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Od BurmiStrza 

Coraz bliżej Święta!  
coraz bliżej zima

drodzy Mieszkańcy!
Zimowa aura coraz bardziej daje o so-

bie znać. Widzimy to po pierwszych opa-
dach śniegu i przymrozkach. to trudny 
czas dla kierowców, ale także pieszych. 
Przed nami Akcja Zima, którą prowadzi 
Miejski Zarząd dróg, w tym: 8 kierow-
ców, 6 dyspozytorów, 30 pracowników 
do utrzymania chodników. dyspozytor 
jest dostępny całodobowo. Podczas in-
tensywnych opadów śniegu warto wziąć 
pod uwagę, że podejmowane działania są 
zoptymalizowane i zgodne z obowiązują-
cymi w związku z kategorią danej drogi 
standardami. Na terenie naszego miasta 
MZd zarządza drogami publicznymi oraz 
niepublicznymi, na które składają się:

drogi powiatowe (na podstawie poro-
zumienia) – ok. 42 km,

drogi gminne – ok 87 km,
drogi wewnętrzne – ok. 17 km. 
Szczegóły dotyczące kategorii dróg, 

standardów ich odśnieżania, opubliko-
wane są na stronie www.mzd.cieszyn.pl.

do działań na terenie miasta gotowy 
jest sprzęt i tabor samochodowy: piaskar-
ka z pługiem (1 szt.), solanka z pługiem 
(5 szt.), ciągnik z pługiem (2 szt.), samo-
chód dostawczy (5 szt.), koparka CAt (1 
szt.), kompaktor (1 szt.), urządzenie do 
wytwarzania solanki (1 szt.), samochód 
patrolowy (1 szt.). Ponadto na terenie mia-
sta rozlokowane są skrzynie z piaskiem:

ul. Hażlaska – pod schodami,
ul. Mennicza – Głęboka – koło murku 

oporowego zieleńca (w rogu),
ul. Ratuszowa – Pl. dominikański – na 

chodniku,
ul. Śrutarska – rejon skrzyżowania z ul. 

Młyńska Brama,
ul. Kluckiego – rejon skrzyżowania 

z ul. Michejdy, 
ul. Hallera – rejon Cieślarówki,
ul. żwirki i Wigury – rejon Cieślarówki,
ul. dębowa na podjeździe,

Park Liburnia od ul. św. Jerzego,
Park Liburnia przy schodach od stro-

ny parafii,
ul. Hażlaska,
ul. Gołębia,
ul. Frysztacka „Karolinka”.

do Państwa dyspozycji są także przy-
datne dane teleadresowe:

zespół akcji zimowej – nr dyspozy-
tora 882 566 925,

Kierownik działu utrzymania Przestrze-
ni Publicznej Miejskiego Zarządu dróg 
w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cie-
szyn – tel. służb.: 33 858 28 90 wew.102, 
33 479 52 52, tel. kom.: 604 596 886.
Koordynator Akcji Zimowej, odpowie-
dzialny za utrzymanie chodników i pla-
ców publicznych.

Kierownik działu Wykonawstwa dro-
gowego Miejskiego Zarządu dróg w Cie-
szynie – tel. służb. 33 479 52 63, tel. kom. 
604 817 987.
Odpowiedzialny za: utrzymanie prze-
jezdności dróg gminnych i powiatowych.

Komendant Straży Miejskiej w Cie-
szynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 
Cieszyn – tel. służb. 986, 33 857 94 01, 
33 857 94 00.
Odpowiedzialny za: egzekwowanie od 
administratorów i właścicieli budynków 
właściwego utrzymania przyległych do 
posesji chodników oraz bieżącego usu-
wania z dachów sopli lodowych.

Ponadto:
Generalna dyrekcja dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon 
w Pszczynie Baza GddKiA w Skoczowie 
prowadzi Akcję Zimową na ul. Granicznej 
(droga ekspresowa S52) wraz z węzłem 
„Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”.

Zarząd dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 
prowadzi Akcję Zimową na ul. Katowickiej 
od węzła Pastwiska do granicy miasta 
(utrzymanie jezdni i chodnika).

Zakłady pracy prowadzą Akcję Zimo-
wą na drogach dojazdowych i na terenie 
przez nie administrowanym.

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsię-
biorstwo Zarządzania i Obrotu Nieru-
chomościami “ZAPON” prowadzą Akcję 
Zimową na drogach osiedlowych.

telefony:
Miejski Zarząd dróg w Cieszynie: 882 

566 925, 33 479 52 61
GddKiA Oddział w Katowicach, Rejon 

w Pszczynie, Baza GddKiA Skoczów – 
Pogórze: 853 89 19

Wykonawca odśnieżania dla GddKiA 
– AVR: 885 666 170

Zarząd dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach: 32 781 91 82

Wykonawca odśnieżania konsorcjum 
HIM: 33 855 50 14, 602 609 158

Powiatowy Zarząd dróg Publicznych 
w Cieszynie: 691 673 724

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszy-
nianka": 33 852 02 18

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa: 
33 479 40 00

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Liburnia": 
33 851 07 09

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle 
Piastowskie”: 33 852 09 80

AdM ul. Głęboka 13: 33 852 08 43, 
33 851 33 70

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu 
Nieruchomościami ZAPON: 33 857 90 79

Straż Miejska: 33 857 94 00, 986
Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli 

Nieruchomości: 33 852 13 83

Apeluję o wzajemną uważność. W zi-
mowych warunkach droga hamowania 
znacząco się wydłuża, dlatego też zacho-
wajmy szczególną ostrożność w poru-
szaniu się, bądźmy cierpliwi i dostosuj-
my prędkość do panujących warunków 
atmosferycznych. Pieszym przypomi-
nam, by zadbali o swoją widoczność 
i byli ostrożni podczas przemieszczania 
sią po mieście. Proszę także właścicieli 
nieruchomości, by zadbali o odśnieżanie 
chodników zlokalizowanych bezpośrednio 
przy swojej posesji, a także usuwali na 
bieżąco sople lodowe ze swoich dachów. 
Niech bezpieczeństwo będzie naszym 
wspólnym priorytetem. 

 gaBrieLa 
StaSzKiewicz

Burmistrz cieszyna

Kategorie dróg 
i standardy ich 

odśnieżania opisane są  
na stronie  

www.mzd.cieszyn.pl.
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Nowy przetarg na modernizację stadionu
przedsiębiorstwo wielobranżowe greta 
Sport ilona Stańczyk podjęło decyzję 
o niepodpisaniu umowy na "wykona-
nie modernizacji stadionu miejskiego 
przy al. Łyska w cieszynie". Ogłoszony 
zostanie nowy przetarg na realizację 
tego zadania.

Jak informuje przedsiębiorca: "po do-
konaniu ponownej analizy rentowności 
przedsięwzięcia (w związku z rezygnacją 
podwykonawców, na których pracach za-
mierzałam się oprzeć przy realizacji inwe-

stycji oraz wzrostem kursu euro, w której 
to walucie zakupuję istotną część mate-
riałów, jakie miałyby być użyte w ramach 
realizacji umowy, a także niekontrolowa-
nym i nieprzewidywalnym wzrostem cen 
materiałów budowlanych i surowców przy 
rocznym okresie wykonania robót) jestem 
zmuszona podjąć decyzję o niepodpisaniu 
umowy na wykonanie zadania". 

 – Niezwłocznie przystępujemy do 
wszczęcia nowego postępowania prze-
targowego. Wiem, że wielu mieszkańców 

czeka na tę inwestycję. Sytuacja ta poka-
zuje, w jak trudnej sytuacji znajdują się 
samorządy realizujące różne zadania, ale 
także jak trudne jest prowadzenie firmy 
i podejmowanie zobowiązań przez przed-
siębiorców – komentuje Gabriela Stasz-
kiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna. 

KK

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn

OficjaLna KartKa BOżOnarOdzeniOwa cieSzYna 

Zwycięska kartka  
wybrana! 
wybór, jak zwykle, do łatwych nie należał. w tym 
roku o miano „Oficjalnej kartki bożonarodzeniowej 
cieszyna” ubiegało się blisko 60 prac. wszystkie 
wyjątkowe, pełne inspiracji i pomysłów. przede 
wszystkim jednak wykonane dziecięcą ręką.

 – Można powiedzieć, że konkurs na 
„Oficjalną kartkę bożonarodzeniową Cie-
szyna” to już tradycja, która oprócz pod-
trzymywania zwyczaju obdarowywania się 
kartkami świątecznymi, ma na celu rów-
nież promowanie talentów plastycznych 
oraz zaangażowanie uczniów cieszyńskich 
szkół podstawowych do kreatywnej pra-
cy w obszarze sztuk plastycznych – mówi 
Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta 
Cieszyna.

do udziału w tegorocznym konkursie 
zaproszeni zostali uczniowie szkół pod-
stawowych klas 1-3 oraz klas 4-6. Ich 
zadaniem było przedstawienie własnej 
wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia, oczywiście w postaci… kartki 
świątecznej. Ostateczne podsumowanie 
wyników konkursu odbyło się 1 grudnia 
w cieszyńskim ratuszu. 

Zwycięska praca, której przyznana zo-
stała nagroda główna, autorstwa Anto-
niny żur z klasy 4b (Szkoła Podstawowa 
nr 5), zostanie wydrukowana w formie 
kartki świątecznej i otrzyma status „Ofi-
cjalnej kartki bożonarodzeniowej Miasta 
Cieszyna” w roku 2021. I już za moment 
wyruszy do miast partnerskich i zaprzy-
jaźnionych instytucji, niosąc życzenia 
Radosnych Świąt. 

Z przyjemnością informujemy, że 
oprócz nagrody głównej przyznano 
również trzy wyróżnienia w kategorii 
klas 1-3 oraz w kategorii klas 4-6. W tym 
roku przyznana została również nagro-
da specjalna.

1 miejSce: 
antonina żur, 4b, Sp5

wYróżnienia:
Jan Chrapkiewicz, 1b, SP6 
dorota Wróbel, 2a, SP5 
Mira Kłaptocz, 3b, SP1 
Maja Binek, 5b, SPte
Igor Kubić, 5c, SP2
Antonina Piszczek 5a, SP2

nagrOda SpecjaLna: 
Maja Cholewa, 3a, SP7

 – Gratuluję wszystkim uczestnikom 
konkursu, dziękuję również rodzicom 
i opiekunom za przekazywanie młod-
szemu pokoleniu tak pięknej tradycji, 
jaką jest zwyczaj obdarowywania się 
kartkami świątecznymi – dodaje Bur-
mistrz Cieszyna. 

Bsk Wybór zwycięskiej kartki, fot. BSK.

Autorka: Antonina Żur, kl. 4b, SP5
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Budżet Obywatelski 2022: 
głosowanie od 10.12!

Zapraszam Mieszkańców Cieszyna do 
głosowania na projekty zgłoszone do Bu-
dżetu Obywatelskiego na rok 2022!

termin głosowania:
Głosowanie odbędzie się w terminie od 

10 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

przedmiot głosowania:
Projekty zgłoszone do Budżetu Oby-

watelskiego na rok 2022, dostępne na 
platformie internetowej www.cieszyn.
budzet-obywatelski.org. 

Karta do głosowania:
Głosowanie odbywać się będzie na 

formularzu elektronicznym dostępnym 
na stronie internetowej www.cieszyn.
budzet-obywatelski.org. 

forma głosowania:
głosowanie odbywa się za pośred-

nictwem interaktywnego interfejsu 
głosowania zamieszczonego na stronie  
www.cieszyn.budzet-obywatelski.org 
w dniach od 10 grudnia 2021 r. godz. 0:00 
do 31 grudnia 2021 r. godz. 24:00;

osobom chcącym oddać głos, a nie 
posiadającym dostępu do sieci Internet, 
umożliwia się oddanie głosu w formie elek-
tronicznej z wykorzystaniem sprzętu kom-
puterowego znajdującego się w urzędzie 
Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, w Bibliotece 
Miejskiej w Cieszynie, ul. Głęboka 15 oraz 
w jej filiach: ul. Wąska 2, ul. Cieńciały 1,  
ul. Kamienna 3c, ul. Srebrna 6. Oddanie 
głosu będzie możliwe w godzinach otwar-
cia wymienionych placówek;

w ramach oddanego głosu każdy 
mieszkaniec Cieszyna może zaznaczyć 
jeden projekt.

Serdecznie zapraszam Mieszkańców 
Cieszyna do wspólnego tworzenia nasze-
go miasta! 

gaBriela staszkiewiCz

Burmistrz miasta Cieszyna

Budżet OBYwateLSKi na 2022 – prOjeKtY dOpuSzczOne dO gŁOSOwania
nr projektu Lokalizacja tytuł projektu i jego opis

3 dz. nr 15/6 obr. 33 prawdziwie czarny chodnik
Projekt zakłada pokrycie nawierzchnią bitumiczną (asfaltem), z wydzielonymi pasami 
ruchu dla pieszych i rowerów, 210-metrowego fragmentu ul. Czarny Chodnik, między 
parkiem Świętej trójcy a istniejącą nawierzchnią bitumiczną na wysokości dawnego 

Zampolu. Szacunkowy koszt projektu: 100.000,00 zł.

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

ja parkuję, ty parkujesz, my parkujemy
Projekt zakłada utworzenie miejsc postojowych na os. Podgórze I i Podgórze II – ok. 
15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 
stopni w stosunku do osi ul. Popiołka (obok bloków przy ul. Popiołka 7 i 9) i ok. 15 
miejsc postojowych dla aut osobowych wzdłuż ul. Brożka (pomiędzy ul. Brożka 25 a ul. 
Stryi). Miejsca te poprawią stan infrastruktury tej okolicy, zwiększając ilość miejsc już 
istniejących o dalszych 30 miejsc, w tym 2 miejsca dla aut osób niepełnosprawnych. 

