liburnia 4, i piętro, pokój nr 203, w zamkniętych koper-
tach z adnotacją „przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 387 m² przy ul. Stawowej 6 w cieszynie”.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego zarządu dróg w cieszynie.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto inG Bank śląski S.a. o/cieszyn nr 29 1050 
1083 1000 0022 8826 4480 z dopiskiem: „wadium, przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 387 m² przy ul. Stawo-
wej 6 w cieszynie” do dnia 12 maja 2021 roku (środa) do godz. 09:00 wadium w wysokości 300,00 zł / słownie: trzysta 
złotych 00/100.

wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia 
umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, 
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłat czynszu najmu lub innych należności Mzd. wadium wpłacane przez 
oferenta nie podlega oprocentowaniu.

w przetargu mogą brać udział osoby lub instytucje niezalegające z opłacaniem danin publicznych, nieposiadające nie-
uregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz nieposiadające zaległości finansowych wobec: Urzędu 
Skarbowego, zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego zarządu dróg z siedzibą w cieszynie.

powyższe warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu powinny być spełnione łącznie. niespełnienie jakiegokol-
wiek z nich powoduje wyłączenie oferenta z dalszej procedury przetargowej.

oferta musi zawierać: dane oferenta, propozycję stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni lokalu (do czynszu do-
licza się 23% podatku Vat, określenie sposobu zagospodarowania lokalu, oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem 
składek wobec US i zUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie 
zobowiązań cywilnoprawnych, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy 
najmu i ich akceptacja, klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń, dowód uiszczenia wadium, podpis oferenta i tele-
fon kontaktowy, numer konta, na które należy zwrócić wpłacone wadium.

Formularz ofertowy, projekt umowy najmu są udostępnione do pobrania na stronie internetowej www.bip.um.cie-
szyn.pl, a także w siedzibie Miejskiego zarządu dróg w cieszynie. w przypadku złożenia oferty nie na formularzu ofer-
towym, oferta winna zawierać wszelkie informacje zawarte w formularzu ofertowym. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Miejskim zarządzie dróg – dział organizacyjny, ul. Stawowa 6, tel. 33 8523653. Mzd zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

otwarty konkurs ofert
29 kwietnia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy cie-
szyn na rok 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organiza-

cja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych:

 zadanie nr 1 – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-
-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych – jesień 2021,

 zadanie nr 2 – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-
-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas wakacji letnich 2021 
w ramach "akcji Lato".

termin składania ofert upływa 20 maja 2021 r. o godz. 15:00. ogłoszenie konkursowe można znaleźć na stronach: 
cieszyn.pl, sport.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl.
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cok
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

do 15.05 Lokalnie Kulturalnie – małe 
granty cieszyńskiego ośrodka Kultury

do 07.05 ogrody jaźni – wystawa ma-
larstwa agaty deszyńskiej-Susik (Galeria 
ceglana)

do 16.05 o węglu i wodzie – wystawa 
diany Lelonek (Miejska Galeria Sztuki 
współczesnej 12)

19.05 dyskusyjny Klub propozycji – wła-
dysława Magiera „inżynier władysław So-
sna – społecznik, macierzowiec, turysta”

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

15-31.05 rozstrzygnięcie konkursu 
literackiego „zostań pisarzem z…” pt. 
„Histo(e)ryjki domowe”

do 15.05 złap wiosnę z książką – konkurs 
fotograficzny

do 15.05 "znajdziesz mnie w bibliotece" 
– dziecięcy, majowy kiermasz książkowy 
z okazji tygodnia Bibliotek

do 15.05 Majowy kiermasz książkowy 
z okazji tygodnia Bibliotek

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

06.05, g. 17:00 i 20:00 Kabaret "HraBi" 
– ariaci

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

do 07.05 Graduation projects – Między-
narodowy przegląd projektów dyplomo-
wych

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

14.05, 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 (Galeria Książnicy cieszyńskiej)

inne
08.05, g. 10:00; 15.05, g. 10:00 artetera-

peutyczne warsztaty dla dzieci (pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, wejście od ulicy 
rzeźniczej, obowiązują zapisy, zajęcia płat-
ne. informacje pod numerem 606325903 
lub 668282409 lub pracowniagalimatias@
gmail.com)

