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Drogie nasze Babcie i Dziadkowie,

Z okazji zbliżającego się święta pragnę złożyć Wam 
serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha  
i samych radosnych chwil. Proszę też przyjąć 
podziękowania za Waszą miłość, dobroć, życzliwość, 
przekazywanie życiowej mądrości i trud włożony  
w wychowanie młodego pokolenia.

Wszystkiego najlepszego 
Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz
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OGŁOSZENIE 

OD BURMISTRZA

Budżet Obywatelski 2019 
Zachęcam do głosowania!

GABRIELA  
STASZKIEWICZ 

Burmistrz Cieszyna

Ponieważ Budżet Obywatelski 
to bardzo ważna inicjatywa, ale 
też realny wkład każdego z nas 
w rozwój miasta, zależy nam na 

tym, by informacje na temat projektów 
biorących udział w głosowaniu do Bu-
dżetu Obywatelskiego 2019 dotarły do 
jak największej liczby Cieszynian. Z tego 
powodu, a także z uwagi na liczne zapyta-
nia i sugestie, postanowiliśmy przesunąć 
termin konsultacji. Tak więc głosowanie 
odbędzie się 26 stycznia i potrwa do 
10 lutego 2019 r.  

W dzisiejszych Wiadomościach Ra-
tuszowych publikujemy skrócone opisy 
wszystkich projektów, które biorą udział 
w  głosowaniu. Podobna informacja uka-
że się na stronach www.cieszyn.pl, www.

um.cieszyn.pl, a  także www.cieszyn.bu-
dzet-obywatelski.org. Dzięki temu będą 
mieli Państwo więcej czasu, by zapoznać 
się z projektami i zdecydować, który  
z nich chcą poprzeć. Głosowanie rozpocz-
nie się tydzień później. 

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest za-
proszenie mieszkańców do współdecy-
dowania o wykorzystaniu części budżetu 
miasta. To jeden ze sposobów realizacji 
idei demokracji bezpośredniej i budowa-
nia poczucia sprawczości. W końcu, kto 
lepiej od nas samych wie, co jest nam 
potrzebne do życia - jako wspólnocie. 

Wspomnę jeszcze, że projekty przewi-
dziane do głosowania podlegają konsul-
tacjom społecznym zgodnie z zasadami 
ustalonymi w uchwale nr XXXV/340/17 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerw-
ca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Cieszyna. Konsultacje te 
będą prowadzone w formie wypełnienia 
interaktywnego formularza dostępnego 
na stronie cieszyn.budzet-obywatelski.

org. Wyniki głosowania poznamy w ter-
minie do 1 marca 2019, wtedy też ogło-
szona zostanie lista projektów wybranych  
do realizacji. 

Każdy mieszkaniec 
Cieszyna może 
wypełnić wyłącznie 
jeden formularz do 
głosowania i oddać głos 
na jeden projekt. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 
0050.39.2019 Burmistrza Miasta Cie-
szyna z dnia 14 stycznia 2019 roku  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Cieszyna na 
temat Budżetu Obywatelskiego na 2019 
rok, ogłaszam głosowanie na propozycje 
projektów zgłoszonych przez mieszkań-
ców Cieszyna do Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2019.

Termin głosowania: Głosowanie 
odbędzie się w terminie od 26 stycznia 
2019 r. do 10 lutego 2019 r.

Głosujący: Mieszkańcy Cieszyna
Przedmiot głosowania: Propozy-

cje projektów zgłoszonych do Budże-
tu Obywatelskiego na rok 2019, które 
są dostępne na stronie internetowej  

www.um.cieszyn.pl Biuletyn Informacji 
Publicznej (BIP), www.cieszyn.pl oraz na 
platformie www.cieszyn.budzet-obywa-
telski.org.

Karta do głosowania: Głosowa-
nie odbywać się będzie na formularzu 
elektronicznym dostępnym na stronie 
internetowej www.cieszyn.budzet-oby-
watelski.org. 

Forma głosowania:
głosowanie odbywa się za pośred-

nictwem interaktywnego interfejsu 
głosowania zamieszczonego na stronie 
internetowej www.cieszyn.budzet-oby-
watelski.org w dniach od 26 stycznia 
2019 r. godz. 0:00 do 10 lutego 2019 r. 
godz. 24:00;

osobom chcącym oddać głos, a nie 
posiadającym dostępu do sieci Internet, 
umożliwia się oddanie głosu w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem sprzę-
tu komputerowego znajdującego się 
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1,  
w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, ul. Głę-
boka 15 oraz w jej filiach: ul. Wąska 2, ul. 
Cieńciały 1, ul. Kamienna 3c, ul. Srebrna 6. 
Oddanie głosu będzie możliwe w godzi-
nach otwarcia wymienionych placówek;

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

Serdecznie zapraszam Mieszkańców 
Cieszyna do głosowania! 

Gabriela StaSzkiewicz burmiStrz miaSta cieSzyna
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Budżet Obywatelski  
to realny wkład każdego  
z nas w rozwój miasta.
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LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

Lp. Tytuł 
zadania

Nr 
projektu

Lokalizacja Szacunkowy 
koszt*

1.
STRAŻAK-RATOWNIK Z PASTWISK DLA 
BEZPIECZNEGO CIESZYNA - zakup specjalistycznego 
sprzętu dla jednostki OSP w  Cieszynie - Pastwiskach

1
Ochotnicza Straż Pożarna
Cieszyn – Pastwiska, ul. Hażlaska 116 99.813,93 zł

2.
ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ – zakup 
przenośnego boiska do Piłki Nożnej Ulicznej 5

Gmina Cieszyn
50.000,00 zł

3.
POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU. PSIE STACJE.

7
Gmina  Cieszyn

60.000,00 zł

4.
KRAINA ZABAW DLA DZIECI CIESZYN MNISZTWO

10
Cieszyn Mnisztwo, ul. Gen. J. Hallera 163 
(przy Przedszkolu nr 7) dz. 44/1 obr. 77 99.991,62 zł

5.
PLAC ZABAW DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
W  CIESZYNIE NA ZORZE 12

Żłobek nr 1 w Cieszynie, ul. Księdza J. Trzanowskiego 2
dz. 2/74 obr. 5 100.000,00 zł

6.
PSI PARK – WYBIEG DLA PSÓW NA OS. LIBURNIA

13
Cieszyn, dz. 17/77 obr. 31

90.000,00 zł

7.
MAGIA ŚWIĄT W  CENTRUM CIESZYNA - ETAP II

15
Gmina Cieszyn - śródmieście

95.000,00 zł

8.
NOWA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA WRAZ  
Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM DO JEZDNI NA  
UL. KARŁOWICZA W CIESZYNIE

16
Cieszyn, ul. Karłowicza

100.000,00 zł

9.
BŁOGOCICE – rewitalizacja fragmentu ulicy Ptasiej

18
Cieszyn, ul. Ptasia

100.000,00 zł

10.
MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W CIESZYNIE

19
Gmina Cieszyn

36.039,00 zł

11.
PLAC ZABAW I SIŁOWNIA TERENOWA DLA MAŁEJ 
ŁĄKI (I NIE TYLKO) 20

Cieszyn, dz. 21 obr. 27
23.000,00 zł

12.
ŚCIEŻKA ZMYSŁÓW

22
Cieszyn, Park przy Kościele Jezusowym

22.000,00 zł

13.
STRAŻAK PRZECIW POWODZI - zakup 
specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP 
Cieszyn Boguszowice

23
Ochotnicza Straż Pożarna
Cieszyn -Boguszowice, ul. Frysztacka 131 62.739,88 zł

14.
RENOWACJA MIESZKA

24
Cieszyn, Lasek Miejski

90.000,00 zł

15.
Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi 
przy ul. Stawowej – etap II 25

Cieszyn, dz. 3/10 obr. 34
50.000,00 zł

16.
PARK KASZTANOWY – COŚ DLA MAŁEGO I COŚ DLA 
DUŻEGO 26

Cieszyn, Park Kasztanowy
100.000,00 zł

17.
WYKONANIE OK. 15 MIEJSC POSTOJOWYCH NA  
UL. POPIOŁKA 27

Cieszyn, dz. 5/28 i 5/55 obr. 38
50.000,00 zł

18.
WYKONANIE OK. 20 MIEJSC POSTOJOWYCH NA  
UL. BROŻKA 28

Cieszyn, dz. 15/28 obr. 38
50.000,00  zł

19.
SIŁOWNIA UMYSŁOWA

31
Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn, Plac Wolności 7A
dz. 34/1 obr.  44 76.600,00 zł

20.
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Z ZESTAWEM DO ĆWICZEŃ 
GIMNASTYCZNYCH 32

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Cieszyn, ul. Chopina 37 99.646,97 zł

21.
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA 
DZIECI ZA KOŚCIOŁEM PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY 33

Cieszyn, Park pod  Kościołem pw. Świętej Trójcy
100.000,00 zł

22.
REMONT CHODNIKA PRZY ULICY 
SZYMANOWSKIEGO NA ODCINKU OD SKLEPU 
„BOLKO” DO ULICY MACIERZY SZKOLNEJ

34 Cieszyn, dz. 60/20 obr. 30 97.325,00 zł

23.
ZIELONA PRZERWA OGRÓD ANTYSMOGOWY PRZY SP6

35
Szkoła  Podstawowa nr 6, Cieszyn, ul. Katowicka 68

50.000,00 zł

24.
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu  
nr 9 w Cieszynie 37

Przedszkole nr 9, Cieszyn, ul. Bucewicza 25
70.000,00 zł

25.
Cieszyńskie podziemia na bis. Adaptacja ciągu 
piwnic na ul. Przykopa i piwnicy pod Parkiem Pokoju 
do funkcji atrakcji turystycznych Cieszyna

38
Cieszyn, ul. Śrutarska 39c, ul. Tadeusza Regera 6

75.000,00 zł

26.
FAJNIE & AKTYWNIE

38
Cieszyn, Osiedle Piastowskie, ul. Skrajna dz. 7/7 obr. 21

100.000,00 zł

27.
„ZIELONA KLASA – ROZWIJA NAS” czyli powstanie 
ekologicznej, zewnętrznej klasy na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Cieszynie

40
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka, Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera 8 96.687,00 zł

28.
„SKWER IRENY SENDLEROWEJ – PRZYJAZNA 
PRZESTRZEŃ NA ŚRUTARSKIEJ – różany ogród oraz 
przestrzeń przeznaczona do realizacji warsztatów dla 
dzieci, spotkań mieszkańców i kameralnych koncertów”

21
Cieszyn,dz. 171 i 172 obr. 43

45.000,00 zł
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nr
proj. Lokalizacja Tytuł projektu i jego opis

1
Ochotnicza Straż 
Pożarna
Cieszyn – Pastwiska
ul. Hażlaska 116

“STRAŻAK-RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA” - zakup 
specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-
Pastwiskach.
Strażak-Ratownik z Pastwisk dla bezpiecznego Cieszyna to projekt zakładający zakup specjalistycznego 
sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. W ramach projektu zostanie zakupiony 
sprzęt z wyposażeniem ratowniczym, niezbędny do prowadzenia działań w naszym mieście, do 
ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców w sytuacjach zagrożeń. Dodatkowo sprzęt szkoleniowy 
do ratowania życia ludzkiego umożliwi przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych.

5
Gmina Cieszyn ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ – zakup przenośnego boiska do Piłki Nożnej Ulicznej

Piłka Nożna Uliczna (PNU) jest bardzo widowiskowa i atrakcyjna dla zawodników oraz widzów. Zakup boiska 
umożliwi regularny dostęp oraz zwiększenie aktywności sportowej wśród mieszkańców miasta. Planowane 
jest utworzenie cyklicznej Ligi PNU oraz zajęć dla uczniów cieszyńskich szkół. Boiskiem, we współpracy  
z miastem, będzie zarządzać Stowarzyszenie GramOLajf, organizator Ulicznego Grania i propagator PNU  
w Polsce. Specyfika gry w PNU uczy cierpliwości, opanowania i szacunku do przeciwnika.

7 Gmina Cieszyn Posprzątaj po swoim Pupilu. Psie Stacje.
Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek wdepnąć w kupę? Czy zdarzyło Ci się poruszać slalomem, aby ją 
ominąć? Zakup 100 sztuk Psich Stacji umili spacery po Cieszynie. Proponowany projekt zachęci 
właścicieli czworonogów do sprzątania i zminimalizuje uciążliwości wszystkich mieszkańców.

10 Cieszyn Mnisztwo
ul. Gen. J. Hallera 163
(przy Przedszkolu nr 7)
dz. 44/1 obr. 77

Kraina zabaw dla dzieci Cieszyn Mnisztwo
Projekt KRAINA ZABAW DLA DZIECI CIESZYN MNISZTWO ma na celu stworzenie placu zabaw, 
który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. 
Wszystkie dzieci zasługują na miejsce, w którym mogą ciekawie spędzać czas. Niestety,  
w dzielnicy Mnisztwo placu zabaw nie ma, więc warto wziąć sprawy w swoje ręce i to zmienić. 
Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 lat. Miejsce to ma być ogólnodostępne, 
bezpieczne, zlokalizowane przy Przedszkolu nr 7.

12 Żłobek nr 1 w Cieszynie
ul. Księdza J. 
Trzanowskiego 2
dz. 2/74 obr. 5

PLAC ZABAW DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W CIESZYNIE NA ZORZE
Projekt dotyczy powstania placu zabaw dla Żłobka Miejskiego na Zorze. Aktualnie żłobek posiada 
niezagospodarowany ogród. Dzieci uwielbiają to, co kolorowe i wesołe, lubią spędzać czas na świeżym 
powietrzu i to powinno znajdować się w miejscu, w którym będą się bawić - na bezpiecznym placu 
zabaw dostosowanym do ich potrzeb! Poprzyj projekt i daj szansę najmłodszym mieszkańcom Cieszyna 
spędzać czas na pięknym i bezpiecznym placu zabaw pod opieką personelu żłobka, w czasie, kiedy ich 
rodzice pracują.