Szacunkowy koszt projektu: 100.000,00 zł.

8 OSP Cieszyn – Mnisztwo
dz. nr 50/100 obr. 76

mniSztwO – dzieciOm
Projekt zakłada zagospodarowanie ogrodu strażackiego OSP Cieszyn – Mnisztwo 
w modułowe systemy zabawowe dla dzieci oraz elementy siłowni napowietrznej.  

Szacunkowy koszt projektu: 99.900,00 zł

9 Al. Łyska – teren obec-
nego placu zabaw
dz. nr 16 obr. 55

integracyjny plac zabaw na al. Łyska – plac zabaw bez barier
Ideą projektu pt. "Integracyjny plac zabaw na Al. Łyska – plac zabaw bez barier" jest 
stworzenie przestrzeni, w której każde dziecko znajdzie swoje miejsce. Plac zabaw, na 
którym usytuowane zostaną integracyjne urządzenia zabawowe, zapewni wszech-
stronny rozwój dzięki właściwej edukacji. Szacunkowy koszt projektu: 100.000,00 zł

10 ogród Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Cieszynie

dz. nr 25/5 obr. 70

pLac zaBaw przY SzKOLe pOdStawOwej nr 7 w cieSzYnie
Projekt dotyczy powstania placu zabaw na terenie nieruchomości szkolnej, Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Cieszynie przy ul. Bielskiej 247. Przed budynkiem szkoły znajduje się 
odpowiednia ilość niezagospodarowanej przestrzeni, którą można zaadaptować na 
plac zabaw zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami wszystkich mieszkańców Cieszyna.

Szacunkowy koszt projektu: 94.478,00 zł
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Lista projektów dopuszczonych  
i niedopuszczonych do głosowania
projekty dopuszczone do głosowania: 
1. tytuł zadania: Prawdziwie Czarny 
Chodnik 
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 3
Lokalizacja: dz. nr 15/6 obr. 33
Szacunkowy koszt projektu: 100.000,00 zł

2. tytuł zadania: Ja parkuję, ty parkujesz, 
My parkujemy
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 6
Lokalizacja: dz. nr 15/28 obr. 38; dz. nr 
5/55 obr. 38
Szacunkowy koszt projektu: 100.000,00 zł

3. tytuł zadania: MNISZtWO – dZIeCIOM
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 8
Lokalizacja: OSP Cieszyn – Mnisztwo; dz. 
nr 50/100 obr. 76
Szacunkowy koszt projektu: 99.900,00 zł

4. tytuł zadania: Integracyjny plac zabaw 
na Al. Łyska – plac zabaw bez barier 
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 9
Lokalizacja: Al. Łyska – teren obecnego 
placu zabaw; dz. nr 16 obr. 55
Szacunkowy koszt projektu: 100.000,00 zł

5. tytuł zadania: PLAC ZABAW PRZY 
SZKOLe POdStAWOWeJ NR 7 W CIeSZYNIe
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 10
Lokalizacja: ogród Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Cieszynie; dz. nr 25/5 obr. 70 
Szacunkowy koszt projektu: 94.478,00 zł

projekty, które nie są dopuszczone do 
głosowania:
1. tytuł zadania: W dechę
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 1
Lokalizacja: Cieślarówka, Amfiteatr lub 
górki pomiędzy ul. Z. Kossak a ul. Pade-
rewskiego
Szacunkowy koszt projektu: 950.000,00 zł

2. tytuł zadania: Przystań relaks – pla-
ża miejska
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 2
Lokalizacja: dz. nr 105/2 obr. 44 lub dz. nr 
22/2 obr. 54 lub dz. nr 22/1 obr. 54
Szacunkowy koszt projektu: 100.000,00 zł

3. tytuł zadania: Zakątek rekreacyjno-
-wypoczynkowy nad Olzą, dla mieszkań-
ców i ich piesków
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 4

Lokalizacja: okolice Mostu Przyjaźni – 
nadbrzeże rzeki 
Szacunkowy koszt projektu: 35.000,00 zł

4. tytuł zadania: Partycypacja obywatel-
ska w komisjach samorządu
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 5
Lokalizacja: projekt nie posiada fizycz-
nej lokalizacji
Szacunkowy koszt projektu: 35.965,54 zł 

5. tytuł zadania: Plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Cieszynie. Miejsce, 
które wspiera rozwój ruchowy każdego 
dziecka.
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 7
Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
Szacunkowy koszt projektu: 99.820,00 zł

6. tytuł zadania: Naukowo-sensoryczny 
Park Kasztanowy 
numer projektu (z programu do obsługi 
Budżetu Obywatelskiego): 11
Lokalizacja: teren Parku Kasztanowego 
w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 2; dz. 
nr 18 obr. 53
Szacunkowy koszt projektu: 200.000,00 zł 

Szczepienia przeciwko cOVid-19
Przypominamy 
o możliwościach 
zarejestrowania się na 
szczepienie przeciwko 
COVID-19 w stałych 
punktach, takich jak 
przychodnie i apteki, a także 
w dodatkowym punkcie 
szczepień w holu Hali 
widowiskowo-Sportowej 
im. cieszyńskich 
Olimpijczyków.

Zaszczepić się można w następują-
cych punktach:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej „ubezpieczalnia” s.c., ul. Bielska 37, 
tel. 33 851 40 23;

Med Fober dent, ul. t. Kościuszki 12c, 
tel. 33 851 84 41;

Apteka dr MAX, ul. Rynek 7, tel. 33 
857 92 50 – tylko osoby dorosłe, szcze-
pionkami Johnson & Johnson;

Apteka u Miłosiernych, ul. Plac Lon-
dzina 1, tel. 33 852 02 67 – tylko osoby 
dorosłe, szczepionka Johnson & John-
son i Moderna;

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej „Centrum Medyczne”, ul. Frysztacka 
20, tel. 33 852 31 88 – tylko III dawka, 
szczepionka Pfizer;

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej „Medica”, ul. tomanka 11, tel. 33 851 
42 00 – tylko osoby dorosłe;

Ośrodek Medycyny Ogólnej, ul. toman-
ka 11, tel 33 852 02 08 – tylko III dawka;

Apteka MedeA, ul. Bielska 8, tel. 33 
852 1345 – tylko osoby dorosłe

By umówić się na szczepienie w punk-
tach wymienionych powyżej, wymagany 
jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Przypominamy jednocześnie,  
że w grudniu br. w Hali widowiskowo-
-Sportowej w cieszynie im. cieszyń-
skich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 
jest uruchomiony dodatkowy punkt 
szczepień, który funkcjonuje zgodnie 
z poniższym harmonogramem.

W punkcie tym mogą się zaszczepić 
zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, nie-
zależnie od wcześniejszych szczepień (I, 
II, III dawka). Szczepienia w tym punkcie 
nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

Harmonogram na najbliższe tygodnie 
jest następujący:

07.12, godz. 14:00-18:00, wtorek,
14.12, godz. 14:00-18:00, wtorek,
15.12, godz. 9:00-11:00, środa,
21.12, godz. 14:00-18:00, wtorek,
28.12, godz. 14:00-18:00, wtorek. 

miejskie Centrum  
zarządzania kryzysowego
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Pomoc osobom  
bezdomnym 
w związku z nadejściem 
zimy i niskich temperatur, 
miejski Ośrodek pomocy 
Społecznej kieruje apel 
do mieszkańców cieszyna 
o szczególną wrażliwość  
i zwracanie uwagi 
na osoby bezdomne 
przebywające na obszarze 
miasta.

Bezdomność to problem społeczny, 
charakteryzujący się brakiem stałego 
zamieszkania. Zgodnie z ustawą o po-
mocy społecznej z dnia 12 marca 2004 
r., pomoc osobom bezdomnym należy 
do zadań własnych gminy, która udziela 
pomocy w formie schronienia mieszkań-
com, którzy z różnych powodów swoich 
trudności życiowych, zostali jego po-
zbawieni. Na terenie naszej gminy funk-
cjonuje Schronisko dla osób bezdom-
nych – Centrum edukacji Socjalnej przy  
ul. Błogockiej 30, prowadzone przez Sto-
warzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być 
Razem”, w którym mogą zamieszkać 
zarówno osoby bezdomne, jak i osoby 
opuszczające zakłady karne. Powyższe 
Schronisko zapewnia całodobowy po-
byt, wyżywienie, codzienną możliwość 
korzystania z  łaźni. W przypadku oso-

by bezdomnej właściwą miejscowo do 
przyznania świadczeń z pomocy spo-
łecznej jest gmina ostatniego miejsca 
zameldowania na pobyt stały. Ponadto, 
na terenie gminy Cieszyn funkcjonuje 
Noclegownia prowadzona również przez 
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być 
Razem” przy ul. Błogockiej 30, czynna 
w okresie zimowym w godzinach 18:00 
– 8:00. W Noclegowni osoby bezdomne 
mogą wypić gorący napój i przygotować 
posiłek, skorzystać z prysznica, wymienić 
odzież, jak również uzyskać wszelkie in-
formacje o dostępnych formach pomocy.

Przedstawiamy miejsca uzyskania 
pomocy osobom bezdomnym i potrze-
bującym:

1. SKIeROWANIe dO SCHRONISKA, 
NOCLeGOWNI, POMOC FINANSOWA, 
PORAdNICtWO SOCJALNe, POtWIeR-
dZeNIe PRAWA dO ŚWIAdCZeŃ OPIeKI 
ZdROWOtNeJ: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cieszynie, ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 
00 lub 33 479 49 25.

2. SCHRONISKO: 
Centrum edukacji Socjalnej w Cieszy-

nie, ul. Błogocka 30, tel. 33 851 44 30.
3. NOCLeGOWNIA:
ul. Błogocka 30, tel. 501 696 311.
4. POSIŁeK, OdZIeż:
Zakon Braci Mniejszych – Franciszka-

nów, ul. Szersznika 3, tel. 33 852 43 57.

5. OdZIeż:
Polski Czerwony Krzyż, ul. Rynek 6, 

tel. 33 852 01 74, 502 409 589.
6. POMOC MedYCZNA:
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 

4, tel. 33 852 05 11.
Informacje w zakresie pomocy moż-

na uzyskać całą dobę w Straży Miejskiej 
w Cieszynie ul. Limanowskiego 7 lub pod 
bezpłatnym numerem telefonu 986.

Inne ważne numery telefonów:
999 – Pogotowie Ratunkowe
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – Służby Ratownicze
Apel ma także odniesienie do innych 

osób potrzebujących naszej pomocy – 
starszych, schorowanych, dzieci, a tak-
że osób mających problemy z porusza-
niem się. 

miejski ośrodek PomoCy sPołeCznej

informacje w zakresie 
pomocy można uzyskać 
całą dobę w Straży 
miejskiej w cieszynie 
ul. Limanowskiego 7 
lub pod bezpłatnym 
numerem telefonu 986.

Kiermasz charytatywny
zapraszamy na świąteczny kiermasz 
ciasteczek, książek, maskotek i  in-
nych fantów, z którego cały dochód 
zostanie przeznaczony na pomoc, le-
czenie, ratowanie i utrzymanie pod-
opiecznych fundacji "Lepszy Świat". 
Kiermasz odbędzie się w galerii Stela 
w sobotę 4 grudnia w godzinach od 
10:00 do 18:00.

– Pamiętajcie, że kupując u nas mikołaj-
kowy czy świąteczny upominek, obdarowu-
jecie potrójnie – informują organizatorzy 
wydarzenia. – Wasi bliscy dostają cudowny 
prezent, książkom i maskotkom dajecie 
drugie życie, a bezdomnym zwierzętom 
pomoc i karmę.

Serdecznie zapraszamy! 
org.
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przed nami wieLKie SpOrtOwe wYdarzenie 

Fascynujący mecz  
hokeja na lodzie 
18 grudnia odbędzie się druga edycja fascynującego 
meczu Hokeja na Lodzie organizowana przez fundację 
fascynujący Świat dziecka z ustronia.  
na płycie lodowiska w Hali widowiskowo-Sportowej 
im. cieszyńskich Olimpijczyków skrzyżują kije drużyna 
mistrzów rajdowych jarosława i marcina Szejów oraz 
Hokejowa reprezentacja artystów polskich. 

Podczas wydarzenia nie zabraknie emo-
cji, plejady artystów, ale przede wszystkim 
dobrej zabawy. Bramki zostaną otwarte 
już o godzinie 14:00. Najpierw na lodzie 
pojawią sie zawodnicy klubu sportowego 
LuCe Cieszyn. O godzinie 16:00 nastąpi 
oficjalna prezentacja zawodników dru-
żyn artystów i rajdowców. W minionym 
tygodniu organizatorzy rozpoczęli pre-
zentację składów, które zmierzą się na 
lodzie. W Cieszynie zobaczymy między 
innymi takie gwiazdy jak Bogdan Kalus, 
Adam Grzanka, Jan Kliment, gen. Roman 
Polko, Jarek Szeja, Marcin Szeja, dariusz 
Poloński czy Andi Mancin. Przerwy po-
między poszczególnymi tercjami będą 
ciekawie urozmaicone. Odbędzie się wy-
stęp utalentowanych mażoretek z dre-
am Stars, a także licytacje wyjątkowych 
przedmiotów. 

Celem tegorocznego Fascynującego 
Meczu Hokeja na Lodzie 2 będzie zbiórka 
pieniędzy na reaktywację świetlicy śro-
dowiskowej "Szczęśliwy Start". Świetlica 
ta to dla wielu dzieci szansa na normalną 
i wartościową codzienność, która zagwa-
rantuje pewny i szczęśliwy start w dalsze 
życie. dzieci, które będą uczęszczały na 
świetlicę, otrzymają kompleksowe wspar-
cie – w nauce, wychowaniu, życiu społecz-
nym. Każdego dnia podopiecznym zosta-
nie zapewniona kompleksowa opieka.

