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od burmistrza 

Dobro mnoży się  
przez dzielenie!

Drodzy mieszkańcy!
przed nami jedne z najpiękniejszych 

dni w roku – Święta Bożego narodzenia. 
to czas, kiedy stajemy się dla siebie lep-
si, łagodniejsi, bardziej życzliwi. energię 
i radość czerpiemy z przyrządzania świą-
tecznych potraw i wypieków, szukania 
prezentów dla bliskich i przyjaciół. przy-
gotowujemy miejsce przy wigilijnym stole 
dla zbłąkanego wędrowca. Bardzo wielu 
z nas właśnie w tym czasie decyduje się 
wspomóc osoby potrzebujące, samotne, 
zmagające się z chorobami i przeciwno-
ściami losu. jedną z akcji, która wspiera 
takie działania, jest Szlachetna paczka.

w tym roku do inicjatywy włączył się 
urząd miejski w cieszynie. Objęliśmy 
opieką jedną z cieszyńskich rodzin. w tym 
miejscu serdecznie dziękuję wszystkim 
pracownikom, którzy odpowiedzieli na 
apel i aktywnie włączyli się w przygo-
towanie paczek dla “naszej” rodziny. 
wspólnie postaraliśmy się, aby trzy naj-
bardziej istotne potrzeby rodziny zosta-
ły zaspokojone, przygotowaliśmy także 
dodatkowe upominki dla wszystkich 
domowników. mamy nadzieję, że pomoc 
materialna, dobre myśli i emocje, jakie 
towarzyszyły nam podczas przygotowy-

wania paczki, wpłyną na realne zmiany 
w ich codzienności. 

Grudzień to też czas, w którym pogoda 
robi się coraz bardziej zimowa. zwróćmy 
uwagę zwłaszcza na potrzeby osób star-
szych i samotnych. nie bądźmy również 
obojętni na los osób bezdomnych. Bez-
domność to problem społeczny widocz-
ny również w naszym mieście. zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 r., pomoc osobom bezdom-
nym należy do zadań własnych gminy, 
która udziela pomocy w formie schro-
nienia mieszkańcom, którzy z  różnych 
powodów swoich trudności życiowych, 
zostali jego pozbawieni. na terenie na-
szego miasta funkcjonuje Schronisko dla 
osób bezdomnych – centrum edukacji 
Socjalnej przy ul. Błogockiej 30, prowa-
dzone przez stowarzyszenie pomocy 
wzajemnej „Być Razem”, w którym mogą 
zamieszkać zarówno osoby bezdomne, 
jak i osoby opuszczające zakłady karne. 
wspomniane schronisko zapewnia cało-
dobowy pobyt, wyżywienie, codzienną 
możliwość korzystania z łaźni. ponadto, 
na terenie cieszyna funkcjonuje nocle-
gownia prowadzona również przez Sto-
warzyszenie pomocy wzajemnej „Być 
Razem” przy ul. Błogockiej 30. placów-
ka jest czynna w godzinach 18:00–8:00. 
w noclegowni osoby bezdomne mogą 
skorzystać z gorącego napoju i przygo-
tować posiłek, skorzystać z prysznica, 
wymienić odzież, jak również uzyskać 
wszelkie informacje o dostępnych for-
mach pomocy.

miejsca, w których osoby bezdomne 
i potrzebujące mogą uzyskać pomoc:

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

ScHROniSkO:
centrum edukacji Socjalnej w cieszynie, 

ul. Błogocka 30, tel. 33 851 44 30
nOcLeGOwniA:
ul. Błogocka 30, tel. 501 696 311
pOSiŁek, ODzieŻ:
zakon Braci mniejszych – Franciszka-

nów, ul. Szersznika 3, tel. 33 852 43 57
ODzieŻ:
polski czerwony krzyż, ul. Rynek 6, 

tel. 33 852 01 74, 502 409 589 
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.

czas zimowy to także wzmożone ry-
zyko zatrucia się czadem. nie ignorujmy 
wskazań czujników czadu. zwracajmy 
uwagę na piece i kominki. to, czym i jak 
w nich palimy jest bardzo ważne i może 
stwarzać zagrożenie pożarowe. zgłaszaj-
my prewencyjnie niepokojące sytuacje.

inne ważne numery telefonów:
999 – pogotowie Ratunkowe;
997 – policja;
986 – Straż miejska;
112 – Służby Ratownicze. 

 gabriela 
staszkiewicz

Burmistrz Cieszyna

fot. KK fot. KK



317 grudnia 2021 miasto

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty.

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota -

Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.

J. Kasprowicz

Czas Świąt Bożego Narodzenia pełen jest  
magii i wzruszeń. Niech wypełnią nas dobre  
emocje, wspierające rozmowy, kulinarne uczty.  
Niech jest to czas odrodzenia się w nas  
najważniejszych wartości – Wiary, Nadziei  
i Miłości. Niech nas ten czas wzmocni i pozwoli 
nam odnaleźć w sobie dziecięcą ufność  
i ciekawość. Bądźmy dla siebie dobrzy, na siebie 
uważni.  
Zadbajmy, by najważniejsza była nasza obec-
ność. Dużo zdrowia i wytchnienia Państwu 
życzymy:

    
    Gabriela Staszkiewicz             
 Burmistrz Miasta Cieszyna                                                                        

    
    Remigiusz Jankowski

Przewodniczący Rady Miejskiej   
Miasta Cieszyna

Kolędowanie z małą Jetelinką 
rok 2021 w województwie śląskim zo-
stał ogłoszony rokiem górali. na jego 
zakończenie zapraszamy 26 grudnia 
o godz. 19:00 do kościoła pw. św. marii 
magdaleny na koncert kolęd w wyko-
naniu kapeli „mała Jetelinka”. wstęp 
jest bezpłatny. 

„mała jetelinka” z jaworzynki to zespół 
dziecięcy, grający i śpiewający tradycyjne 
beskidzkie pieśni. kapela od wielu lat z po-
wodzeniem występuje na różnych kon-
certach i festiwalach w kraju i za granicą. 
koncertowała m.in. podczas uroczystości 
odbywających się w Rezydencji prezydenta 
Rp w wiśle oraz w Filharmonii narodowej 
w warszawie i Akademii muzycznej w Bia-
łymstoku. każdego roku prezentują również 
pastorałki i kolędy w rożnych kościołach 
naszego regionu. 

cok

Bożonarodzeniową Cieszyna 2021, autorka: Antonina Żur.

Zwycięska kartka w konkursie na Oficjalną Kartkę

fot. mat. pras.
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zapraszamy cieszynianki do udziału w proJekcie! 

Siła bezsilnych
8 grudnia w cieszyńskim ośrodku kultury „dom narodowy” odbyła się konferencja 
Fundacji edukacyjno-rozwojowej zielone pojęcie, podczas której przedstawicielki 
organizacji przekazały główne założenia projektu „siła bezsilnych – system 
wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet”. 

niedawno informowaliśmy na łamach 
wiadomości Ratuszowych, że na terenie 
powiatu cieszyńskiego rusza dwuletni 
projekt "Siła bezsilnych – system wza-
jemnego wsparcia w ramach kręgu ko-
biet", w którym lider projektu, Fundacja 
edukacyjno-Rozwojowa zielone pojęcie, 
świadczyć będzie kompleksową i nieod-
płatną pomoc. Będą ją mogły uzyskać 
kobiety potrzebujące wsparcia w różnych 
sytuacjach kryzysowych.

 – zapraszamy kobiety potrzebujące 
wsparcia w sytuacji odczuwanej jako kry-
zysowa i obniżającej satysfakcję z życia – 
informują przedstawicielki fundacji. – nie 
pytamy o szczegóły, po prostu zadzwoń 
i zgłoś się, jeśli czujesz, że potrzebujesz 
pomocy i rozwoju.

udział zakłada nieodpłatne uczestnic-
two w wybranym sześciomiesięcznym 
cyklu tematycznym: 

Ja – niezależna finansowo – gdy kry-
zys związany jest z brakiem niezależności 
ekonomicznej i/lub trudnościami finan-
sowymi. Być może chcesz powrócić do 
pracy lub rozpocząć pracę zawodową, 
ale nie wiesz jak to zrobić? Brakuje ci 
wiedzy, umiejętności, nie wiesz jak sku-
tecznie starać się o pracę? Albo pracujesz, 
ale chciałabyś zmienić pracodawcę, tylko 
nie masz odwagi i wiedzy, by to zrobić?  
(styczeń 2022 – czerwiec 2022);

Ja – silniejsza w walce o zdrowie – 
jeśli w codziennym życiu towarzyszą ci 
utrudnienia związane z chorobą fizyczną 
czy psychiczną lub trwałą dysfunkcją, nie 
do końca potrafisz sobie z tym poradzić, 
a stan ten negatywnie odbija się na funk-
cjonowaniu twoim, twoich najbliższych 
(kwiecień 2022 – wrzesień 2022);

Ja – skuteczna w budowaniu satys-
fakcji z pracy – pracujesz, lubisz lub na-
wet kochasz to, co robisz, ale twoja praca 
związana jest z dużym stresem? udział 
w cyklu pomoże ci wzmocnić się, by praca 
naprawdę mogła dawać pełną satysfakcję 
(lipiec 2022, zakończenie: grudzień 2022);

Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi 
– gdy kryzys związany jest z trudnościami 
w relacjami z bliskimi. niewiele osób zo-
stało wyposażonych w procesie wycho-
wania w zdrowe mechanizmy budowania 
relacji. na szczęście można się tego na-
uczyć (październik 2022 – marzec 2023);

Ja – radząca sobie ze stratą – gdy 
kryzys związany jest z jakąkolwiek trudną 
stratą, stajemy w obliczu nieuchronnej 
zmiany. mamy jednak wpływ na to, czy 
ostatecznie ta zmiana nas wzmocni, czy 
osłabi. cykl ten jest dla ciebie, jeśli do-
tknęła cię strata kogoś bliskiego – śmierć, 
odejście, ale i strata dotycząca poczucia 

bezpieczeństwa – strata domu, majątku, 
pracy itp. (rozpoczęcie: styczeń 2023, za-
kończenie: czerwiec 2023);

Ja – akceptowana w społeczeństwie 
– gdy kryzys związany jest z trudnościa-
mi w funkcjonowaniu w społeczeństwie 
ze względu na poczucie odrzucenia, nie-
zależnie od przyczyny (płeć, orientacja, 
przynależność religijna lub narodowa, 
a także wygląd lub cechy osobowości (roz-
poczęcie: kwiecień 2023 – wrzesień 2023).

pomoc jest kompleksowa i obejmuje:
wykłady i warsztaty (raz w miesiącu) 

– praca nad sobą, nabywanie wiedzy 
i umiejętności;

konsultacje indywidualne – pomoc 
merytoryczna i psychologiczna (według 
zapotrzebowania: psycholog/prawnik/
księgowa/doradca zawodowy itp.);

spotkania w kręgach kobiet – wspar-
cie emocjonalne (dwa razy w miesiącu).

celem jest rzeczywista, pozytywna 
zmiana w danym obszarze życia.

udział w projekcie jest nieodpłatny. 
Organizatorzy przewidują pracę w grupach 
10-12 osobowych. Decyduje kolejność zgło-
szeń i podpisanie oświadczeń (deklaracja 
udziału, zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych, regulamin).

