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Jeszcze w listopadzie powinien zostać 
zakończony remont linii kolejowej nr 
90, łączącej Cieszyn z Zebrzydowica-
mi. Jego efektem powinno być przede 

wszystkim skrócenie czasu przejazdu 
o około 9 minut, co oznacza, że wsiadając 
do pociągu w Zebrzydowicach, po około 
23 minutach moglibyśmy z niego wysiąść 
w Cieszynie.

Dobre wieści z ostatniego miesiąca 
potwierdzają ponadto realizację zapo-
wiadanej już wcześniej modernizacji linii 
kolejowej nr 190 na odcinku od Cieszyna 
do Goleszowa. To oznacza, że prawdopo-
dobnie w 2021 r. będziemy mogli jeździć 
pociągiem z Cieszyna do Katowic także 
przez Goleszów, no i oczywiście uzyskamy 
połączenie kolejowe do Wisły. 

W odpowiedzi na nasze starania uzy-
skaliśmy od Wicemarszałka Województwa 
Śląskiego Stanisława Dąbrowy zapewnienie, 
iż zgodnie z ustaleniami z beneficjentem 
(PKP PLK S.A.) Projekt pn. „Rewitalizacja 
linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bro-
nów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów 
– Cieszyn - Wisła Głębce” jest obecnie 

jedynym projektem przygotowanym do 
złożenia w ramach naboru w RPO WSL 
2014-2020, w związku z tym jest traktowany 
priorytetowo. Dodatkowo projekt zyskał 
status dużego i jest objęty wsparciem ini-
cjatywy JASPERS. Obecnie prowadzone są 
intensywne prace z beneficjentem oraz 
przedstawicielami inicjatywy JASPERS 
w celu złożenia wniosku o dofinansowa-
nie na cały zakres projektu. 

W piśmie, które otrzymaliśmy od Wi-
cemarszałka Województwa Śląskiego, 
znajdujemy zapewnienie, iż jednocześnie 
prowadzone są rozmowy Urzędu Marszał-
kowskiego jako organizatora publicznego 
transportu kolejowego z przedstawicie-
lami PKP PLK w celu opracowania jak 
najbardziej optymalnego modelu funk-
cjonowania ruchu pasażerskiego na linii 
Cieszyn-Goleszów.

Przed nami natomiast dalsza część 
rozpoczętej już batalii o połączenie ko-
lejowe z Bielskiem-Białą. W tej sprawie 
przedstawiliśmy już Urzędowi Marszał-
kowskiemu w Katowicach odpowiednie 
opracowanie, wskazujące na zasadność 

takiego rozwiązania. W tym przypadku 
połączyliśmy siły Bielska-Białej, powiatu 
bielskiego, powiatu cieszyńskiego, Cie-
szyna, Skoczowa i innych gmin zainte-
resowanych tym rozwiązaniem. Wśród 
argumentów przemawiających za od-
tworzeniem powstałej w 1888 r. linii 
kolejowej wskazujemy m.in. na: 

stworzenie możliwości dojazdu do 
pracy, co widoczne jest przede wszyst-
kim na połączeniu Bielska z Jaworzem 
czy Jasienicą; a także, choć w innej 
skali, na połączeniu z Cieszynem czy 
Skoczowem; 

stworzenie możliwości dojazdu do 
szkoły; a warto przypomnieć, że dzisiaj 
mamy około 2 500 uczniów przyjeżdżają-
cych do cieszyńskich szkół ponadgimna-
zjalnych, a od września 2019 r. powinno 
być ich jeszcze więcej;

stworzenie lepszych warunków do 
rozwoju ruchu turystycznego;

względy ekologiczne;
porównywalne koszty utrzymania 

szynobusu z autobusem;
poprawa komfortu podróżowania.

Dobrze zaplanowana sieć połączeń ko-
lejowych stanowić będzie fundament 
organizacji transportu autobusowego, 
łączącego miejscowości naszego powia-
tu, a w dalszej kolejności publicznego 
transportu miejskiego. W tym kontekście 
jeszcze raz warto wyrazić zadowolenie 
z funkcjonującego Dworca Cieszyn, który 
stanowi doskonałą bazę rozwoju komu-
nikacji publicznej. 