Bilety można kupić na platformie 
Konfeo pod adresem https://fascynuja-
cy-mecz-hokeja-na-lodzie.konfeo.com/ 
oraz w siedzibie Fundacji Fascynujący 
Świat dziecka w ustroniu przy ul. Rynek 
3. Zachęcamy do śledzenia szczegółów 
wydarzenia na Facebooku Fundacji Fa-
scynujący Świat dziecka. 

org.

OdeSzLi Od naS
Z przykrością informujemy o śmierci 

osób bardzo zasłużonych dla cieszyń-
skiego sportu.

Odszedł andrzej Husarek – założy-
ciel, prezes oraz trener klubu VC Victoria 
MOSiR Cieszyn. dzięki jego zaangażowa-
niu oraz wiedzy w Cieszynie wyszkolo-
nych zostało wiele siatkarek i siatkarzy. 

Zmarł również Otton widzik, czło-
wiek który założył WOPR w Cieszynie 
i był jego wieloletnim prezesem. Założył 
także klub delfin Cieszyn, w którym do 
dzisiaj szkolą się zdolni młodzi pływacy.

Rodzinom oraz bliskim składamy 
wyrazy współczucia. 

wydział sPortu

miKOŁajKOwe wYdarzenia SpOrtOwe

mikołajkowy mecz 
pokazowy

tuż przed Mikołajkami, czyli w nie-
dzielę 5 grudnia, Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Cieszynie i Miasto Cie-
szyn zapraszają na Mikołajkowy Mecz 
Pokazowy koszykówki. Na parkiecie 
zaprezentują się: Grupa Amatorska Ste-
la Cieszyn vs. Redwood Stela Cieszyn. 
Zapraszamy wszystkich na trybuny sali 
sportowej przy al. j. Łyska 21 w cieszy-
nie. Początek o godzinie 10:00. 

wydział sPortu

mikołajki na 
lodowisku

KS LuCe Cieszyn i Miasto Cieszyn 
zapraszają na Mikołajki na cieszyńskim 
lodowisku. Zaplanowanych jest moc 
atrakcji, m.in. tor przeszkód, wizyta 
specjalnego gościa. A to wszystko dzień 
przed Mikołajkami, 5 grudnia o 11:30 
w Hali widowiskowo-Sportowej im. 
cieszyńskich Olimpijczyków w cieszy-
nie przy ul. Sportowej 1. Zapraszamy! 

wydział sPortu

więcej sportu 
na faCebooku
fb.com/SportowyCieszyn
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dizajn w przeStrzeni puBLicznej 

Nasza zima zła? 
„Hu! hu! ha! nasza zima zła!” – to pierwszy wers piosenki, na której wychowało się 
już kilka pokoleń polaków. czy rzeczywiście zima jest tak złą dla nas porą roku? to 
pozornie naiwne pytanie może przynieść wiele ciekawych spostrzeżeń. wystawę 
„dizajn w przestrzeni publicznej. nasza zima zła?” można oglądać w zamku cieszyn 
(budynek a, sala wystawowa) od 12 grudnia do 27 lutego przyszłego roku.

tegoroczna edycja dizajnu w przestrzeni 
publicznej przygląda się zimie z perspekty-
wy użytkowników przestrzeni publicznej, 
którym doskwierają określone problemy, 
jak konieczność odśnieżania, oblodzone 
chodniki, smog i wiele innych. trudno 
w takiej sytuacji w pełni cieszyć się zimą, 
bo trzeba przyznać, że zazwyczaj prze-
strzeń publiczna nie jest dostosowana do 
funkcjonowania o tej porze roku. 

Na szczęście to się zmienia i mamy 
coraz więcej przykładów pokazujących, 
że możliwe jest stworzenie miejsc, z któ-
rych ludzie mogą aktywnie korzystać na-
wet w mroźne dni. Wpisuje się w to idea 
„Winter Cities”, czyli miast zimowych, które 
przez kreatywne, innowacyjne podejście 
i praktyki nie tylko rozwiązują problemy 
śniegu i zimna. Wpływają pozytywnie na 
postawy lokalnych społeczności, angażując 

je do uczestnictwa w życiu swojego miasta 
również zimową porą.

Przedstawione projekty i dobre prak-
tyki przynoszą szereg rozwiązań, które 
mogą nas inspirować do zmian w naszym 
otoczeniu. Projekty dbające o nasze bez-
pieczeństwo, poprawiające komfort, za-
pewniające nam zdrowsze powietrze, czy 
ciepło, troszczące się o naszą aktywność 
sprawiają, że zima przestaje być „zła", a daje 
nam tylko dużo więcej możliwości. Warto 
też mieć na uwadze to, że już niedługo 
zima jaką znamy – ze śniegiem, mrozem, 
krystalicznym powietrzem – może stać się 
tylko wspomnieniem. Może więc tej zimy 
nie będziemy już powtarzać: Byle do wio-
sny? Informacje: www.zamekcieszyn.pl. 

zamek Cieszyn

Zaprojektuj Święta 
Półki sklepowe uginają się od dekoracji, 

nie da się więc nie zauważyć, że zaczyna 
się okres świąteczny. dla niektórych te 
tygodnie to gorączka zakupów i przygoto-
wań, dla nas to wspólny czas z "Zaprojektuj 
Święta"! Zapraszamy zatem 12 grudnia do 
Zamku Cieszyn na warsztaty i spotkania.

11:00-12:00 oraz 13:00-14:00
Świąteczna makrama – warsztat ro-

bienia ozdób ze sznurka, prowadzenie: 
Aleksandra Obracaj.

Zamek Cieszyn, budynek B, sala wy-
stawowa; obowiązują zapisy; warsztat 
dla dzieci w wieku 7-11 lat.

11:00-12:00 oraz 13:00-14:00
Bożonarodzeniowe życzenia – warsz-

tat tworzenia kartek świątecznych, pro-
wadzenie: Magdalena Chorąży-Suchy.

Zamek Cieszyn, budynek B, sala kon-
ferencyjna; obowiązują zapisy; warsztat 
dla dzieci w wieku 7-11 lat.

14:00
Bożonarodzeniowe historie cieszyna 

– spacer z Władysławem żaganem.
Start: Punkt Informacji turystycznej; 

obowiązują zapisy. Czas trwania: 2h.
15:00
cieszyńskie ciasteczka – rozstrzy-

gnięcie konkursu połączone z promocją 
nowego wydania książeczki „Cieszyńskie 
ciasteczka”.

Wzgórze Zamkowe, dziedziniec.
Wystawy:
dizajn w przestrzeni publicznej. Nasza 

zima zła? – Zamek Cieszyn, budynek A, 
sala wystawowa.

Cieszyńskie ciasteczka – Zamek Cieszyn, 
budynek A, mały hol.

Na wydarzenia obowiązują zapisy: tel. 
33 851 08 21 wew. 14 lub info@zamek-
cieszyn.pl.

uczestników mogą obowiązywać okre-
ślone ograniczenia, związane z epidemią 
Covid-19. 

zamek Cieszyn
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XV Konkurs na cieszyńskie ciasteczka
zamek cieszyn zaprasza do udziału 
w jednym z najsłodszych konkursów. 
na zwycięzców czekają cenne na-
grody! zgłoszenia przyjmowane są  
do 8 grudnia. 

te tradycyjne cieszyńskie ciasteczka są 
drobnymi, misternie zdobionymi wypieka-
mi, powstającymi z naturalnych, wysokiej 
jakości składników. Konkursowe jury będzie 
oceniało: zgodność z tradycją, estetykę 
i staranność wykonania, bogactwo form, 
smak i sposób podania. Na zdobywcę lub 
zdobywczynię pierwszego miejsca czeka 
nagroda pieniężna (500 zł), drugie i trzecie 
miejsce będzie nagrodzone kompletem 
porcelany ufundowane przez Porcela-
nę Bogucice. Regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy można znaleźć na stronie:  
www.zamekcieszyn.pl lub otrzymać w sie-
dzibie organizatora. 

Ogłoszeniu wyników będzie towarzy-
szyła promocja nowego wydania książeczki 
„Cieszyńskie ciasteczka”. 

zgłoszenia: do 8 grudnia – tel. 33 851 
08 21 wew. 10, info@zamekcieszyn.pl 

wypieki należy dostarczyć w dniu  
9 grudnia w godz. 7:00-15:00 do Oranżerii 
Zamku Cieszyn (budynek A)

Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród: 12 grudnia o godz. 15:00 na dziedziń-
cu Zamku Cieszyn w trakcie wydarzenia: 
Zaprojektuj Święta. 

zamek Cieszyn

Orange the World
„razem przeciwko przemocy wobec ko-
biet” – 16 dni aktywności w solidarnym 
sprzeciwie wobec przemocy to akcja 
zainicjowana przez uneScO w 2009 
roku, podjęta przez międzynarodową 
Organizację Soroptimist international 
skupiająca różne działania edukacyj-
no-informacyjne. 

Soroptimist Klub w Cieszynie w solidar-
nym sprzeciwie wobec przemocy planuje 
następujące aktywności:

akcję informacyjną i edukacyjną w me-
diach społecznościowych, umieszczenie 
plakatu na stronach internetowych insty-
tucji, szkół cieszyńskich, uniwersytetu 
Śląskiego i wszystkich, którzy zechcą 
wesprzeć akcję;

przeprowadzenie warsztatów oraz 
konkursu rysunkowego dla dzieci;

podświetlenie na pomarańczowo bu-

dynku teatru im. Adama Mickiewicza oraz 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Przemoc wobec kobiet jest jedną z naj-
bardziej drastycznych form dyskryminacji 
ze względu na płeć. Kobiety stanowią 90% 
dorosłych ofiar przemocy w rodzinie. Nie 
pozwólmy na to, aby społeczeństwo nie 
reagowało na przemoc. Reaguj! Zadzwoń 
na „Niebieską Linię” pod numer 801 120 
002 – konsultanci odpowiedzą, jak możesz 
pomóc, jak reagować oraz wskażą miejsca 
i formy pomocy w twojej najbliższej okolicy.

Razem jesteśmy silne, bądźcie z nami 
w geście solidarności z ofiarami z całego 
świata!

Akcja otrzymała Patronat Honorowy 
Burmistrz Miasta Cieszyna Gabrieli Stasz-
kiewicz. 

org.

Spektakl "Garderoba damska"
cieszyński Ośrodek Kultury „dom na-
rodowy” zaprasza 9 grudnia o godz. 
19:00 na spektakl „garderoba dam-
ska” w wykonaniu aktorów Sceny pol-
skiej teatru cieszyńskiego w czeskim 
cieszynie. 

Bilety w cenie 30 zł dostępne są na 
www.domnarodowy.pl lub w kasie COK. 

W spektaklu, który powstał w ramach 
Sceny Inicjatyw Aktorskich, występują: 
dagmara Foniok, Joanna Litwin, Anna 
Paprzyca i Barbara Szotek-Stonawski.

Spektakl miał pierwotnie zostać wy-
stawiony 5 listopada, jednak ze wzglę-
du na chorobę odtwórczyni głównej roli 
został odwołany i przeniesiony na nowy 

termin – 9 grudnia. Bilety zakupione na 
listopadowy termin zachowują ważność, 
można je również zwrócić w COK, razem 
z paragonem lub potwierdzeniem wpłaty 
przelewem. 

COK
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Spojrzeć inaczej 
Od 7 grudnia do 10 stycznia zapraszamy do galerii ceglanej w domu narodowym, 
gdzie będzie można zobaczyć wystawę „Spojrzeć inaczej”. to prezentacja twórczości 
plastycznej i rękodzielniczej uczestników dziennego Ośrodka wsparcia w cieszynie, 
która powstaje w ramach terapii zajęciowej i samorozwoju w sferze artystycznej. 

Wystawa połączona będzie ze spekta-
klem „(Nie)spełnienie”, który zaprezentu-
je grupa teatralna działająca w ośrodku. 
Będzie to forma pantomimy, nawiązują-
ca do obchodów Roku Stanisława Lema, 
pozwalającej na własną interpretację 
rzeczywistości. Spektakl wraz z werni-
sażem wystawy odbędzie się 7 grudnia 
o godz. 13:30.

dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszy-
nie obchodzi w tym roku jubileusz 15-le-
cia powstania. Wystawa jest wspaniałą 
okazją do spojrzenia inaczej na świat 
osób niepełnosprawnych poprzez pry-
zmat sztuki. 

COK

Upamiętnieni. Płaskorzeźby Jana Hermy
zapraszamy do muzeum Śląska cie-
szyńskiego, gdzie będzie można zoba-
czyć ekspozycję dzieł nieżyjącego już 
artysty, prof. jana Hermy. wystawa 
będzie czynna od 8 grudnia (werni-
saż o godz. 17:00) do 27 lutego w Sali 
wystaw czasowych muzeum Śląska 
cieszyńskiego.

Postać rzeźbiarza zasługuje na przy-
pomnienie, tym bardziej, że znaczenie 
jego osoby i jego twórczości nie tylko dla 
regionu, ale również dla sztuki pozosta-
je wciąż niedocenione. Jest to również 
jedyna okazja, aby pokazać w  jednym 
miejscu te prace, które w wersji ostatecz-
nej ( jako odlewy) znalazły się w różnych 
przestrzeniach Cieszyna i okolic, funkcjo-

nując w sposób anonimowy – bez podania 
nazwiska ich twórcy. Wystawa obejmuje 
prezentację 37 prac artysty, wykonanych 
w gipsie i żywicy epoksydowej w latach 
1977–2006. Płaskorzeźby te są modelami 
do ufundowanych m.in. przez Oddział 
Polskiego towarzystwa ewangelickiego 
w Cieszynie, Macierz Ziemi Cieszyńskiej 
tablic pamiątkowych, umieszczonych na 
budynkach Cieszyna, Skoczowa, Istebnej, 
Wisły, ustronia i Bielska-Białej. W 2020 r. 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzyma-
ło te modele jako cenny dar od Rodziny 
artysty, który pragniemy zaprezentować 
zarówno dla upamiętnienia ich Autora, 
jak również osób sportretowanych rzeź-
biarsko przez artystę.