Szczegóły dostępne są na stronie fun-
dacji www.zielonepojecie.com, w zakładce 
„nasze projekty”.

kontakt: 
Renata weber: renia@zielone-pojecie.

com, tel. 502 310 990.
katarzyna wojciechowska: kasia@zie-

lone-pojecie.com, tel. 519 323 928.
projekt jest finansowany z Funduszy 

eOG w ramach programu Aktywni Oby-
watele – Fundusz Regionalny. 

mat. pras. / red. aB

spotkanie dla seniorów
zapraszamy na świąteczne spotkanie 
dla seniorów, które odbędzie się 21 
grudnia o godzinie 16:00 w siedzibie 
stowarzyszenia „pomocna dłoń bli-
sko ciebie” przy ul. górny rynek 12a 
w cieszynie. 

ze względu na ograniczoną ilość miejsc, 
prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa 
pod nr tel.: 798 345 902. w programie 
przewidujemy wspólne śpiewanie kolęd 
oraz wykonanie prostych ozdób świątecz-
nych. Będziemy chcieli „być bliżej”, bo 

każdy z nas potrzebuje kontaktu z dru-
gim człowiekiem, pomimo konieczności 
zachowywania dystansu. 

stoWarzyszeNie  
„pomocNa dłoń Blisko cieBie”

fot. BSK
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Młodzieżowe Laboratorium  
samorządowe 
młodzieżowe laboratorium samorzą-
dowe to skierowany do uczniów cie-
szyńskich szkół ponadpodstawowych 
projekt Świetlicy krytyki politycznej 
w cieszynie, w którym uczestnicy 
zdobędą wiedzę na temat samorzą-
du terytorialnego oraz kompetencje, 
jakie pozwolą aktywnie włączyć się 
w działania na rzecz miasta. 

w programie projektu, który potrwa 
do czerwca 2023 roku, znalazło się 15 se-
minariów poruszających m.in. tematykę 
samorządową, klimatyczną, ekonomicz-
ną i społeczną, 4 warsztaty przybliża-
jące praktyczną stronę funkcjonowa-
nia samorządu, 2 warsztaty w ramach 
wyjazdów integracyjnych, poświęcone 
skutecznemu prowadzeniu mediów 
społecznościowych i  funkcjonowaniu 
w sieci oraz wystąpieniom publicznym, 
a także praktyki dziennikarskie, w tym 
publikowanie autorskich artykułów o te-
matyce miejskiej w lokalnych mediach 
gazetacodzienna.pl oraz RedakcjaBB 
(oficjalni partnerzy projektu). 

Aby wziąć udział w projekcie, należy 
do 20 grudnia wypełnić formularz zgło-
szeniowy lub skontaktować się mailowo 
z realizatorami projektu: mlscieszyn@
gmail.com. uczestnicy projektu wyło-
nieni zostaną do 31 grudnia. 

Osoby zainteresowane projektem 
odsyłamy na stronę młodzieżowego 
Laboratorium Samorządowego na Fa-
cebooku. 

projekt młodzieżowe Laboratorium 
Samorządowe jest realizowany przez 
Świetlicę krytyki politycznej w cieszynie 
z dotacji programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Regionalny finansowanego 
przez islandię, Liechtenstein i norwegię 
w ramach Funduszy eOG. projekt Ho-
norowym patronatem objęła Burmistrz 
miasta cieszyna Gabriela Staszkiewicz. 

org.



17 grudnia 20216wydarzenia

Kalendarz Cieszyński 2022 
już dostępny!
z największą przyjemnością informujemy, że jest już dostępny kolejny rocznik 
„kalendarza cieszyńskiego”. na 310 stronach zawartych zostało 36 artykułów 
na tematy bliskie sercom miłośników regionu oraz garść wierszy. wydawcą 
współfinansowanego przez miasto cieszyn periodyku jest macierz ziemi 
cieszyńskiej. 

Dominantą „kalendarza cieszyńskie-
go” jest już tradycyjnie historia. właśnie 
dziejom regionu poświęcone jest gros 
tekstów, które podzielone zostały na dzia-
ły „Historia”, „Sylwetki” i „wspomnienia”. 
jest wśród nich kilka naprawdę interesują-
cych artykułów, wnoszących coś nowego 
do regionalnej historiografii, a przy tym 
bardzo przystępnych w odbiorze. uwagę 
zwracają zwłaszcza dwa obszerniejsze 
opracowania. Była sobie ulica… czyli rzecz 
o dawnej Głębokiej autorstwa jana paw-
ła Borowskiego to wyciąg ze zorganizo-
wanej w muzeum Śląska cieszyńskiego 
znakomitej wystawy o tym samym tytule 
(nie trzeba chyba dodawać, że sam tekst 
również jest znakomity, a przy tym bo-
gato ilustrowany). z kolei artykuł Śmierć 
kapitana cezarego Hallera pióra bez-
kompromisowego Daniela korbela, jest 

świetnie udokumentowanym studium 
z wojny polsko-czechosłowackiej z 1919 
r., obalającym przyjmowany dotychczas 
opis ostatnich chwil bohaterskiego oficera.

Lista autorów macierzowego periody-
ku wydłużyła się o dwa nowe nazwiska, 
które – mamy nadzieję – zagoszczą na 
niej na stałe. pierwsze to zajmująca się 
głównie dziejami przemysłu na Śląsku 
austriackim doktorantka uniwersytetu 
ostrawskiego hanna Grudniewska, któ-
ra w artykule cieszyńskie sentymenty 
Hermanna Gutherza (1872–1943) opisała 
związanego z naszym regionem pioniera 
cukrownictwa w… turcji. Drugie to znany 
popularyzator cieszyńskich tramwajów 
oraz autor licznych publikacji interneto-
wych maciej Dembiniok z tekstem Ekspre-
sowym wagonem motorowym do wisły, 
traktującym na temat uruchamianego 
niemalże w przededniu ii wojny świato-
wej ekspresowego połączenia kolejowego 
katowice–wisła, bijącego na głowę pod 
wszelkimi względami ówczesne kursy 
lux-torpedą. 

kolegium Redakcyjne dąży do wskrze-
szenia goszczącego na łamach periodyku 
przez wiele lat działu „etnografia”. w naj-
nowszej edycji periodyku znalazł się tylko 
jeden taki artykuł, ale za to bardzo dobry 
– Śmierć i pogrzeb w kulturze pruchnej 
autorstwa psychologa i historyka z uni-
wersytetu jagiellońskiego jakuba Skałki, 
który w zeszłym roku z czytelnikami „ka-
lendarza” zapoznał się obrazoburczym tek-
stem o perspektywach macierzy. periodyk 
kontynuuje współpracę z władysławem 
m. Żaganem, publikując drukiem jeden 
z artykułów zamieszczonych wcześniej 
na jego blogu „principatus teschinensis 
– księstwo cieszyńskie”, zatytułowany 
Splendor piastów cieszyńskich. nie udało 
się, póki co, rozwinąć działu „publicysty-
ka” – wciąż poszukiwane są dobre, mocne 
pióra, które chciałyby się wypowiedzieć 
na bieżące tematy istotne dla miasta 
i regionu (ale apolitycznie!). w „Różno-
ściach” za to zagościły dwa ważne spra-
wozdania – z prac na nowym cmentarzu 

Żydowskim w cieszynie (autorstwa ich 
inicjatorki i koordynatorki ireny French) 
oraz z projektu „cieszyńskie podziemia 
na bis” realizowanego w ramach budżetu 
obywatelskiego na rok 2019 (autorstwa 
jego wnioskodawcy wojciecha Święsa). 

„kalendarz cieszyński 2022” nabyć 
można w cieszyńskim centrum informacji 
w budynku ratusza, kasie muzeum Śląska 
cieszyńskiego, księgarni „piastowskiej”, 
a nade wszystko w siedzibie wydawcy 
– macierzy ziemi cieszyńskiej przy ul. 
Stalmacha 14. Spotkania promocyjne 
„kalendarza cieszyńskiego 2022” (na 
których także będzie można go nabyć 
w dobrej cenie) odbędą się w piątek 17 
grudnia o godz. 17:00 w sali konferencyj-
nej książnicy cieszyńskiej (na promocji 
prezentowane będą również pozostałe 
regionalne kalendarze) oraz we wtorek 
21 grudnia o godz. 17:00 w sali audiowi-
zualnej muzeum Śląska cieszyńskiego 
(połączone z promocją 23. tomu „pamięt-
nika cieszyńskiego”). 

Wojciech ŚWięs
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„kalendarza 
cieszyńskiego 2022”: 
– 17 grudnia (piątek) 
o godz. 17:00 w sali 

konferencyjnej 
książnicy cieszyńskiej; 
 – 21 grudnia (wtorek) 

o godz. 17:00 w sali 
audiowizualnej muzeum 

Śląska cieszyńskiego.

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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muzeum drukarstwa zaprasza w swe progi 

Grudniowy rozruch maszyn
muzeum drukarstwa zaprasza w swe progi! w ostatnim miesiącu 2021 roku 
miasto cieszyn i stowarzyszenie muzeum drukarstwa w cieszynie zapraszają na 
"grudniowy rozruch maszyn w muzeum drukarstwa". w tym czasie zwiedzanie 
wyremontowanego obiektu jest bezpłatne. 

zwiedzanie odbywa się tylko z prze-
wodnikiem, wejścia o pełnych godzinach:

od wtorku do piątku: o 15:00, 16:00 
i 17:00; 

w soboty i niedziele: o 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 i 16:00. 

w poniedziałki, w Święta Bożego naro-
dzenia (24-26 grudnia) oraz w Sylwestra (31 
grudnia) obiekt będzie nieczynny.

w związku z ograniczeniami, jednorazo-
wo muzeum Drukarstwa może zwiedzać 
grupa do 15 osób. zgodnie z aktualnymi 
rozporządzeniami ministerstwa zdrowia, 
w pomieszczeniach zamkniętych obowią-
zują maseczki.

w przyszłym roku obiekt będzie pro-
wadzony w normalnym trybie przez za-
mek cieszyn we współpracy z muzeum 
Drukarstwa. 

red. aB

VI Międzynarodowy Festiwal Chórów im. J. Świdra
od 10 do 12 grudnia odbywał się w cie-
szynie vi międzynarodowy Festiwal 
chórów im. Józefa Świdra. 

jak co roku w ramach imprezy zorga-
nizowano konkurs chóralny, który oceni-
ło jury w składzie: prof. dr hab. Dariusz 
Dyczewski, Akademia Sztuki w Szczeci-
nie – przewodniczący jury; prof. dr hab. 
izabella zielecka-panek, uniwersytet 
Śląski w katowicach; prof. dr hab. mar-
cin Tomczak, akademia muzyczna im. s. 
moniuszki w Gdańsku; prof. dr hab. mi-
lan kolena, Akademia Sztuk Scenicznych 
w Bratysławie.

jury dziękowało organizatorom za 
podjęcie cennej inicjatywy kontynuowa-
nia międzynarodowego Festiwalu muzyki 
im. józefa Świdra, dzięki czemu możemy 
ciągle wspominać postać profesora józe-
fa Świdra, przez liczne lata związanego 
z cieszynem nauczyciela, kompozytora, 
społecznika, przyjaciela młodzieży, któ-
rego wkład w rozwój polskiej i światowej 
literatury chóralnej jest niepodważalny 
i ponadwymiarowy.

warto zauważyć, że oprócz konkursu 
stacjonarnego zorganizowano również 
koncert on-line, w którym wystąpiło 7 

chórów, a Grand prix otrzymał pSm “Swara 
wadhana” uny, z indonezji pod dyrekcją 
Lukasa Gunawan arga rakasiwiego.

w ramach konkursu stacjonarnego oce-
niono 8 chórów z całej polski. przyznano 
złote, srebrne i brązowe dyplomy oraz liczne 
nagrody specjalne. i zastępca Burmistrza 
miasta cieszyna krzysztof kasztura miał 
przyjemność wręczyć nagrodę specjalną za 
najlepsze wykonanie utworu prof. józefa 
Świdra – nagrodę pieniężną (3 000 zł) oraz 
puchar Burmistrza miasta cieszyna, którą 
otrzymał zabrzański chór młodzieżowy 
„Resonans con tutti”, pod dyrekcją Arleny 
Różyckiej-Gałązki i waldemara Gałązki za 
kompozycję józefa Świdra „mARSz”. za-
brzański chór otrzymał również Grand 
prix całego Festiwalu – puchar Rektora 
uŚ w katowicach, statuetkę Grand prix 
Fundacji józefa Świdra oraz nagrodę pie-
niężną w wysokości 10 000 zł.

wszystkim nagrodzonym chórom ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy za przy-
jazd do cieszyna. pełny protokół konkursu 
dostępny jest na profilu Facebook – the 
prof. józef Świder international Festival 
Of music. 