10.05, g. 10:00; 13.05, g. 15:30; 17.05, 
g.17:00; 20.05, g. 15:30 arteterapeutycz-
ne warsztaty dla dorosłych (pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, wejście od ulicy 
rzeźniczej, obowiązują zapisy, zajęcia płat-
ne. informacje pod numerem 606325903 
lub 668282409 lub pracowniagalimatias@
gmail.com)

15.05, g. 15:30 warsztaty wyplatania 
drzewa życia metodą makramy (pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, wejście od ulicy 
rzeźniczej, obowiązują zapisy, zajęcia płat-
ne. informacje pod numerem 606325903 
lub 668282409 lub pracowniagalimatias@
gmail.com)

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 czytelnia 
Biblioteki i archiwum im. B.r. tschammera 
czynna w każdy poniedziałek i środę w g. 
15:30 do 19:00. czytelnia budynek parafii 
pl. Kościelny 6 (ii p.)

MuZEuM 4. PułKu STRZElCóW PoD-
HalańSKICH, ul. Frysztacka 2. Bezpłatne 
zwiedzanie muzeum po wcześniejszym 
kontakcie, tel. 604 833 667, Krzysztof 
neścior

BRoWaR ZaMKoWy CIESZyN, ul. 
dojazdowa 2, tel. 33 851 64 02, zwiedzanie 
w piątki (g. 18:00), soboty (g. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00) i niedziele (g. 12:00, 14;00, 
16:00)

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

do 30.06 Była sobie ulica… czyli rzecz 
o dawnej Głębokiej (Galeria wystaw 
czasowych)

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

08.05, g. 09:15 Mecz piłki nożnej – grupa 
trampkarz (boiska pod wałką przy ul. 
Bolko Kantora, org. cKS piast)

08.05, g. 11:00 Mecz piłki nożnej – grupa 
junior

10.05, g. 17:40 Mecz piłki nożnej – grupa 
orlik ii

13.05, g. 17:45 Mecz piłki nożnej – grupa 
żak

15.05 XX Jubileuszowy rajd do źródła 
olzy – impreza kolarska (organizator: tKK 
„ondraszek” koło pttK nr 8, pzKo)

16.05, g. 10:00 Mecz piłki nożnej – grupa 
młodzik

17.05, g. 17:00 Mecz piłki nożnej – grupa 
orlik 

18.05, g. 18:15 Mecz piłki nożnej – grupa 
młodzik ii

co? gdzie? kiedy?

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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ZEZula – początkowo skryta, nie-
śmiała, trochę wystraszona, lecz 
z dnia na dzień coraz śmielsza 
i ciekawska. od samego początku 
zaakceptowała psiego rezydenta. 
Zawsze się z nim wita po każdym 
jego powrocie do domu ze spa-
ceru. Zezula doskonale wie, jak 
korzystać z kuwety, dokładnie 
po sobie sprząta, grzecznie cze-
ka na swoje jedzenie, wie, jak ko-
rzystać z drapaka. Nie ma w niej 
cienia agresji – nigdy nas nie po-
drapała, nie ugryzła, nie syczała. 
Ta kocica jest w pełni gotowa do 
adopcji. Jej urocze imię wzięło się 
od lekkiego zeza, który w niczym 
jej nie przeszkadza. Nie zauważy-
liśmy jednak, żeby przez to była 
w czymś gorsza. Zezulka to 4,5-let-
nia, wykastrowana, odrobaczona 
i zaczipowana koteczka. Nada się 
do domu z dorosłym psiakiem lub 
innym kotem. Swoje już przeszła – 
została adoptowana i wyrzucona 
na dwór w największe mrozy, skąd 
trafiła znów pod naszą opiekę. 
Przebywa w domu tymczasowym 
w Cieszynie. Kontakt w sprawie ad-
opcji lub domu tymczasowego dla 
kotów – Patrycja, tel. 605 118 117.