Prezentowane na wystawie płasko-
rzeźbione portrety zostały pogrupowane 
według klucza pełnionych funkcji przez 
upamiętnione postaci. Znajdziemy tu 
zatem osoby zasłużone dla lecznictwa, 
działaczy narodowych i oświatowych, 
duchownych Kościołów ewangelickiego 
i katolickiego, artystów, muzyków. Pła-
skorzeźbom towarzyszą krótkie biogramy 
uwiecznionych na nich osób.

Na wystawę zapraszamy od 8 grud-
nia do 27 lutego. ekspozycja będzie wy-
stawiona w Sali Wystaw Czasowych. 

muzeum śląska Cieszyńskiego

Konkurs gwarowy
cieszyński Ośrodek Kultury „dom na-
rodowy” zaprasza do wzięcia udziału 
w XVii Konkursie gwar „po cieszyńsku 
po obu stronach Olzy”, który skiero-
wany jest do dzieci i młodzieży. prze-
słuchania uczestników będą odbywały 
się online w dniach 16 i 17 grudnia.

W wyniku przesłuchań jury konkur-
su wyłoni finalistów, którzy spotkają 
się w domu Narodowym 28 grudnia, by 

zaprezentować się na żywo. Po finale 
wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu.

Szczegółowe informacje, regulamin 
konkursu i  formularz karty zgłoszenia 
dostępne są na stronie www.domnarodo-
wy.pl. Zapraszamy i życzymy powodzenia 
wszystkim uczestnikom! 

org.
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A mury runą...
13 grudnia 1981 roku na terenie całej polskiej 
rzeczypospolitej Ludowej został wprowadzony stan 
wojenny. w 40. rocznicę jego ogłoszenia uczniowie 
cieszyńskich szkół pod kierownictwem mariana 
zaleskiego przygotowali okolicznościowy koncert 
zatytułowany "a mury runą...". 

Podczas koncertu, który odbędzie 
się 13 grudnia 2021 roku o godz. 18:00 
w sali widowiskowej domu narodowe-
go w cieszynie usłyszymy m.in. piosenki 
z repertuaru: Jacka Kaczmarskiego, Leszka 
Wójtowicza, Marka Grechuty, Jana Pie-
trzaka, Jacka Wójcickiego oraz zespołów 
Lombard, Kobranocka czy Chłopcy z Pla-
cu Broni. Wykonają je uczniowie Zespołu 
Szkół ekonomiczno-Gastronomicznych 
i Szkoły Podstawowej nr 5 w Cieszynie. 
Wstęp jest wolny. dodatkowo o godz. 
17:30 nastąpi złożenie kwiatów pod ta-
blicą upamiętniającą ogłoszenie stanu 
wojennego przy ul. Szerokiej.

Stan wojenny przygotowany był przez 
sztab generalny Wojska Polskiego i Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych oraz 
został wprowadzony m.in przez premie-
ra generała Wojciecha Jaruzelskiego. 13 
grudnia 1981 roku na ulice polskich miast 
wjechały czołgi, a wielu opozycjonistów 
zostało zatrzymanych i internowanych. 
Został uzasadniony załamaniem gospo-
darczym kraju, groźbą anarchii, wojny 

domowej i przejęcia władzy przez Soli-
darność, jednak w rzeczywistości miał na 
celu obronę istniejącego systemu poprzez 
rozbicie i zlikwidowanie Solidarności jako 
wielkiej siły społecznej, niezależnej od 
władzy komunistycznej. W trakcie stanu 
wojennego aresztowano lub internowano 
łącznie ponad 10 tys. osób. Zawieszono, 
następnie rozwiązano wszystkie związki 
zawodowe, zdelegalizowano część orga-
nizacji społecznych, zakazano strajków. 
Wprowadzono komisarzy wojskowych do 
zakładów pracy i instytucji państwowych, 
zakazano zmian miejsca pobytu obywateli 
bez zezwolenia władz administracyjnych, 
wprowadzono godzinę milicyjną oraz 
cenzurę. Władze państwowe zwalczały 
organizacje, instytucje podziemne, strajki 
okupacyjne i demonstracje uliczne. Prze-
ciwko wprowadzeniu stanu wojennego 
wystąpiły uSA i inne państwa zachodnie. 
Został on zawieszony 31 grudnia 1982 
roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. 

COK

zapraSzamY

Od cieszyna sypana 
dróżeczka

14 grudnia o godz. 17:00 zapra-
szamy do domu Narodowego na spo-
tkanie z prof. danielem Kadłubcem, 
promujące publikację „Od Cieszyna 
sypana dróżeczka”. Prezentacji naj-
nowszego dzieła laureata Nagrody 
Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury 
i sztuki towarzyszyć będzie gościnny 
występ Kapeli Nowina z Jabłonkowa, 
która zagra wybrane utwory i razem 
z publicznością je zaśpiewa. Wstęp na 
spotkanie jest wolny.

 COK

cieszyńskie rękopisy 
"roty"

dyskusyjny Klub Propozycji zapra-
sza na świąteczne spotkanie stałych 
bywalców z prelekcją Wojciecha Święsa 
pt. „Cieszyńskie rękopisy Roty”, które 
odbędzie się 15 grudnia o godz. 17:00. 
to ostatnie w tym roku spotkanie w ra-
mach klubu, które organizowane jest 
w domu Narodowym przez Macierz 
Ziemi Cieszyńskiej Koło nr 2 Mały 
Jaworowy. Kolejne spotkanie już po 
Nowym Roku! 

 COK

gwarą w pierwszy 
wtorek miesiąca

Po długiej przerwie, spowodowa-
nej pandemią, do domu Narodowego 
wróciły spotkania Miłośników Gwary 
Cieszyńskiej pod hasłem „Rzóndzymy, 
rozprawiomy, śpiewomy po naszymu 
i ni jyny”. Głównym organizatorem 
przedsięwzięcia jest Henryk Nowak, 
który zaprasza wszystkich chętnych 
na kolejne spotkanie z gwarą we wto-
rek, 7 grudnia o godz. 16:00. 

Miejscem comiesięcznych spotkań 
jest Centrum Folkloru Śląska Cieszyń-
skiego, mieszczące się na drugim pię-
trze budynku domu Narodowego. 
Zawsze jest jakiś temat przewodni, 
ale przede wszystkim chodzi o  to, 
aby mówić „po naszymu”, aby używać 
gwarowych słów i zwrotów. Miłośnicy 
cieszyńskiej gwary spotykają się w każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 
16:00, aby „porzóndzić, porozprawioć 
aji pośpiywoć”.

COK
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Spotkanie dla seniorów
21 grudnia o godzinie 16:00 Stowarzy-
szenie „pomocna dłoń Blisko ciebie” 
zaprasza na spotkanie dla seniorów. 
w programie wspólne śpiewanie ko-
lęd oraz wykonanie prostych ozdób 
świątecznych. Będziemy chcieli „być 
bliżej”, bo każdy z nas potrzebuje kon-
taktu z drugim człowiekiem, pomimo 
konieczności zachowywania dystansu. 

We wtorek 16 listopada w siedzibie 
Stowarzyszenia „Pomocna dłoń Blisko 
Ciebie” przy ul. Górny Rynek 12a w Cie-

szynie odbyło się pierwsze spotkanie dla 
Seniorów. Poruszyliśmy tematy związane 
ze zdrowiem, zarówno fizycznym, jak i psy-
chicznym. Na naszą kondycję psychiczną 
wpływa m.in. kontakt ze sztuką, dlatego 
w trakcie spotkania wprowadziliśmy ele-
menty muzykoterapii i arteterapii. twórcza 
aktywność pozwoliła nam wyrazić siebie, 
przełamywać bariery, uczyła współpracy, 
otwierała nas na siebie nawzajem.

Rozmawialiśmy również o współcze-
snych komunikatorach, takich jak Face-
book, Messenger czy WhatsApp, które 
w czasie trwającej pandemii pomagają nam 
porozumiewać się z sobą w wirtualnym 
świecie. dzięki nim możemy utrzymywać 
kontakt z różnymi osobami, tworzyć gru-
py zainteresowań. 

Cieszymy się, że mogliśmy miło spę-
dzić czas we wspólnym, chociaż niewiel-
kim gronie. 

stowarzyszenie „PomoCna dłoń  
Blisko CieBie”

pOKój LudziOm,
BOgu czeŚć!

Parafia ewangelicko-Augsburska 
w Cieszynie już od kilku lat zaprasza w III 
niedzielę adwentu na przedświąteczne 
koncerty, podczas których w Kościele 
Jezusowym można wysłuchać pieśni 
adwentowych oraz kolęd.

tegoroczny koncert zatytułowany 
„Pokój ludziom, Bogu cześć” przygo-
tował Wyższobramski Chór Kameral-
ny działający przy cieszyńskiej parafii 
ewangelickiej. Zespół obchodzi w bie-
żącym roku 15-lecie swojej działalno-
ści. W programie koncertu znalazło się 
więc 15 różnorodnych kolęd, tradycyj-
nych polskich, ale również świąteczne 
utwory z różnych stron świata. Chóro-
wi pod dyr. Piotra Sikory towarzyszyć 
będzie akompaniatorka Joanna Lazar-
-Chmielowska. 

Koncert odbędzie się w niedzielę, 
12 grudnia o godz. 17:00 w Kościele je-
zusowym. wstęp wolny. Zapraszamy! 

org.

Granica dla granicy
"Granica dla Granicy" 
to oddolna inicjatywa, 
która działa w Cieszynie 
od kilku tygodni. Skupia 
osoby, które wobec 
kryzysu humanitarnego 
na polsko-białoruskiej 
granicy solidaryzują 
się z organizacjami 
pozarządowymi, medykami 
i mieszkańcami strefy stanu 
wyjątkowego niosącymi 
pomoc ludziom, którzy 
utknęli w podlaskich 
puszczach w wyniku działań 
reżimu białoruskiego 
i odpowiedzi polskich władz. 

Członkinie grupy organizują zbiórki, akcje 
informacyjne oraz happeningi na terenie 
Cieszyna. Wzywają społeczność miasta 
i okolic do nieobojętności i aktywnego wy-
rażania żądania, żeby polski rząd zezwolił 
organizacjom humanitarnym na działanie 
na terenie strefy w celu ratowania życia. 
Powołując się na Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich i niezależne organizacje 
zaufania publicznego, podkreślają, że nie 
ma żadnej sprzeczności między obroną 

polskich granic i adekwatną humanitarną 
pomocą osobom na granicy życia i śmierci.

Poza doraźnymi działaniami, grupie 
zależy również na rozpoczęciu dyskusji 
dotyczącej roli Cieszyna oraz powiatu 
w kontekście zwiększonej mobilności i mi-
gracji, które już są wyraźniej odczuwalne 
w europie z powodu kryzysu klimatycznego 
i narastających konfliktów, głównie w kra-
jach globalnego południa. Jak, jako lokalna 
społeczność, powinniśmy się na większą 
presję migracyjną przygotować? Jak uczyć 
się o niej dobrze mówić? Co dzisiaj znaczy 
dla cieszyniaków i cieszynianek tolerancja 
albo gościnność? Co znaczy otwartość na 
innego, który jest obcy, niezapowiedziany, 
nieproszony, a szukający pomocy? Czy 
uważamy, że to, co dzieje się aktualnie na 
wschodnim pograniczu, to nie na tyle nasza 
sprawa, żeby się nią bardziej zaintereso-
wać, żeby z uwagą wysłuchać głosów jego 
mieszkańców? Jeśli przyjdzie dzień, kiedy 
nas będą wołać o pomoc głodni, zmarznię-
ci ludzie, szukający w europie schronienia 
albo lepszego życia, jaka wówczas będzie 
nasza reakcja, jak będziemy przygotowani? 

Osoby chcące lepiej zrozumieć aktualną 
sytuację na polsko-białoruskiej granicy, 
oraz to, jakie szanse i wyzwania niosą ze 
sobą migracje dla Polski i naszego mia-
sta, grupa Granica dla Granicy serdecznie 
zaprasza na seminarium pt. “MIGRACJe 
– globalne procesy, lokalne konteksty”. 

Poprowadzi je dr Rafał Cekiera z uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. Z uwagi na 
sytuację pandemiczną, seminarium od-
będzie się online, na platformie zOOm, 
w sobotę, 4 grudnia, o godz. 10:00. Na 
wydarzenie obowiązują zapisy za pomo-
cą formularza Google: https://forms.gle/
v37XgjCFgu8jauzS7. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź 
na stronę: https://www.ratujmyludzina-
granicy.pl/.

graniCa dla graniCy

Plakat: Ratujmyludzinagranicy.pl
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Jarmark św. mikołaja 
do 23 grudnia w białych 
domkach na rynku 
będzie można znaleźć 
unikatowe dekoracje 
świąteczne, kartki oraz 
bańki bożonarodzeniowe, 
a także aromatyczne 
wino oraz miody. to 
jednak nie koniec atrakcji! 
w weekendy 4-5 grudnia 
oraz 11-12 grudnia, poza 
dodatkowymi stoiskami 
z rękodziełem, czeka 
nas bogaty program 
artystyczny.  