łukasz kazimieroWicz, NaczelNik Wydz. kpm

fot. JK

fot. JK
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175 lat browaru
10 grudnia w teatrze im. a. mickiewicza odbyła się gala jubileuszowa 175-lecia 
browaru zamkowego cieszyn. w uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, 
a także obecni i byli pracownicy browaru. nie zabrakło wspomnień, historii, 
podsumowań tego, co było, opowieści o tym, co jest i deklaracji tego, jakie są plany 
jubilata na przyszłość. 

Osoby, które wystąpiły na scenie teatru 
im. A. mickiewicza przedstawiły browar – 
jego historię, istotę i potencjał – z różnych 
perspektyw. i tak krótką historię tego miej-
sca zaprezentował znany i ceniony historyk 
dr michael morys twarowski, niezwykle 
interesujące prezentacje dotyczące Fabryki 
win i Likierów w Błogocicach przedstawili 
Łukasz czajka (autor bloga blog.czajkus.
com) oraz Bartosz paluszkiewicz (autor 
strony przedwojenne Restauracje, Bary 
i kawiarnie). O szczegółach na temat 
swojej pracy w Browarze zamkowym 
cieszyn opowiedzieli również Dominik 
Szczodry, główny piwowar browaru oraz 
michał peschak, odpowiedzialny za mar-

keting marki. wśród wielu gości znaleźli 
się również: Burmistrz miasta cieszyna 
Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz czeskie-
go cieszyna Gabriela Hřebačková, wójt 
Gminy Dębowiec tomasz Branny, a także 
jan Błachowicz, ambasador marki noszak.

Browar zamkowy w cieszynie to najdłu-
żej nieprzerwanie funkcjonujący browar 
w polsce. został wybudowany w 1846 roku 
przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka 
Habsburga. piwo wytwarzane w cieszyń-
skim browarze szybko zdobyło ogromną 
popularność i gościło na stołach nie tylko 
księstwa cieszyńskiego, ale także całej 
monarchii habsburskiej. zachęceni tym 
sukcesem, Habsburgowie założyli kolejny 

browar w Żywcu. przed i wojną światową 
zakład połączono z Fabryką win i Likie-
rów w Błogocicach. po 1918 roku browar 
znacjonalizowano, a po 1945 roku (warto 
zaznaczyć, że w czasie ii wojny światowej 
zakład nie zaprzestał produkcji!) został 
włączony w skład Bielskich zakładów 
piwowarsko-Słodowniczych, a następnie 
zakładów piwowarskich w Żywcu. w la-
tach 90. browar został sprywatyzowany 
i zakupiony (wraz z browarem żywieckim) 
przez koncern Heineken. w ubiegłym roku 
100% akcji browaru od Grupy Żywiec na-
była firma Felix investments.

Dziś Browar zamkowy cieszyn to nie 
tylko produkcja piw rzemieślniczych – 
miejsce to jest również żywym muzeum. 
część zabudowań wykorzystywana jest 
na prezentację procesów produkcji piwa 
i historii browaru oraz na realizację wy-
darzeń kulturalnych. niedostępna dla 
zwiedzających jest jedynie fermentow-
nia, gdyż fermentacja przeprowadzana 
jest tam w otwartych kadziach.

Życzymy Browarowi zamkowemu cie-
szyn wielkich sukcesów, realizacji wszyst-
kich planów i spełnienia marzeń. Stu lat 
nie wypada życzyć instytucji, która ma 
ich już 175. Życzymy więc co najmniej 
300 kolejnych lat! 

aB

Pracownicy Browaru Zamkowego Cieszyn, fot. Krzysztof Puda.

cieszyńskie kluby sportowe – tkkF ogniwo – uzupełnienie
w poprzednim wydaniu wiadomości 

Ratuszowych (wR nr 24 z dnia 3 grudnia 
2021) ukazał się artykuł o historii i dzia-
łalności tkkF "OGniwO" cieszyn.

z przykrością informujemy, że w wyniku 
skrócenia tekstu przez redakcję usunięte 
zostało ważne zdanie dotyczące począt-
ków działalności klubu i zaangażowanych 

w te działania osób. publikujemy więc 
skrócone zdanie w całości.

"kilkanaście lat później grupa entuzja-
stów na czele z jerzym wrońskim przyjęła 
mocno zaniedbane trzy korty znajdujące 
się tuż obok basenu kąpielowego. przy 
remoncie kortów pracowało prze-
szło 100 członków. dużą rolę w tych 
pracach odegrali: dyrektor wprd 
pan romuald kowalczyk, ryszard 
piskorczyk czy eugeniusz wąsowicz. 
Oficjalne otwarcie kortów nastąpiło 22 
lipca 1976 roku, a klub tkkF OGniwO 
zarejestrowano w roku 1977."

za zaistniałą sytuację przepraszamy. 
redakcja WiadomoŚci ratuszoWychfot. TKKF OGNIWO Cieszyn
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w skrócie

dyrektor mzd złożył 
wypowiedzenie

w związku ze złożeniem wypowiedze-
nia przez dyrektora miejskiego zarządu 
Dróg p. zbigniewa kubalę, od 18 grudnia 
funkcja osoby pełniącej obowiązki dy-
rektora zostanie powierzona na okres 
3 miesięcy pani katarzynie Skotnickiej, 
kierownik Działu Organizacyjnego miej-
skiego zarządu Dróg.

w tym czasie zostanie przeprowadzo-
ny konkurs na dyrektora tej jednostki. 
Ogłoszenie o pracę zostanie zamiesz-
czone w Biuletynie informacji publicznej 
miasta cieszyna.

kk

nasadzono nowe 
drzewa i krzewy

w cieszynie na terenie zieleni komu-
nalnej nasadzono nowe drzewa i krzewy. 
nowe nasadzenia pojawiły się w 29 loka-
lizacjach. posadzonych zostało 46 drzew 
i krzewów za łączną kwotę 49775,69 zł 
m.in. na ul. kwiatowej, ul. mała Łąka, 
ul. Staffa, ul. Sadowej, ul. Frysztackiej, 
ul. Bielskiej i ul. korfantego.

nasadzenia przeprowadził zakład 
urządzania, utrzymania zieleni Sp. 
z o.o. z Dzięgielowa.

 kk

termomodernizacja 
przedszkola nr 1

trwa termomodernizacja przedszkola 
nr 1 w cieszynie. Dotychczas pokryto 
koszty projektowe oraz prac związanych 
z założeniem c.O. w pomieszczeniu stry-
chowym, przeznaczonym do adaptacji 
(ok. 9000 zł). 

zarezerwowano środki dla wykonawcy 
na ten rok kalendarzowy w wysokości 
100.000 zł. Reszta kwoty została prze-
niesiona na rok kolejny.

w tym roku ponadto w tej placówce 
wykonano:

 – wymianę paneli podłogowych w sali 
zajęć – 2864 zł brutto;

 – wymianę paneli podłogowych 
w gabinecie – 1300 zł brutto;

 – malowanie ścian ze szpachlowa-
niem, akrylowaniem i uzupełnianiem 
ubytków w dwóch salach zajęć dydak-
tycznych (tygrysy i misie), na koryta-
rzy na parterze i na piętrze, na klatce 
schodowej, w gabinecie i w piwnicy. 

 kk

Bistro Stacja SCI  
otwarte! 
13 grudnia oficjalnie otwarto bistro „stacja sci” na 
cieszyńskim dworcu. to pierwsze przedsięwzięcie 
wspierające działalność Fundacji adonai – grupy ludzi, 
dla których priorytetem jest niesienie pomocy osobom 
starszym, niepełnosprawnym, a także wszystkim tym, 
którzy w tych trudnych czasach stracili sens działania, 
bez względu na wiek.

Bistro na Dworcu cieszyn ruszyło 
pełną parą 14 grudnia. Serwuje śniada-
nia, obiady, a na deser pyszne ciacha. 
w zimowe dni rozgrzewa aromatyczną 
herbatą, smaczną kawą i czekoladą na 
gorąco. Otwarcie Bistro "Stacja Sci" to nie 
jedyna okazja do świętowania. 13 grudnia 
wystartowała również Fundacja ADOnAi.

podziękowania za wsparcie, czas i do-
bre słowo i zastępcy Burmistrza złożyła 
prezes ewa kocurek-muszyńska. podzię-
kowania trafiły również do osób, które 
tworzą dziś ekipę Stacji Sci oraz osób 
wspierających i przyjaciół, których w tak 
ważnym dniu nie mogło zabraknąć, m.in. 
w stronę Ośrodka wsparcia ekonomii 
Społecznej w Bielsku-Białej oraz marii 

Sobieckiej, która w urzędzie miejskim 
w cieszynie obejmuje stanowisko ds. or-
ganizacji pozarządowych, osób starszych 
i niepełnosprawnych.

wszystko wskazuje na to, że dzisiejszy 
dzień jest dopiero początkiem działań. 
Fundacja myśli już o stworzeniu miejsca 
dla seniorów – domu, do którego osoby 
starsze będą mogły przyjść, porozmawiać, 
podzielić się swoim doświadczeniem ży-
ciowym, rozwijać swoje pasje i realizować 
się tak, jak tylko tego pragną.

trzymamy kciuki, żeby liczba 13 oka-
zała się dla Fundacji ADOnAi szczęśliwa 
i przynosiła same dobre informacje i wy-
darzenia. 

Bsk

fot. BSK

fot. BSK
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Za nami Cieszyński Miting Pływacki
21 listopada na pływalni mosir w ryb-
niku klub sportowy mariosport zor-
ganizował 8. edycję zawodów z cyklu 
„cieszyński miting pływacki”. pomimo 
panującej w kraju pandemii i obostrzeń 
związanych z organizacją imprez, udało 
im się zorganizować zawody na bardzo 
wysokim poziomie. 

w zawodach wystartowało blisko 250 
zawodników z 26 klubów, rywalizacja zo-
stała podzielona na dwa bloki zawodów 
według wieku uczestników. zawody przy-
ciągnęły wiele klubów, w tym zawodni-
ków z klubu LSk Frýdek-místek. pływacy 
rywalizowali w 12 konkurencjach na dy-

stansach od 25 do 200 metrów. emocji 
oraz sportowej rywalizacji z pewnością 
nie brakowało. najlepsi zawodnicy zostali 
wyróżnieni, otrzymując pamiątkowe me-
dale oraz dyplomy. Ogromne gratulacje 
dla wszystkich zawodników naszego klu-
bu, życzymy również dalszych sukcesów 
w kolejnych zawodach!