13 Cieszyn
dz. 17/77 obr. 31

PSI PARK - WYBIEG DLA PSÓW NA OS. LIBURNIA
Budowa wybiegu dla psów na terenie zieleni miejskiej pomiędzy ul. Liburnia i Moniuszki. 
Teren ogrodzony i  wyposażony w urządzenia sprawnościowe dla psów oraz elementy małej 
architektury typu ławki, kosze na psie odchody wraz  
z podajnikami na woreczki.

15 Gmina Cieszyn - 
śródmieście

Magia Świąt w Centrum Cieszyna - etap II
Zgodnie z wolą mieszkańców Cieszyna proponujemy zakup ozdobnej przestrzennej świecącej 
megabombki z przejściem, świątecznych iluminacji na latarnie oraz napisu I (love) Cieszyn, który mógłby 
być wykorzystany cały rok, jako atrakcja na Rynku. Zakup w/w ozdób przyczyniłby się do stworzenia miłej, 
świątecznej atmosfery i stworzenia nowej atrakcji nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, ale również 
dla odwiedzających go turystów. Zaletą tego projektu jest jego wieloletnie wykorzystanie.

16 Cieszyn
ul. Karłowicza

Nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z chodnikiem przyległym do jezdni na ul. 
Karłowicza w Cieszynie.
1) Położenie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku jezdni na ul. Karłowicza  
w Cieszynie,
2) Utworzenie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Karłowicza (w miarę możliwości technicznych). 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rewitalizacja i udrożnienie tego odcinka dla pieszych 
(szczególnie ludzi starszych) oraz pojazdów.

18
Cieszyn
ul. Ptasia

Błogocice - rewitalizacja fragmentu ulicy Ptasiej
Projekt zakłada rewitalizację zdewastowanego fragmentu ulicy Ptasiej na Osiedlu Błogocice

19 Gmina Cieszyn Monitoring jakości powietrza w Cieszynie
Zła jakość powietrza to problem nieustannie sygnalizowany przez cieszyniaków. Wierzymy, 
że rozbudowany system monitoringu jego jakości pozwoli na zwiększenie świadomości 
mieszkańców i będzie stanowił milowy krok dla walki o nasze zdrowie. Do znajdujących się 
obecnie na terenie miasta czujników, proponujemy dodanie 10 kolejnych, rozmieszczonych  
w różnych lokalizacjach na terenie miasta, co zagwarantuje dużo większą wiarygodność 
pomiarów i uwydatni potrzebę walki o zmniejszenie emisji.

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 – PROJEKTY PODDANE POD GŁOSOWANIE
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20 Cieszyn
dz. 21 obr. 27

PLAC ZABAW I SIŁOWNIA TERENOWA DLA MAŁEJ ŁĄKI (I NIE TYLKO)
Mała Łąka to dzielnica Cieszyna, w której znajduje się wiele domów jednorodzinnych oraz 
budynek wielorodzinny – dom wsparcia dla matek z dziećmi. Prawie każda dzielnica miasta 
może poszczycić się miejscem, w którym matki mogą zabrać dzieci na plac zabaw i same spędzić 
czas w otoczeniu zieleni. Niestety, w okolicy Małej Łąki takiego miejsca nie ma, chociaż byłoby 
bardzo potrzebne. Miejsce znajduje się na końcu ciągu spacerowego (al. Piastowska) do którego 
docierają nie tylko mieszkańcy dzielnicy.

22 Cieszyn
Park przy Kościele 
Jezusowym

ŚCIEŻKA ZMYSŁÓW
Pomysł Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Ścieżkę zmysłów należy rozumieć 
dosłownie.
To ogólnodostępne miejsce gdzie można doświadczać kontaktu z przyrodą zmysłami, 
szczególnie węchem (duże donice z pachnącymi roślinami) oraz dotykiem (ścieżka wyposażona 
w różne powierzchnie do wędrówki bosymi stopami). Chcemy uzupełnić park przy Kościele 
Jezusowym wyżej wymienionymi elementami rekreacji, zabawy, edukacji,  
co wpłynie na atrakcyjność i piękno tego urokliwego miejsca.

23
Ochotnicza Straż 
Pożarna
Cieszyn – Boguszowice
ul. Frysztacka 131

„Strażak przeciw powodzi” – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP 
Cieszyn Boguszowice
Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Cieszyn Boguszowice, 
przeznaczonego do usuwania skutków coraz częstszych klęsk żywiołowych, wyposażenie druhów w 
sprzęt zwiększający bezpieczeństwo podczas pracy oraz wymianę zniszczonych, zużytych i starych 
elementów wyposażenia na nowe. Zakup specjalistycznego sprzętu uskuteczni walkę  
z podtopieniami, podniesie gotowość jednostki, a przede wszystkim wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców Cieszyna.

24
Cieszyn
Lasek Miejski

RENOWACJA MIESZKA
Pomnik Mieszka I został odsłonięty w 1931 roku i od tego momentu jest ważnym punktem na mapie 
Cieszyna. Nie mamy pojęcia o poprzednich działaniach renowacyjnych, jednak obecnie zarówno pomnik, 
jak i jego otoczenie jest w dość marnym stanie. Jest często odwiedzany przez turystów, wita wchodzących 
i wjeżdżających do Polski, stanowi swoistą bramę do rezerwatu przyrody, uważamy więc, że zasługuje na 
zdecydowanie godniejszą asystę. Proponujemy więc kompleksową renowację obiektu i jego otoczenia.

25
Cieszyn
dz. 3/10 obr. 34

REMONT PARKINGU PRZED MIEJSKIMI HALAMI TARGOWYMI  
PRZY UL. STAWOWEJ 6 - ETAP II
Projekt obejmuje naprawę 806 m2 istniejącego parkingu z trylinki betonowej. Remont będzie 
kontynuacją prac będących przedmiotem Budżetu Obywatelskiego 2017 pn.”Remont parkingu przed 
Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6”. Pozostawienie przedmiotowej inwestycji na pierwszym 
etapie realizacji wyglądałoby karykaturalnie, tak w oczach mieszkańców, jak i gości. Zakończenie całości 
inwestycji parkingu pozwoli poprawić wizerunek tego miejsca i bezpieczeństwo jego użytkowników.

26 Cieszyn
Park Kasztanowy

“PARK KASZTANOWY - COŚ DLA MAŁEGO I COŚ DLA DUŻEGO”
Projekt dotyczy doinwestowania terenu rekreacyjno-sportowego w Parku Kasztanowym  
w Cieszynie. Planowane jest uzupełnienie istniejącego placu zabaw - montaż nowych urządzeń 
dla dzieci (rewalidacja starych) oraz urządzeń sportowych dla młodzieży i dorosłych; ławki dla 
seniorów; naprawa nawierzchni boiska, montaż nowego kosza do koszykówki oraz kubłów na 
śmieci i psie odchody; naprawa ścieżek. Celem projektu jest aktywizacja społeczeństwa  
w zakresie zdrowia oraz kultury fizycznej.

27 Cieszyn
dz. 5/28 i 5/55 obr. 38

WYKONANIE OK 15 MIEJSC POSTOJOWYCH UL. POPIOŁKA
Wykonanie ok. 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 
60 stopni w stosunku do osi ulicy Franciszka Popiołka o powierzchni całkowitej zabudowy  
ok. 300,00 m2.

28 Cieszyn
dz. 15/28 obr. 38

WYKONANIE OK. 20 MIEJSC POSTOJOWYCH NA UL. BROŻKA
Wykonanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania 
prostopadłego wzdłuż ul. Brożka o powierzchni całkowitej zabudowy ok. 200,00 m2 na Osiedlu 
Podgórze II w Cieszynie.

31 Szkoła Podstawowa nr 4
Cieszyn, Plac Wolności 7A
dz.34/1 obr.44

“SIŁOWNIA UMYSŁOWA”
Celem projektu “Siłownia umysłowa” jest zagospodarowanie zielonego skwerku przy SP4, by 
miejsce to mogło być wykorzystane zarówno do alternatywnych zajęć szkolnych, jak i rekreacji 
w czasie wolnym. Ogólnodostępne stoły do gry w  szachy, warcaby, chińczyka, piłkarzyki i 
tenisa stołowego oraz tablica do rysowania to atrakcyjna propozycja nie tylko dla uczniów 
SP4. To przestrzeń do spotkań, odpoczynku, intelektualnej i fizycznej aktywności wszystkich 
mieszkańców miasta bez względu na wiek.

32 Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami 
Integracyjnymi
Cieszyn, ul. Chopina 37

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Z ZESTAWEM DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
Siłownia zewnętrzna wraz z zestawem do ćwiczeń gimnastycznych na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 z  Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Siłownia zewnętrzna wyposażona 
w rozbudowany zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz gimnastycznych, kompleksowo 
oddziałujących na układ szkieletowo-mięśniowy dzieci i  młodzieży, a także stymulujących 
integrację sensoryczną, zwłaszcza u dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja jest 
przeznaczona zarówno dla uczniów szkoły, jak i pozostałych mieszkańców miasta.  >>
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33
Cieszyn
Park pod Kościołem
pw. Świętej Trójcy

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI ZA KOŚCIOŁEM PW. ŚWIĘTEJ 
TRÓJCY
Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z poprawą jego 
bezpieczeństwa. W ścisłym centrum Cieszyna (okolice Rynku i ulicy Głębokiej) nie ma innego 
placu zabaw dla dzieci, miejsce obecnego jest bardzo dobre (z  dala od ruchliwych ulic), 
jednakże plac ten jest bardzo malutki, brakuje tam również ławek dla opiekunów dzieci.

34 Cieszyn
dz. 60/20 obr. 30

REMONT CHODNIKA PRZY ULICY SZYMANOWSKIEGO NA ODCINKU OD SKLEPU “BOLKO”  
DO ULICY MACIERZY SZKOLNEJ
Wykonanie remontu chodnika przy ul. Szymanowskiego, który jest w bardzo złym stanie 
technicznym. Łączy on osiedle z  przyległymi ulicami, szkołą, sklepem, przystankiem 
autobusowym oraz pozostałymi obiektami osiedla i miasta.

35 Szkoła Podstawowa nr 6
Cieszyn, ul. Katowicka 68

“ZIELONA PRZERWA - OGRÓD ANTYSMOGOWY PRZY SP6”
Plan zakłada powstanie estetycznego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży terenu  
o przeznaczeniu edukacyjno-rekreacyjnym. Projekt składa się z 3 elementów:
1) Rewitalizacja terenów zielonych i nasadzenia roślin “wyłapujących” zanieczyszczenia;
2) Utwardzenie ścieżek wewnątrz ogrodu, naprawa ogrodzenia oraz montaż urządzeń 
rekreacyjnych dla dzieci;
3) Montaż czujnika poziomu zanieczyszczeń w przyszkolnym ogrodzie.

37 Przedszkole nr 9
Cieszyn, ul. Bucewicza 25

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9 W CIESZYNIE
Realizacja projektu ma na celu modernizację obecnego placu zabaw na terenie ogrodu przy 
Przedszkolu nr 9 przy ul.  Bucewicza 25, do którego rokrocznie uczęszcza 50 dzieci. Ponad 
10-letni nieremontowany, wyeksploatowany plac wymaga całkowitej modernizacji. Na terenie 
ogrodu znajdują się zużyte i niebezpieczne urządzenia: duża, ciężka drewniana karuzela  
i tzw. “małpi gaj” z nieczynnymi huśtawkami. Urządzenia te należy usunąć i zamontować nowe: 
różnorodne i bezpieczne.

38 Cieszyn
ul. Śrutarska 39c
ul. Tadeusza Regera 6

CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS. ADAPTACJA CIĄGU PIWNIC NA UL. PRZYKOPA  
I PIWNICY POD PARKIEM POKOJU DO FUNKCJI ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH CIESZYNA
Kontynuacja prac rewitalizacyjnych w ciągu średniowiecznych piwnic z wejściem w murze 
oporowym na ul. Przykopa oraz rozpoczęcie prac w obszernej piwnicy pod Parkiem Pokoju 
celem zaadaptowania ich do funkcji atrakcji turystycznych Cieszyna. Projekt obejmuje 
również zweryfikowanie, czy wymienione piwnice mają połączenia z  innymi podziemnymi 
pomieszczeniami, czego potwierdzenie może stać się punktem wyjścia do dyskusji nad 
perspektywami uruchomienia podziemnej trasy turystycznej w mieście.

39
Cieszyn
Osiedle Piastowskie
ul. Skrajna
dz. 7/7 obr. 21

FAJNIE & AKTYWNIE
FAJNIE & AKTYWNIE - Piastowskie kontynuacja: stworzenie zróżnicowanej, zachęcającej do 
zabawy i  bezpiecznej przestrzeni, która zaspokoi potrzebę aktywności dzieci na różnym 
poziomie wiekowym, w odrębnych strefach.  
W strefie starszaków, wszechobecna piaskownica stała się zbędnym elementem, za to mile 
widziane są niestandardowe, wielofunkcyjne, nowoczesne urządzenia, które ciekawymi 
rozwiązaniami zachęcą do aktywności i zdrowej rywalizacji. Dajmy naszym dzieciakom fajne 
wspomnienia z dzieciństwa.

40 Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami 
Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
Cieszyn, ul. Gen. J. 
Hallera 8

“ZIELONA KLASA - ROZWIJA NAS”, CZYLI POWSTANIE EKOLOGICZNEJ,  
ZEWNĘTRZNEJ KLASY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE
“Zielona klasa” będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się 
będą zajęcia dydaktyczne. Prowadzone w niej zajęcia będą miały na celu przybliżenie uczniom 
zagadnień związanych z otaczającym nas środowiskiem. Projekt zakłada budowę i wyposażenie 
zewnętrznej wiaty edukacyjnej. Ponadto obok “Zielonej klasy” powstaną karmniki dla ptaków 
oraz drewniane centrum edukacyjne dla uczniów młodszych i starszych.