W weekendy 4-5 grudnia oraz 11-12 
grudnia będzie można odwiedzić stoiska 
rękodzielników z całego Śląska. Ponad 40 
wystawców zaprezentuje ręcznie robio-
ne ozdoby świąteczne i stroiki, wyroby 
z drewna oraz ceramiki, biżuterię, obrazy, 
kosmetyki rzemieślnicze oraz naturalne 
świece, a na najmłodszych uczestników 
kiermaszu czekać będą ręcznie szyte lalki, 
skrzaty, maskotki, poduszki oraz drewnia-
ne zabawki. Będzie można także znaleźć 
odzież, czapki, szale i torby wykonane 
z polskich materiałów najwyższej jakości. 
Organizatorzy zadbali również o aroma-
tyczną kawę, herbatę i czekoladę na gorąco, 
a także o smaczne przekąski. Będą miody 
i sery regionalne, kołacze, chałwy i bakla-
wy, owoce w czekoladzie oraz przepysz-
ne pierniki. Zapraszamy także na zakupy  
w sklepach na odnowionej ulicy Głębokiej!

Program artystyczny zapowiada się 
również bardzo bogato - zapraszamy!

4 grudnia (sobota)
15:00 – Amatorska Grupa Gitarowa AGG
15:30 – Zofia Bujok i Michał Kasztura
16:00 – Start korowodu ze Wzgórza 

Zamkowego i przejście na rynek
16:30 – uczniowie Szkoły Podstawo-

wej nr 5 i Zespołu Szkół ekonomiczno-
-Gastronomicznych

17:00 – Rozświetlenie choinki z muzyką 
Kapeli Góralskiej „torka”

5 grudnia (niedziela)
15:00 – Przedszkole nr 16
15:20 - Przedszkole nr 8
15:30 – Antosia Kraszewska
16:00 – „Niemy” Chór uniwersytetu 

Śląskiego

16:30 – uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 5 i Zespołu Szkół ekonomiczno-
-Gastronomicznych

17:30 – Wyższobramski Chór Kameralny

11 grudnia (sobota)
15:00 – Akademia dźwięku Sabiny Brody
16:00 – Mażoretki „Cieszyńskie Gwiaz-

deczki”
17:00 – Królowie Rozrywki

12 grudnia (niedziela)
15:00 – Orkiestra dęta „Cieszynianka” 

pod kierunkiem Franciszka Widnica
16:00 – Centrum edukacji Muzycznej
17:00 – Cieszyn Świątecznie

Pełną listę wydarzeń towarzyszących 
można znaleźć na www.cieszyn.pl. 

org.

Kalendarz Beskidzki 2022
Biblioteka miejska w cieszynie zaprasza 
15 grudnia o godz. 17:00 na promocję 
Kalendarza Beskidzkiego 2022. Spo-
tkania pod koniec roku z twórcami 
Kalendarza stają się już w bibliotece 
tradycją.

Imprezę poprowadzi redaktor na-
czelny Kalendarza Jan Picheta, a o tym, 
co w nowym Kalendarzu najciekawsze, 
opowiedzą autorzy tekstów.

W bieżącym roczniku na ponad 240 
stronach znalazły się teksty dziennika-
rzy, literatów, historyków, działaczy kul-
tury oraz artystów, poświęcone ludziom 
i tematom ważnym dla historii i kultury 

regionu, m.in. obszerny artykuł o Janinie 
Marcinkowej. Świetnym nawiązaniem do 
artykułu będzie więc występ Zespołu 
Pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej, który 
uświetni spotkanie.

Podczas imprezy będzie można kupić 
egzemplarz Kalendarza Beskidzkiego 
w promocyjnej cenie. Nie może Państwa 
zabraknąć w bibliotece tego wieczoru!

Szersza prezentacja kalendarzy regio-
nalnych odbędzie się 17 grudnia o godz. 
17:00 w Książnicy Cieszyńskiej podczas 
Spotkania promocyjnego poświęconego 
regionalnym kalendarzom na rok 2022. 

BiBlioteka miejska / red. aB
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przedSięwzięcie "pOznaj pOLSKę"
Od 9 do 10 listopada czterdziestu 

sześciu uczniów klas trzecich III Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. 
W. Szybińskiego w Cieszynie (kl. 3sjg, 
kl. 3sjp) wraz z czterema opiekunami 
w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę 
brało udział w wycieczce patriotycznej 
do Krakowa. dotacja z MeiN wynosiła 10 
tys. złotych. Co udało się im zobaczyć? 
Poniżej przytaczamy relację jednego 
z uczestników. 

"Pierwszego dnia (wtorek) zwiedzili-
śmy Muzeum Miasta Krakowa. Wystawę 
Rynku Podziemnego otwiera przejście 
przez kurtynę parową z prezentacją 
nawiązującą do dawnego Krakowa. to 
symboliczne przeniesienie się ze współ-
czesności do średniowiecza dostarczyło 
nam wielu wrażeń. 

Kraków to miejsce ze względów hi-
storycznych szczególne, dlatego też 
w programie wycieczki patriotycznej 
nie mogło zabraknąć wizyty w Wawel-
skiej Katedrze, która stała się miejscem 

pochówku królów i ważnych dla kultury 
polskiej osobistości. Historyczny zespół 
miasta Krakowa reprezentuje także 
Stare Miasto z ogromnym rynkiem 
i charakterystycznymi bryłami Kościoła 
Mariackiego i Sukiennic. dobrze o tym 
pamiętało biuro podróży Polan travel 
w Bielsku-Białej, które jako kolejny 
punkt programu obrało wizytę w tych 
miejscach, przez co mieliśmy zagospo-
darowane całe słoneczne popołudnie.

drugi dzień wycieczki (środa) na 
szczęście nie wyczerpał naszych już 
nadszarpniętych pokładów energii. Wi-
zyta w Muzeum Czartoryskich pozwoliła 
nam na nowo spojrzeć na zbiór pamią-
tek reprezentujących historię Polski. 
Wielu z nas uświadomiło sobie, że stała 
ekspozycja w Pałacu Muzeum prezen-
tuje przecież jedną z najcenniejszych 
kolekcji sztuki w europie. Na wystawie 
widnieją bowiem nie tylko arcydzieła 
światowego malarstwa jak dama z gro-
nostajem Leonarda da Vinci, ale także 

dzieła z dziedziny rzeźby, rzemiosła, 
militariów czy sztuki użytkowej. 

Niezapomniana lekcja historii sta-
nowiła ostatnią już atrakcję wycieczki 
patriotycznej do Krakowa. Co kryje się 
więc pod tymi słowami? Nic bardziej 
oczywistego jak wizyta w Muzeum uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium 
Maius. Zabytkowe wnętrza krakowskie-
go uniwersytetu i  zgromadzone tam 
pamiątki przypominają dawne dzieje 
uczelni oraz jej wybitnych profesorów 
i studentów." 

iii l.o. im. w. szyBińskiego w Cieszynie

Cieszynianka powalczy  
w Mistrzostwach Świata
w związku z powołaniem pauliny Ku-
baszczyk do kadry narodowej i wy-
jazdem na mistrzostwa Świata w pole 
sport (akrobatyka powietrzna – taniec 
na pionowym drążku), które odbędą 
się w Bolonii w dniach 4-5 grudnia, 
Burmistrz miasta cieszyna gabriela 
Staszkiewicz przyznała zawodniczce 
stypendium sportowe celowe. 

Oficjalne wręczenie stypendium od-
było się 1 grudnia. W uroczystości udział 
wzięli Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela 
Staszkiewicz oraz I Zastępca Burmistrza 
Miasta Cieszyna Krzysztof Kasztura, któ-
rzy pogratulowali zakwalifikowania się do 
udziału w mistrzostwach świata i życzyli 
powodzenia podczas startu w mistrzo-
stwach. 

wydział sPortu

zapraSzamY

więcej sportu na 
sport.cieszyn.pl
Informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych znajdują 
są na stronie sport.cieszyn.pl oraz na 
Facebooku SportowyCieszyn, a tak-
że na stronach i w mediach społecz-
nościowych poszczególnych klubów 
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 stro-
nach i mediach społecznościowych oraz 
o przekazywanie bieżących informacji 
do Wydziału Sportu urzędu Miejskiego 
w Cieszynie na adres e-mail: sport@
um.cieszyn.pl.

wydział sPortu

Ślizgawka na 
lodowisku czeka!
Zapraszamy do korzystania z ogól-
nodostępnych ślizgawek na tafli cie-
szyńskiego lodowiska funkcjonującego 
w Hali Widowiskowo-Sportowej im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. 
Sportowej 1 w Cieszynie. Szczegółowy 
harmonogram ślizgawek jest zamiesz-
czony na stronie sport.cieszyn.pl.

wydział sPortu
Paulina Kubaszczyk będzie reprezentowała Polskę w Mistrzostwach Świata, fot. BSK.
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25 lat SrKftiiOn
w każdym społeczeństwie są ludzie o różnej sprawności. podobnie jest w naszym 
mieście. Osoby z niepełnosprawnościami to ludzie poszkodowani nie tylko przez los, 
ale także przez otoczenie. 25 lat temu, w listopadzie 1996 roku, grupa aktywistów 
postanowiła to zmienić. w ten sposób rozpoczęła się nasza mała historia. 

8 stycznia 1997 r. komitet założyciel-
ski w składzie Jan Olbrycht, urszula La-
skownicka i Leszek Macura powołał do 
istnienia Stowarzyszenie Rehabilitacji 
Kultury Fizycznej turystyki i  Integracji 
Osób Niepełnosprawnych. Potrzebni byli 
ludzie wielkiego serca, którzy mieliby je 
poprowadzić. takimi okazały się osoby 
tworzące pierwszy Zarząd.

Prezes: Krystyna Stefańska Gnida.
Zastępca: Jan Gnida.
Członkowie zarządu: Leszek Macura, 

Alfred Holisz, Janina Putyra. 
Komisja Rewizyjna: Irena Poloczek, 

Leszek Pindur, Janusz Kubisz. 
Przy wsparciu włodarzy miasta i spon-

sorów stowarzyszenie działa już 25 lat. 
Przy tej okazji należy wspomnieć, że w tym 
okresie pomagali nam burmistrzowie 
Miasta Cieszyna: Jan Olbrycht, Bogdan 
Ficek, Mieczysław Szczurek, Ryszard 
Macura, Gabriela Staszkiewicz, a także 
starostowie: Mieczysław Georg, Witold 
dzierżawski, Witold Kożdoń, Czesław 
Gluza, Jerzy Nogawczyk. działalność spor-
towo-rekreacyjną osób niepełnospraw-
nych wspomagało: Ministerstwo Sportu 
i turystyki, PFRON i urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Burmistrzami, 
którzy włączali się przy organizowaniu 
sportowych spartakiad, byli: Jan Poloczek 
(Burmistrz Wisły) oraz Ireneusz Szarzec 
(Burmistrz ustronia).

działalność stowarzyszenia nie mogła-
by się odbywać bez pomocy sponsorów, 
którymi na przestrzeni lat były m.in. fir-
my Celma, Cfn, Olza, Zampol, termika, 
Polwid, Browar Cieszyn, elektrometal, 
Jugasta Wisła, Nadleśnictwo Wisła, „Ja-
neczka Wisła”, Bielesz Goleszów, Kania 

Pszczyna, Legierski Istebna, „Makarony” 
Czaniec, Autoland Pawłowice. 

Wszystkim bardzo uprzejmie dziękujemy 
i wyrażamy naszą głęboką wdzięczność. 

W stowarzyszeniu działają też długoletni 
wolontariusze: Leszek Pindur, Irena Polo-
czek, Kazimiera Kawulok, Michał Graboń, 
Wiesława Małysz, Olga Stoszek, dr Leszek 
Macura, Janusz Kubisz, Stanisław Putyra. 
Część z nich odeszła już na zawsze, ale ich 
praca nie została zapomniana. 

Przez 25 lat pracowano nad poprawą 
codziennego życia osób niepełnospraw-
nych i ich integracją. dlatego też w tym celu 
organizowano kursy dokształcające, m.in. 
kursy języka angielskiego, malowania na 
szkle, gotowania, haftu i szydełkowania. 

dbano o sprawność fizyczną niepeł-
nosprawnych, organizując spartakiady 
i zawody sportowe; np. strzeleckie i tenisa 
stołowego, gdzie nasi sportowcy w za-
wodach lokalnych i międzynarodowych 

zajmowali pierwsze miejsca, zdobywając 
cenne puchary. Co roku organizowane są 
turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe 
i obozy sportowe, przy wsparciu środków 
PeFRON-u. Od kilku lat nasi członkowie 
korzystają z basenu, gdzie wykwalifiko-
wany rehabilitant prowadzi ćwiczenia 
usprawniające. 

25 lat to piękny jubileusz, to dni radości, 
smutku, a także ogromnej pracy. Wiemy, 
że nasza działalność nie może pozostać 
historią, że nadal jesteśmy potrzebni oso-
bom niepełnosprawnym , dlatego potrze-
bujemy wsparcia osób wielkiego serca. 
dedykujemy im słowa „Bez Was nie ma 
nas, z Wami nadal działamy”. Jeśli kogoś 
pominęliśmy w naszych wspomnieniach 
– przepraszamy. Czasem pamięć zawo-
dzi, ale wdzięczność pozostaje w sercach. 
dziękujemy! 

zdjęCia i tekst: srkFtiion

Turniej tenisa stołowego, rok 2021.Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, rok 2002.

turniej teniSa StOŁOwegO za nami
20 listopada w Szkolnym Schroni-

sku Młodzieżowym w Cieszynie odbył 
się Międzywojewódzki turniej tenisa 
Stołowego Osób Niepełnosprawnych 
organizowany przez Stowarzyszenie 
Rehabilitacji Kultury Fizycznej turystyki 
i  Integracji Osób Niepełnosprawnych. 
Otwarcia imprezy dokonali Starosta 
Cieszyński – Mieczysław Szczurek oraz 
Burmistrz Miasta Cieszyna – Gabriela 
Staszkiewicz. 