MIASTO

OD BURMISTRZA 

KOLEJĄ w dwie strony

 RYSZARD  
MACURA

Burmistrz Cieszyna
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Dobrze zaplanowana 
sieć połączeń 
kolejowych stanowić 
będzie fundament 
organizacji transportu 
autobusowego
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Impreza z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, gro-
madzi kilkutysięczną rzeszę fanów 
muzyki improwizowanej; stale się 

rozwija, mając ambicje trwałego zaist-
nienia w kalendarzu ważnych imprez 
muzycznych na mapie regionu i kraju. 
Tegoroczna edycja Festiwalu to łącznie 
8 muzycznych wydarzeń. Koncerty od-
będą się w KaSS „Střelnice” w Czeskim 
Cieszynie, a także w klubach, kawiar-
niach, galeriach po obu stronach Olzy, 
co podkreśli unikalny klimat każdego 
z festiwalowych wieczorów. Wśród te-
gorocznych wykonawców zaprezentują 
się między innymi Silesian Dixie Band, 
Fernando Saunders, Petr Litwora Kvin-
tet, Formace Jazz Q, czy Dan Bárta & 
Robert Balzar Trio. 

W piątek 23 listopada w piwnicy 
Browaru Zamkowego Cieszyn podczas 
jednego z koncertów odbywającego się 
w ramach Festiwalu wystąpią dwa pol-
skie zespoły:

EARLY BIRDS
Zespół powstał z inicjatywy Martyny 
Kwolek, wokalistki, kompozytorki oraz 
autorki tekstów. Muzyka grupy Early 
Birds to przede wszystkim autorskie 
utwory liderki, ale również standardy 
jazzowe w oryginalnych aranżacjach. Ga-
tunkowo oscylują między jazzem, poezją 
śpiewaną, a indie popem. Brzmieniem 
bliżej im do północy - Skandynawii, Is-
landii - miejsc, z których od lat czerpią 
inspiracje. Koncerty zespołu Early Birds 
to spotkanie profesjonalizmu, muzycz-
nego kunsztu z prostotą wyrazu. To 
połączenie delikatnych, kojących piose-
nek, z wirtuozerskimi, instrumentalny-
mi solówkami oraz charyzmatycznym 
wokalem. Istotną rolę odgrywa słowo, 
czyli historie zawarte w piosenkach, 
wykonywanych w języku polskim i an-
gielskim. Dzięki tej różnorodności mu-
zyka Early Birds może zainteresować 
zarówno wykształconego muzyka, jak 
również wrażliwego melomana.

JAZZ DINOS
Zespół, w skład którego wchodzą muzy-
cy cieszyńscy, grający „od dawna” oraz 
„młoda gwardia” cieszyńskiej muzyki 
jazzowej i rozrywkowej. Tym razem wy-
stąpią w programie pt. „Bossa jest dobra 
na wszystko”, w którym znajdą się „pe-
rełki” polskiej i światowej bossy. Zespół 
zapowiada też muzyczną niespodziankę.

BILETY WSTĘPU
Jednorazowy bilet na koncerty w dniach 
19-24.11 – 9 zł; bilety na koncert w dniu 
23.11 – 25 zł w przedsprzedaży na www.
kupbilecik.pl i kasie Domu Narodowe-
go, w dniu koncertu: 30 zł; Wstęp na 
koncert w dniu 24.11 do KaSS „Střel-
nice”: 55 zł. 

COK „DOm NarODOwy”

45. Cieszyński  
FESTIWAL JAZZOWY
Odbywający się corocznie w listopadzie Cieszyński Festiwal Jazzowy jest kontynuatorem 
takich imprez jak Cieszyńskie Spotkania Jazzowe czy Cieszyńska Jesień Jazzowa. Występom 
towarzyszy wystawa Jazz World Photo 2018. W trakcie minionych edycji festiwalu wystąpiła 
czołówka muzyków jazzowych z Czech, Polski i Słowacji oraz goście z USA, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Ukrainy, Brazylii, Meksyku i wielu innych krajów. 
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Dialog kultur i społeczeństw
9 listopada w Sali Sesyjnej cieszyńskie-
go Ratusza odbyła się konferencja pt.: 
„Polska - Czechy - Słowacja. 100 LAT 
POTEM. Dialog kultur i społeczeństw 
wobec przyszłości”.
Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele 
świata nauki, samorządowcy i mieszkańcy 
pogranicza. Obradom, do których Pre-
mier Jerzy Buzek wprowadził zebranych 
wystąpieniem pt.: „Kultura na pograni-
czach”, towarzyszył temat obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku. Prelegenta-
mi spotkania byli: prof. Marta Pančíková 
i prof. Daniel Kadłubiec, rolę moderatora 
objął prof. Wojciech Świątkiewicz.