Szczegółowe wyniki znajdują się na 
naszej stronie internetowej www.mario-
sport.pl. cieszyński miting pływacki jest 
współfinansowany ze środków Gminy 
cieszyn. 

ks mariosport/red. aB

w skrócie

paulina kubaszczyk 
zajęła 27 miejsce

w dniach 4-5 grudnia w Bolonii odby-
ły się mistrzostwa Świata w pole sport 
(akrobatyka powietrzna – taniec na pio-
nowym drążku). udział w nich wzięła 
paulina kubaszczyk, która w związku 
z wyjazdem na mistrzostwa otrzymała 
stypendium sportowe celowe miasta 
cieszyna.

zawodniczka pochodząca z cie-
szyna startowała w kategorii Senior 
woman competitives, w której zajęła 
27 miejsce. 

 Ws

lodowisko zaprasza!
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.

 Ws

więcej sportu na 
sport.cieszyn.pl

przypominamy, że informacje o bie-
żących wydarzeniach sportowych 
i rekreacyjnych znajdują są na stronie 
sport.cieszyn.pl oraz na Facebooku 
sportowycieszyn.

zachęcamy kluby i stowarzyszenia 
do aktualizowania treści na swoich stro-
nach oraz o przekazywanie informacji 
do wydziału Sportu na adres e-mail: 
sport@um.cieszyn.pl.

 Ws

FAScynujący 
mecz hokeja 
18 grudnia o godzinie 18:00 w Hali widowiskowo-
sportowej im. cieszyńskich olimpijczyków odbędzie 
się charytatywny Fascynujący mecz hokeja na lodzie, 
organizowany przez Fundację Fascynujący Świat dziecka. 

w planie wiele atrakcji, a jedną z nich 
jest mecz hokeja pomiędzy Rally team 
i Reprezentacją Artystów polskich. w cie-
szynie zobaczymy między innymi takie 
gwiazdy jak Bogdan kalus, Adam Grzan-
ka, jan kliment, gen. Roman polko, jarek 
Szeja, marcin Szeja, Dariusz poloński czy 
andi mancin. 

celem tegorocznego Fascynującego 
meczu Hokeja na Lodzie 2 będzie zbiórka 

pieniędzy na reaktywację świetlicy środo-
wiskowej "Szczęśliwy Start". Świetlica ta 
to dla wielu dzieci szansa na normalną 
codzienność i szczęśliwy start w dalsze 
życie. Dzieci, które będą uczęszczały na 
świetlicę, otrzymają kompleksowe wspar-
cie – w nauce, wychowaniu, życiu społecz-
nym. impreza została objęta honorowym 
patronatem Burmistrz miasta cieszyna. 

org. / red. aB

fot. Klub Sportowy MarioSport
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cieszyńskie kluby sportowe 

Klub Sportowy stela cieszyn 
klub sportowy stela cieszyn został za-
łożony w 2016 roku, zaraz po rozpadzie 
mosir cieszyn. założycielami klubu byli 
pasjonaci oraz trenerzy koszykówki. 
klub ma na celu kontynuacje działań 
sportowych związanych z koszykówką 
dla osób w różnym wieku. 

SteLA w swoich działaniach ma za za-
danie prowadzenie profesjonalnych tre-
ningów koszykarskich dla młodzieży oraz 
dorosłych, wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu, propagowanie 
wszelkich form aktywności ruchowej. waż-
ne jest również propagowanie aktywnego 
wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych 
w formie regularnego uprawiania sportu 
oraz rywalizacji sportowej w duchu fair 
play. klub stawia na promowanie dorobku 
sportowego mieszkańców miasta cieszyn 
oraz członków Stowarzyszenia w kraju i za 
granicą. Logo SteLA cieszyn składa się 
z barw oraz elementu wieży piastowskiej 
nawiązujących do miasta cieszyn.

klub Sportowy w swoim dorobku ma 
wiele osiągnięć takich jak:

organizacja cyklicznej imprezy spor-
towej 3x3 Streetball piknik, która ma na 
celu promowanie dyscypliny olimpijskiej 
FiBA 3x3;

organizacja cyklicznych zajęć sporto-
wych oraz warsztatów „SteLAku, nie pu-
dłuj” – zajęcia mają na celu propagowanie 
zdrowego trybu życia oraz zapobieganie 
patologiom społecznym; 

czynny udział w rozgrywkach Śląskiego 
związku koszykówki w każdych kategoriach 
wiekowych, w których klub osiąga wysokie 
wyniki - m.in. coroczne miejsca na podium 
w Śląsko-Opolskiej Lidze, a także awanse 
do ćwierćfinałów mistrzostw polski;

indywidualne osiągnięcia zawodników: 
misztal kajetan – reprezentant kadry Ślą-
ska i reprezentant kadry polski; Holisz 
nikodem, Santarius jeremiasz, kuczera 
Samuel, Botorek Oliwier – reprezentanci 
kadry Śląska, Botorek Oliwier – reprezen-
tant kadry Śląska;

współpraca z ministerstwem Sportu 
i turystyki oraz polskim związkiem koszy-
kówki w programach Szkolnych młodzieżo-
wych Ośrodkach koszykówki „SmOk” oraz 
koszykarskich Ośrodkach Szkoleniowych 
młodzieży „kOSm”;

organizacja imprez charytatywnych 
„GRAmy dla jasia” oraz „GRAmy dla kingi” 
dzięki którym klub bezinteresownie po-
mógł w zdobyciu funduszy na ich leczenie 
oraz rehabilitację;

organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady 
młodzieży w koszykówce Dziewcząt; 

udział w dużym projekcie juniornBA 
projekt Basket polska, w którym zawod-
nicy SteLA cieszyn biorą udział pod szyl-
dem drużyn nBA i jest objęta patronatem 
oraz współpracą z drużyną ze Stanów 
zjednoczonych.

Obiekty, z których korzysta klub, to 
hala sportowa oraz sala sportowa Szko-
ły podstawowej nr 2 w cieszynie, Hala 
uniwersytetu Śląskiego w cieszynie oraz 
sala sportowa Szkolnego Schroniska mło-
dzieżowego przy Al. Łyska 21 w cieszynie. 
Głównymi celami klubu na przyszłość jest 
kontynuacja organizowanych wydarzeń oraz 
szkolenie koszykarskie na jak najwyższym 
poziomie, aby zawodnicy mieli możliwość 
kontynuacji swojej kariery na szczeblach 
ii ligowych, i  ligowych oraz ekstraklaso-
wych rozgrywkach. istotne jest również 
szkolenie trenerów, aby zwiększać umie-
jętności oraz wiedzę z tematu szkolenia 
sportowego, które w dzisiejszych czasach 
zmienia się dynamicznie. klub Sportowy 
SteLA cieszyn dąży również do rozwinię-
cia stowarzyszenia w większą działalność 
sportową, w celu pozyskiwania partnerów 
do rozwoju klubu.

na ten moment kadra trenerska liczy 
4 osoby:

jacek Bortliczek – trener koszykówki;
Stanisława Bortliczek – trener koszykówki;
Szymon kałuża – trener koszykówki;
paweł Łysień – trener koszykówki.
Oprócz kwalifikacji trenerskich kadra 

ma również inne kwalifikacje, które współ-
działają z posiadanymi umiejętnościami 
i zwiększają standard szkolenia sporto-

wego w różnych dziedzinach pedagogicz-
nych, organizacyjnych w wydarzeniach 
oraz organizowanych zajęciach, kolonii, 
półkolonii, obozów sportowych, zajęć in-
dywidualnych.

Oferta obejmuje:
szkolenie ogólnorozwojowe z elemen-

tami koszykówki dla najmłodszych od 6 
do 9 lat;

szkolenie z zakresu koszykówki dla 
młodzieży od 10 do 17 lat;

szkolenie dla dorosłych iii Liga od 18 
roku życia;

szkolenie dla grup amatorskich;
organizacja imprez sportowych;
organizacja półkolonii, kolonii oraz 

obozów sportowych;
wyjazdy integracyjne z elementami 

szkolenia sportowego;
organizacja wydarzeń sportowych pro-

mujących dyscyplinę koszykówki;
organizacja imprez charytatywnych;
organizacja imprez sportowych na 

szczeblu ogólnopolskim.
zarząd Stowarzyszenia Sportowego 

SteLA cieszyn składa się z trzech osób:
prezes – paweł Łysień
wiceprezes – Szymon kałuża
Sekretarz – jacek Bortliczek 

kluB sportoWy stela cieszyN / red. mt

Kontakt: 
Tel.: +48 511 917 047 / +48 514 914 662 
E mail: stelabasket810@gmail.com 
Facebook: STELA Cieszyn 
Strona internetowa: basket.cieszyn.pl

fot. Klub Sportowy STELA Cieszyn
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Zachęcamy do pobrania 
bezpłatnej aplikacji na telefon 

WYWOZIK CIESZYN dającej dostęp 
do informacji m.in.o terminach 

odbioru odpadów

ZREALIZOWANO W RAMACH PROJEKTU "KULTURA 
SEGREGACJI" PROWADZONEGO PRZEZ REKOPOL 

EKO-STELA SP. Z O.O.                                                                                         
TEL 503-933-206,  338580075                                       
WWW.EKOSTELA.PL                                  
biuro.ekostela@gmail.com

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA PRZY UL. 3MAJA 18 CZYNNY :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PONIEDZIAŁEK OD 14 :00 DO 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ŚRODA OD 8:00 DO 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PIĄTEK OD 8:00 DO 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA OD 9:00 DO 13:00 

Środa – obejmuje ulice

Akacjowa, Al. Piastowska, Bażancia, Bednarska, Bobrecka, Bóżnicza, Browarna, Bukowa, Chrobrego, Cienciały, Czarny Chodnik (bez nr 2, 3), Dojazdowa, Dombke, Dworcowa, Dworkowa, 
Dzika, Folwarczna, Fredry, Frysztacka, Gajowa, Głęboka, Gołębia, Górny Chodnik, Gruntowa, Hażlaska, Heczki, Jabłonna, Jodłowa, Kiedronia, Kochanowskiego, Kominiarska, Kopernika, 

Kościelna, Kluckiego, Kręta, ks. Janusza, Langera, Leśna, Ligonia, Ładna, Łanowa, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Makowa, Majowa, Mała Łąka, Matejki, Miodowa, Mennicza, Mokra, Mostowa, 
Motelowa, Motokrosowa, Nad Olzą, Nowe Miasto, Olszaka, pl. Dominikański, pl. Słowackiego, pl. Św. Krzyża, pl.Teatralny, Pochyła, Pod Skałką, Pokoju, Poprzeczna, Radosna, Ratuszowa, 

Regera, Rzeźnicza, Rynek, Sarnia, Schodowa, Sejmowa, Singera, Spadowa, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Stary Targ, Stokowa, Stroma, Szeroka, Szersznika, Szewczyka, Śrutarska, Topolowa, 
Trzech Braci, Wałowa, Wysoka, Zadworna, Zagrodowa, Zaleskiego, Zamkowa, 3 Maja,  Przykopa, pl. Wolności

Czwartek – obejmuje ulice

Al. Łyska, Al. Raszki, Beskidzka, Bielska (od skrzyżowania z ul. Wiślańską), Błogocka, Braci Miłosiernych, Brodzińskiego, Bucewicza, Bursztynowa, Cegielniana, Chłodna, Dąbrowskiego, Długa, 
Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Jaworowa, Jordana, Kantora „Bolko”, Kasprowicza, Kasztanowa, Kątowa, Kępna, Krańcowa, Kraszewskiego, Kresowa, Krótka, 
Legionu Śląskiego, Liburnia, Łowiecka, Miarki, Miła, Mleczna, Młyńska Brama, Myśliwska, Odległa, Ogrodowa, Olchowa, Orkana, Orla, Orzeszkowej, Otwarta, Piesza, Piękna, pl. Kościelny, 

pl.Poniatowskiego, Pograniczna, Południowa, Prosta, Prusa, Przerwy-Tetmajera, Puńcowska, Ptasia, Rajska, Reymonta, Rolna, Równa, Sarkandra, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, 
Spacerowa, Stalmacha, Stawowa, Śnieżna, ks. Świeżego, Towarowa, Tuwima, Wesoła, Wielodroga, Widokowa, Wiosenna, Wiślańska, Wojska Polskiego, Zakątek, Żeromskiego

TERMIN PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE 
W 2022:

I kwartał – 15 kwietnia 2022 r.
II kwartał – 15 lipca 2022 r.