Zawodnicy startowali w czterech 
grupach w zależności od wieku, sposo-
bu poruszania się, rodzaju schorzenia. 

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc 
w poszczególnych grupach startowych 
zawodnicy otrzymali drobne nagrody 
rzeczowe. Zostały też wyłonione trzy 
drużyny, które otrzymały puchary. 

Pierwsze miejsce drużynowo zaję-
ły eurobeskidy z Łodygowic, drugie – 
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury 
Fizycznej turystyki i  Integracji Osób 
Niepełnosprawnych w Cieszynie, trze-
cie – Stowarzyszenie "Więź" Cieszyn. 

turniej był współfinansowany ze 
środków Miasta Cieszyna.

org.
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cieSzYńSKie KLuBY SpOrtOwe 

tKKF „OGNIWO” cieszyn 
Historia kortów do tenisa ziemnego przy al. jana Łyska 25 rozpoczęła się jeszcze za 
czasów cesarstwa austro-węgierskiego. w późniejszym okresie, tj. w latach 40. i 50. 
XX w., trenowała tam sekcja tenisowa towarzystwa Sportowego „piast”. Od roku 
1960 sekcja grała już jednak tylko na kortach nad „Sarkandrówką”, gdzie zostały 
wybudowane trzy nowe korty, a obiekt przy al. Łyska zaczął podupadać. Sama 
sekcja została zawieszona w roku 1965.

Kilkanaście lat później grupa entuzja-
stów na czele z Jerzym Wrońskim przejęła 
mocno zaniedbane trzy korty znajdujące 
się tuż obok basenu kąpielowego. Oficjalne 
otwarcie kortów nastąpiło 22 lipca 1976 
roku, a klub tKKF OGNIWO zarejestro-
wano w roku 1977. Pierwszym prezesem 
został Jerzy Wroński, a gospodarzem kor-
tów – Adolf Kałuża. W tym samym roku 
rozegrano „I Mistrzostwa Miasta Cieszyna 
w tenisie zimnym”, w których wygrali Adolf 
Kałuża i tomasz Wroński. Zawodnikami 
cieszyńskiego klubu byli: Adolf i Wilhelm 
Kałużowie, Piotr Rychlik, Paweł Wacławik, 
Ryszard Piskorczyk, tomasz Wroński, 
Jerzy Karasiński, Bronisława Berek oraz 
Helena Kolasa. 

W latach 80. prezesem został Jan Glaj-
car, a od roku 1983 rozpoczęto budowę 
budynku klubowego i czwartego kortu. 
do klubu należało już blisko 200 osób, 
gospodarzem kortów był Fryderyk Pod-
górski. 5 października 1984 roku oficjalnie 
oddano nowy budynek klubowy wyposa-
żony w sanitariaty, łaźnie, salkę spotkań 
oraz saunę. Niestety w trzy dni po otwar-
ciu w dniu 8 października prezes Glajcar 
zmarł na korcie. 

Nowym prezesem został Andrzej Ada-
maszek, ale po niedługim czasie zmienił 
go Ryszard Piskorczyk, który zajmował to 

stanowisko przez kolejne 25 lat. Gospo-
darzem kortów przez wiele lat był Józef 
dolatowski wraz z żoną Barbarą. treno-
waniem młodzieży w tym czasie zajmował 
się pan tomasz Wroński i tadeusz Bar, 
a organizatorem turniejów dla dzieci był 
Piotr Głuchowski.

W roku 2010 prezesem został Mate-
usz Waliczek. Z jego inicjatywy w latach 
2011/2012 Zarząd zrealizował wspólnie 
z klubem „ tJ Slavoj ” z Czeskiego Cieszy-
na projekt dofinansowany z funduszy 
europejskich o nazwie „tenis bez granic”, 
w ramach którego odbyła się całkowita 
modernizacja budynku klubowego oraz 
chodnika, prowadzono szkolenia tenisowe 
dzieci i młodzieży, zorganizowano Ama-
torskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna w tenisie ziemnym, które cyklicz-
nie odbywają się co roku. W 2021 odbyła 
się już ich 10 edycja. W 2016 roku Ognisko 
tKKF „Ogniwo” zostało zarejestrowane 
jako Organizacja Pożytku Publicznego. 

11 kwietnia 2021 roku zmarł prezes 
Mateusz Waliczek, a  jego miejsce zajął 
Michał Andrzejewski, który wraz z Zarzą-
dem w składzie: Piotr Sztwiertnia, Józef 
Łukasik, dominika Grabowska, Mateusz 
Waliczek junior oraz Przemysław Pagieła 
zarządzają kortami. Gospodarzami kortów 
są Jan Larysz oraz Zbigniew Jesionek. Klub 

finansowany jest ze składek członkowskich 
oraz wsparcia sponsorów : „Oleum”, „uni-
stone”, „Best” oraz „Fortuna”. do dyspo-
zycji członków są cztery korty działające 
od kwietnia do listopada, a zimą stół do 
tenisa stołowego w salce klubowej.

Członkowie klubu mogą pochwalić się 
również wieloma sukcesami indywidual-
nymi w rozgrywkach lekarzy na szczeblu 
światowym. Krystyna drzewicka w roku 
2013 zdobyła złoty medal w deblu podczas 
Mistrzostw Świata w Jurmali na Łotwie, 
a Pani Grażyna Martini srebrne medale: 
2015 Rotterdam, 2019 Wilno, brąz w 2021 
w Antalyi i  jest obecnie numerem dwa 
światowego rankingu lekarzy w swojej 
kategorii wiekowej. 

Corocznie na kortach odbywają się 
imprezy sportowe, takie jak m.in.: turniej 
z okazji „dnia dziecka”, „Amatorskie Mi-
strzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, 
„Memoriał dr Jana Glajcara”, mecze tKKF 
Ogniwo z drużynami: tJ Slavoj Czeski Cie-
szyn, Jastrzębskie towarzystwo teniso-
we oraz Klub tenisowy z Wisły. Niektóre 
imprezy dofinansowywane są z budżetu 
miasta Cieszyna, a władze miasta często 
uczestniczą w ceremoniach medalowych. 
drużyny reprezentujące tKKF „Ogniwo” 
biorą również udział w zawodach druży-
nowych organizowanych przez południo-
wo-morawski związek tenisowy. 

Na kortach odbywają się darmowe za-
jęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży do-
finansowane z budżetu miasta Cieszyna. 
Planowana jest budowa całorocznego, 
krytego kortu tenisowego. Inicjatywa ta 
była pomysłem zmarłego prezesa Mate-
usza Waliczka, a jest wielkim marzeniem 
wszystkich cieszyńskich tenisistów. Obiekt 
pozwoliłby także na kompleksowe i cało-
roczne szkolenie dzieci i młodzieży. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich 
chętnych do rozpoczęcia i doskonalenia 
gry w tenisa ziemnego, jak również udziału 
w życiu klubowym. Więcej informacji na 
www.teniscieszyn.pl, www.facebook.com/
tenisCieszyn, ogniwocieszyn@gmail.com.

kluB tenisa ziemnego  
tkkF „ogniwo” Cieszyn

Od lewej: F. Podgórski, A. Kałuża, J. Glajcar, W. Kałuża, S. Baron, A. Adamaszek.
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50 Lat uniwerSYtetu ŚLąSKiegO w cieSzYnie 

Kino-filia 
w 50-letniej historii cieszyńskiej filii uniwersytetu Śląskiego pojawiały się rozmaite 
inicjatywy i wydarzenia filmowe, które były odzwierciedleniem zainteresowania 
studentek i studentów kinem oraz potrzebą aktywnego uczestnictwa w kulturze 
filmowej. 

Od końca lat 80. XX wieku przez kil-
kanaście następnych lat we wtorkowe 
wieczory w auli uniwersyteckiej odbywa-
ły się projekcje w ramach Studenckiego 
dyskusyjnego Klubu Filmowego. Atrak-
cyjną formą filmowej edukacji były też 
w tamtych latach wyjazdy studyjne do 
Filmoteki Polskiej w Warszawie. 

Przyszli animatorzy i animatorki kul-
tury, czyli studenci i studentki kierunku 
animacja społeczno-kulturalna z edu-
kacją kulturalną (kiedyś specjalności na 
studiach pedagogicznych, a od 2015 roku 
samodzielnego kierunku studiów) od lat 
angażują się w organizację rozmaitych fil-
mowych wydarzeń. działania praktyczne 
stanowią ważne dopełnienie zajęć dy-
daktycznych z zakresu wiedzy o filmie. 
uczestnictwo w przeglądach i festiwalach 
ma niebagatelne znaczenie dla kształto-
wania kompetencji filmowych przyszłych 
organizatorów życia kulturalnego. Ko-
lejne roczniki cieszyńskich animatorek 
i animatorów kultury od 1999 roku biorą 
aktywny udział w działaniach organiza-
cyjnych Przeglądu Filmowego Kino na 
Granicy i jako niezawodni wolontariusze 
i wolontaruszki wspierają to ważne dla 
miasta i regionu międzynarodowe wyda-
rzenie, promujące środkowoeuropejskie 
kino po obu stronach granicy. dla wielu 
studentek i studentów Kino na Granicy 
stało się na tyle ważnym wydarzeniem 
oraz doświadczeniem, że poświęcili mu 
swoje prace dyplomowe. Niektórzy z nich 
trwale związali się z kinematografią, czy 
to przez studia w zakresie produkcji fil-
mowej i telewizyjnej, czy pracę zawodową 
w instytucjach filmowych i innych insty-
tucjach kultury. 

działaniem poszerzającym kompe-
tencje filmowe przyszłych animatorów 
i animatorek kultury był ich wkład w or-
ganizację, we współpracy z krakowskim 
Stowarzyszeniem Rotunda, Objazdowej 
etiudy i Animy (w latach 2005-2012). dzięki 
temu przedsięwzięciu cieszyńscy studenci 
i studentki mieli możliwość zapoznać się 
z etiudami i animacjami filmowymi na-
grodzonymi podczas Międzynarodowe-
go Festiwalu Filmowego etiuda & Anima. 

W 2004 roku grupa studentek i stu-
dentów animacji społeczno-kulturalnej 
zainicjowała swój własny przegląd filmowy 
pod nazwą Czas Kina – realizowany we 
współpracy z cieszyńskim kinem Piast. 
Podczas szesnastu edycji prezentowane 
były filmy, które łączył wybrany przez or-
ganizatorów temat przewodni (m.in. Ciepłe 
prądy Skandynawii, droga do szczęścia, 
Poza nawiasem). Projekcjom filmowym 
towarzyszyły koncerty, wystawy oraz 
warsztaty filmowe dla uczniów i uczennic 
cieszyńskich szkół. W seansach filmowych, 
które przez kilka pierwszych edycji odby-
wały się w uniwersyteckiej auli, a później 
w kinie Piast, uczestniczyli także miłośnicy 

i miłośniczki X Muzy, których nie brakuje 
na Śląsku Cieszyńskim. Niestety trwająca 
od wiosny 2020 roku pandemia spowodo-
wała zawieszenie organizacji wydarzenia 
i jego planowane dwie kolejne edycje (17. 
i 18.) nie mogły się odbyć ze względu na 
zagrożenie epidemiczne. W marcu 2022 
roku planowane jest wznowienie przeglą-
du Czas Kina, który odbywać się będzie 
zarówno w przestrzeni cieszyńskiego 
kampusu, jak i w przestrzeni miejskiej.

dzięki zaangażowaniu w organizację 
filmowych wydarzeń, takich jak Kino na 
Granicy czy Czas Kina, studiujący w Cie-
szynie przyszli animatorzy i animatorki 
kultury pogłębiają swoje doświadczenia 
i zainteresowania filmowe, przygotowują 
się do realizacji projektów w zakresie upo-
wszechniania kultury filmowej, zdobywają 
umiejętności potrzebne do współpracy ze 
środowiskiem lokalnym oraz przyczynia-
ją się do promocji działań artystycznych 
i edukacyjnych cieszyńskiego Wydziału 
Sztuki i Nauk o edukacji uniwersytetu 
Śląskiego. Po ukończeniu studiów kon-
tynuują swoją kinofilską pasję w ramach 
pracy zawodowej lub w formie wolonta-
riatu, organizując i wspierając rozmaite 
wydarzenia kulturalne i filmowe na tere-
nie naszego miasta, powiatu i regionu. 

EwElina KOniECzna

niektórzy absolwenci 
trwale związali się 
z kinematografią, 
czy to przez studia 

w zakresie produkcji 
filmowej i telewizyjnej, 

czy pracę zawodową 
w instytucjach 

filmowych i innych 
instytucjach kultury. 

fot. Pixabay
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Nieruchomości – ogłoszenia
BurmiStrz miaSta cieSzYna OgŁaSza uStnY przetarg nieOgra-
niczOnY na Sprzedaż udziaŁu wYnOSzącegO 3/4 częŚci w nie-

rucHOmOŚci gruntOwej pOŁOżOnej w cieSzYnie przY uL. frYSztacKiej 27 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczy-
mi, oznaczonej jako działka nr 21 obr. 28 o powierzchni 432 m2, zapisanej 
w księdze wieczystej nr BB1C/00013330/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 260 000,00 zł. Sprzedaż jest zwol-
niona z podatku VAt na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. w sali nr 126 urzędu miej-
skiego w cieszynie (rynek 1, i piętro) o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 26 000,00 zł. wa-
dium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. przelewem na konto urzędu Miej-
skiego 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 Cieszynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl. Szczegółowe infor-
macje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie – tel. 33 4794 232, 33 4794 237.