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, 
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.

Bezpłatny Informator urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, ISSN: 1234-1746, 
Nakład: 5.500 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, 
Barbara Stelmach-Kubaszczyk, Łukasz Kazimie-
rowicz, Katarzyna Koczwara, Malwina tomica
Redaktor naczelna: anna Żertka-Bednarek
Projekt layoutu: MaLoF design agnieszka 
Krasicka
Druk: wydawnictwo "triada" wojciech wicher, 
42-580 wojkowice, ul. plaka 34

REKSIo to około 7-letni kundelek w typie rasy fox terier. Reksio 
wychowywany był przez właściciela, dla którego najważniejsze 
było picie alkoholu. o wyżywienie psa dbali więc sąsiedzi. Nieste-
ty poskutkowało to nadwagą Reksia i jego problemami skórnymi. 
Ponieważ piesek przebywał cały rok na dworze, nie miał miej-
sca, w którym mógłby się schronić od deszczu, zimna czy śniegu. 
W przeszłości przeszedł operację z powodu pogryzienia przez psa, 
przez co stracił ogon. ostatnio leczony był z powodu rozległej 
martwicy skóry. Psiak nadal przebywa pod opieką weterynarza. 
Reksio, pomimo swojej lekkiej nadwagi, jest psiakiem uwielbia-
jącym spacery. Dobrze toleruje inne psy w swoim otoczeniu, nie 
jest agresywny. W domu jest spokojny, nie hałasuje, zachowuje 
czystość. lubi dzieci. Reksiu potrzebuje wiele miłości, aby mógł 
zapomnieć o złych rzeczach, które spotkały go w życiu, a na pewno 
odwdzięczy się swoim przyszłym właścicielom dozgonną wiernością. 
Informacje w sprawie spaceru i adopcji – Kasia, tel. 782 717 771.
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O podcieniach  
na Głębokiej 
Jeszcze dziś jakże charakterystycznym elementem ulicy Głębokiej są podcienia 
(podsienia, lauby). Dawniej, co widać na najstarszych znanych planach Cieszyna, 
znajdowały się one po obu stronach ulicy. umożliwiały przejście całej ulicy suchą 
stopą w trakcie deszczu, w ich obrębie mieszczanie prowadzili handel. 

Kres takiej zabudowy ulicy Głębokiej 
przyniósł wielki pożar miasta z roku 1789. 
ich zanik był jednak procesem rozłożo-
nym w czasie – niektóre podcienia od-
budowano po pożarze, inne likwidowano 
jeszcze na początku wieku XX, nieliczne 
przetrwały do dziś. 

po niezwykle destrukcyjnym pożarze 
cieszyna w roku 1789, nad odbudową 
miasta czuwał dyrektor prowincjonalne-
go Urzędu Budowlanego carl Jacobi d’ec-
kholm. dyrektor miał oszacować straty, 
opracować plan modernizacji miasta, 
a także przygotować projekty budynków 
użyteczności publicznej. Jacobi nakreślił 
plan "Geometrischer grundriss der stadt 
teschen" wraz z 14-stronicowym opisem 
proponowanych zmian. Główną ideą pro-
jektu było poszerzenie ulic oraz stosowanie 
zasady, by odbudować miasto za pomocą 
trwałych materiałów. w przypadku Głębo-
kiej Jacobi chciał na tyle poszerzyć ulicę, 
by uzyskać aleję szeroką na 10 metrów, 
tak by dwa wozy mogłyby się wyminąć 
bez większych przeszkód. dyrektor postu-
lował także stworzenie sieci zbiorników 
wodnych pomocnych w gaszeniu kolej-
nych pożarów (jeden z takich zbiorników 
planowany był na Głębokiej).