41 Cieszyn
dz. 171 i 172 obr. 43

“SKWER IRENY SENDLEROWEJ - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ NA ŚRUTARSKIEJ - RÓŻANY 
OGRÓD ORAZ PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONA DO REALIZACJI WARSZTATÓW DLA DZIECI, 
SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW  
I KAMERALNYCH KONCERTÓW”
Pomysł zagospodarowania Skweru Sendlerowej obejmuje: CZĘŚĆ OGRODOWĄ (ogród różany  
z krzewami i żywopłotem, ogrodzenie, ścieżka żwirowa, pulpit informacyjny dotyczący Sendlerowej  
i praw dziecka, hotel dla owadów, kosz na odpady);
CZĘŚĆ REKREACYJNO-WARSZTATOWĄ z ławkami i drewnianymi donicami (miejsce spotkań, 
warsztatów i kameralnych koncertów “pod chmurką”, miałoby również walor turystyczny oraz 
edukacyjny);
ZWIERZĘCY ZAUŁEK z karmnikiem dla ptaków, koszem na psie odchody i krzewem dzikiej róży. 

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 – PROJEKTY PODDANE POD GŁOSOWANIE
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Wcześniej nad projektami pra-
cowali radni w komisjach Rady 
Miejskiej i oba projekty uchwał 
uzyskały pozytywną opinię Ko-

misji Finansów, Rozwoju i Spraw Komu-
nalnych oraz Komisji Spraw Społecznych. 

Dochody budżetu miasta na 2019 rok 
zaplanowano w wysokości 184.105.655,83 zł

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok 
określono w wysokości 198.164.086,64 zł

Deficyt w budżecie miasta zaplanowa-
no w kwocie 14.058.430,81 zł

Na grudniowej sesji podjęto również 
uchwałę w sprawie określenia wysokości 
i zasad wypłacania diet radnych. Dotych-
czasowa uchwała nie była dostosowa-
na do nowego Statutu Miasta Cieszyna  
i wymagała zmiany. W obecnej uchwa-
le diety radnych określono procentowo  
w stosunku do kwoty bazowej. Dla Cieszy-
na podstawa obliczenia diety wynosi 75% 
półtorakrotności kwoty bazowej określonej 
w  ustawie budżetowej dla osób zajmują-
cych kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów ustawy z dnia  
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wyna-
grodzenia w państwowej sferze budżetowej 
oraz zmianie niektórych ustaw i obecnie 
podstawa wynosi 2013,10 zł. 

Zgodnie z uchwałą cieszyńscy radni 
otrzymają dietę w następującej wysokości: 

radnemu nie będącemu członkiem 
komisji stałych Rady przysługuje dieta 
w wysokości 25% podstawy, 

radnemu będącemu członkiem komi-
sji stałej przysługuje dieta w wysokości 
35% podstawy, 

radnemu będącemu przewodniczą-

III sesja Rady Miejskiej Cieszyna VIII kadencji

BUDŻET MIASTA CIESZYNA  
na 2019 rok uchwalony

20 grudnia 2018 roku 
odbyła się sesja Rady 
Miejskiej Cieszyna,  
na której radni podjęli 
szereg uchwał, a wśród nich 
najistotniejsze z punktu 
widzenia funkcjonowania 
miasta: uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta 
Cieszyna na 2019 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Cieszyna 
na lata 2019-2031. cym komisji stałej przysługuje dieta  

w wysokości 45% podstawy,
Wiceprzewodniczącemu Rady przysłu-

guje dieta w wysokości 55% podstawy,
Przewodniczącemu Rady przysługuje 

dieta w wysokości 85% podstawy. 
Dieta radnych zostaje obniżona w razie: 
nieobecności radnego na sesji Rady 

o 13% podstawy, za każdą nieobecność, 
nieobecności radnego na posiedzeniu 

komisji stałej o 8% podstawy, za każdą 
nieobecność.

Na sesji podjęto również uchwały  
w sprawie: 

przyjęcia Programu osłonowego „Po-
moc w zakresie dożywiania na terenie 
Gminy Cieszyn” na lata 2019-2023, 

ustalenia planu sieci i określenia gra-
nicy obwodów publicznych szkół pod-
stawowych na obszarze Gminy Cieszyn, 

określenia regulaminu otwartego kon-
kursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych przy niepu-
blicznych szkołach podstawowych oraz 
niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego na realizacje zadania pu-
blicznego z zakresu wychowania przed-
szkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, 

wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z Gminą Dębowiec, Zebrzydowice  
i Goleszów w zakresie zapewnienia w roku 
2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie 
opieki dzieciom z terenu tych gmin oraz 
zasad finansowania przez poszczególne 
gminy tej opieki, 

wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń kanalizacyjnych zloka-
lizowanych na terenie miasta Cieszyna, 
na lata 2018-2024, 

zmiany Uchwały nr XLIII/440/18  
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Cieszyńskiemu (Przebudowa  
ul. Hażlaskiej w Cieszynie), 

zmiany Uchwały nr XLI/415/18 z dnia 25 
stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyń-
skiemu (Przebudowa ul. Katowickiej DP 
2712 S w Cieszynie), 

zmiany budżetu Miasta Cieszyna  
na 2018 rok, 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Cieszyna na lata 2018 – 2028, 

planu pracy Rady Miejskiej na I półro-
cze 2019 roku, 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na  
I półrocze 2019 roku, 

rozpatrzenia skargi na Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Z sesji Rady Miejskiej dostępne są nagrania 
pod adresem: www.bip.um.cieszyn.pl  
w zakładce „Rada Miejska”

Zapraszam na dyżury Prezydium Rady 
Miejskiej Cieszyna:

Przewodniczący Rady Miejskiej –  
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
od 15.30 – 16.30,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 
każdy drugi poniedziałek miesiąca od 
16.00 – 17.00, każdy trzeci poniedziałek 
miesiąca od 14.00 – 17.00. 

Przewodniczący rady Miejskiej

reMigiusz jankowski

 J
K



CZESŁAW BANOT

Urodziłem się 9 listopada 1952 roku, 
posiadam wykształcenie techniczne, 
ukończyłem także studium pedagogiczne. 
Jestem instruktorem kultury fizycznej, 
ratownikiem, zrobiłem również liczne 
kursy specjalistyczne i zdobyłem wie-
le uprawnień. Moja kariera sportowa 
rozwijała się następująco: bramkarz 
„Piasta Cieszyn”, „Odry Wodzisław”, 
56-krotny medalista MP w pływaniu 
osób niepełnosprawnych, trener, dzia-
łacz. Kariera zawodowa: 40 lat pracy 
w przemyśle maszynowym, górnictwie, rolnictwie, oświacie, 
turystyce i sporcie, 25 lat prowadzenia działalności gospo-
darczej (ogrodnictwo, budownictwo, snycerstwo, rekreacja), 
pozyskanie dotacji UE na działalność gospodarczą, pomoc  
w pozyskaniu środków PFRON na remont basenu SP nr 4.

O sobie: Mam żonę Irenę i córkę Katarzynę. Praca społeczna 
w Stowarzyszeniu „Trianon PL”, „Fundacji „Ster”. Współpraca 
ze stowarzyszeniami w Czechach i Słowacji. Współorganizator  
w programach „Europa bez granic, bez barier”, „100 słonecz-
nych dachów nad Olzą”, „Dni energii odnawialnej nad Olzą”, 
członek zespołu opracowującego studium dostępności miej-
scowości, ratownik wodny, instruktor kultury fizycznej, pasjo-
nat medycyny niekonwencjonalnej, hydroterapii, dietetyki, 
energii odnawialnych, członek Klubu Przedsiębiorcy na Zamku, 
10 lat prowadzenia „Klubu Optymalnych” w Cieszynie. Jestem 
rzeźbiarzem (w 1996 r. otrzymałem nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki za cykl rzeźb „Przy sobocie po robocie”), pasjonuję 
się sportem, pływaniem (56 medali Mistrzostw Polski), bra-
łem udział w Pucharze Świata w Shefield w pływaniu. Jestem 
społecznikiem, działam na rzecz niepełnosprawnych, dzieci 
i seniorów. Moje cele do realizacji w kadencji Rady Miejskiej: 
wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich, 
budowa elektrowni fotowoltaicznej przy ul. Stawowej, budo-
wa stadionu, modernizacja basenu, budowa krytej pływalni 
przy lodowisku, dla polskiego i czeskiego Cieszyna, budowa 
boiska pełnowymiarowego o sztucznej nawierzchni, przeka-
zanie w zarząd klubom obiektów sportowych, uproszczenie 
procedur pozyskiwania środków publicznych, budowa windy 
w UM i między ul. Przykopa i Nowe Miasto, poprawa stanu 

dróg i chodników, priorytet dla obwodnic miasta. Moim celem 
jest to, by Cieszyn był miastem przyjaznym dla mieszkańców 
i otwartym dla gości.

PAWEŁ CZYCHAROWSKI
Mam 42 lata, wykształcenie śred-

nie, mam wspaniałą żonę Anię i dwój-
kę dzieci: Krzysztofa w wieku 16 lat 
i ośmioletnią Justynkę. Mieszkam w 
Cieszynie od 30 lat. Jestem właścicie-
lem firmy transportowo-handlowej i 
pełnomocnikiem Spółki Cywilnej. Je-
stem mocno związany z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Cieszynie-Mnisz-
twie. Należę do Zarządu Miejskiego 
Związków Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Cieszynie. Wyróżniono 
mnie odznaką „Wzorowy Strażak” i odznaczono brązowym 
oraz srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Jestem 
człowiekiem stanowczym i konsekwentnym, nie jest mi obca 
inicjatywa społeczna, którą staram się wspierać i rozwijać. 
Największe osiągnięcie to dobudowanie wspólnie z druhami 
OSP Cieszyn-Mnisztwo w czynie społecznym drugiego bok-
su garażowego wraz z piwnicą i pomieszczeniem na kuchnię 
na pierwszym piętrze oraz salki na poddaszu przeznaczonej  
w przyszłości dla młodzieży związanej z OSP Cieszyn-Mnisztwo.

Do wyborów startowałem z okręgu czwartego z komitetu 
Akcji Samorządowej AS.

W najbliższym czasie obecnej kadencji chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców. Chciał-
bym w tym miejscu wymienić dwie priorytetowe sprawy.  
Po pierwsze: zwiększenie budżetu na działalność przeciw-
pożarową, a także remont i przebudowę ulicy Słowiczej  
i Hallera jako obwodnicy Miasta Cieszyna. W przypadku ulicy 
Słowiczej brak chodnika oraz wąski i nierówny pas jezdni,  
a także zwiększony ruch autobusów z uwagi usytuowaniem 
zajezdni ZGK uważam za bardzo duże zagrożenie dla bezpie-
czeństwa mieszkańców dzielnicy Mnisztwo.

RENATA FRANEK
Kandydowałam do Rady Miejskiej 

Cieszyna z ugrupowania KWW Akcja 
Samorządowa AS z okręgu nr 4 (Kra-
sna, Mały Jaworowy, Mnisztwo oraz 
Podgórze). Z zawodu jestem nauczy-
cielem przyrody, wychowania fizycz-
nego, wychowania do życia w rodzinie 
oraz gimnastyki korekcyjno- kompen-
sacyjnej, a z zamiłowania działaczką 
społeczną, angażującą się w liczne 
akcje środowiskowe na rzecz naszej 
„Małej Ojczyzny”. Od kilku lat jestem 
opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej 
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Poznaj swojego 
RADNEGO 
W tym i kilku najbliższych numerach 
Wiadomości Ratuszowych przybliżymy 
Państwu sylwetki radnych Rady Miejskiej 
kadencji 2018-2023. Wszystkich Czytelników, 
którzy chcieliby skontaktować się z wybranym 
radnym, prosimy o kontakt z Biurem Rady Miejskiej 
(Urząd Miejski, Rynek 1, tel. 33 4794 311 lub 33 
4794 312, adres e-mail: biurorady@um.cieszyn.pl).
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przy OSP Cieszyn- Krasna. Kandydowałam do Rady Miejskiej, 
by jak najlepiej służyć mojej miejscowości oraz jej mieszkań-
com. Dążę do tego, by każdy, kto zwróci się z problemem lub 
poprosi o pomoc, nie czuł się zawiedziony. Chciałabym, bę-
dąc radną, wspólnie z mieszkańcami rozwiązywać nurtujące 
nas problemy, wspierać budowę hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 7 w Cieszynie i w dalszym ciągu kształcić  
i wychowywać młode pokolenie w poczuciu odpowiedzial-
ności i przywiązania do wartości patriotycznych.

WIESŁAW KLUZ
Kandydowałem z listy AS (wcze-

śniej CIS), z okręgu nr 2. Mam 46 
lat, jestem żonaty, mam czwórkę 
dzieci. Jestem pracownikiem UŚ  
w Katowicach, posiadam wykształ-
cenie wyższe pedagogiczne. Od 
2006 r. jestem również instrukto-
rem piłki nożnej PZPN i trenerem 
drużyn młodzieżowych w Cieszynie 
i Puńcowie. 

Bardzo ważne miejsce w moim 
życiu zajmuje rodzina – uważam, 
że potrzebna jest polityka prorodzinna i prosenioralna. 
Moją pasją jest sport – swoje działania chciałbym skon-
centrować na popularyzacji tej dziedziny życia społeczne-
go wśród mieszkańców Cieszyna jako formy profilaktyki 
prozdrowotnej.

Moje zamierzenia – tak, jak w poprzedniej kadencji:
1) w ramach polityki prorodzinnej i pro senioralnej – karta 

dużej rodziny i karta seniora – w ramach tych kart – pozy-
skiwanie przedsiębiorców, spółdzielni i innych podmiotów 
dających ulgi, np.: w aptekach, w opłatach czynszowych, 
zabiegach etc.;

2) poprawa infrastruktury drogowej wraz z chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi, m.in.:

w moim okręgu, to: ul. Hażlaska (jest już w planie na 2019), 
ul. Chopina jako ważny dojazd do SP2, ul. Karłowicza (z budżetu 
obywatelskiego 2019); 

poza okręgiem: (wraz z powiatem) ul. Przepilińskiego, 
ul. Słowicza ( jak było w planach w poprzedniej kadencji) 
oraz kolejne drogi i chodniki w zależności od stanu i na-
tężenia ruchu oraz zgodnie z aktualizowanym co pół roku 
harmonogramem remontów dróg i chodników (część z tych 
mniejszych inwestycji można również wykonać w ramach 
budżetu obywatelskiego – współpraca i zaangażowanie 
mieszkańców);

3) sport i rekreacja – jako istotny dla zdrowia i zdrowego 
trybu życia: dla klubów, stowarzyszeń oraz masowy – większa 
dostępność obiektów sportowych dla mieszkańców, m.in.:

zwiększenie kwoty na szkolenia dzieci i młodzieży dla klu-
bów i stowarzyszeń,

nowy stadion przy Al. Łyska dostępny również dla miesz-
kańców – projekt powstał w poprzedniej kadencji,

hala sportowa wraz z parkingiem wielopoziomowym w miej-
scu amfiteatru – projekt wraz z powiatem,

tężnia solankowa w lasku miejskim Pod Wałką.
Oprócz tego ważne dla mnie jest również przywróce-

nie i poprawa transportu kolejowego: linia 190 Cieszyn—
Bielsko-Biała, a także utworzenie połączenia kolejowego:  
Cieszyn—Wisła.