BurmiStrz miaSta cieSzYna infOrmuje, że zatwierdziŁa dO wYnajęcia na 
czaS OznaczOnY dwócH Lat w drOdze BezprzetargOwej 
wykaz nieruchomości obejmujący część działki nr 9/6 obr. 61 z przeznaczeniem na dojście i dojazd do budynku oraz 
części pomieszczenia garażowego budynku zlokalizowanego przy ul. żeromskiego o pow. użytkowej 108 m2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego 
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.

BurmiStrz miaSta cieSzYna OgŁaSza piSemnY przetarg OgraniczOnY 
dLa OSóB prawnYcH na wYnajęcie na czaS nieOznaczOnY nierucHOmO-
Ści pOŁOżOnej w cieSzYnie przY uL. wiŚLańSKiej 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1 obr. 75 o powierzchni 1,0151 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 
BB1C/00051931/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie z przeznaczeniem na propagowanie kultury i wiedzy historycznej 
poprzez odtwórstwo historyczne. Przetarg został ograniczony dla osób prawnych, których cel działania jest tożsamy 
lub zbliżony do przeznaczenia najmu.

część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali nr 205 urzędu miejskie-
go w cieszynie, rynek 1 (ii piętro). Stawka wyjściowa czynszu przyjęta do przetargu wynosi 813,01 zł netto. Staw-
ka ta będzie stanowić podstawę do określenia wysokości rocznego czynszu, płatnego do 31 marca każdego roku. do 
wylicytowanej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAt według stawki 23 %. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 i wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 22 
grudnia 2021 r. Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe 
tytułem ,,Wadium – najem dz. 1 obr. 75. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na 
konto urzędu Miejskiego w Cieszynie ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. 

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie 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 
230, 33 4794 231.
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BurmiStrz miaSta cieSzYna infOrmuje, że zatwierdziŁa dO wYnajęcia na 
czaS OznaczOnY 2 Lata w drOdze przetargu nieOgraniczOnegO 
wykaz nieruchomości obejmujący 5 części działki nr 23/2 obr. 42 położonej przy ul. Kiedronia w Cieszynie – każda 
o pow. 12,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego 
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od 18 listopada do 9 grudnia 2021 r.

BurmiStrz miaSta cieSzYna infOrmuje, że przeznaczOnO dO zBYcia, 
w trYBie przetargu nieOgraniczOnegO, nierucHOmOŚć gruntOwą pO-
ŁOżOną przY aL. ŁYSKa 22
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 obr. 60 o pow. 0,2654 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym 
oraz zabudowaniami gospodarczymi, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00107904/5 Sądu Rejonowego w Cie-
szynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cie-
szynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej uM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 
dni, tj. od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r.

Konsultacje społeczne
infOrmujemY, że zaKOńczYŁY Się KOnSuLtacje SpOŁeczne:

 projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  2022 roku (Zarządzenie 
0050.518.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 października 2021 roku) w terminie od 12 października 2021 roku 
do 25 października 2021 roku;

 z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2022-2024 (Zarządzenie Nr 0050.511.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna 
z dnia 11 października 2021 roku);

 z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.554.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 listopada 2021 roku);

 z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.553.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 listopada 2021 roku);

 z mieszkańcami Cieszyna w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Nr XI/122/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta 
Cieszyna (Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 050.552.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku);

 z mieszkańcami Cieszyna w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wa-
runków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat 
(Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 050.557.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku);

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady 
Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości i określenia 
wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 050.556.2021 z dnia 2 
listopada 2021 roku);

Raporty podsumowujące z przeprowadzonych konsultacji umieszczone zostały:

 na stronie internetowej Cieszyna w zakładce „Aktualności”,

 w BIP urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Konsultacje.
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Nabór na członków komisji 
konkursowych 

BurmiStrz miaSta cieSzYna OgŁaSza naBór na czŁOnKów KOmiSji KOn-
KurSOwYcH, OpiniującYcH OfertY zŁOżOne w ramacH OtwartYcH KOn-
KurSów Ofert na reaLizację zadań puBLicznYcH na rOK 2022 
w następujących zakresach przedmiotowych: kultura fizyczna – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; kultura 
fizyczna – wspieranie szkolenia sportowego; turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez turystyczno-krajoznaw-
czych, rajdów i wycieczek; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych; kultura i  sztuka; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci 
i młodzieży; ochrona i promocja zdrowia; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Zgłoszenia do udziału w komisji można składać do dnia 7 grudnia 2021 roku do godz. 15:00 osobiście lub listownie na 
adres: urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, bądź drogą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl z dopiskiem 
„Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: ....”. W przypadku zgłoszeń wysła-
nych pocztą, decyduje data wpływu do urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące powołania komisji konkursowych zostało zamieszczone na stro-
nach internetowych: www.cieszyn.pl, www.bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

Konkursy ofert 
BurmiStrz miaSta cieSzYna OgŁOSiŁa Otwarte KOnKurSY Ofert 

na reaLizację zadań puBLicznYcH gminY cieSzYn na rOK 2022 z zaKreSu:
kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego; 
turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek; przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych; kultury i sztuki; nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy za-
kładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia; ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.cieszyn.pl, w zakładce urząd Miejski – Organizacje pozarządowe – 
Konkursy ofert – tryb zwykły – Aktualne – 2021 (konkursy ofert na rok 2022).

infOrmacja O dniu wOLnYm Od pracY w miejSKim OŚrOdKu pOmOcY SpO-
Łecznej w cieSzYnie
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 1010.7.2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Cieszynie z dnia 10 lutego 2021 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w zamian za święto przypadające 25 grudnia 2021 r. (sobota).

Praca w urzędzie Miejskim
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika 

referatu planowania przestrzennego w wydziale Strategii i rozwoju miasta w urzędzie miejskim w cieszynie, 
ul. rynek 1, 43-400 cieszyn. 

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Szczegółowe informacje zostały 
zamieszczone na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”. termin dostarczenia dokumentów: 15.12.2021 r. w go-
dzinach pracy urzędu.



213 grudnia 2021 ogłoszenia

Czyste powietrze – spotkanie
8 grudnia O gOdz. 16:00, w Oranżerii zamKu cieSzYn OdBędzie Się 
SpOtKanie dLa mieSzKańców cieSzYna zaintereSOwanYcH uzY-

SKaniem dOfinanSOwania w ramacH prOgramu "czYSte pOwietrze".
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Fundacji Oddychaj Beskidami. Z powodu zagrożenia SARS-CoV-2 w spotkaniu 
będzie mogło uczestniczyć do 40 osób. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność przybycia. 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną informację dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Progra-
mu, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Omówione zostaną 
możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 
(Więcej informacji o programie Czyste Powietrze można uzyskać pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl ). 

uczestnicy spotkania uzyskają również informacje na temat uchwały „antysmogowej”, która już od końca tego roku na-
kazuje wymianę kotła na paliwo stałe, jeżeli został on wyprodukowany w 2006 r. (lub starsze) bądź kotłów nieposiada-
jących tabliczek znamionowych. dodatkowo omówione zostaną zagadnienia związane z wprowadzeniem Centralnej 
ewidencji emisyjności Budynków (CeeB). Jednym z nich jest obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ogrze-
wania i spalania paliw przez właścicieli i zarządców budynków. deklarację można złożyć online (https://zone.gunb.gov.
pl/ ) lub dostarczyć wypełniony formularz do urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Nabór do cieszyńskiej rady 
Seniorów 

w grudniu 2021 rOKu KOńczY Się OBecna Kadencja radY SeniOrów. już 
pO raz trzeci zapraSzamY cieSzYńSKicH SeniOrów dO wzięcia udziaŁu 
w naBOrze dO cieSzYńSKiej radY SeniOrów.
Radę Seniorów tworzą przedstawiciele środowiska osób starszych oraz reprezentanci podmiotów działających na 
rzecz środowiska senioralnego. Głównym celem działania Rady jest przedstawianie i reprezentowanie oczekiwań oraz 
potrzeb osób starszych Miasta Cieszyna, aby Seniorki i Seniorzy naszego Miasta mogli jak najdłużej cieszyć się dobrym 
zdrowiem i satysfakcjonującymi kontaktami społecznymi. 

Kadencja rady Seniorów trwa 3 lata. jej skład to 9 członków. termin zgłoszeń kandydatur: do 31 grudnia 2021 r. 
Zgłoszenia kandydata może dokonać samodzielnie osoba zainteresowana lub organizacja jako podmiot. Kartę zgło-
szeniową, Oświadczenie kandydata oraz Listy osób popierających kandydata na członka Cieszyńskiej Rady Seniorów 
można odebrać w biurze: Samodzielnie stanowisko do spraw organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełno-
sprawnych (pok. Nr 105, I piętro), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu Miejskiego lub pobrać 
na stronie BIP Miasta Cieszyna (zakładka: Inne Rady < Cieszyńska Rada Seniorów < Nabór na członków Cieszyńskiej 
Rady Seniorów < Nabór na członków – III kadencja).

CIESZYŃSKA
Rada Seniorów

Cieszyn

Lokale do wynajęcia
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdziła do najmu na czas oznaczony trzech lat w drodze 

bezprzetargowej wykaz nieruchomości obejmujący:

 lokal użytkowy o powierzchni 75,00 m2 zlokalizowany w budynku dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz  
z przynależnym parkingiem (4 miejsca postojowe) o powierzchni 48 m2,

 lokal użytkowy o powierzchni 20,75 m2 zlokalizowany w budynku dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz  
z przynależnym parkingiem (1 miejsce postojowe) o powierzchni 12 m2,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu zo-
stał wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz na stronach internetowych: 
bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl. na okres 21 dni, tj. od 18 listopada do 9 grudnia 2021 r.
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sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

04.12, g. 9:00-12:00 Mikołajkowy turniej 
karate dzieci i młodzieży (SSM, al. J. Łyska 21)

co? gdzie? kiedy?

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

od 9.12 upamiętnieni. Płaskorzeźbione 
popiersia Jana Hermy (sala wystaw czaso-
wych, wernisaż 8.12, godz. 17:00)

od 14.12 Czas Apokalipsy na Śląsku 
Cieszyńskim – 40. rocznica stanu wojen-
nego (Sala Rzymska, wernisaż 13.12, godz. 
14:00)

19.12 Gwiazdkowe zwiedzanie Muzeum 
dla najmłodszych z niespodzianką (godz. 
15:00, 16:00 i 17:00, zgłoszenie uczestnic-
twa dziecka w kasie muzeum osobiście lub 
telefonicznie pod numerem 33 851 29 33, 
cena biletu uczestnictwa: 5 zł)

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

07.12, g. 19:00 Strona mobilna – 11 ele-
mentów ważnych dla e-commerce

12.12, g. 11:00 Zaprojektuj święta
12.12, g. 15:00 Rozstrzygnięcie konkursu 

na cieszyńskie ciasteczka

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

29.11-22.12 Choinkowy kiermasz książ-
kowy

15.12, g. 17:00 Promocja Kalendarza 
Beskidzkiego 2022

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

06.12, g. 12:00 Booster dla MŚP: Rozwiń 
swoją firmę – Cała Polska Specjalną Strefą 
ekonomiczną (org. KSSe S.A.)

07.12, g. 13:30 „Spojrzeć inaczej” 
wernisaż wystawy prac uczestników 
oraz zaprezentowanie pantomimy „(Nie)
spełnienie” w ramach 15-lecia dziennego 
ośrodka wsparcia w Cieszynie

07.12, g. 16:00 Rzóndzymy, rozprawio-
my, śpiewomy po naszymu i ni jyny – spo-
tkanie Miłośników Gwary Cieszyńskiej

09.12, g. 19:00 „Garderoba damska” 
przedstawienie Sceny Polskiej teatru 
Cieszyńskiego

13.12, g. 18:00 A mury runą... – koncert 
w wykonaniu uczniów cieszyńskich szkół 
(ZSeG i SP5) 

14.12, g. 17:00 "Od Cieszyna sypana 
dróżeczka" – promocja najnowszej publi-
kacji prof. daniela Kadłubca

15.12, g. 17:00 dyskusyjny Klub Pro-
pozycji: Cieszyńskie rękopisy Roty – W. 
Święs

16.12, g. 09:00 Zimowy bałwanek – 
warsztaty rękodzieła dla dzieci ze szkół 
podstawowych

16-17.12 Po cieszyńsku po obu stronach 
Olzy – XVII konkurs gwar dla dzieci i mło-
dzieży: przesłuchania konkursowe online

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

03.12, g. 17:00 i 20:00 Kabaret Moralne-
go Niepokoju

08.12, g. 18:00 Jubileusz 50-lecia Cie-
szyńskiej Filii uŚ 

10.12, g. 17:00 Jubileusz 175-lecia Browa-
ru Zamkowego w Cieszynie

12.12, g. 17:00 Koncert Alicji Majewskiej
16.12, g. 09:00 i 11:00 ekologiczny Arma-

gedon 2050 – spektakl PedeBe

cinema city
www.cinema-city.pl

Pełny repertuar kina Cinema City 
mieszczącego się w Galerii Stela przy ul. 
Korfantego 23 znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl.