III kwartał – 15 października 2022 r.
IV kwartał – 15 stycznia 2023 r.

Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) będzie odbywał się z nieruchomości:
– zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie zgodnie z kolorem danego rejonu,

– zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – jeden raz w tygodniu; bloki – dwa razy w tygodniu,
– na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeden raz na 

miesiąc (mieszkańcy powinni telefonicznie poinformować firmę wywozową o wystawieniu odpadów),
– niezamieszkałych (w tym z nieruchomości mieszanych w części niezamieszkałej) – według zadeklarowanej częstotliwości (1 raz na m-c – 

odbiór w pierwszym tygodniu miesiąca, 2 razy na m-c – odbiór w pierwszym
I trzecim tygodniu miesiąca, 3 razy na m-c – odbiór w pierwszym, drugim i trzecim tygodniu miesiąca, 4 razy na m-c – odbiór w pierwszym, 

drugim, trzecim i czwartym tygodniu miesiąca), w przypadku większej częstotliwości – po uzgodnieniu z firmą wywozową.

                                                                                                            
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tel.33 4794-273, 275, 276, 278
Strona internetowa:

www.um.cieszyn.pl/smieci

Poniedziałek – obejmuje ulice

Bielska (do skrzyżowania z ul. Wiślańską), Bobka, Bociania, Bogusławskiego, Chemików, Chopina, Czereśniowa, Czytelni Ludowej, Dębowa, Dolna, Dyboskiego, Filasiewicza, Gawlasa, 
Graniczna, Hławiczki, Jaskółcza, Kamienna, Karłowicza, Kołłątaja, Kossak-Szatkowskiej, Kościuszki, Krucza, Kukułcza, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łabędzia, Macierzy Szkolnej, Matusiaka, 
Milaty, Moniuszki, Morelowa, Na Wzgórzu, Niemcewicza, Orzechowa, Paderewskiego, Polna, Przechodnia, Przepiórcza, Przybosia, Sadowa, Sienna, Skrajna, Skrzypka, Słowicza, Sokola, 

Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Staffa, Staszica, Szymanowskiego, św. Jerzego, Stryi, Ustrońska, Węgielna, Wiśniowa, Wronia, Żurawia

Wtorek – obejmuje ulice

Barteczka, Benedyktyńska, Borsucza, Brożka, Chabrów, Cicha, Czarny Chodnik (nry 2,3), Działkowa, Filipowicza, Fiołków, Garncarska, Gminna, Goździków, Górna, Górny Rynek, Hallera, 
Hajduka, Hulki Laskowskiego, Irysów, Jałowcowa, Jaskrów, Jelenia, Jeżowa, Kajzara, Kargera, Katowicka, Kłosów, Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Krokusów, Królicza, Grodeckiego, ks. 
Trzanowskiego, ks. Tomanka, Kubisza, Letnia, Limanowskiego, Lisia, Łagodna, Mała, Michejdy, Miedziana, Mickiewicza, Morcinka, Mysia, Narcyzów, Nasturcji, Nikła, Osiedlowa, Owocowa, 
Pikiety, pl. Londzina, Popiołka, Północna, Powstańców Śląskich, Przepilińskiego, Pszenna, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Rudowska, Skośna, Solna, Stawowa (nry 57B, 59A, 59E, 
63A) Stokrotek, Strzelców Podhalańskich, Szarotka, Szybińskiego, Śniegonia, Tysiąclecia, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wierzbowa, Wietrzna, Wiewiórcza, Wilcza, Wrzosów, Wyspiańskiego, 

Wyższa Brama, Zaciszna, Zajęcza, Zamarska, Zielona, Złota, Żniwna, Żwirki i Wigury

MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

ZMIESZANE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH – 2022 rok
Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

Strona 1
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W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ODBIERANE BĘDĄ WEDŁUG 
KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ – TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU 
FIRMIE WYWOZOWEJ. NAJPÓŹNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYM ODBIOREM.                                                                                                                                                     
W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ODBIERANE BĘDĄ 1 RAZ NA ROK – 
TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU FIRMIE WYWOZOWEJ 
NAJPÓŹNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYM ODBIOREM, W TERMINIE ZGODNYM Z 
HARMONOGRAMEM.

ODBIERANE BĘDĄ Z NIERUCHOMOŚCI W ILOŚCI LIMITOWANEJ – 1 M3 NA ROK 
KALENDARZOWY - PO WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU ZLECENIA FIRMIE WYWOZOWEJ.

Odbiór odpadów komunalnych segregowanych odbywać się będzie z nieruchomości:
– zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie z kolorem rejonu,

– zamieszkałych wielolokalowych – jeden raz w tygodniu; bloków – dwa razy w tygodniu (przy czym w każdy poniedziałek danego tygodnia),
– niezamieszkałych (w tym z nieruchomości mieszanych w części niezamieszkałej) – jeden raz w miesiącu, wyłącznie w ilości określonej w deklaracji zgodnie

z kolorem rejonu (po uzgodnieniu terminu odbioru z firmą wywozową),
– na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeden raz na miesiąc.

Zapełnione worki należy wystawić przed posesję przed godz. 6:00.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek nakleić jeden kod kreskowy na każdy worek z segregacją.

Odbiór bioodpadów (stanowiących odpady komunalne) odbywać się będzie z nieruchomości:
– zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie,

– zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej poza centrum miasta – jeden raz w tygodniu,
– zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej zlokalizowanej w centrum miasta oraz bloków – dwa razy w tygodniu,

– niezamieszkałych (w tym z nieruchomości mieszanych w części niezamieszkałej) – jeden raz w miesiącu, wyłącznie w ilości określonej w złożonej deklaracji,
– na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeden raz na dwa tygodnie.

REJON III – obejmuje ulice

Barteczka, Bednarska, Bobrecka, Bóżnicza, Brodzińskiego, Browarna, Bobka, Cegielniana, Chrobrego, Czarny Chodnik, Dyboskiego, Dworkowa, Działkowa, Filipowicza, Fredry, Głęboka, Hulki 
Laskowskiego, Kajzara, Kiedronia, Kluckiego, Kochanowskiego, Kominiarska, Konopnickiej, Kościuszki, Limanowskiego, Łagodna, Mała, Matejki, Mennicza, Michejdy, Miedziana, Milaty, 
Młyńska Brama, Nikła Nowe Miasto, Olszaka, Pikiety, pl. Dominikański, pl. Słowackiego, pl. św. Krzyża, pl. Teatralny, Pochyła, Pokoju, Powstańców Śląskich, Przepilińskiego, Przykopa, 

Ratuszowa, Regera, Rynek, Sarkandra, Schodowa, Sejmowa, Skośna, Skrzypka, Spadowa, Spokojna, Srebrna, Stary Targ, Stawowa, Stroma, Szeroka, Szersznika, Szewczyka, Śrutarska, Trzech 
Braci, Wiejska, Wierzbowa, Wietrzna, Zaciszna, Zaleskiego, Zamarska, Zamkowa, Zielona, Złota, Żwirki i Wigury

REJON IV – obejmuje ulice

Al. Łyska, Bażancia, Beskidzka, Błogocka, Borsucza, Chabrów, Cicha, Dąbrowskiego, Długa, Dobra, Fiołków, Goździków, Graniczna, Grodeckiego,  Hallera, Irysów, Jałowcowa, Jaskrów, Jasna, 
Jastrzębia, Jaworowa, Jelenia, Jeżowa, Kantora „Bolko”, Kasprowicza, Kasztanowa, Katowicka, Kłosów, Krańcowa, Kresowa, Krokusów, Królicza, Krótka, Legionu Śląskiego, Letnia, Lisia, 

Łowiecka, Majowa, Miła, Mysia, Myśliwska, Narcyzów, Nasturcji, Odległa, Orkana, Orla, Orzeszkowej, Osiedlowa, Otwarta, Owocowa, Piesza, pl. Poniatowskiego, Pograniczna, Południowa, 
Północna, Prosta, Prusa, Przerwy-Tetmajera, Pszenna, Ptasia, Puńcowska, Rajska, Reymonta, Równa, Rudowska, Sikorskiego, Spacerowa, Stokrotek, Strzelców Podhalańskich, Szarotka, 

Śniegonia, Tomanka, ks. Trzanowskiego, Tulipanów, Tysiąclecia, Wąska, Widokowa, Wiewiórcza, Wilcza, Wrzosów, Zajęcza, Żeromskiego, Żniwna  

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, NIEBEZPIECZNE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I 
ELEKTRONICZNY,OPONY

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE Z REMONTÓW PROWADZONYCH 
SAMODZIELNIE

REJON I – obejmuje ulice

3 Maja, Al. Raszki, Benedyktyńska, Bucewicza, Bursztynowa, Chopina, Cienciały, Czytelni Ludowej, Dolna, Filasiewicza, Folwarczna, Garncarska, Gawlasa, Gminna, Gołębia, Górna, Górny 
Chodnik, Gruntowa, Hajduka, Hażlaska, Hławiczki, Jabłonna, Jordana, Kamienna, Kargera, Karłowicza, Kolejowa, Korfantego, Kościelna, Kraszewskiego, Krzywa, ks. Świeżego, Kubisza, Liburnia, 
Ligonia, Łukowa, Macierzy Szkolnej, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Motelowa, Ogrodowa,  Piękna, pl. Londzina, pl. Wolności, pl. Kościelny, Polna, Radosna, Sienkiewicza, Singera, 

Skrajna, Słoneczna, Solna, Stalmacha, Stokowa, Szymanowskiego, św. Jerzego, Towarowa, Tuwima, Wesoła, Węgielna, Wojska Polskiego, Wysoka, Wyspiańskiego, Wyższa Brama, Zakątek

 REJON II – obejmuje ulice

Akacjowa, Al. Piastowska, Bielska, Bociania, Bogusławskiego, Brożka, Bukowa, Braci Miłosiernych, Chemików, Chłodna, Czereśniowa, Dębowa, Dojazdowa, Dombke, Dworcowa, Dzika, 
Frysztacka, Gajowa, Gospodarska, Górny Rynek, Harcerska, Heczki, Jaskółcza, Jodłowa, Kątowa, Kępna, Kołłątaja, Kopernika, Kossak-Szatkowskiej, Kręta, ks. Janusza, Krucza, Kukułcza, 

Kwiatowa, Langera, Leśna, Lipowa, Łabędzia, Ładna, Łanowa, Łączna, Łąkowa, Makowa, Mała Łąka, Matusiaka, Miodowa, Mleczna, Mokra, Mostowa, Morelowa, Motokrosowa, Na Wzgórzu, 
Nad Olzą, Niemcewicza, Olchowa, Orzechowa, Paderewskiego, Pod Skałką, Popiołka, Poprzeczna, Przechodnia, Przepiórcza, Przybosia, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Rolna, 
Rzeźnicza, Sadowa, Sarnia, Sienna, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Sowia, Sportowa, Spółdzielcza, Staffa, Staszica, Stryi, Szybińskiego, Śnieżna, Topolowa, Ustrońska, Wałowa, Wielodroga, 

Wiosenna, Wiślańska, Wiśniowa, Wronia, Zadworna, Zagrodowa, Żurawia

MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

SEGREGACJA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH – 2022 rok
Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

Strona 1
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Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie 

wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 
listopada mogą skorzystać z darmowych szczepień 
przeciw grypie. wystarczy, że zgłoszą się do wybranego 
punktu szczepień. 