Jestem otwarty na sugestie i pomysły mieszkańców, oczy-
wiście biorąc pod uwagę ważność inwestycji i możliwości 
budżetu naszego miasta.

MONIKA SZLAUER
Przede wszystkim bardzo dziękuję 

za okazane mi zaufanie i powierzenie 
funkcji Radnej. Traktuję to jako wyjąt-
kowe wyróżnienie oraz zaciągnięty 
kredyt zaufania, który postaram się 
sumiennie i z radością spłacać. Z zawo-
du jestem specjalistą ds. prawa pracy, 
BHP, zarządzania zasobami ludzkimi, 
oraz ochrony danych osobowych. Po-
siadam wieloletnie doświadczenie w 
pracy w administracji samorządowej 
oraz prowadzeniu szkoleń dla pracow-
ników. Obecnie pracuję na uczelni – Akademii WSB, gdzie zaj-
muję się min. projektem unijnym wspomagającym podnosze-
nie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz doradztwem 
rozwojowym dla przedsiębiorstw. Kandydowałam z Klubu CRS,  
z okręgu nr 4. Jako Radna, postaram się o rozwój dzielnicy Mnisz-
two, gdzie mieszkam i gdzie brakuje tak podstawowych rzeczy 
jak np. plac zabaw dla dzieci, chodnik wzdłuż głównej ulicy czy 
też zadaszonych przystanków. Mam również zamiar inicjować 
oraz wspierać działania związane z ochroną środowiska, któ-
ra znajduje się w obszarze moich osobistych zainteresowań. 
Ważna jest dla mnie także promocja Cieszyna, który powinien 
inwestować w rozwój swojego potencjału oraz budowanie mar-
ki jako miasto. Może to być realizowane np. przez organizację 
dużych i ambitnych wydarzeń kulturalnych, przyciągających 
gości i turystów spoza miasta. Zanim to jednak nastąpi, Cie-
szyn musi zadbać o swój wizerunek przestrzenny, zadziałać 
jak dobry gospodarz, który przed przyjęciem gości porządku-
je i uatrakcyjnia swój dom. Dlatego bardzo liczę na efektywne 
wprowadzenie uchwały krajobrazowej oraz planowanych in-
westycji, takich jak rewitalizacja rynku wraz z ulicami Głęboką 
i Zamkową, remont stadionu miejskiego, budowa nowych par-
kingów poza ścisłym centrum, poprawa transportu miejskiego, 
budowa ścieżek pieszo-rowerowych, poprawa wystroju miasta. 
Priorytetem jest również wspieranie lokalnego biznesu oraz 
organizacji pozarządowych, budowanie przyjaznej atmosfery 
dla ich rozwoju. Przedsiębiorczość cieszyniaków jest ważnym 
motorem napędowym dla miasta. Swoją pracę w Radzie Miej-
skiej zamierzam opierać na budowaniu atmosfery wzajemnej 
współpracy i zaufania, wsłuchiwaniu się w głosy mieszkańców, 
urzędników oraz lokalnych autorytetów. Stawiam również na 
własny rozwój, który zawsze był dla mnie ważny. Uważam, że 
dobre zmiany w przestrzeni lokalnej i w życiu publicznym na-
leży zaczynać od siebie i od własnych, drobnych gestów, jak 
np. świadome uczestnictwo w wyborach czy zaangażowanie 
obywatelskie nawet w niewielkich sprawach. 

RAFAŁ FOLTYN
Urodziłem się w Cieszynie, mam 

46 lat, posiadam wykształcenie 
średnie techniczne. Mam wspaniałą 
żonę Dorotę oraz trzech wspaniałych 
synów. W wyborach startowałem  
z K.W. PiS - z okręgu wyborczego  
nr 3. Moje hobby to sport, polityka, 
dobra książka, ogrodnictwo, rekre-
acja z rodziną. Mam nadzieję, że 
jako Radny przyczynię się do tego, 
żeby Cieszyn był postrzegany jako 
miasto rozwojowe, ekologiczne, in-
nowacyjne. 

918 stycznia 2019 RADA MIEJSKA
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COK dla mieszkańców
1 stycznia 2019 r. roku 

Komisja Konkursowa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie 

na stanowisko dyrektora 
Cieszyńskiego Ośrodka 

Kultury „Dom Narodowy” 
powołała Adama Cieślara. 

W rozmowie z „Wiadomościami 
Ratuszowymi” nowy dyrektor 

COK opowiada o tym, jakie 
drogi zawodowe przywiodły go 
na to stanowisko, jakie są jego 

plany na najbliższą kadencję 
oraz jakim miastem jest  

dla niego Cieszyn.

  
Wiadomości Ratuszowe: Można za-

tem powiedzieć, że historia łącząca 
Pana z Cieszyńskim Ośrodkiem Kul-
tury zatoczyła koło.

Adam Cieślar: Dokładnie tak. Swoją 
pracę w „Domu Narodowym” rozpo-
cząłem w styczniu 1999 roku, czyli do-
kładnie dwadzieścia lat temu. Z samym 
miejscem związany byłem jednak już 
wcześniej, pełniąc tu obowiązki wolon-
tariusza podczas organizacji Festiwalu 
Teatralnego Bez Granic i Święta Trzech 
Braci. Patrząc wstecz, nadal wspominam 
pierwszą edycję cieszyńskiego święta  
i wydarzenie, które miałem przyjemność 
prowadzić pod nazwą „Dyskoteka na am-
fiteatrze”. Tak więc można powiedzieć, że 
większość mojego dorosłego życia była 
związana z COK-iem.

  
W latach 1999-2008 zajmował Pan 

w Cieszyńskim Ośrodku Kultury sta-
nowisko, które wówczas nosiło nazwę 
„instruktor działalności podstawowej”. 
Po dziewięciu latach podjął Pan jednak 
decyzję o tym, by zmienić coś w życiu 
zawodowym.

Rok 2008 był czasem, gdy postanowiłem 
spróbować czegoś innego. Doświadcze-
nie zdobywałem w kilku miejscach, także  
w sektorze prywatnym i administracji 
samorządowej. Uważam, że był to dobry 
czas, bo pomógł mi nabrać dystansu do 
wielu spraw i pozwolił z zewnątrz spoj-
rzeć na wiele kwestii. 

  
W 2014 roku ponownie zawitał Pan 

do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury.

Bogaty w kolejne doświadczenia zro-
biłem to z prawdziwą przyjemnością  
i pracowałem tu do końca września ubie-
głego roku. Kolejne miesiące, jak pokazało 
życie, związałem z Wiślańskim Centrum 
Kultury, obejmując w nim stanowisko 
dyrektora. Muszę jednak przyznać, że 
nie była to łatwa decyzja, bo Cieszyn jest  
i był dla mnie zawsze miejscem najważ-
niejszym. Z Wisłą związany jestem od 
kilku lat. Wspólnie z Krzysztofem Głom-
bowiczem, znakomitym dziennikarzem  
i niepełnosprawnym sportowcem prowa-
dzę tam strefę kibica podczas Pucharu 
Świata w skokach narciarskich. Mam na-
dzieję uczestniczyć również w kolejnych 
cyklach tego wydarzenia. Jak będzie? 
Zobaczymy. Pan Burmistrz zadeklaro-
wał dalszą chęć współpracy, co bardzo 
mnie cieszy, a także dalszej współpracy 
kulturalnej pomiędzy Wisłą i Cieszynem, 
co cieszy mnie podwójnie.

  
Cieszyn to (jak zauważyłam) miej-

sce dla Pana wyjątkowe, choć urodził 
się Pan w Siemianowicach Śląskich.

Rzeczywiście, miasto Siemianowice 
Śląskie widnieje w moim dowodzie oso-
bistym, jako miejsce urodzenia. I na tym 
koniec (śmiech). A mówiąc poważnie, było 
to jedynie „miejsce techniczne” mojego 
przyjścia na świat. Komplikacje porodo-
we, z którymi borykali się moi rodzice 
wymagały wizyty w specjalistycznym 
szpitalu, a taki był właśnie w Siemiano-
wicach Śląskich. 

Mogę więc (mimo adnotacji w dowo-
dzie) powiedzieć, że od urodzenia jestem 
mieszkańcem Cieszyna. Aktualnie miesz-
kam w jego bliskiej odległości, zaledwie 
kilkadziesiąt metrów od tabliczki z napisem 
Cieszyn – w Gumnach. Cały mój ośrodek 
życia skupiony jest tutaj i zawsze był.

  
Z czym kojarzy się Panu Cieszyn?
To mój dom. Po prostu. Nie wyobrażam 

sobie życia w wielkim mieście. 
  

Prywatnie Adam Cieślar…
To przede wszystkim szczęśliwy mąż 

i tata trojga dzieci: Karoliny, Michała  
i Martyny.

  
Muzyka w Pana życiu zajmuje szcze-

gólne miejsce?
Bardzo szczególne. Od bardzo wielu 

lat prowadzę imprezy muzyczne jako DJ  
i choć robię to coraz rzadziej, to jednak to 
zajęcie sprawia mi ogromną przyjemność 
i jest moją pasją. Oprócz tego jestem fa-

nem siatkówki i kibicem „Jastrzębskiego 
Węgla”. Można również powiedzieć, że 
od zawsze jestem fanem fantastyki, za-
równo tej czytanej (na którą mam coraz 
mniej czasu), jak i tej filmowej. Staram 
się swoja pasją zarażać dzieci. Myślę, że 
skutecznie. 

  
Zgodnie z powołaniem kadencja 

dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kul-
tury trwa 5 lat. Zapytam więc, jakim 
kulturalnie miejscem będzie „Dom 
Narodowy” 31 grudnia 2023 r.?

Chcielibyśmy, aby „kultura” tworzo-
na była przez mieszkańców miasta i dla 
mieszkańców… by COK otwarty był na 
społeczną aktywność, bo taki też był 
pierwotny cel tego miejsca. Chcieliby-
śmy również, by nie zabrakło tu orga-
nizacji pozarządowych. Naszym celem 
jest stworzenie Centrum Organizacji 
Pozarządowych połączonego z Centrum 
Aktywności Społecznej. Miejsca, w któ-
rym mieszkańcy będą mogli kulturalnie 
się spełniać i realizować swoje marzenia, 
a my chętnie będziemy im w tym poma-
gać. Poza tym „Dom Narodowy” włączy 
się jeszcze bardziej w organizację tych 
festiwali, które już istnieją, czyli Kino na 
Granicy i mam nadzieję Festiwalu Te-
atralnego bez Granic, który przez wiele 
lat współtworzyłem. Będziemy w dal-
szym ciągu rozwijać Wakacyjne Kadry, 
które nie są festiwalem filmowym tylko 
fajną, wieczorną, weekendową formą 
spędzania czasu. Chcemy wspierać ru-
chy artystyczno-amatorskie. Na pewno 

Adam Cieślar
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Adam Cieślar podczas ubiegłorocznych Senioraliów

wrócimy też do imprez zapomnianych,  
a skierowanych m.in. do seniorów, któ-
rych w Domu Narodowym znacznie ubyło.

  
Rozumiem, że pojawi się sporo no-

wych rzeczy?
Z pewnością nie zabraknie również 

propozycji weekendowych. Będziemy 
z naszymi propozycjami pojawiać się  
w nieoczywistych, nieodkrytych dla kul-
tury miejscach Cieszyna. Oczekujemy na 
propozycje mieszkańców, które można 
przekazywać na bieżąco, już niebawem 
także podczas „Kawy z dyrektorem”, czy-
li otwartych spotkań, podczas których 
przede wszystkim chciałbym wsłuchi-
wać się w głos Cieszyniaków…, bo COK 
to miejsce dla nich.

  
W takim razie zapytam jeszcze  

o ewentualne zmiany dotyczące pla-
nowanych i wszystkim nam znanych 
imprez organizowanych w Cieszynie. 
Będą takie? 

Pewnej modyfikacji ulegną znane 
wszystkim imprezy, między innymi Święto 
Trzech Braci. Planujemy, by zagościło peł-
niej również na ulicy Głębokiej i Starym 
Targu. Zgodnie z postulatami mieszkańców 
znikną z tego miejsca karuzele. Ich obec-
ność wiązała się z niedogodnościami dla 
mieszkańców tej części miasta, stanowiły 
też budowlane obciążenia - ze względu 
na usytuowanie w tym miejscu piwnic 
wychodzących poza obręb budynków. 

  
Rozumiem, że szykują Państwo dla 

nas ciekawą alternatywę? 
Jak najbardziej, ale nie będę zdradzał 

jeszcze planów.
  

W takim razie zapytam o to, kto 
w tym roku wystąpi na cieszyńskiej 
scenie podczas Święta Trzech Braci?

Ja już wiem (śmiech), ale na razie nie 

powiem. 28 lat, podczas których gościliśmy 
wielu wysokiej klasy artystów, znacząco 
podniosło poprzeczkę tego wydarzenia. 
Jestem jednak przekonany, że tegorocz-
ny program będzie ciekawy i każdy z nas 
znajdzie w nim cos dla siebie. Staramy się 
budować go w oparciu o zaspokojenie 
potrzeb wielu grup społecznych. Tak więc 
będzie coś dla młodszych i dla starszych. 