pożar z roku 1789 doprowadził także do 
bezpowrotnego zaniku kładki zawieszonej 
ponad jezdnią pomiędzy wyniesionymi 
podcieniami. wtenczas wiele domów, 
szczególnie od miejsca, w którym ulica 
zaczyna znacznie opadać w dół, a więc 
w okolicy Starego targu, zbudowanych 
było na tzw. wysokich piwnicach, z któ-
rych prowadziły schody na poziom ulicy 
i w których, jak można wnioskować po 
widocznych, na zachowanych dawnych 
widokach, okienkach oraz drzwiach znaj-
dowały się magazyny. tego typu piwniczki 
spełniały jeszcze jedną rolę – wyrówny-
wały poziom przed elewacją przy opada-
jącym terenie. 

Minął wiek od planów przebudowy mia-
sta nakreślonych przez Jacobiego, kiedy 
magistrat pod koniec wieku XiX z pomo-

cą camillo Sitte przygotował nowy plan 
regulacji zabudowy miejskiej. na ulicy 
Głębokiej wyburzone miały zostać pod-
cienia wykraczające poza linię kamienic 
ich pozbawionych, znacznie zwężających 
ciąg komunikacyjny. większość właścicieli 
była temu przeciwna. Mimo to, zachowa-
ny po pożarze ciąg podcieni, po prawej 
stronie ulicy w kierunku na rynek, został 
rozerwany pod koniec wieku XiX, kiedy na 
miejscu dawnej szlacheckiej siedziby alois 
Jedek wzniósł okazałą kamienicę w stylu 
neomanieryzmu niderlandzkiego, znaną 
jako dom niemiecki. alois Jedek w nowym 
projekcie uwzględnił zalecenia władz, 
zrezygnował z podcieni, w zamian mógł 
zabudować wąską uliczkę przylegającą 
do jego działki. owa bezimienna uliczka, 
czyli miedzuch, łączyła Stary targ ze Stud-
nią Bracką. za przykładem aloisa Jedeka 
poszedł jego sąsiad rudolf Barth, który 
w 1904 r. na miejscu odkupionego domu 
od carla Gorgoscha, również wzniósł dom 
bez podcieni. pozostałe podcienia w tej 
części ulicy dla odróżnienia od tych ryn-
kowych (Grosse Laube), nazwano małymi 
(Kleine Laube).

w czasie, w którym alois Jedek zdecy-
dował się wybudować dom bez podcieni, 
po drugiej stronie ulicy istniał ich słynny 
fragment w domu rodziny Gorgosch na 
rogu z ulicą olszaka (wtenczas różana/ 
rosen Gasse). nazywano je podcieniami 
diabelskimi lub nieszczęścia (Unglücks 
Laube) ze względu na przesąd, iż przejście 
pod nimi nie wróży nic dobrego. Sąsiedni 
dom należący do rodziny Krögler także 
został rozebrany, bowiem – choć pozba-
wiony podcieni – w tym samym stopniu 
tarasował ulicę. Kiedy je burzono w 1911 
r., gazeta ślązak pisała z sentymentem: 
„w górnej części ul. Stefanii demoluje się 
obecnie miejscowe trzy stare budynki, 
z którymi zniknie znowu część starego 
cieszyna”. 

tym sposobem nowo wybudowane 
w 1912 r. kamienice osiągnęły linię po-
zostałych, po tej stronie ulicy, domów 
pozbawionych podcieni, a jedynymi, któ-
re na Głębokiej szczęśliwie się ostały, są 
Małe Lauby.

jan Paweł borowski 
MuzeuM śląska CieszyńskieGo

Dom zburzony przez Aloisa Jedeka, widoczne podcienia oraz miedzuch, fot MŚC.