Do tej pory uprawnieni do bezpłat-
nych szczepionek byli m.in. medycy, 
farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy 
seniorzy. prawo to od 23 listopada mają 
wszystkie osoby dorosłe – to efekt pod-
pisanej przez ministra zdrowia Adama 
niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie metody zapobiegania grypie 
w sezonie 2021/2022.

w związku z ową nowelizacją, miasto 
cieszyn odstępuje od realizacji progra-
mu profilaktyki grypowej wśród osób 
dorosłych – szczepienie ochronne prze-
ciwko grypie sezonowej osób powyżej 
65 roku życia. wspomniany program 
zdrowotny finansowany jest ze środków 
miasta cieszyn. w zaistniałej sytuacji, 
gdy umożliwiony został dostęp do bez-
płatnego szczepienia przeciwko grypie 
sezonowej dla osób powyżej 18 roku ży-
cia, finansowanie programu gminnego 
może być odebrane jako niegospodar-
ne wydatkowanie środków publicznych 
miasta cieszyn.

wszystkim osobom zainteresowanym 
bezpłatnym szczepieniem przeciwko gry-

pie sezonowej, mającym ukończony 18 
rok życia, polecamy kontakt z punktami 
szczepień w cieszynie:

niepubliczny zakład Opieki zdrowot-
nej centrum medyczne w. pałysiński, 
L. włodarski, A. tatar spółka jawna (ul. 
Frysztacka 20, 43-400 cieszyn, tel. 33 
852 31 88);

niepubliczny zakład Opieki zdrowot-
nej "medika" spółka jawna (ul. ks. Ru-
dolfa tomanka 11, 43-400 cieszyn, tel. 
33 851 42 00),

Hala widowiskowo-Sportowa im. cie-
szyńskich Olimpijczyków (ul. Sportowa 
1) – w dniach 21.12 i 28.12 w godzinach 
14:00-18:00 bez wcześniejszej rejestracji. 

miejskie ceNtrum zarządzaNia kryzysoWego

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 & johnson 
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 13 45 – 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-spor-
towej w cieszynie im. cieszyńskich 
olimpijczyków przy ul. sportowej jest 
uruchomiony dodatkowy punkt szcze-
pień. 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 rejestra-
cji. punkt będzie czynny 21 grudnia  
i 28 grudnia w godz. 14:00-18:00. 

mczk

fot. Unsplash

fot. Unsplash
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konkurs dla uczniów cieszyńskicH szkół rozstrzygnięty! 

eko–stroik świąteczny 
znani są zwycięzcy konkursu ogłoszonego przez burmistrz miasta cieszyna, 
realizowanego przez wydział ochrony Środowiska i rolnictwa urzędu miejskiego 
w cieszynie. przedmiotem zmagań było wykonanie ekologicznego stroika 
świątecznego z okazji Świąt bożego narodzenia. 

komisja oceniająca nie miała łatwe-
go zadania – do konkursu „ekO – stroik 
świąteczny” wpłynęło wiele pięknych 
prac, których wykonanie odznaczało się 
wyjątkową starannością i kreatywnością. 
Ostatecznie udało się wyłonić tegorocz-
nych zwycięzców:

i kategoria wiekowa – dla dzieci z klas 
1-4 szkół podstawowych (ilość złożo-
nych prac: 35):

i miejsce: marcin Socha (kl. 2 – Szkoła 
podstawowa nr 4);

i miejsce: michał Socha (kl. 4 – Szkoła 
podstawowa nr 4);

ii miejsce: Oliwier podgórski (kl. 3 – 
Szkoła podstawowa nr 7);

iii miejsce: Borys pietrowski (kl. 3 – 
Szkoła podstawowa nr 7).

wyróżnienia:
kaja paździorko (kl. 4 – katolicka Szkoła 

podstawowa);
maksymilian korbela (kl. 2 – Szkoła 

podstawowa nr 4);
tymoteusz mazur (kl. 3 – Szkoła pod-

stawowa nr 6). 

ii kategoria wiekowa „eko – stroik 
świąteczny” dla dzieci z klas 5-8 szkół 
podstawowych (ilość złożonych prac: 11):

i miejsce: zofia Gajdek (kl. 5 – Szkoła 
podstawowa nr 5);

ii miejsce: Antonina kraszewska (kl. 5 
– katolicka Szkoła podstawowa);

iii miejsce: ewelina jordan (kl. 7 – ka-
tolicka Szkoła podstawowa).

wyróżnienia:
kamila chmiel (kl. 5 – katolicka Szkoła 

podstawowa);
Dembiniok Agata (kl. 5 – katolicka 

Szkoła podstawowa);
Amelia ziemba (kl. 5 – katolicka Szkoła 

podstawowa).
wszystkim uczestnikom serdecznie 

dziękujemy za udział w konkursie, a zwy-
cięzcom gratulujemy! 

oŚr / red. aB

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn

Zwycięzcy I kategorii wiekowej: Marcin i Michał Socha, fot. JK

Zwyciężczyni II kategorii wiekowej: Zofia Gajdek, fot. JK

Nagrodzeni w konkursie "EKO-stroik świąteczny", fot. JK
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przebudowa sieci cieplnycH w cieszynie wraz z budowĄ przyłĄczy 
i węzłów ciepłowniczycH celem likwidacJi węzłów grupowycH 
w listopadzie br. energetyka cieszyńska zakończyła prace inwestycyjne związane z modernizacją sieci ciepłowniczych, 
współfinansowane przez unię europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego infra-
struktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa 
śląskiego, poddziałanie 1.7.2 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

w latach 2018 – 2021 przebudowano 9,46 km sieci ciepłowniczych. wybudowano nowe sieci i przyłącza w technologii 
rur preizolowanych, które zastąpiły stare sieci kanałowe. zlikwidowano dwa węzły grupowe i wybudowano do 15 bu-
dynków przyłącza wraz z indywidualnymi węzłami cieplnymi o łącznej mocy 3,76 mw. na części sieci napowietrznych 
wymieniono izolację termiczną na nową, spełniającą wymogi izolacyjności cieplnej przewodów.

w ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

 1. przebudowa magistral ciepłowniczych wewnątrzzakładowych.

na terenie zakładu energetyki cieszyńskiej zmodernizowano łącznie 0,317 km sieci ciepłowniczych w zakresie średnic 
od 200 do 600 mm, w tym wymieniono częściowo sieci kanałowe na preizolowane oraz wymieniono izolacje termiczne 
na magistralach napowietrznych. Realizacja: 2021 rok.

 2. przebudowa sieci cieplnej magistrali południe Śródmieście ii w rejonie od ul. korfantego do ul. chrobrego.

w ramach zadania zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,964 km nowej podziemnej sieci preizolowanej 
w zakresie średnic od 25 do 200 mm. Realizacja: lata 2019-2020.

 3. przebudowa sieci cieplnej magistrali południe Śródmieście i w rejonie ul. chrobrego i Górny Rynek.

zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,537 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic 
od 32 do 150 mm. Realizacja: 2019 rok.

 4. przebudowa sieci cieplnej magistrali południe na odcinku od ec do ul. Dojazdowej.

w ramach zadania wymieniono izolację termiczną na napowietrznej magistrali grzewczej o średnicy 600 mm oraz 
dobudowano trzeci przewód technologiczny o średnicy 200 mm. wyłączono z eksploatacji starą sieć technologiczną 
o średnicy 250 mm. Starą sieć kanałową do ul. Sportowej zastąpiono nową podziemną siecią preizolowaną o średnicy 
65 mm. Łączna długość przebudowanych sieci cieplnych dla zadania to 0,488 km. Realizacja: 2021 rok.

 5. przebudowa sieci cieplnej odgałęzienia magistrali północ do budynków przy ul. Granicznej.

zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,431 km nowej podziemnej sieci preizolowanej o średnicy 100 mm. 
Realizacja: 2018 rok.

 6. przebudowa sieci cieplnej odgałęzienia północ zachód w rejonie ul. mała Łąka.

w ramach zadania zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,480 km nowej podziemnej sieci preizolowanej 
w zakresie średnic od 32 do 65 mm. Realizacja: 2018 rok.

 7. przebudowa sieci cieplnej magistrali wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej.

wybudowano 1,178 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic od 32 mm do 125 mm. Sieć popro-
wadzona została częściowo po nowej trasie. wybudowano również nowe przyłącza do 9 budynków, co umożliwiło 
wyłączenie z eksploatacji starej sieci kanałowej oraz likwidację sieci osiedlowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 
Realizacja: 2018 rok.

 8. Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. piastowskie.

w 9 budynkach wybudowano indywidualne dwufunkcyjne węzły cieplne centralnego ogrzewania i ciepłej wody o łącz-
nej mocy 2,079 mw, co pozwoliło na wyłączenie z eksploatacji grupowej stacji wymienników przy ul. Dolnej. Realizacja: 
2018 rok.
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 9. przebudowa sieci cieplnej os. podgórze.

na terenie całego osiedla, od wymiennikowni przy ul. Siennej do wszystkich budynków, wybudowano 4,136 km nowej 
podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic od 32 do 250 mm. Realizacja: lata 2019-2020.

 10. przebudowa sieci cieplnej magistrali wschód na odcinku od ul. Hażlaskiej do budynków przy ul. moniuszki.

zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,934 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic 
od 40 do 250 mm. wybudowano również nowe przyłącza do 6 budynków, co umożliwiło likwidację starej sieci osiedlo-
wej centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Realizacja: 2019 rok.

 11. Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Liburnia – iV etap.

w 6 budynkach wybudowano indywidualne dwufunkcyjne węzły cieplne centralnego ogrzewania i ciepłej wody o łącz-
nej mocy 1,68 mw, co pozwoliło na wyłączenie z eksploatacji grupowej stacji wymienników przy ul. moniuszki. Reali-
zacja: 2019 rok.

Osiągnięto cel projektu, tj. zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle 
energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zuży-
cia nieodnawialnej energii pierwotnej.

nowoczesna infrastruktura techniczna służy mieszkańcom miasta, zapewniając niezawodną dostawę ciepła oraz 
umożliwia prowadzenie kolejnych zadań, związanych z zagospodarowywaniem terenów i modernizacją infrastruktury 
drogowej.

Ogłoszenie
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoJów  
alkoHolowycH

przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z  dniem 31 stycznia 2022 
roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok oraz uiszczenia 
pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku. niedopełnienie 
powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. w oświadczeniu podaje się wartość brutto sprzedanych napojów 
alkoholowych.

Opłata za zezwolenie wynosi:

 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku  
37 500 zł,

 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 
w ubiegłym roku 37 500 zł,

 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku  
77 000 zł

lub

 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekro-
czyła w ubiegłym roku kwotę 37 500 zł,

 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich 
sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwotę 37 500 zł,

 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży 
przekroczyła w ubiegłym roku kwotę 77 000 zł.

Dodatkowe informacje udziela wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej urzędu miejskiego w cieszy-
nie, ul. kochanowskiego 14, pokój 1 lub pod numerem telefonu 33 479 43 84.
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uruchomienie e-BOk 
w zakładzie budynków mieJskicH w cieszynie sp. z o.o. 
zakład Budynków miejskich w cieszynie Sp. z o.o. informuje o uruchomieniu od dnia 01.01.2022r. 

elektronicznego Biura Obsługi klienta (e-BOk) umożliwiającego sprawdzenie za pośrednictwem strony internetowej 
indywidualnego stanu konta opłat za używanie lokalu mieszkalnego i użytkowego. Dzięki platformie e-BOk:

1. Lokatorzy mieszkań komunalnych uzyskują możliwość: sprawdzenia bieżącego stanu konta opłat za mieszkanie, 
uzyskania informacji o bieżących płatnościach i terminach wpłat, dostępu do historii płatności, podawania wysokości 
wskazań liczników wodomierzowych, zgłaszania awarii, dostępu do powiadomień i wiadomości wysyłanych przez zBm 
w cieszynie Sp. z o.o.