  
Przed Cieszyńskim Ośrodkiem Kul-

tury kontrola, która podsumuje trzy 
ostatnie lata działalności instytucji. 

Dokładnie tak. Po kontroli nastąpi 
zmiana regulaminu organizacyjnego  
i w miejsce dwóch działów poświęconych 
kulturze pojawi się jeden, zajmujący się 
organizacją imprez i prowadzeniem dzia-
łalności popołudniowej, czyli działających 
tu sekcji i klubów. 

 B
S

K
.

  
Przed Panem i zespołem dużo pracy… 
… i ogromna odpowiedzialność.

  
Udział w konkursie na stanowisku 

dyrektora COK w Cieszynie był trud-
ną decyzją?

Jedną z trudniejszych, jaką podejmo-
wałem, bo z jednej strony czułem od-
powiedzialność i poczucie obowiązku 
za powierzone mi obowiązki w Wiśle,  
a z drugiej czuję się mocno związany  
z Cieszynem. Dobra znajomość środo-
wiska, obiektu, ludzi, całego otoczenia…  
i obowiązek wewnętrzny względem miasta 
oraz jego mieszkańców – przechyliły szalę 
i pomogły mi podjąć ostateczną decyzję.

Dziękuję za rozmowę. 

rozmawiała Barbara Stelmach-Kubaszczyk

Góralskie kolędowanie
Święta już za nami, co jednak 

nie znaczy, że musimy pożegnać się  
ze świąteczną atmosferą. Tą pomoże 
nam zachować koncert kolęd w wykona-
niu Zespołu Regionalnego „Mała Istebna”,  
na który zapraszamy 24 stycznia.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy” zaprasza na pierwsze w tym 
roku wydarzenie w ramach projektu 
„Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu”. 
Góralskie kolędowanie z Zespołem Re-
gionalnym „Mała Istebna” odbędzie się  
w sali widowiskowej Domu Narodowego 
w Cieszynie w czwartek 24 stycznia 2019 
o godzinie 18.00. Wstęp na wydarzenie 
jest bezpłatny. 
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HARMONOGRAM odbioru odpadów na 2019 rok
H

ar
m

on
og

ra
m

 o
db

io
ru

 o
dp

ad
ów

 k
om

un
al

ny
ch

 s
eg

re
go

w
an

yc
h 

- 2
01

9 
/ N

ie
ru

ch
om

oś
ci

 z
am

ie
sz

ka
ln

e 
 

i n
ie

za
m

ie
sz

ka
ln

e 
/ P

op
ió

ł o
db

ie
ra

m
y 

w
 s

za
ry

ch
 w

or
ka

ch
 w

 t
er

m
in

ie
 o

db
io

ru
 s

eg
ra

ga
cj

i



1318 stycznia 2019 WAŻNE INFORMACJE
H

arm
onogram

 odbioru odpadów
 kom

unalnych zm
ieszanych - 2019 / N

ieruchom
ości zam

ieszkalne i niezam
ieszkalne



14 Wiadomości RatuszoweMIASTO 

Szkolenia dotyczące  
E-BILETU w komunikacji 
miejskiej
W dniach 12 i 13 stycznia 2019 r. w autobusie komunikacji miejskiej odbyły się 
spotkania szkoleniowe dla mieszkańców miasta na temat sposobów posługiwania 
się karta miejską. Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, dotyczące zasad 
korzystania z nowych funkcjonalności, w sposób jak najbardziej przystępny, wygodny i czytelny.

N a pokładzie specjalnego auto-
busu dostępni byli pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Cieszynie Sp. z o.o. 

oraz Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
którzy odpowiadali na pytania oraz 
wyjaśniali, jak działają nowe kasow-
niki, a także pomagali w wypełnianiu 
wniosków o kartę miejską.

W prezentacji wzięło udział bardzo 
dużo mieszkańców Cieszyna, szczegól-
nie na cieszyńskim Rynku oraz na przy-
stankach: Węgielna, Szymanowskiego, 
Moniuszki oraz Ks. Tomanka. 

Informujemy, że kolejne spotkania 
szkoleniowe na przystankach autobu-

sowych odbędą się w dniu 19 stycznia 
2019 r. (sobota) według poniższego har-
monogramu:

9:00 – 9:45 Kossak-Szatkowskiej – kie-
runek z centrum, 

10:00 – 10:45 Krasna Gruszka – kieru-
nek do centrum, 

11:00 – 11:45 Bobrek Wschód, 
12:00 – 12:45 Marklowice Lakiery – 

kierunek do centrum, 
13:00 – 13:45 Błogocice.
Zapraszamy zatem wszystkich zainte-

resowanych poznaniem nowych zasad 
korzystania z przewozów w cieszyńskiej 
komunikacji miejskiej i uprawnień do ko-
rzystania z ulg w przewozach do udziału  

w spotkaniach szkoleniowych organizowa-
nych w autobusach komunikacji miejskiej.

Informujemy ponadto, że okres 
przejściowy, w którym można korzy-
stać z komunikacji miejskiej na do-
tychczasowych zasadach (włącznie  
z korzystaniem z tradycyjnych jedno-
razowych biletów papierowych oraz 
miesięcznych) trwać będzie do dnia 
30 czerwca 2019 r. Zachęcamy do dzie-
lenia się swoimi spostrzeżeniami. Na 
wszystkie Państwa pytania i sugestie 
odpowiemy w następnych Wiadomo-
ściach Ratuszowych. 

wydział strategii i rozwoju Miasta

Autobus elektryczny w Cieszynie
28 grudnia na ulice Cieszyna wyjechał 
testowy autobus elektryczny marki 
SOR EBN11. Przewoźnik, Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Cieszynie, testy 
pojazdu zakończył 10 stycznia. 
Ocena techniczna oraz realizacja kursów  
na liniach 22 i 21 pokazały, że elektryczny 
SOR o długości 11 metrów i możliwości 
przewozu 82 osób w naszym mieście ra-
dzi sobie dobrze i nie straszna mu jazda 
pod górkę, a tych, jak wszyscy wiemy,  
w Cieszynie nie brakuje. Autobus wcze-

śniej testowany był m.in. w Oświęcimiu, 
Rybniku i Tczewie.
Przewoźnik podczas trwania testów 
oczekiwał na opinie pasażerów i kierow-
ców, a te okazały się bardzo pozytywne. 
-  Bardzo cichy i nie emituje spalin – mówi 
jeden z pasażerów.
Zakład Gospodarki Komunalnej ma 
w planach kolejne testy. Po napę-
dzie elektrycznym przyjdzie pora na  
hybrydowe. 

bSk
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NOWE ROZWIĄZANIA  
w cieszyńskiej Straży Miejskiej
Od tej pory strażnicy miejscy 
w Cieszynie wykonywać 
będą większość czynności 
przy pomocy telefonów 
komórkowych wyposażonych 
w specjalną aplikację, 
rejestrującą podjęte 
interwencje. 

- Aplikacja ma usprawnić pracę straż-
ników miejskich, a także kierowanie 
i dysponowanie patrolami. Program 
nosi nazwę MP Manager – wyjaśnia 
Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, 
Kazimierz Płusa. 

Jak działa aplikacja, w którą wypo-
sażone zostały smartfony funkcjo-
nariuszy? 

Strażnik miejski, wykonując czynność 
służbową, wpisuje ją w aplikację telefonu 
i przesyła informację na serwer Straży 

Miejskiej. Do przesłanej interwencji ma 
możliwość dołączenia zdjęcia. Taka for-
ma działania pozwala sprawniej załatwić 
interwencje, a wzywane osoby nie będą 
musiały oczekiwać na zejście strażnika 
do komendy.

Aplikacja zawiera w sobie lokalizator, 
który pokazuje miejsce zgłaszanej in-
terwencji, co w pewnym stopniu może 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 
funkcjonariusza.

Program, na którym aktualnie pracuje 
cieszyńska Straż Miejska jest programem 
innowacyjnym i funkcjonalnym. – Cieszyn 
jest pierwszą jednostką w Polsce, która 
na nim pracuje – podkreśla Komendant 
SM, dodając – Interwencje z użyciem pro-
gramu rozpoczęliśmy z dniem 1 stycz-
nia tego roku. Wcześniej poddaliśmy go 
analizie, po której zdecydowaliśmy się 
na jego wdrożenie. 

bSk

Z wizytą u Burmistrz Miasta Cieszyna 

Czym zajmuje się Burmistrz Mia-
sta Cieszyna? jak wygląda gabinet,  
w którym podpisuje najważniejsze dla 
miasta decyzje? Czy na biurku, przy 
którym zasiada każdego dnia, znajdu-
je swoje miejsce rodzinna fotografia? 

Na te i wiele innych 
pytań odpowiedź 
usłyszała Emilia  
z I klasy Alternatyw-
nej Szkoły Podsta-
wowej w Cieszynie, 
która 28 grudnia na 
zaproszenie Gabrieli 
Staszkiewicz odwie-
dziła cieszyński ma-
gistrat. 

To spotkanie z pew-
nością pozostanie w 

pamięci Emilki na długie lata. Miłą pa-
miątką będzie również list z zaproszeniem  
i świątecznymi życzeniami, który Burmistrz 
Miasta Cieszyna skierowała do uczniów 
Alternatywnej Szkoły Podstawowej. Okazją 
było integracyjne spotkanie świąteczne, 

a celem zaproszenia do cieszyńskiego Ra-
tusza – rozwijanie dziecięcej ciekawości 
i pasji poznawania świata. 

Czy się podobało? Z całą pewnością tak. 
Emilka z przejęciem zasiadła w fotelu Pani 
Burmistrz i z zainteresowaniem przyglą-
dała się temu, co dzieje się wokół. Dowie-
działa się, jak wygląda codzienna praca  
w urzędzie i wysłuchała opowiadań, które 
wiążą się z tym wyjątkowym miejscem.

O to, by dzień 28 grudnia pozostał  
w pamięci dziewczynki na długo zadbała 
Burmistrz Miasta, która z prawdziwą ra-
dością odpowiadała na wszystkie pytania 
Emilki, która przybyła tu w towarzystwie 
babci oraz przedstawicielki Rady Rodzi-
ców. Wydarzenie uwieczniono na wspól-
nej fotografii. 

bSk

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy był hucznie świętowany  
w Cieszynie. 13.01 odbyło się wiele wspa-
niałych inicjatyw mających na celu zaanga-
żowanie mieszkańców Cieszyna do wspól-
nego pomagania i do wspólnej zabawy. 

Wśród licznych atrakcji znalazły się 
między innymi warsztaty artystyczne, 
kiermasz różności, morsowanie oraz 
różne wydarzenia sportowe. O godzinie 
20:00 na  Rynku w Cieszynie tradycyjnie 
odbyło się Światełko do nieba, w któ-

rym chętnie uczestniczyli mieszkańcy. 
Na dzień 14 stycznia suma zebranych 
środków w naszym mieście wyniosła 
125 498,35 zł! 
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W SKRÓCIE
Piotr Broda w „Galerii 
w Przejściu” 
Piotr Broda, członek Cieszyńskiego To-
warzystwa Fotograficznego, przedsta-
wiciel nurtu piktorialistów związanych 
z Mieczysławem Wielomskim od lat 
konsekwentnie tworzy swoje obrazy  
z pogranicza jawy i snu. Jego nietuzin-
kowe prace znane są już wielu miłośni-
kom fotografii z Cieszyna i nie tylko. Jest 
autorem kilkunastu wystaw oraz laure-
atem nagród i wyróżnień na konkursach 
fotograficznych. Tym razem przedstawia 
nam dwie serie: „Cieszyn jak ze snu” oraz 
„Grzyby”. Wystawa ta stanowi huczne 
rozpoczęcie kolejnego roku aktywności 
Cieszyńskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Ekspozycja czynna codziennie 
do 8 lutego w „Galerii w Przejściu”,  
ul. Błogocka 24. 

Pasja i przygoda  
z fotografią
Od 16 stycznia do 17 lutego 2019 r.  
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego moż-
na podziwiać wyjątkową wystawę foto-
graficzną Zbigniewa Solarskiego „Miasto  
w światłocieniu, piękno tkwi w szczegó-
łach – Cieszyn po stu latach”, która zor-
ganizowana została w ramach miejskich 
obchodów setnej rocznicy odzyskania 
Niepodległości Polski. Wśród wystawia-
nych prac znajdują się także fragmenty 
reportażu z planu filmowego produkcji 
„Legiony”, która była kręcona na uli-
cach Cieszyna. Galeria czynna jest od 
wtorku do niedzieli w godzinach 10:00 – 
14:00 (z wyjątkiem środy: 12:00 – 16:00).  
Zapraszamy! 

Spotkanie 
szersznikowskie
23 stycznia 2019 roku minie sto lat od 
wybuchu wojny polsko-czechosłowackiej. 
W związku z tą rocznicą Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego zaprasza na pierwszy 
w tym roku wykład w ramach Spotkań 
Szersznikowkich zatytułowany „Wojna o 
Śląsk Cieszyński – w setną rocznicę”, któ-
rego prelegentem będzie Daniel Korbel, 
doktorant Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
o wiedzy i rzetelności badawczej god-
nej pozazdroszczenia! Będzie można 
również spojrzeć z bliska na krzyż Za 
Obronę Śląska. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych w środę, 30 stycznia, 
o godz. 17.00 do siedziby Muzeum przy 
ul. Regera 6. Wstęp wolny! 

ZAPOWIEDZI

POZNAJ  
TWÓRCZOŚĆ J&J

JUSTYNA JĘDRYSEK 
Urodziła się w 1991 r. w Żywcu, jest absol-
wentką Instytutu Sztuki Wydziału Arty-
stycznego w Cieszynie na Uniwersytecie 
Śląskim, gdzie studiowała Grafikę i uzy-
skała dyplom z wyróżnieniem.  
W 2015 oraz 2018 roku uzyskała stypen-
dium ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego za wybitne osiągnięcia artystyczne. 
Jest doktorantką w Zakładzie Projektowa-
nia Graficznego na macierzystej uczelni. 
W 2018 roku odbyła staż w Atelier Mi-
chel’a Bouveta w Paryżu, gdzie wspólnie 
z Michelem Bouvetem była kuratorem 
wystawy „POLOGNE. Une Revolution 
Graphisme”. Interesuje się projektowa-
niem graficznym, grafiką artystyczną, 
projektowaniem książki, plakatem oraz 
ilustracją. Swoje prace prezentowała na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą.  