- Człowiek zawsze musi się rozwijać, 
kiedy powie sobie dosyć, wówczas za-
czyna się jego koniec. Dziś, ciesząc się tą 

wolnością, musimy zadać sobie pytanie, 
co powinniśmy zrobić, aby nadal cieszyć 
się nią i dalej ją przekazywać? – mówił 
podczas konferencji Ryszard Macura Bur-
mistrz Miasta Cieszyna, dodając – Pokój 
na świecie zaczyna się pokojem w naszym 
sercu. Jego istotę odnajdujemy zapisaną 

w myśli Cypriana Kamila Norwida „Do kra-
ju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą 
z ziemi przez uszanowaniem…” Patrzeć 
z uszanowaniem na drugiego człowieka 
– być może to zadanie postawione dzisiaj 
przed nami, w setną rocznicę odzyskania 
niepodległości, ale również w 70 roczni-
cę podpisania Powszechnej Deklaracji  
Praw Człowieka.

Podziękowania za zorganizowanie kon-
ferencji skierował w stronę zebranych Pre-
mier Jerzy Buzek. - Dziękuję, że możemy 
o tym porozmawiać, nasycić się świado-
mością, że odzyskaliśmy wolność i dzisiaj 
ją mamy oraz powiedzieć sobie bardzo 
jasno, co musimy robić, żeby ją zachować, 
rozwinąć, rozbudować, bo nadal jest ona 
bardzo krucha. Zawsze była i zawsze bę-
dzie. To nasze wielkie zadanie.  BSK 

Tak świętował CIESZYN 

Po przemarszu uczestników ulicami 
Pokoju, Limanowskiego i Regera 
na cieszyński Rynek w asyście 
orkiestry, nastąpiło okoliczno-

ściowe przemówienie Burmistrza Mia-
sta Cieszyna, Ryszarda Macury. - W tą 
setną rocznicę wspominamy nasze ko-
rzenie. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że jesteśmy wspólnotą. Odkrywamy na 
nowo to nasze „zakorzenienie”… bo nie 
jesteśmy ludźmi znikąd. Jesteśmy z Pia-
stów. Kochanowski, Mickiewicz i wielu 
innych wielkich pisarzy mówiło naszym 
sercem i naszym językiem – podkreślał 
gospodarz miasta. 

Następnie złożono kwiaty pod tabli-
cą upamiętniającą powołanie Rady Na-

rodowej Księstwa Cieszyńskiego oraz 
przemaszerowano w asyście orkiestry 
pod Pomnik ku Czci Legionistów Śląskich 
Poległych za Polskę.

Uroczystościom Święta Niepodległo-
ści w Cieszynie towarzyszyło ogłoszenie 
wyników konkursu „Dla Niepodległej” 
oraz lekcja patriotycznego śpiewania. 
O godzinie 15:30 w Sanktuarium Matki 
Boskiej Cieszyńskiej odprawiona została 
Msza św. w intencji Ojczyzny.  BSK

Święto Niepodległości 
w Cieszynie rozpoczęło 
się w Kościele Jezusowym 
nabożeństwem 
ekumenicznym w intencji 
Ojczyzny. Następnie wraz 
z godziną 11.00 pod 
Pomnikiem Niepodległości 
(Plac Wolności) rozpoczęto 
manifestację patriotyczną, 
podczas której odśpiewano 
hymn państwowy, a także 
złożono wiązanki kwiatów.
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W tą setną rocznicę 
wspominamy  
nasze korzenie.  
Zdajemy sobie sprawę  
z tego, że jesteśmy 
wspólnotą.