2. właściciele lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych uzyskują możliwość: sprawdzenia bieżącego sta-
nu konta opłat za mieszkanie, uzyskania informacji o bieżących płatnościach i terminach wpłat, dostępu do historii 
płatności, podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych, zgłaszania awarii, dostępu do powiadomień 
i wiadomości wysyłanych przez zBm w cieszynie Sp. z o.o., wglądu do uchwał podejmowanych przez wspólnotę miesz-
kaniową, głosowania nad uchwałami wspólnoty za pośrednictwem systemu e-BOk.

3. najemcy lokali użytkowych uzyskują możliwość: sprawdzenia bieżącego stanu konta opłat za lokal użytkowy, uzy-
skania informacji o bieżących płatnościach i terminach wpłat, dostępu do historii płatności, dostępu do faktur w for-
macie pDF; podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych, zgłaszania awarii, dostępu do powiadomień 
i wiadomości wysyłanych przez zBm w cieszynie Sp. z o.o.

Aby otrzymać login i hasło do platformy e-BOk należy zgłosić się do Biura Obsługi klienta zBm w cieszynie Sp. z o.o., od 
3 stycznia 2022 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, z dokumentem tożsamości. w razie braku 
możliwości osobistego odebrania loginu i hasła, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu dostarczenia 
w formie elektronicznej loginu i hasła do platformy e-BOk. w celu zalogowania się należy wejść na stronę internetową 
zakładu Budynków miejskich w cieszynie Sp. z o.o. pod adresem www.zbm.cieszyn.pl, w zakładkę e-BOk i wprowadzić 
login i hasło.

trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2022!
do końca grudnia trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 
rok 2022! głosowanie odbywa się na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatel-
ski.org. Osoby, które nie mają dostępu do komputera, mogą oddać swój głos 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. 

 prawdziwie czarny chodnik (numer projektu: 3). 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. 

 Ja parkuję, ty parkujesz, my parkujemy (numer projektu: 6). 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 osobo-
wych wzdłuż ul. Brożka (pomiędzy ul. Brożka 25 a ul. Stryi). miejsca te poprawią stan infrastruktury tej okolicy, zwięk-
szając ilość miejsc już istniejących o dalszych 30 miejsc, w tym 2 miejsca dla aut osób niepełnosprawnych.

 mnisztwo – dzieciom (numer projektu: 8). projekt zakłada zagospodarowanie ogrodu strażackiego OSp cieszyn 
– mnisztwo w modułowe systemy zabawowe dla dzieci oraz elementy siłowni napowietrznej. 

 integracyjny plac zabaw na al. łyska – plac zabaw bez barier (numer projektu: 9). 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 wszechstronny 
rozwój dzięki właściwej edukacji.

 plac zabaw przy szkole podstawoweJ nr 7 w cieszynie (numer projektu: 10). projekt dotyczy powstania 
placu zabaw na terenie nieruchomości szkolnej, Szkoły podstawowej nr 7 w cieszynie przy ul. Bielskiej 247. przed bu-
dynkiem szkoły znajduje się odpowiednia ilość niezagospodarowanej przestrzeni, którą można zaadaptować na plac 
zabaw zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami wszystkich mieszkańców cieszyna.
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burmistrz miasta cieszyna inFormuJe, że przeznaczono do zbycia, 
w trybie przetargu ograniczonego 
nieruchomość gruntową położoną w rejonie ul. kościuszki, oznaczoną jako działka nr 20/3 obr. 18 o pow. 0,0092 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej nr BB1c/00035339/7 Sądu Rejonowego w cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej um w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. 
od dnia 9 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r.

burmistrz miasta cieszyna inFormuJe, że przeznaczono do zbycia, 
w drodze bezprzetargoweJ 
nieruchomość gruntową położoną w rejonie ul. kościuszki, oznaczoną jako działka nr 20/5 obr. 18 o pow. 0,0251 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej nr BB1c/00035339/7 Sądu Rejonowego w cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej um w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. 
od dnia 3 grudnia 2021 r. do dnia 24 grudnia 2021 r.

nieruchomości do zbycia
burmistrz miasta cieszyna inFormuJe, że przeznaczono do 
zbycia, w trybie przetargu nieograniczonego 

nieruchomości gruntowe położone w rejonie ul. kościuszki, oznaczone jako działka nr 2/2 obr. 18 o pow. 0,3703 ha, 
zapisana w księdze wieczystej nr BB1c/00009230/2 Sądu Rejonowego w cieszynie oraz działka nr 20/4 obr. 18 o pow. 
0,0170 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1c/00035339/7 Sądu Rejonowego w cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej um w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. 
od dnia 9 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r.

nabór do Rady Seniorów  
miasta cieszyna

w grudniu 2021 roku kończy się obecna kadencJa rady seniorów. Już 
po raz trzeci zapraszamy do wzięcia udziału w naborze do cieszyń-
skieJ 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).
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punkt informacyjny “czyste 
powietrze” – ogłoszenie

w ostatnie dwa tygodnie 2021 roku zapraszamy do odwiedzenia punk-
tu inFormacyJnego programu “czyste powietrze” w nieco innycH ter-
minacH niż dotycHczas.
21.12 (wtorek) 15:00–19:00; 22.12 (środa) 16:00–18:30; 23.12 (czwartek) 15:00–18:30 , 28.12 (wtorek) 15:00–19:00, 29.12 
(środa) 16:00–18:30, 30.12 (czwartek) 15:00–18:30.

pomijając te wyjątkowe dwa tygodnie, punkt informacyjny zlokalizowany w ratuszu na parterze, będzie czynny jak 
dotychczas we wtorki i czwartki od 16:00 do 18:30 i w soboty od 8:00 do 13:00.

we wskazanych godzinach możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 33 4794 202. 

wynajęcie nieruchomości  
na cele parkingowe

burmistrz miasta cieszyna ogłasza pięć ustnycH przetargów nieogra-
niczonycH na zagospodarowanie w Formie wynaJęcia na okres 2 lat  
z przeznaczeniem na 5 mieJsc parkingowycH częŚci nierucHomoŚci gmi-
ny cieszyn położoneJ przy ul. kiedronia, tJ. działki nr 23/2 obr. 42.

przetargi odbędą się w dniu 30 grudnia 2021 r. w sali 
nr 205 urzędu miejskiego w cieszynie, Rynek 1 (ii pię-
tro) o następujących godzinach:

 miejsce postojowe nr 1 – 10:00

 miejsce postojowe nr 2 – 10:15

 miejsce postojowe nr 3 – 10:30

 miejsce postojowe nr 4 – 10:45

 miejsce postojowe nr 5 – 11:00.

Stawka wyjściowa czynszu przyjęta do przetargu wynosi 
50,00 zł/miejsce. Stawka ta będzie stanowić podstawę do 
określenia wysokości miesięcznego czynszu, płatnego do 
10 dnia każdego miesiąca.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w  wysokości 100,00 zł. wadium należy wnieść 

przelewem bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe do dnia 28 grudnia 2021 r. 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.

wpłata 1 wadium oznacza chęć przystąpienia do 1 przetargu.

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uzyskana w przetargu stawka czynszu zostanie 
zwiększona o obowiązującą stawkę podatku VAt (aktualnie 23 %).

Dodatkowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w wydziale Gospodarki nieruchomościami pod numerem 
telefonu 33 4794 231 lub 33 4794 230.
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Lokale do wynajęcia
zakład budynków mieJskicH w cieszynie spółka z o. o. inFor-

muJe, że przeznacza do naJmu lokale użytkowe 
 położony na parterze budynku nr 14 przy ul. górnej w cieszynie, o powierzchni użytkowej 14.10 m2, w drodze 

przetargu pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadzenia w lokalu dowolnej działalności gospodarczej. 

 położony na parterze budynku nr 24 przy ul. zamkowej w cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 106.17 
m2, w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadzenia w lokalu dowolnej działalności 
gospodarczej.

Ogłoszenia o przetargach zostały podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej zakładu Bu-
dynków miejskich w cieszynie Spółka z o.o. www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka jednostki Organizacyjne = katalog za-
kład Budynków miejskich w cieszynie Sp. z o.o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Budyn-
kami zBm, tel. 33 852 37 52.

zmiana godzin otwarcia 
kasy docHodoweJ urzędu mieJskiego w cieszynie

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2021 roku kasa dochodowa urzędu miejskiego w cieszynie znajdująca 
się przy ul. Srebrnej 2, służąca do obsługi poboru podatków, opłat i dochodów budżetowych, jest otwarta w godzinach:

 poniedziałek: 13:00–16:00;

 wtorek – piątek: 9:00–12:00.

zacHęcamy do płatnoŚci elektronicznycH 
pandemia cOViD-19 niezaprzeczalnie zmieniła funkcjonowanie wielu obszarów naszego życia. wspieramy działania 
mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego w trosce o mieszkańców oraz pra-
cowników bardzo zachęcamy – jeśli jest to możliwe – do regulowania wszelkich płatności poprzez bankowość elektro-
niczną.

zmiana godzin otwarcia 
punktu selektywneJ zbiórki odpadów komunalnycH (pszok) 

Burmistrz miasta cieszyna informuje, że w dniach 24 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2021 r. punkt Selektywnej zbiórki 
Odpadów komunalnych (tzw. pSzOk) zlokalizowany przy ul. motokrosowej 27 w cieszynie będzie czynny krócej, tj. od 
godz. 6:00 do godz. 13:00.

Dzień wolny od pracy 
w urzędzie mieJskim w cieszynie

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 120.73.2020 Burmistrza miasta cieszyna z dnia 31 grudnia 2020 
r. dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników urzędu miejskiego w cieszynie w zamian 
za święto przypadające 25 grudnia 2021 r. (sobota).
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sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

18.12, g. 16:00 Fascynujący mecz Hokeja 
ii – Rajdowcy vs Hokejowa reprezentacja 
artystów

18.12, g. 18:00 mecz siatkówki i ligi śląskiej 
mężczyzn drużyny talent Sferawent cieszyn 
Fundacji talent

co? gdzie? kiedy?