Na wystawie prezentuje to, co jej 
najbliższe - plakat i grafikę:

„Grafiki są serią 8 prac za-
tytułowanych „Ktoś pozostał 

sam” i są inspirowane historią Małego 
Księcia. Podkreślić należy, że grafiki nie 
są ilustracjami do książki, a jedynie ta 
opowieść była dla mnie inspiracją, grafiki 
są moją odpowiedzią na emocje i uczu-
cia, jakie wzbudziła we mnie ta książka. 
Mały Książę odwiedził 8 planet, każda 
grafika zatem odpowiada jednej z nich. 
Prace wykonane są techniką mieszaną,  
a proces ich wykonania jest tak samo 
złożony jak charaktery ludzi zamieszku-
jących poszczególne planety. 

Na wystawie pokazuję także plakat. 
Plakat jest moim ulubionym medium 
przekazu i towarzyszy mi od początku 
mojej artystycznej drogi, nie mogło go 
więc zabraknąć.

Cała ta wystawa łączy w sobie projek-
towanie i artystyczny warsztat, ponieważ 
w swojej twórczości bardzo często łączę 
techniki, a klasyczny warsztat można zo-
baczyć także w plakacie lub innych pro-
jektowych realizacjach.”

Do zapoznania się z twórczością Ar-
tystki zapraszamy od 10 stycznia do 5 
lutego 2019 r. w Galerii „Przystanek Gra-
fika”, ul. Głęboka 50 w godzinach otwarcia 
Muzeum Drukarstwa.  

mD

Przez kilka lat poznawał ją 
świat. Trzy lata wystarczyły, 
by zainteresować sobą 
rodzimych koneserów. 
Ostatnio zdobyła Paryż  
i wylądowała na przystanku 
– Galerii „Przystanek 
Grafika” w Muzeum 
Drukarstwa w Cieszynie. 
Wystawę prac Justyny 
Jędrysek można podziwiać 
do 5 lutego.

POLUB CIESZYN  
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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Dobrze  
zaprojektowane 
OPAKOWANIE

Młodzi projektanci poznają róż-
ne rodzaje opakowań, od form 
czworościennych, przez wielo-
ścienne kuliste, po te w kształcie 

kryształu, piramidalnych rożków, a nawet 
samochodziku lub domku. Własnoręcznie 
wykonają pudełka albo torby na bazie 
gotowych szablonów - będą je wycinać, 
bigować i nanosić warstwę graficzną we-
dług autorskiego projektu. Warsztat to 
kolejna przygoda z projektowaniem, która 
rozwijać będzie także kreatywność oraz 
myślenie przestrzenne. Warsztat popro-
wadzi Alicja Żerebiec-Bąk - projektantka 
produktu, grafiki użytkowej i usług, absol-
wentka Wydziału Form Przemysłowych 
ASP w Krakowie, asystentka na Wydziale 
Projektowym Akademii Sztuk Pięknych  
w  Katowicach. Od 2014 roku prowadzi tak-

Opakuj to, czyli jak zaprojektować pudełko z kartonu, to hasło 
kolejnego warsztatu z cyklu: „Mała Pracownia Projektowania”, 
którą poprowadzi  Alicja Żerebiec-Bąk. Zapraszamy  
19 stycznia na Zamek!

Noworoczne spotkanie  
cieszyńskich przedsiębiorców  
i samorządowców 

Zapraszamy 24 stycznia 2019 roku 
(czwartek) o godz. 16.00 do Zamku 
Cieszyn. Będzie to dobra okazja do 
wzajemnego poznania się – zwłaszcza, 
że przewidujemy udział zarówno przed-
siębiorców z dużym doświadczeniem, 
jak i osób dopiero rozpoczynających 
działalność gospodarczą. W programie, 
obok noworocznych życzeń, zaplano-
wano wręczenie symbolicznych wy-
różnień firmom, które w 2018 roku 
obchodziły jubileusze działalności. 
Wręczone zostaną także Paszporty 
Przedsiębiorcy, które trafią do właści-
cieli firm powstałych dzięki współpracy  
z Zamkiem Cieszyn. Dodatkowo ogło-
simy wyniki konkursu „Przywróćmy 
witrynom oryginalność” 

że własną działalność projektową AB:DE-
SIGN. Zapraszamy 19.01.2019, godz. 10.00-
13.00. Udział w warsztacie: 30 zł/dziecko. 
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują 
zapisy. Zgłoszenia na: mjarema@zamek-
cieszyn.pl. Informacje: Małgorzata Jarema,  
tel. 33 851 08 21 wew. 18. 

ZAPRASZAMY
Nowy Rok – nowe 
możliwości.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie 
„Nowy Rok – nowe możliwości. Wsparcie 
przedsiębiorców w ramach Funduszy Eu-
ropejskich”, podczas którego przedsta-
wione zostaną możliwości pozyskania 
przez przedsiębiorców z programów wo-
jewódzkich oraz krajowych środków na 
rozwój działalności. Spotkanie odbędzie 
się 31 stycznia w godzinach 9:00-12:00, 
w Oranżerii Zamku Cieszyn.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
przedstawi ofertę funduszy unijnych, 
oferowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego (RPO WSL 2014-2020), które 
służą inwestycjom w takich obszarach jak:

badania, rozwój i innowacje w przed-
siębiorstwach,

innowacje w MŚP,
technologie informacyjno-komunika-

cyjne w działalności gospodarczej,
internacjonalizacja MŚP. 

Uniwersytet Śląski wytłumaczy, dla-
czego warto:

pozyskiwać zewnętrzne środki finan-
sowe na inwestycje, badania, rozwój  
i innowacje; 

korzystać ze sprawdzonych modeli 
wdrażania technologii w działalności 
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,

brać udział w aktualizacji strategicz-
nych polityk rozwoju regionalnego wo-
jewództwa śląskiego,  

wiedzieć jak korzystać z raportów 
specjalistycznych opracowanych przez 
obserwatoria technologiczne.
Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy 
Europejskich w Bielsku-Białej zaprezen-
tuje ofertę instrumentów finansowych 
w województwie śląskim oraz wybrane 
propozycje z programów krajowych:

ogólne informacje o sieci Punktów Infor-
macyjnych Funduszy Europejskich (PIFE),

możliwości dla przedsiębiorców  
w ramach Programu Operacyjnego Inte-
ligentny Rozwój,  w tym: Bony na inno-
wacje, Ochrona własności przemysłowej, 
Design dla przedsiębiorców, Kredyt na 
innowacje technologiczne, 

ofertę preferencyjnie oprocentowanych 
instrumentów finansowych na rozwój 
działalności gospodarczej,

możliwości dla przedsiębiorców  
w ramach wsparcia obszarów wiejskich. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w szkoleniu prosimy o zgłoszenie się na:  
biuroklub@zamekcieszyn.pl
Informacji udzielają: 
Katarzyna Kruszy, tel. 33 851 08 21 wew. 21 
Wioletta Beczek, tel. 33 851 08 21 wew. 34. 
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AKCJA ZIMOWA 2018/2019 
na terenie miasta Cieszyna
Trwa się sezon zimowy, w związku z czym na zarządcach dróg i nieruchomości spoczywa 
obowiązek oczyszczania i zabezpieczania elementów infrastruktury publicznej, takich 
jak jezdnie, chodniki, parkingi. Poniżej przypominamy szczegółowe informacje dotyczące 
tegorocznej Akcji Zimowej w Cieszynie.

I. Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza 
GDDKiA Skoczów-Pogórze prowadzi akcję zimową 
na ulicy Granicznej (wraz z węzłem „Krasna” oraz 
węzłem „Pastwiska”). Droga utrzymywana jest  
w okresie zimowym w drugim standardzie zgodnie 
z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad.

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
prowadzi akcję zimową na drodze wojewódzkiej  
nr 938 - ulica Katowicka (od węzła Pastwiska do 
granicy miasta). Droga utrzymywana jest w okresie 
zimowym w drugim standardzie zgodnie z Uchwałą 
Nr 2078/294/II/2005 Zarządu Województwa Śląskie-
go z dnia 13.09.2005r.

3. Miejski Zarząd Dróg prowadzi akcję zimową 
na drogach publicznych gminnych i powiatowych 
oraz niepublicznych, dla których Gmina Cieszyn 
jest zarządcą terenu.

4. Zakład Budynków Miejskich prowadzi akcję 
zimową na drogach wewnętrznych znajdujących 
się na terenach, dla których jest administratorem.

5. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo 
Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami „ZAPON”, 
Wspólnoty Mieszkaniowe prowadzą akcję zimową 
na drogach osiedlowych.

6. Zakłady pracy prowadzą akcję zimową na dro-
gach wewnętrznych znajdujących się na terenach, 
dla których są administratorami.

II. Oczyszczanie i zabezpieczanie chodników 
publicznych:

1. Miejski Zarząd Dróg oczyszcza chodniki wzdłuż 
zarządzanych odcinków ulic nieprzyporządkowanych 
innym nieruchomościom.

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
oczyszcza chodnik wzdłuż zarządzanego odcinka 
ul. Katowickiej nie przyporządkowany innym nie-
ruchomościom.

3. Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nie-
ruchomościami „ZAPON” prowadzi akcję zimową na 
chodnikach w terenie dla którego jest administra-
torem, utrzymuje chodniki przyległe do budynków 
Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez 
tego wykonawcę.

4. Zakład Budynków Miejskich prowadzi akcję 
zimową na chodnikach będących w ich administra-
cji oraz przylegających do nieruchomości, których 
jest administratorem.

5. Spółdzielnie Mieszkaniowe prowadzą akcję 
zimową na chodnikach będących w ich administra-
cji oraz przylegających do nieruchomości, których 
są właścicielami.

6. Wspólnoty Mieszkaniowe prowadzą akcję 
zimową na chodnikach w terenie dla którego są 
administratorami, utrzymują chodniki przyległe do 
budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

7. Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nie-
ruchomości utrzymuje chodniki przyległe do nie-
ruchomości będących w ich administracji.

8. Zakłady pracy i instytucje prowadzą akcję zi-
mową na chodnikach będących w ich administracji, 
utrzymują chodniki wzdłuż nieruchomości, których 
są właścicielami lub zarządcami.

UWAGA:
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. 
U. 2013.1399 z dnia 2013.11.28 z późniejszymi zmia-
nami [art. 5. ust.1. pkt 4]) właściciele lub współwła-
ściciele nieruchomości (użytkownicy wieczyści oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieru-
chomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomościami) zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, nie są 
zobowiązani do uprzątnięcia chodnika, na którym 
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie po-
jazdów samochodowych.

Uchwała N XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Cieszyn, w rozdziale II, w art. 4 mówi: Właściciele 
nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śnie-
gu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego, 
poprzez ich spryzmowanie i odgarnięcie w miej-
sca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych 
lub pojazdów. Zabrania się usuwania śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń poprzez ich zgarnięcie na 
jezdnię drogi publicznej.

Obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu  
i lodu winien być realizowany przez podjęcie działań 
mających na celu usunięcie lub co najmniej ogra-
niczenie śliskości chodnika, przy czym usuwanie 

śniegu i lodu nie może powodować uszkadzania 
nawierzchni chodnika.

Do ograniczenia śliskości chodnika mogą być 
używane wyłącznie takie materiały jak piasek bądź 
kruszywo naturalne lub sztuczne, które należy nie-
zwłocznie usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn 
ich zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do ogranicze-
nia śliskości chodnika popiołu i żużlu oraz środków 
chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej w tym 
soli takich, jak np. chlorek sodu, chlorek magnezu, 
chlorek wapnia lub innych.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani 
do utrzymania czystości poprzez usuwanie sopli 
lodowych i nawisów śniegu z dachów, balkonów  
i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu.

III. Oczyszczanie i zabezpieczanie parkingów: 
Miejski Zarząd Dróg

IV. Oczyszczanie i zabezpieczanie mostów, 
wiaduktów, kładek dla pieszych:

1. Miejski Zarząd Dróg
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza 
GDDKiA Skoczów – Pogórze ( obiekty inżynierskie 
nad drogą krajową S 1)

V. Wykaz telefonów jednostek biorących 
udział w Akcji Zimowej:

Dyżurny telefon: 33 4795261 
Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie - 

33 4795261
GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Pszczy-

nie, Baza GDDKiA Skoczów-Pogórze - 33 8538919
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach -  

32 7819211
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” - 

33 8520218
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa - 33 4794000
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Liburnia” - 33 8510709
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Piastow-

skie” - 33 8520980
ADM I ul. Śrutarska - 33 8520843, 33 8513370
ADM II osiedle ZOR, ul. Tysiąclecia - 33 8520223, 

33 8513368
Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieru-

chomościami „ZAPON” - 33 8579079
Straż Miejska - 33 8579400, 986
Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieru-

chomości - 33 8521383
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ZAWIADOMIENIE

o możliwości składania wniosków o udzielenie nieopro-
centowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych 
z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umo-
wy pożyczki.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem udzielania po-
życzek na remonty obiektów zabytkowych, ustalonym w dniu 
27.03.2017 r. Zarządzeniem Nr 0050.202.2017, można skła-
dać wnioski o udzielenie przedmiotowych pożyczek do dnia 
31.01.2019 r. O środki te mogą starać się właściciele i zarządcy 
nieruchomości zabytkowych znajdujących się w Gminnej Ewi-
dencji Zabytków. Gminna Ewidencja Zabytków jest opublikowa-
na na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
zakładka Zabytki. Wniosek może złożyć właściciel obiektu, nie 
będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawnych do-
tyczących pomocy publicznej oraz nie posiadający zaległości 
wobec Gminy Cieszyn z tytułu podatków lub opłat. 
Wykaz załączników do wniosku o udzielenie nieoprocento-
wanych pożyczek znajduje się na druku wniosku. Do wniosku 
należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę lub wnio-
sku zgłoszenia robót budowlanych, których dotyczy wniosek  
o pożyczkę, na które Starosta Cieszyński nie wniósł sprzeciwu.
Na pożyczki udzielane w 2019 r. przeznaczona w budżecie Miasta 
jest kwota 50 000 zł. W terminie miesiąca od dnia zakończenia 
zbierania wniosków podjęta zostanie decyzja o udzieleniu pożyczki 
i jej wysokości. W pierwszej kolejności pożyczki są udzielane na 
remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Po przyzna-
niu pożyczki z Pożyczkobiorcą spisywana jest stosowna umowa. 
Wypłata pożyczki następuje po przedstawieniu przez pożycz-
kobiorcę faktury (faktur) za zakupione materiały lub wykonane 
roboty związane z remontem. 
Druki wniosków oraz regulamin udzielania pożyczek można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, w Biurze Obsługi 
Klientów (hol główny, parter) lub w Wydziale Strategiii Rozwoju 
Miasta (pok. 216, II piętro, telefon kontaktowy 33 4794260 p.  
K. Guziur, 33 4794258 p. A. Syrokosz) oraz na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, www.bip.um.cieszyn.pl 
– zakładka Nasze Miasto, dział Zabytki. 

burmiStrz miaSta cieSzyna Gabriela StaSzkiewicz

OGŁOSZENIE O NAJEM
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. infor-
muje, że przeznacza do najmu za zapłatą czynszu wolnego,  
w drodze pisemnych przetargów nieograniczonych, wolne lo-
kale mieszkalne położone w Cieszynie:
1. przy ul. Głębokiej nr 35/4 o powierzchni 104.64 m2,
2. przy ul. Głębokiej nr 57/5 o powierzchni 93.39 m2,
3. przy Rynku nr 18 o powierzchni 80.40 m2.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszy-nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronach internetowych Za-
kładu: www.zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl=zakładka 
Jednostki Organizacyjne =katalog Zakład Budynków Miejskich 
w Cieszynie Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 8, tel. 0338511886.