  B
S

K



516 listopada 2018 RELACJE

LAURY Ziemi  
Cieszyńskiej 2018
W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie odbyło się uroczyste wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej. Tradycyjnie imprezę 
przygotowało Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

Podczas uroczystej sesji wręczono 
14 Laurów Srebrnej Cieszynianki 
oraz Laur Honorowej Złotej Cie-
szynianki. Zdobywcami Srebrnej 

Cieszynianki w tegorocznej edycji zostali: 
Brenna – ks. Krzysztof Pacyga, Chybie – 
Franciszek Stokłosa, Cieszyn – Jolanta 
Dygoś, Dębowiec – Elżbieta Chlebiej, Go-
leszów – Anna Czudek, Hażlach – Sylwia 
Grzebień, Istebna – Jan Bojko, Jaworze 
– Leopold Kłoda, Skoczów – Franciszek 
Pomper, Strumień – Maria Sladek, Ustroń 
– Zbigniew Niemiec, Wisła – Danuta Kozy-
ra, Zebrzydowice – Halina i Robert Rybka, 
Powiat Cieszyński – Janusz Rokicki, a lau-
reatką Honorowej Złotej Cieszynianki zo-
stała Halina Szotek - historyk, muzealnik 
ze Skoczowa. Laureaci otrzymali statu-
etki autorstwa cieszyńskiego plastyka 
Henryka Jasińskiego, a ceremonii wrę-
czania towarzyszyła muzyczna fanfara 
kompozycji Piotra Gruchela.

Uroczystość wpisała się w miejsko-
-powiatowe obchody setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości na Śląsku 

Cieszyńskim, stąd w oprawie graficznej 
imprezy pojawiło się logo obchodów 
w postaci biało-czerwonej wieży piastow-
skiej. Program artystyczny tym razem 
przygotowało miasto Cieszyn, starając 
się zaprezentować zespoły o uznanym 
dorobku i wysokim poziomie wykonaw-
czym. Publiczność szczelnie wypełniająca 
widownię teatru mogła podziwiać Chór 
Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod 
kierownictwem Izabelli Zieleckiej-Panek, 
Miejską Orkiestrę „Cieszynianka” pod 
kierownictwem Franciszka Widnica, Ze-

spół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego 
„Klezmer” pod kierownictwem Doroty 
Herok, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej pod kie-
rownictwem Karoliny Małysz-Tulec oraz 
dziecięcą grupę „Perły” ze Studia Tańca 
„Relevé” pod kierownictwem Aleksandry 
Jurczak. To artystyczne spotkanie było 
także okazją do zaakcentowania okrągłe-
go jubileuszu 110 lat działalności chóru 
Harmonia oraz 25-lecia pracy artystycz-
nej Izabeli Zieleckiej-Panek. W okolicz-
nościowej laudacji napisano: „Kontynu-
owanie tradycji założonego w 1908 roku 
Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” 
w Cieszynie, prawykonanie w Krakowie 
„Roty” do słów Marii Konopnickiej w 500 
rocznicę Bitwy pod Grunwaldem w 1910 
roku, wyróżnienia, niezliczone nagrody 
zdobywane w konkursach na całym świe-
cie, uczestnictwo w wielu prestiżowych 
wydarzeniach życia kulturalnego są dumą 
nie tylko Śląska Cieszyńskiego, ale całego 
naszego kraju.”  

Wydział Kultury 

Program artystyczny 
przygotowało miasto 
Cieszyn, starając się 
zaprezentować zespoły 
o uznanym dorobku 
i wysokim poziomie 
wykonawczym.
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Uroczystości  
NA KONTESZYŃCU
5 listopada o godzinie 11.00 spotkaniem pod pomnikiem na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie 
rozpoczęły się obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, których 
organizatorem było Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w RC. Wydarzenie otworzył Józef Pilich, 
prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RC.

Gośćmi rocznicowej uroczystości 
byli m.in. konsul generalny RP 
w Ostrawie Janusz Bilski, senator 
RC Jerzy Cieńciała, Ewa Bojanow-

ska-Burak, prezes Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska w Katowicach. Tego dnia 
nie zabrakło również Ryszarda Macury 
Burmistrza Miasta Cieszyna, który pod 
pamiątkowymi tablicami ofiar Zbrodni 
Katyńskiej złożył wiązankę kwiatów. 