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

10.12, g. 16:30 Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel: twórca systemu idealizmu absolut-
nego – wykład dr. Artura Lewandowskiego 
w ramach Akademii Filozoficznej

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

03-06.12, g. 13:30 GWIAZdKA KLARY 
Muu – dubbing (animowany/familijny), 
Norwegia, 5

03-06.12, g. 15:00 WILK, LeW I JA – dub-
bing (animowany/familijny), Francja, 7

03-06.12, g. 17:00 dZIeWCZYNY Z du-
BAJu (dramat kryminalny/obyczajowy), 
Polska, 15

03-06.12, g. 20:00 dOM GuCCI – napisy 
(obyczajowy), uSA, 15

07-09.12, g. 14:15 WILK, LeW I JA – dub-
bing (familijny), Francja, 7

07-09.12, g. 16:15 dZIeWCZYNY Z du-
BAJu (dramat kryminalny/obyczajowy), 
Polska, 15

07-09.12, g. 19:15 dOM GuCCI – napisy 
(obyczajowy), uSA, 15

10-17.12, g. 15:30 PSZCZÓŁKA MAJA: 
MAŁY WIeLKI SKARB – dubbing (animowa-
ny/familijny), Niemcy/Australia, b.o.

10-17.12, g. 17:30 KuRIeR FRANCuSKI 
Z LIBeRtY, KANSAS eVeNING SuN – napisy 
(dramat/komedia), Niemcy/uSA, 15

inne
04.12, g. 10:00-12:30 Klub Młodego 

Rękodzielnika – warsztaty terapeutycz-
ne dla dzieci od 6 do 11 r.ż. (Pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, wejście od ulicy 
Rzeźniczej, obowiązują zapisy. Informacje 
pod numerem 606325903 lub 668282409 
lub pracowniagalimatias@gmail.com)

03.12, g. 17:00 Opowieści z zimowej doli-
ny – program interaktywny oraz spotkanie 
z Mikołajem (Osiedlowe Centrum Kultury 
i Rekreacji Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Cieszynianka", ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 
6, ilość miejsc ograniczona, zapisy 536 050 
906)

06.12, g. 12:00 Mikołajki w Galimatiasie 
(Pracownia Galimatias; wstęp 80 zł, w ce-
nie kreatywny prezent i warsztaty)

08.12, g. 18:00 Rodzinne warsztaty kre-
atywne: drewniane dekoracje świąteczne 
(Pracownia Galimatias)

08.12, g. 18:00 Jubileusz 50-lecia Cie-
szyńskiej Filii uŚ

09.12, g. 18:00 dziewczynki latają wy-
soko – warsztaty dla rodziców: prowa-
dzenie Jolanta dróżdż-Stoszek (grupa I) 
(Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka", 
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6, ilość miejsc 
ograniczona, zapisy 536 050 906)

10-11.12 Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki im. J. Świdra (COK „dom Narodowy”, 
Kościół Jezusowy”)

10.12, g. 18:00 dziewczynki latają wy-
soko – warsztaty dla rodziców: prowa-
dzenie Jolanta dróżdż-Stoszek (grupa II) 
(Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka", 
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6, ilość miejsc 
ograniczona, zapisy 536 050 906)

10.12, g. 19:00 „Skrzypek na dachu”: 
przedstawienie Sceny Polskiej teatru 
Cieszyńskiego (teatr Cieszyński, Czeski 
Cieszyn)

11.12, g. 10:00 Świąteczne opowieści: 
warsztaty z bajarką (Pracownia Galimatias, 
wstęp 80 zł, w cenie kreatywny prezent 
i warsztaty)

11.12, g. 17:30 „Balladyna”: przedstawie-
nie Sceny Polskiej teatru Cieszyńskiego 
(teatr Cieszyński, Czeski Cieszyn)

12.12, g. 17:00 „Pokój ludziom, Bogu 
cześć!” – świąteczny koncert Wyższobram-
skiego Chóru Kameralnego

13.12, g. 17:00 Chorwacja pisana historią 
i krajobrazem – prelekcja multimedialna 
Zbigniewa Pawlika w ramach Sekcji Miło-
śników Podróży utW (Osiedlowe Centrum 
Kultury i Rekreacji Spółdzielni Mieszkanio-
wej "Cieszynianka", ul. Z. Kossak-Szatkow-
skiej 6)

15.12, g. 17:00 twórcza relaksacja – 
warsztaty terapeutyczne dla dorosłych 
– prezent na święta (Pracownia Galimatias)

05.12, g. 10:00-14:00 Pokazowy mecz 
koszykówki (SSM, al. J. Łyska)

05.12, g. 11:30 Specjalna ślizgawka miko-
łajkowa (Hala Widowiskowo-Sportowa im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków, ul. Sportowa 1)
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Bardzo przytulaśne rodzeństwo szuka domków. miLa (czarno-biała) jest 
małą psotnicą, jest bardzo ciekawska i uwielbia być wszędzie tam, gdzie 
człowiek. chce razem gotować, pracować, czytać czy oglądać telewizję. 
fifi (buro-biały) jest małym łakomczuszkiem, stara się spróbować wszyst-
kiego, co człowiek je, uwielbia kłaść się pod brodę i jest małym zazdro-
śnikiem. tak jak jego siostra, podąża wszędzie za człowiekiem. to dwa 
bardzo inteligentne, lubiące zabawę oraz pieszczoty kociaki. Są bardzo 
przywiązane do siebie oraz do wszystkich ludzi, których udało im się po-
znać. nie mają problemu z innymi zwierzętami, miały już okazję poznać 
inne kociaki oraz zobaczyć psa. najlepiej, jeśli znalazłyby domek razem. 
Kociaki mają 4 miesiące, są zaszczepione, odrobaczone, zachipowane 
i przetestowane na choroby wirusowe fiV i feLV (-). informacje w spra-
wie adopcji i 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, zbm.cieszyn.pl

 zakład gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00, zgk.cieszyn.pl

 dyżury aptek
Apteka PRIMA, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

pOLuB cieSzYn na faceBOOKu
Oficjalny profil urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/uMCieszyn.
Oficjalny profil miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i  sportowych: www.facebook.com/Cie-
szynRobiWrazenie.
 

Bezpłatny informator urzędu miejskiego 
w cieszynie, iSSn: 1234-1746, 
nakład: 5.500 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, 
Łukasz Kazimierowicz, Barbara Stelmach-Ku-
baszczyk, Malwina tomica
redaktor naczelna: Anna żertka-Bednarek
projekt layoutu: MALOF design Agnieszka 
Krasicka

druk: Wydawnictwo "triada" Wojciech Wicher, 
42-580 Wojkowice, ul. Plaka 34

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

ramOn jest po prostu 
uroczy! Kiedy tylko poja-
wia się człowiek, na jego 
pyszczku pojawia się taki 
oto wyszczerz! ramon to 
nasz kolejny, schroniskowy 
ideał. uwielbia ludzi! Obec-
nie, na terenie schroniska, 
w boksie, przebywa sam. 
w przypadku obecności 
w domu innego pieska re-
zydenta, konieczne będzie 
wcześniejsze zapoznanie. 
ma około 8 lat, w schroni-
sku przebywa od czerwca 
tego roku. Krótkowłosy, 
średniej wielkości, w kłę-
bie ma około 40 cm. Bardzo 
zależy nam na tym, aby 
ostatnie lata spędził w to-
warzystwie dobrych ludzi, 
którzy zadbają o niego i po-
zwolą zamieszkać w domu. 
piesek nie zostanie wydany 
do budy. zapraszamy na 
spacer zapoznawczy do schroniska azyl w cieszynie. numer ewiden-
cyjny w schronisku 152/2021. informacje w sprawie spaceru i adopcji 
– Basia, tel. 515 261 827.



3 grudnia 202124historia

żYdOwSKi SYmpatYK pOLSKiegO rucHu narOdOwegO 

Joachim Kleinberg  
(1844–1904) 
joachim Kleinberg jest wzmiankowany w opracowaniach historycznych, zwłaszcza 
w kontekście początków macierzy Szkolnej dla Księstwa cieszyńskiego. generalnie 
jednak jest to postać zupełnie anonimowa. a wielka szkoda, bo nad wyraz oryginalna.

żywy udział w polskich poczynaniach 
narodowych przed 1918 r. nie był raczej 
typowy dla przedstawicieli Narodu Wybra-
nego w naszym regionie. A że cieszyńscy 
żydzi są obecnie jednym z najpopularniej-
szych tematów wśród miejscowych miło-
śników historii, pomyślałem, że zasadne 
byłoby zebrać w jednym miejscu dostępne 
o Kleinbergu informacje.

tych niestety nie ma zbyt wiele. Jo-
achim Kleinberg przyszedł na świat 30 
października 1844 r. Prawdopodobnie 
pochodził z Krakowa i właśnie w grodzie 
Kraka, w Collegium Juridicum uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, uzyskał w 1872 r. 
tytuł doktora praw. W 1885 r. przeniósł 
się z Frydka do Cieszyna i otworzył biuro 
adwokackie w hotelu „Brauner Hirsch” 

(Pod Jeleniem) na demelplatz (rynku). Nie 
wiadomo, w jaki sposób i dlaczego wszedł 
w kontakt z Pawłem Stalmachem oraz 
środowiskiem Czytelni Ludowej, jednak 
9 listopada tego roku wraz z dziesiątką 
Polaków i  jednym Morawianiem wziął 
udział w zebraniu pod przewodnictwem 
Stalmacha, które dało początek Macierzy 
Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Jego 
uczestnicy ukonstytuowali się w Komitet 
urządzający, a w lutym roku następnego 
został Kleinberg wybrany do premiero-
wego Wydziału organizacji na stanowisko 
skarbnika. Jeszcze w czerwcu znalazł się 
w gronie czterech działaczy Macierzy, 
którzy podpisali akt fundacyjny przeka-
zania stowarzyszeniu przez Bibliotekę 
Polską w Rumunii daru wysokości 4500 
franków rumuńskich. W sprawozdaniu 
rocznym figuruje już jednak jako członek 
zwyczajny i tak pozostało. Czyżby konflikt 
ze Stalmachem?

Niemalże równocześnie zapoczątkował 
Kleinberg współpracę z będącą centrum 
polskiego życia narodowego w regionie 
Czytelnią Ludową. Zaliczał się do naj-
większych dobroczyńców towarzystwa 
– wpłacając każdorocznie 10 złotych 
reńskich (złr) wszedł do wąskiego grona 
jego członków-fundatorów. dodatkowe 
środki przeznaczał na Fundusz żelazny 
organizacji. W 1887 r. zrzekł się pretensji 
pożyczkowej do 50 złr (normą było, że 
Czytelnia zadłużała się u swoich człon-
ków). tak znaczące wsparcie finansowe 
poskutkowało uzyskaniem przezeń statusu 
członka-założyciela. W 1889 r. był także 
skarbnikiem stowarzyszenia (w roku na-
stępnym nie przyjął nominacji). W drugiej 
połowie lat 80 XIX w. Czytelnia Ludowa 
już od dawna pozostawała we wrogich 
stosunkach z Pawłem Stalmachem (tym 
bardziej że jej prezesem był jego naj-
większy adwersarz – Andrzej Cinciała). 
to właśnie mogło być powodem rychłej 
marginalizacji Kleinberga w Macierzy. 

Kolejnym ważnym polskim stowa-
rzyszeniem, w którego działalność za-
angażował się adwokat, było założone 
w 1887 r. towarzystwo domu Narodowe-

go. Początkowo był członkiem zwyczaj-
nym, jednak już po roku wszedł w skład 
sześcioosobowego Wydziału organizacji 
(prezesem również był Andrzej Cinciała). 
Zrezygnował początkiem 1897 r. Co cie-
kawe, wysokość środków wpłacanych 
przez niego na poczet utworzenia domu 
Narodowego była znacznie mniejsza niż 
w Czytelni (wyjątkiem był rok 1897, a więc 
czas zakupu gmachu na dom Narodowy, 
kiedy to wpłacił 25 złr). dodatkowo był 
Kleinberg od 1886 r. członkiem towarzy-
stwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie, 
a od 1885 członkiem deutscher Lese – und 
Geselligkeits-Verein (Niemieckiego Stowa-
rzyszenia Czytelniczego i Oświatowego 
zwanego Czytelnią Niemiecką). udzielał 
się również w Radzie Parafialnej żydow-
skiej Gminy Wyznaniowej w Cieszynie.

Okazjonalnie wpłacał Kleinberg nie-
wielkie kwoty także na cele charytatyw-
ne – na dotkniętych klęską nieurodzaju 
w Galicji (1890), na Zarzeczan cierpiących 
nędzę z powodu powodzi (1894), na pomoc 
matce zmarłego profesora Gimnazjum 
Polskiego Józefa Ostrowskiego (1898), 
na urządzenie „gwiazdki” dla polskich 
dzieci w Cieszynie (1900), na wycieczkę 
dzieci z Polskiej Szkoły Ludowej (1901), 
na obiady dla biednych dzieci z Polskiej 
Szkoły Ludowej (1902). tyle przynajmniej 
odnotowała „Gwiazdka Cieszyńska”. Od 
1900 r. siedziba kancelarii dr. Joachima 
Kleinberga mieściła się przy deutschegas-
se 6 (ul. Mennicza). Był żonaty z Gabriele 
z domu Blumenfeld (ur. 1855). Miał syna 
Maksymiliana (ok. 1878 – ok. 1942), który 
również zostawił po sobie ślad w regio-
nalnej historii – podobnie jak ojciec był 
cieszyńskim adwokatem i znanym dzia-
łaczem żydowskim (z czasem o nastawie-
niu syjonistycznym). Joachim Kleinberg 
zmarł 3 grudnia 1904 r. w Cieszynie na 
udar mózgu i został pochowany na miej-
scowym starym cmentarzu żydowskim. 
żegnało go liczne grono polskich działa-
czy narodowych. 

wojCieCh święs

muzeum śląska Cieszyńskiego

Fot. David L. Gray
na starym cmentarzu żydowskim w Cieszynie

Nagrobek Joachima i Gabriele Kleinbergów