OGŁOSZENIE O NAJEM
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informu-
je, że przeznacza do najmu wolne lokale mieszkalne położone 
w Cieszynie:

1. przy ul. Srebrnej nr 1a/1 o powierzchni 75.10 m2,
2. przy ul. Głębokiej nr 1 o powierzchni 33.05 m2,
3. przy ul. Stalmacha nr 30 o powierzchni 38.17 m2, 
4. przy ul. Nowe Miasto nr 25 o powierzchni 39.43 m2,
5. przy ul. Głębokiej nr 37/2 o powierzchni 30.21 m2,
6. przy ul. Śrutarskiej nr 29/2 o powierzchni 35.57 m2
7. przy ul. Wyspiańskiego nr 3/3 o powierzchni 32.40 m2,
8. przy ul. Frysztackiej nr 40 o powierzchni 27.00 m2,
których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących 
się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na 
własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, 
parter) oraz umieszczone na stronach internetowych Zakładu: 
www.zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl=zakładka Jednostki 
Organizacyjne =katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszy-
nie Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 8, tel. 0338511886.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, 
że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisemnego - kon-
kurs ofert, lokal użytkowy położony na parterze budynku przy 
ul. Garncarskiej nr 3 w Cieszynie, o łącznej powierzchni użyt-
kowej 30.49 m2, nieograniczonego do prowadzenia w lokalu 
dowolnej działalności gospodarczej.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. / 
ul. Liburnia 2a, parter / oraz umieszczone na stronie interne-
towej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.: 
bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyjne = katalog 
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 18, tel.33 852 37 52.

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie 
przy ul. Brodzińskiego, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako 
działki obrębu 35 oznaczone nr 16/1 obr. 69 o   pow. 631 m2 
oraz nr 16/3 o pow. 320 m2 o łącznej pow. 951 m2 obj. KW nr 
BB1C/00062616/1 Sądu Rejonowego w  Cieszynie. Przetarg jest 
ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do zby-
wanej nieruchomości. Działki 16/1 i 16/3 nie graniczą ze sobą 
– rozdziela je działka nr 16/2 zajęta pod potok Sarkandrowiec. 
Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi pu-
blicznej. Dostęp do ulicy Brodzińskiego możliwy po sąsiednich 
działkach 11/2 i 12/4. 
Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego nie został 



2. Za skutecznie złożone wnioski uważać się będzie te, które wpły-
nęły do Urzędu Miejskiego w Cieszynie w wyznaczonym terminie. 

Forma wniosku: 1. Wniosek winien być przygotowany 
z wykorzystaniem wzoru, który jest załącznikiem nr 2 
do Zarządzenia Nr 0050.19.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia  
9 stycznia 2019 r. 2. W przypadku wniosku, który nie spełnia wymogów 
formalnych, Wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzu-
pełnienia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania wezwania.

Wybór wniosku: 1. Wnioski opiniuje powołana przez Burmi-
strza Miasta komisja biorąc pod uwagę:
1) stan zachowania zabytku, 2) dostępność zabytku dla społecz-
ności lokalnej i turystów, 3) walory kulturalne, historyczne i pro-
mocyjne zabytku, 4) wysokość środków pozyskanych z innych 
źródeł finansowania. 
2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z projektem uchwa-
ły w sprawie udzielenia dotacji Burmistrz Miasta Cie-
szyna przedkłada Radzie Miejskiej Cieszyna w terminie  
6 tygodni od upływu terminu składania wniosków. 
3. Po podjęciu przez Radę Miejską Cieszyna uchwały w sprawie 
udzielenia lub odmowy udzielenia dotacji powiadamia się pisemnie 
wszystkich wnioskodawców o podjętym przez Radę rozstrzygnięciu.  
4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnio-
skowana, wnioskodawca może złożyć w ciągu 14 dni od powia-
domienia aktualizację zakresu i kosztorysu prac (brak aktualizacji 
zakresu i kosztorysu prac oznacza, że wnioskodawca zobowiązuje 
się do pokrycia powstałej różnicy środkami własnymi).

Środki przeznaczone na dotacje w 2019 r.: 100.000 zł
Kwoty dotacji: 
1. Maksymalna wysokość dotacji może wynosić do 50 % 

łącznych nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru, przy czym: 1) przy ustalaniu wysokości 
dotacji bierze się pod uwagę poniesione nakłady konieczne oraz 
dotacje udzielone na nie ze środków publicznych w okresie 3 lat 
poprzedzających rok złożenia wniosku oraz wydatki poniesione 
w roku złożenia wniosku, 2) dotacja nie może być wyższa niż wy-
datki planowane do poniesienia po terminie zawarcia umowy o 
udzieleniu dotacji. 

2. Dotacja z budżetu Gminy Cieszyn wraz z innymi dotacjami 
ze środków publicznych nie może przekroczyć 100 % łącznych 
nakładów koniecznych.

Zagadnienia związane z pomocą publiczną: W przypadku, 
gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzie-
lenie dotacji dołącza: 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat / oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie / oświadczenia  
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 2) wypełniony for-
mularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis, zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wg wzoru 
wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lu-
tego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu in-
formacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie).
Obowiązek ten dotyczy również każdego członka wspólnoty 
mieszkaniowej prowadzącego działalność gospodarczą z wyko-
rzystaniem zabytku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji 
(za działalność gospodarczą również uznaje się wynajem lokalu, 
a także planowanie wynajmu, w celu prowadzenia w nim działal-
ności gospodarczej przez innych przedsiębiorców).

Rodzaje prac, które mogą być dofinansowane: Prace wy-
mienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.
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uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość położo-
na jest w terenach zieleni oznaczonych w studium symbolem 
E25TZ, E27TZ.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. w sali nr 126 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10:00 .
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 17 300,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest osobiste lub pi-
semne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez 
osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsied-
nich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości  
1 800,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 
1083 1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie 
w  terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. Dopuszcza się również 
dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl 
Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znaj-
duje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6), gdzie 
można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
przetargu (tel. 33 4794 230, 33 4794 234).

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 
I piętro) oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.
um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPORTOWE
Wydział Sportu przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/370/17 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku, wnio-
ski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów 
i drużyn osiągających wysokie wyniki sportowe w 2018 roku 
oraz za całokształt działalności sportowej można składać w 
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w  okresie 
od 2 do 31 stycznia 2019 roku. Szczegółowe informacje wraz 
plikami do pobrania znajdują się na stronie internetowej sport.
cieszyn.pl w zakładce nagrody i stypendia.

wydział sPortu urzędu Miejskiego w cieszynie

OGŁOSZENIE
o terminie naboru wniosków o dotację celową w 2019 roku 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Podstawa prawna naboru wniosków: uchwała Nr XXIX/302/13 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia 
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna (opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w 2013r., poz. 2386).

Podmioty uprawnione do składania wniosków: Osoby fizyczne, a także 
jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarzą-
du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowią-
zaniowego, finansujące prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Terminy i miejsce składania wniosków: 1. Wnioski należy 
składać do dnia 31 stycznia 2019 r., do godz. 15.30, w Biurze Po-
dawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub przesłać 
na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.



Obowiązki Dotowanego - wnioskodawcy, który uzyskał do-
tację i zawarł umowę o udzielenie dotacji: Realizacja zadania 
i rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami umowy, której wzór 
stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.19.2019 Burmi-
strza Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 2019 roku.

Dostęp do informacji i wzorów dokumentów: Na stronie 
internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce 
„Zabytki”-”Dotacje” znajdują się dokumenty związane z ubie-
ganiem się o dotację:
1) Uchwała Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 
lutego 2013r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 

się na terenie miasta Cieszyna,
2) Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 9 stycznia 2019 roku.
3) Wzór wniosku,
4) Wzór umowy,
5) Wzór sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finanso-
wego dotacji,
6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis,
7) Wykaz prac, które mogą być dofinansowane,
8) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych oso-
bowych.
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

18 - 22.01, g. 19:30 Dom, który zbudo-
wał Jack – napisy (thriller), Dania/Francja/
Niemcy/Szwajcaria, 18

23.01, g. 19:30 Kursk – napisy (dramat), 
Belgia/Luksemburg, 15

24.01, g. 20:00 DKF: Pożegnania – Char-
les Aznavour (1924-2018), cz. 2

25-26.01, g. 14:30 Sekretny świat kotów – dub-
bing (familijna komedia animowana), Chiny, b.o.

27.01, g. 13:00 Sekretny świat kotów – 
dubbing (familijna komedia animowana), 
Chiny, b.o.

27.01, g. 17:00 Lista Schindlera – napisy 
(dramat), USA, 15

28-31.01, g. 16:15 Sekretny świat kotów 
– dubbing (familijna komedia animowa-
na), Chiny, b.o.

25-26.01, g. 16:30, 18:30, 20:30 Misz-
masz, czyli Kogel Mogel 3 (komedia), 
Polska, 12

27.01, g. 15:00, 20:30 Miszmasz, czyli 
Kogel Mogel 3 (komedia), Polska, 12

28-30.01, g. 18:15, 20:15 Miszmasz, czyli 
Kogel Mogel 3 (komedia), Polska, 12

31.01, g. 18:15 Miszmasz, czyli Kogel 
Mogel 3 (komedia), Polska, 12

31.01, g. 20:00 DKF: Pewnego razu  
w listopadzie, Polska, 15

TEATR IM. 
A. MICKIEWICZA
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

18.01, g. 17:00 Jasełka tradycyjne. 
Zespół Teatralny przy Parafii św. Elżbiety 
w Cieszynie

19.01, g. 11:00, 16:00 Jasełka tradycyjne. 
Zespół Teatralny przy Parafii św. Elżbiety 
w Cieszynie

20.01, g. 16:00 Jasełka tradycyjne. 
Zespół Teatralny przy Parafii św. Elżbiety 
w Cieszynie

21-23.01, g. 17:00 Jasełka tradycyjne. Zespół 
Teatralny przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie

26.01, g. 16:00, 19:00 Ostra jazda

COK
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 25 20

19.01, g. 9:00 Musical Project – próby do 

młodzieżowej produkcji Musicalowej
21.01, g. 17:00 Scena Otwarta – grupa 

teatralna
22.01, g. 18:00 AGG – próba Amatorskiej 

Grupy Gitarowej
23.01, g. 16:00 Pracownia Malarstwa  

i Rysunku 
24.01, g. 14:30 Pracownia Ceramiki
24.01, g. 18:00 Góralskie kolędowanie  

z Zespołem „Mała Istebna”
25.01, g. 11:00 Zamotane Latino – zaję-

cia taneczne dla matek z dziećmi
28.01, g. 15:00 Szkółka szachowa dla 

dzieci
29.01, g. 17:00 Pracownia Fotografii i 

Nowych Mediów
30.01, g. 17:00 Kulturalny Czeski – zaję-

cia językowe
31.01, g. 20:00 Taniec Współczesny – 

zajęcia popołudniowe

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

 21.01, g. 17:00 Promocja Kalendarza 
Beskidzkiego 2019

23.01, g. 10:00 UTW: II grupy – początku-
jący i zaawansowani

23.01, g. 15:00 Animowanki – warsztaty 
filmowe

23.01, g. 16:30 Laboratorium Multime-
dialne

25.01, g. 15:00 WyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

25.01, g. 15:30 Biblioteczny rękodzielnik
30.01, g. 10:00 UTW: II grupy – początku-

jący i zaawansowani
30.01, g. 15:00 Animowanki – warsztaty 

filmowe
30.01, g. 16:30 Laboratorium Multime-

dialne

ZAMEK CIESZYN
ul. Zamkowa 3 a, b, c, 43-400 Cieszyn

www.zamekcieszyn.pl

tel. 33 851 08 21

e-mail: info@zamekcieszyn.pl

19.01, g. 10:00 Mała Pracownia Projek-
towania

 24.01, g. 16:00 Noworoczne spotkanie 
cieszyńskich przedsiębiorców i samorzą-
dowców

31.01, g. 09:00 Nowy Rok – nowe możli-
wości. Wsparcie przedsiębiorców  
w ramach Funduszy Europejskich

Punkt Informacji Turystycznej czynny 
codziennie 10:00-17:00

Sklep Zamku Cieszyn (w Oranżerii): 
czynny codziennie 10:00-17:00

Wieża Piastowska i Rotunda św. Miko-
łaja, czynne codziennie: 9:00-16:00

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

26.01, g.  17:00 Wielka Encyklopedia 
Francuska – opus magnum europejskiego 
Oświecenia. Prezentacja dr Artura Lewan-
dowskiego w ramach cyklu „Cymelia  
i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cie-
szyńskiej”

do 01.02.19 Wzrastanie w Polskę. Śląsk 
Cieszyński w II Rzeczypospolitej

do 15.02.19 Powrót do Ziemi Obiecanej. 
Śląsk Cieszyński w II Rzeczpospolitej.