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

19.12, g. 15:00, 16:00, 17:00 Gwiazdowe 
zwiedzanie muzeum dla najmłodszych 
z niespodzianką (zgłoszenie uczestnictwa 
dziecka w kasie muzeum, osobiście lub 
telefonicznie 33 851 29 33)

do 23.01 czas Apokalipsy na Śląsku 
cieszyńskim – 40. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego (Sala Rzymska)

do 27.02 upamiętnieni. płaskorzeźbio-
ne portrety jana Hermy (Galeria wystaw 
czasowych)

zwiedzanie muzeum Śląska cieszyń-
skiego z przewodnikiem: codziennie 
(oprócz poniedziałków) 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00; środa: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00

muzeum
drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl

grudniowy rozruch maszyn: wtorki, 
środy, czwartki, piątki 15:00, 16:00, 17:00; 
soboty, niedziele 10:00, 11:00, 12:00,0 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00

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

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

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

22.11, g. 16:00-17:30 z obłoków na 
ziemię – wieczór poetycki joanny Gawli-
kowskiej

23.11, g. 10:00 Smocze jajo – warsz-
taty poetyckie i promocja książki pawła 
Gołucha

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

17.12, g. 17:00 podróże za 5 złotych – 
David Fly – z gitarą przez świat

26.12, g. 19:00 „mała jetelinka” Świą-
tecznie – koncert kolęd (kościół parafialny 
pw. św. marii magdaleny)

31.12, g. 21:00-1:00 Sylwester w cie-
szynie – przywitaj nowy Rok z cOkiem 
i Radiem ccm – jack Band

do 31.12 p-books / wyd. iii / Od projektu 
do czytania – wystawa (miejska Galeria 
Sztuki współczesnej „12”)

do 31.12 „Filigranowe piękno” – wysta-
wa ozdób stroju cieszyńskiego (centrum 
Folkloru Śląska cieszyńskiego)

do 10.01 „Spojrzeć inaczej” – wystawa 
prac w ramach 15-lecia Dziennego Ośrod-
ka wsparcia w cieszynie (Galeria ceglana)

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

18.12, g. 17:00 Spektakl teatralny „Akt 
Równoległy”

31.12, g. 20:00 Gala Sylwestrowa – teatr 
narodowy Operetki kijowskiej

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

17.12, g. 17:00 promocja kalendarzy re-
gionalnych Śląska cieszyńskiego na 2022 r.

do 29.01 „uratować dla nauki i od 
zapomnienia… 12 lat historii polskiego 
towarzystwa Ludoznawczego” – wystawa

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

17.12, g. 15:30 pSzczÓŁkA mAjA: mAŁy 
wieLki SkARB – dubbing (animowany/fa-
milijny), niem./Austral., b.o.

17.12, g. 17:30 kuRieR FRAncuSki z Li-
BeRty, kAnSAS eVeninG Sun – napisy, 
niemcy/uSA, 15

18-21.12, g. 14:30 ŚwiĄtecznA wypRA-
wA pAnA pAtykA – dubbing (familijny), 
norwegia, 6

18-21.12, g. 16:00 nĘDzARz i mADAme 
(biograficzny/historyczny), polska, 12

18-21.21, g. 18:15 tO muSi ByĆ miŁOŚĆ 
(komedia), polska, 13

18-21.12, g. 20:30 teŚciOwie (tragiko-
media), polska, 15

inne
17.12, g. 10:00 „Betlejem polskie” – pre-

miera Sceny polskiej teatru cieszyńskiego 
(teatr cieszyński w czeskim cieszynie)

17.12, g. 17:30 zapakuj swój prezent 
– warsztaty (pracownia Galimatias, ul. 
mostowa 4, wejście od ulicy Rzeźniczej, 
obowiązują zapisy. informacje pod 
numerem 606325903 lub 668282409 lub 
pracowniagalimatias@gmail.com)

18.12 Rozdajemy świąteczne upominki 
– zrób zakupy, odbierz prezent (Galeria 
Stela)

18.12, 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)

18.12, g. 17:30 „Betlejem polskie” – pre-
miera Sceny polskiej teatru cieszyńskiego 
(teatr cieszyński w czeskim cieszynie)

22.12 „Balladyna” – przedstawienie 
Sceny polskiej teatru cieszyńskiego (teatr 
cieszyński w czeskim cieszynie)

29.12, g. 18:30 kąpiel w dźwiękach 
gongów i mis tybetańskich – koncert 
(Osiedlowe centrum kultury i Rekreacji 
Spółdzielni mieszkaniowej „cieszynianka”, 
ul. z. kossak-Szatkowskiej 6; zapisy 609 
753 590)

do 31.12 zbigniew Solarski – fotografie 
„piękno tkwi w szczegółach. Fotografie ar-
chitektury cieszyna” (Galeria w przejściu, 
Szkolne Schronisko młodzieżowe)

do 23.01 wernisaż wystawy fotografii 
jana kufy (teatr cieszyński w czeskim 
cieszynie)

do 30.01 wystawa „Sonata księżycowa” 
– piotr Broda (mydlarnia pod zamkiem, ul. 
Głęboka 52)

muzeum 4. pułku strzelców pod-
HalańskicH, ul. Frysztacka 2 – zwiedza-
nie możliwe po wcześniejszym kontakcie: 
Krzysztof Neścior, nr tel. 604 833 667

muzeum protestantyzmu, czy-
telnia biblioteki i arcHiwum b. r. 
tscHammera, ul. Plac Kościelny 6 – 
wejście po wcześniejszym kontakcie, nr 
tel. 502 495 835.

izba cieszyńskicH mistrzów, ul. 
Stary Targ 2, nr tel. 603 217 533

browar zamkowy cieszyn, ul. 
Dojazdowa 2. Zwiedzanie: soboty: 12:00, 
14:00, 16:00, niedziele i święta 12:00, 
14:00
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pięć cudnych 6-tygodniowych szczeniaczków zabranych ze stodoły 
szuka domków stałych lub tymczasowych. szczeniaczki będą prawdopo-
dobnie nieduże, są to cztery pieski i jedna sunia. są odpchlone i odroba-
czone, zostaną również niedługo zaczipowane i zaszczepione. dla domku 
tymczasowego zapewniamy karmę, opiekę weterynaryjną i wszystko co 
trzeba. obowiązuje podpisanie umowy adopcyjnej. informacje w sprawie 
adopcji i domu tymczasowego dla psów – kasia, tel. 782 717 771.

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.
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Tom jest młodym i bar-
dzo ruchliwym kotem, 
który uwielbia kontakt 
z ludźmi. Jest wielkim 
miziakiem, chętnie 
domaga się głaskania. 
akceptuje psa, z którym 
przebywa w domu tym-
czasowym. wzorowo 
załatwia się do kuwe-
ty, nie wybrzydza przy 
jedzeniu. Jest zdrowy, 
odrobaczony, zaszcze-
piony, testy Fiv/Felv 
ma ujemne. niedaw-
no skończył pół roku. 
czeka go w najbliższym 
czasie zabieg kastracji. 
informacje w sprawie 
adopcji i domu tymcza-
sowego dla kotów – pa-
trycja, tel. 605 118 117.
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Dr Hermann hinterstoisser
7 grudnia minęła 
160. rocznica urodzin 
dra hermanna 
Hinterstoissera, który 
przez 38 lat pełnił funkcję 
dyrektora cieszyńskiego 
szpitala, najpierw tego 
ewangelickiego, po 
upaństwowieniu – szpitala 
krajowego na Śląsku 
austriackim i w końcu 
wojewódzkiego szpitala 
Śląskiego w międzywojniu. 
Jako młody chirurg 
u progu obiecującej 
kariery zdecydował się 
na opuszczenie wiednia 
i przeprowadził wraz 
z rodziną do cieszyna. 

Hermann Hinterstoisser urodził się 
w 1861 roku w Aigen pod Salzburgiem. 
ukończywszy z wyróżnieniem studia na 
uniwersytecie wiedeńskim, w roku 1887 
uzyskał tytuł doktora wszech nauk me-
dycznych i  jako lekarz wojskowy został 
przydzielony na V oddział chirurgiczny c.k. 
Szpitala Garnizonowego nr 1 w wiedniu. 
Rozpoczął staż w słynnej klinice chirurgicz-
nej prof. theodora Billrotha, uważanego 
za twórcę nowoczesnej chirurgii. po stażu 
specjalizacyjnym w klinice położniczej prof. 
Rudolfa chrobaka przyjął propozycję ks. 
theodora Haase i 10 maja 1892 roku objął 
dyrekturę szpitala zboru ewangelickiego 
w cieszynie. Dzięki tej nieprzeciętnej po-
staci o żelaznej dyscyplinie i kryształowej 
moralności szpital ewangelicki stał się pla-
cówką modelową, na której wzorowały się 
inne powstające lecznice: w Bielsku, trzyń-
cu, Orłowej czy karwinie. przez następne 
dekady sprawował funkcję ordynatora 
oddziału chirurgicznego i ginekologiczne-
go, przeprowadził setki operacji, uzyskując 
status jednego z najlepszych chirurgów 
Śląska Austriackiego z elitarnego grona 
uczniów prof. Billrotha. przeniósł na grunt 
cieszyński nowoczesne metody operacyjne, 
m.in. słynne resekcje żołądka opracowane 
przez prof. Billrotha, ale też przełomowe 
zasady chirurgii antyseptycznej: mycie rąk 
kwasem karbolowym, stosowanie gumo-
wych rękawiczek i białych fartuchów czy 
sterylizacja narzędzi chirurgicznych. Spod 
jego pióra wyszło kilkadziesiąt rozpraw 

naukowych, publikowanych w czasopi-
smach medycznych. Był stałym uczestni-
kiem europejskich kongresów chirurgów 
i ginekologów, ponadto założył związek 
Lekarzy wschodniego Śląska w cieszynie. 
jako członek najwyższej Rady Sanitarnej 
w wiedniu wspierał rozwój ratownictwa 
medycznego i przyczynił się do powsta-
nia Ochotniczego pogotowia Ratunkowe-
go. Honorowy członek wielu towarzystw 
naukowych. Aktywista wielu niemieckich 
stowarzyszeń, jeden z inicjatorów budowy 
teatru czy pomnika Schillera, czterokrotnie 
wybierany do rady miejskiej, gdzie uparcie 
forsował hegemonię kultury niemieckiej, 
czym zapracował sobie na miano pola-
kożercy. Austriacki niemiec z urodzenia 
i przekonania. Osobisty lekarz ks. józefa 
Londzina, po którego śmierci wojewoda ślą-
ski, michał Grażyński, przeniósł go w stan 
spoczynku w roku 1930.

jedna z diakonis, czyli ewangelickich 
sióstr pielęgniarek tak go wspominała: 
jako lekarz i człowiek był bardzo oddany 
szpitalowi. nie liczył się z czasem. kiedy 
na oddziale znajdowali się chorzy w cięż-
kim stanie, często do nich przychodził, 
również porą nocną. zdarzało się, że koło 
drugiej, trzeciej w nocy, w czasie mojego 
dyżuru, słyszałam na schodach stukanie. 
patrzę zaniepokojona, a to pan doktor. 
pytał, jak czują się pacjenci i co dzieje się 
na oddziale, po czym odwiedzał najciężej 
chorych. Był miły dla pacjentów i sióstr, 
równocześnie wymagał, by wszystko było 
w porządku. jeśli coś było nie tak, to każ-
de jego krytyczne słowo przeżywałyśmy 
bardzo głęboko, gdyż wszyscy wiedzieli, 
że trzeba wykonywać jego zalecenia.

w 1917 r. otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela cieszyna za wkład w rozwój 
cieszyńskiej opieki zdrowotnej oraz za 
umacnianie niemieckiego charakteru mia-
sta. Był jednym z niewielu, którzy za życia 
doczekali się upamiętnienia – w roku 1912 
płaskorzeźba z jego wizerunkiem pojawiła 
się na cokole pomnika ks. Haase (obecnie 
to pomnik pielęgniarki), zaprojektowa-
nego przez jana Raszkę z Ropicy, autora 
pomnika mieszka i czy Ślązaczki przed 
zamkiem, zaś w roku 1930 dzisiejsza ul. 
Bożka w czeskim cieszynie z ówczesnej 
ul. Szerokiej została przemianowana na 
ul. Hinterstoissera. 

ireNa FreNch

muzeum Śląska cieszyńskiego

dziś dr Hinterstoisser 
na upamiętnienie 

liczyć nie może, bo nie 
spełnia najważniejszego 

kryterium: nie 
tylko nie hołdował 

polskości, ale żarliwie 
grzeszył austriacką 

niemieckością.

Dr Hinterstoisser (3. z lewej) nadzoruje operację, 1908, fot. H. Jandaurek, ze zbiorów MŚC.