Uroczystość rozpoczęto hymnem pań-
stwowym, następnie słowo do zebranych 
wygłosił konsul Jerzy Bilski, nawiązując 
do wydarzeń sprzed lat. Modlitwę za 
ofiary Zbrodni Katyńskiej odmówili księ-
ża Grzegorz Borski i Janusz Kożusznik. 
Uroczystość uświetnił swoim występem 
chór Polskiego Gimnazjum im. J. Słowac-
kiego „Collegium Iuvenum” pod batutą 
Leszka Kaliny.  BSK

Z wizytą  w cieszyńskim Ratuszu
7 listopada Sala Sesyjna cieszyńskiego 
Ratusza gościła reprezentację Deutsch-
-Europäisches Bildungswerk in Hessen, 
która organizuje od lat podróże semi-
naryjne do Europy Środkowowschod-
niej. Gości powitał Ryszard Macura, 
Burmistrz Miasta Cieszyna.
- Naszym celem w szerokim znaczeniu jest 
umacnianie pokojowego współistnienia 
i pogłębianie międzynarodowego porozu-
mienia w europejskim wymiarze, a także 
rozszerzenie bezpośredniego dialogu mię-
dzy obywatelami Niemiec i obywatelami 
państw Europy Wschodniej. Ważne jest 
dla nas naświetlenie historycznych proble-
mów, a jednocześnie budowanie harmo-
nijnego współżycia między narodami teraz 
i w przyszłości. W ubiegłym roku odbyły 
się trzy takie wydarzenia, we Wrocławiu, 
w rumuńskim Banacie i w Słowenii. W tym 
roku przyszedł również czas na Śląsk Cie-
szyński – wyjaśniają uczestnicy spotkania. 

Tradycyjnie wydarzenie upamiętnione 
zostało pamiątkowym zdjęciem. Nie za-

brakło również nawiązania do historii na-
szego miasta, rozmów z gośćmi i prelekcji 
Jarosława Jot-Drużyckiego, która stanowiła 
piękną prezentację Cieszyna.  BSK

Zgłoś imprezę na
WWW.CIESZYN.PL

  B
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Cieszyński  
KLASTER ENERGII
Jednym z widocznych trendów gospodarki światowej, który umożliwia efektywne 
gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym (a przy tym pozwala 
ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko), jest rozwój energetyki rozproszonej. 

Z tego powodu coraz bardziej 
atrakcyjna stała się idea ener-
getyki, w której energia wytwa-
rzana jest w oparciu o niewielkie 

lokalne źródła. Miejscem dla rozwoju 
i upowszechniania tego typu energetyki 
są dziś klastry energii.

Klaster energii to porozumienie lo-
kalnych podmiotów zajmujących się 
wytwarzaniem, konsumpcją, magazyno-
waniem i sprzedażą energii elektrycznej, 
ciepła i chłodu. Funkcjonowanie klastra 
można opisać jako lokalną produkcję 
energii w sposób skoordynowany z bie-
żącym, również lokalnym, zapotrzebo-
waniem. Wytworzona energia jest więc 
przesyłana na niewielkie odległości, co 
obniża jej koszt i poprawia bezpieczeń-
stwo dostaw.

Podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna 
w dniu 28 czerwca 2018 r. Burmistrz Cie-
szyna Ryszard Macura i Prezes Energetyki 
Cieszyńskiej Damian Hernik podpisali 
porozumienie cywilno-prawne powołu-
jące do życia Cieszyński Klaster Energii. 
W Energetyce Cieszyńskiej wytwarzane 
jest ciepło (w ilości 545 000 GJ rocznie) 
i energia elektryczna (ok. 22 000 Mwh 
na rok) w układzie wysokosprawnej ko-
generacji, natomiast Gmina Cieszyn jest 
właścicielem licznych obiektów użytecz-
ności publicznej (przedszkola, szkoły, 
urzędy, obiekty kultury itp.), których 
funkcjonowanie wymaga dostarczania 
energii cieplnej i elektrycznej. Energetyka 
Cieszyńska, która dostarcza ciepło do 
obiektów miejskich, może w dużej części 
zaspokoić zapotrzebowanie tych obiek-
tów również na energię elektryczną. Bez-