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

od 17.02 Wystawa fotografii Zbignie-
wa Solarskiego „Miasto w światłoceniu, 
piękno tkwi w szczegółach – Cieszyn po 
stu latach”

30.01, g.  17:00 Spotkanie szersznikow-
skie: Daniel Korbel „Wojna o Śląsk Cieszyń-
ski – w setną rocznicę”

Muzeum czynne: wt., czw., sob., 
niedz.: 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00;  
śr., pt.: 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00; 
pon.: nieczynne

MUZEUM 4. PUŁKU 
STRZELCÓW P.
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Bezpłatne zwiedzanie muzeum  
(ul. Frysztacka 2) możliwe po wcześniej-
szym kontakcie tel. 604 833 667, Krzysz-
tof Neścior.
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MUZEUM 
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 3385116 30

do 05.02 Justyna Jędrysek – Plakat i gra-
fika – Galeria „Przystanek Grafika”

Czynne: wt.-pt. 10:00-16:00. W sezonie 
turystycznym (maj-wrzesień) również  
w soboty i niedziele: 14.00-18.00. Zwie-
dzanie i udział w warsztatach graficznych, 
introligatorskich i typograficznych dla 
grup w każdym dniu tygodnia po uzgod-
nieniu terminu: 696 652 114 lub osobiście. 
Na indywidualne zwiedzanie zapraszamy 
o pełnych godzinach.

OCKIR
19.01, g.  9:30 Oddech i relaks – warsz-

tat oddechowy – prowadzenie Damian 
Krzempek, ilość miejsc ograniczona, 
bilety: 10 zł, zapisy tel. 501  708 309

21.01, g.  17:00 Terapia muzyką – warsz-
taty dla seniorów – prowadzenie dr Ewa 
Bogdanowicz, wstęp wolny (org.  UTW, 
OCKiR)

25.01, g.  17:00 Jak towarzyszyć dziecku, 
aby budowało poczucie własnej wartości 
– spotkanie dla rodziców – prowadzenie 
Jolanta Dróżdż-Stoszek – psycholog, tre-
nerka „Szkoły dla Rodziców”. Ilość miejsc 
ograniczona, bilety: 10 zł. Zapisy w OCKiR, 
tel. 536  050  906

28.01, g.  17:00 Najciekawsze osiągnięcia 
architektoniczne cz. II – prelekcja multi-
medialna Tomasza Wysockiego w ramach 

spotkań Sekcji Miłośników Nauki i Techniki 
(org.  UTW, OCKiR, SITPChem) 
OSIEDLOWE OCKiR 

CIESZYŃSKA RADA 
SENIORÓW
Cieszyńska Rada Seniorów informuje, że po-

siedzenia Rady odbywają się w każdy pierw-
szy poniedziałek miesiąca o godz. 10:00 w sali 
nr 205 w Ratuszu. Posiedzenia Cieszyńskiej 
Rady Seniorów mają charakter otwarty. 

UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
21.01, g. 17:00, SM CIESZYNIANKA, 

Sala Konferencyjna OCKiR ( Banotówka), 
prelekcja mgr inż. Tomasza Wysockiego : 
„Najciekawsze osiągnięcia architektonicz-
ne, cz. II”.

28.01, g. 17:00, SM CIESZYNIANKA, 
Sala Konferencyjna OCKiR (Banotówka), 
warsztaty „Terapia muzyką”, dr Ewy Bog-
danowicz.

Więcej informacji www.utwcieszyn.
us.edu.pl lub telefonicznie : 33 8546333 
w czwartki w godzinach 13.00 - 15.00 
oraz 536 257 624 w godzinach 08.00-
20.00.

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 

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

MUZEUM PROTESTANTYZMU Czytelnia 
Biblioteki i Archiwum im. B.R. Tscham-
mera czynna w każdy poniedziałek i środę 
w g. 15:30 do 19:00. Czytelnia budynek 
Parafii pl. Kościelny 6 (II p.)

INNE
20.01, g.  16:00 Bałkany kontra reszta 

świata muzycznego – Krzysztof Durlow 
(skrzypce), Joanna Lipowczan-Stawarz 
(fortepian) – Cafe Muzeum

27.01, g. 17:30 Kolędy i standardy świą-
teczne z Christmas friends: Laura Brol 
(wokal), Adam Farna (fortepian) – Cafe 
Muzeum

27.01, g.  17:30 Spektakl teatralny „Am-
fitrion” – Scena Polska Teatru Cieszyńskie-
go, Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie

do 31.01 Svrček Anton „Podróż i inne 
radości życia” – fotografia otworkowa – 
Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego

do 31.01 „Magiczna Wenecja” – Aleksan-
dra Borzecka – malarstwo oraz unikatowa 
biżuteria srebrna z pracowni Kłosok, Emi, 
Tilia, Loska Art. – Galeria w Bramie na 
Cieszyńskiej Wenecji

do 31.01 Wystawa „Z Aniołami” – Galeria 
w Bramie na Cieszyńskiej Wenecji

“Kino na Granicy” odbędzie się 
w dniach 27.04-3.05.2019 roku. 
Trwa przedsprzedaż karnetów na 
festiwal. Tylko do końca stycznia 
akredytacje w cenie 150 zł.
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PRZYTUL PSISKO
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że poszukiwania 
zaginionego psa dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszynie,  
ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

MARTYNA
Bardzo lubię zwierzęta, sama 
mam psa – nazywa się Baster. 
Interesuję się sportem i muzy-
ką. W wolnych chwilach gram 
na gitarze i na ukulele.

WOKS 
to pies, w wieku około 3 lat, 
jest szorstkowłosy, średniej 
wielkości, w kłębie ma około 
55 cm. Znaleziono go 24 lutego 
2017 roku w Cieszynie. Woks jest 
łagodnym, wesołym pieskiem. 
Z pewnością będzie wspaniałym 
towarzyszem człowieka.
Numer ewidencyjny: 65/2017.

NATALIA
Jestem uczennicą liceum im. 
M. Kopernika w Cieszynie, na 
profilu humanistyczno-psy-
chologicznym. Interesuję się 
zwierzętami. Mam ośmioletnią 
suczkę Pusię.

TINGO,
 długowłosy pies, średniej wielko-
ści, w wieku około 8 lat, w kłębie 
ma około 55 cm. Znaleziono go 
pod koniec września 2012 roku 
w Cieszynie. Tingo jest bardzo 
przyjazny człowiekowi, ma 
bardzo ładne ubarwienie, jego 
włosy są przyjemne w dotyku. 
Z pewnością będzie wspaniałym 
przyjacielem domu.
Numer ewidencyjny 483/2012.

WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48,  
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,  
www.cieszyn.pl, 
www.olza.pl

Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,
tel. alarmowy: 33 47 94 366,  
gcr@um.cieszyn.pl. Po godzinach pracy dyżur 
pełni Straż Miejska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, 
www.mops.cieszyn.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
Ochotniczych Hufców Pracy  
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Górny Rynek 1
(wejście od ul. Szerokiej)
Biuro czynne od pn – pt. 7:45 - 15:45
tel. 502-031-659 e-mail: osz.cieszyn@ohp.pl; 
osz.ohp.cieszyn@gmail.com

Punkt konsultacyjno-informacyjny 
dla osób nadużywających środków 
psychoaktywnych oraz ich rodzin
ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31

Zespół Interdyscyplinarny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Punkt  
Konsultacyjn-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

Klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości  

pon., czw., pt. 16.00–20.00  
i wt., śr. 11.00–15.00: 33 852 40 00

GRUPA AA „DROMADER” -
Mitingi AA - Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, spotka-
nia w każdą niedzielę miesiąca o godz. 17.00.

Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny 
w piątki w godz. 11.00-20.00

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

Urząd Miejski
Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl

Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60,  
www.zbm.cieszyn.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej  
sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00,  
www.zgk.cieszyn.pl

Dyżury aptek
Farmarosa ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

POLUB CIESZYN NA FB
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi imprez, 
konkursy itd. – to wszystko na www.facebook.
com/CieszynRobiWrazenie.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Cieszynie. 
Wejdź na www.cieszyn.pl w zakładce Newslet-
ter podaj swój adres e-mail, a będziesz otrzy-
mywał na skrzynkę mailową informacje o waż-
nych wydarzeniach w naszym mieście.

ZGŁOŚ IMPREZĘ NA WWW.CIESZYN.PL
Organizatorów imprez odbywających się w 
naszym mieście zachęcamy do skorzystania z 
możliwości bezpłatnej promocji polegającej na-
zgłoszeniu imprez do Kalendarium na stronie 
internetowej miasta. Po wejściu na www.cie-
szyn.pl prosimy o kliknięcie przycisku „Dodaj 
swoją imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.

INFORMACJA SMS
Zarejestruj się w Miejskim Systemie SMS-
-owym. Otrzymuj powiadomienia SMS o wy-
darzeniach kulturalnych i sportowych, a także 
ostrzeżenia i komunikaty. Wejdź na stronę 
www.cieszyn.pl i podać swój numer telefonu.
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GOTYCKA POLICHROMIA 
w Kościele pw. św. Jerzego
W poprzednich Wiadomościach Ratuszowych ukazała 
się pierwsza część artykułu o średniowiecznych 
polichromiach odkrytych w Kościele pw. św. Jerzego. 
Dziś prezentujemy dalsze informacje na temat tego 
wyjątkowego miejsca w Cieszynie. Ujawniono, że na ścianie 
północnej nawy pod wieloma warstwami farb i tynków znajduje 
się polichromia przedstawiająca Męczeństwo Dziesięciu Tysięcy 
na górze Ararat z Żywym Krzyżem, zaś na południowej części 
ściany tęczowej malowidło ukazujące postać świętej w aureoli  
na cynobrowym tle oraz fragment obramowania  
w szmaragdowym odcieniu zieleni.

U góry ściany przedstawienie jest 
kontynuowane w podobnej ko-
lorystyce. W południowej części 
łuku tęczowego występują dwie 

warstwy polichromii: pierwsza z mono-
chromatycznym ornamentem roślinnym 
utrzymanym w kolorze szaro-niebieskim, 
druga, wcześniejsza, w kolorystyce cy-
nobru, szmaragdowej zieleni, żółcieni  
i błękitu. W 2014 roku prace, finansowane  
w całości przez Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zostały zakoń-
czone. W ich wyniku odsłonięto i poddano 
konserwacji technicznej polichromie na 
ścianie północnej.

Męczeństwo Dziesięciu Tysięcy na górze 
Ararat z Żywym Krzyżem to motyw, który 
występował w malarstwie gotyckim w wie-
kach XIV-XV. Nawiązywał do św. Achace-
go, który poniósł śmierć męczeńską wraz  
z dziesięcioma tysiącami męczenników.  
W przypadku cieszyńskiego kościoła 
czytelność tej sceny jest niestety zabu-
rzona ze względu na przekucia pod bu-
dowę komina oraz powiększenie otwo-
ru okiennego. Ponadto od dołu tynk 
został skuty od posadzki do wysokości  
120 cm ze względu na osuszanie kościoła,  
a w zachodniej części ściany widoczne są 
głębokie pęknięcia i przekucia. Najlepiej 
zachowaną częścią malowidła jest po-
stać ukrzyżowanego Chrystusa, mimo 
iż prawa część twarzy i korpusu uległa 
zniszczeniu, podobnie jak podobizny mę-
czenników, które zachowały się jedynie 
fragmentarycznie.

W roku 2015 odsłonięto dekorację ma-
larską na ścianie i łuku tęczowym (rów-
nież dzięki finansowaniu przez Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków). Z lewej strony widać dolną część 
orła w tarczy herbowej, zaś dalsza część 
przedstawienia jest niestety nieczytelna 
ze względy na ubytki w tynku i spękania 
ściany. W dolnej części ściany po prawej 
stronie widać postać świętej, w statycznej 
pozie, bez szczegółów, na cynobrowym 
tle. W górnej partii łuku przedstawiono 
postać św. Mikołaja biskupa i postać  
św. Klemensa papieża. Postaci te ubrane są  
w białe, długie szaty i cynobrowe płasz-
cze, w ręku trzymają atrybut – biskup pa-
storał, zaś papież – w jednej dłoni księgę,  
w drugiej kotwicę.

Dalsze badania nie wykazały obecno-
ści zabytkowych polichromii na ścianie 
południowej. Jedynym zachowanym 
malowidłem jest fragment dekoracji  
w formie rysunku konturowego, dato-
wany na 1 poł. XIX wieku. Dalsze prace, 
polegające na konserwacji estetycznej 
malowideł na ścianie północnej, tech-
nicznej i estetycznej dzieł mieszczących 
się na ścianie i łuku tęczowym planowane 
są na lata 2017-2020. 

Dekoracja malarska w Kościele pw. 
św. Jerzego wyróżnia się szczególnymi 
walorami historycznymi i estetycznymi, 
a także bogatą symboliką. Jest ważnym 
punktem na mapie ważnych z punktu 
widzenia historii sztuki przykładów ma-
larstwa średniowiecznego. 

oprac. na podstawie: M. Dąbrowska, 
Odsłonięcie gotyckiej polichromii z XV wieku 
z przedstawieniem Męczeństwa Dziesięciu 
Tysięcy z Żywym Krzyżem w kościele pw. 
św. Jerzego w Cieszynie, w: 9 Wiadomości 
Konserwatorskie Województwa Śląskiego 
„Świątynia 2” pod red. I. Kontny, Kato-
wice 2017. 
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