pośrednia sprzedaż energii elektrycznej 
wytworzonej w Energetyce Cieszyńskiej, 
bez pośrednictwa Krajowego Systemu 
Energetycznego, winna przynieść realne 
korzyści zarówno wytwórcy, jak i od-
biorcom. Ponadto Gmina Cieszyn jest 
atrakcyjnym partnerem do współpracy 
w ramach klastra energii jako właściciel 
wielu obiektów, na których możliwe 
i opłacalne jest zamontowanie insta-
lacji fotowoltaicznych wytwarzających 
energię elektryczną z promieniowania 
słonecznego. Energia elektryczna wy-
twarzana przez instalacje fotowoltaiczne 
pracowałaby na potrzeby własne obiek-
tów, zmniejszając ich zapotrzebowanie 
na energię, a jej nadmiar byłby wyko-
rzystany na potrzeby innych obiektów 

klastra. W ramach klastra przewidywa-
ne są działania związane z rozwojem 
odnawialnych źródeł energii, zarówno 
przez Energetykę Cieszyńską, jak i Gmi-
nę Cieszyn.

Cieszyński Klaster Energii został zgło-
szony do konkursu zorganizowanego przez 
Ministerstwo Energii, gdzie podlegał pro-
cesowi sprawdzania i certyfikacji. Nasz 
klaster uzyskał certyfikat „za pionierskie 
przedsięwzięcia w sektorze energetyki 
rozproszonej”, którego uroczyste wrę-
czenie odbyło się w Warszawie w dniu 
6 listopada 2018 r. Certyfikat otwiera 
drogę do ubiegania się o dofinanso-
wanie działań ze specjalnych środków 
przeznaczonych dla klastrów. 

 Bogdan FiceK, Wydział oŚr

 Minister G.Tobiszowski wręcza certyfikat prezesowi EC D. Hernikowi

BEZPŁATNE PORADY I KONSULTACJE!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach ogłosił program „Czyste Powie-
trze” skierowany do właścicieli domów 
jednorodzinnych, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji py-
łów do atmosfery.
Dofinansowywane będą miedzy in-
nymi:

wymiana starych pieców na paliwa 
stałe oraz zakup i montaż nowych źró-
deł ciepła,

docieplenie budynków,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania,
instalacje odnawialnych źródeł energii,
montaż wentylacji z odzyskiem ciepła.

Szczegóły programu można poznać na 
stronie www.wfosigw.katowice.pl 

Miasto Cieszyn zaprasza wszystkich za-
interesowanych na darmowe konsulta-
cje, których udzielał będzie w ratuszu 
- pokój 217 (II piętro), w każdy wtorek 
w godz. 9:00 - 15:00 , specjalista, mgr 
inż. Maciej Mierzejewski.
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DRZEWORYTY świąteczne
Galeria „Przystanek Grafika” przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie zaprasza na wystawę grafik 
drzeworytowych, która zamyka cykl wystawienniczy roku 2018. Prof. zw. Michał Kliś – grafik, 
plakacista, nauczyciel akademicki w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych zaprasza na OPŁATEK, 
czyli cykl swoich dzieł o tematyce świątecznej. 

T ytuł profesora sztuk plastycznych 
uzyskał w 1995, zaś po pięciu la-
tach tytuł profesora zwyczajne-
go. W swej karierze zawodowej 

pełnił wiele kierowniczych funkcji, m. 
in. latach 2001-2005 był Rektorem ASP 
w Katowicach. Jest wybitnym znawcą 
i twórcą malarstwa i grafiki. Opracował 
wiele recenzji w przewodach doktorskich, 
habilitacyjnych, a także postępowań 
profesorskich. 

Artysta przedstawiał swe prace w po-
nad 150 wystawach krajowych i zagra-
nicznych. Jego działalność naukowa i ar-
tystyczna była wielokrotnie dostrzegana 
i nagradzana. Prace Profesora można 
oglądać w licznych muzeach krajowych, 
a także w prestiżowych muzeach i waż-
nych obiektach międzynarodowych na 
wielu kontynentach. 

Wernisaż wystawy odbył się 15 listopa-
da o godz. 16:00 w Muzeum Drukarstwa. 
Ekspozycja prac dostępna będzie do 21 
grudnia 2018 r. w godzinach otwarcia 
Muzeum przy ul. Głębokiej 50. 

MuzeuM druKarstWa

Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie zaprasza na listopado-
wą wystawę prac trzech członkiń 
Stowarzyszenia „Grupy Twórców 
Wiślanie”: Ireny Branc, Anny Czyż 
i Gabrieli Pająk. Galeria znajduje się 
w Zespole Poradni Specjalistycznych 
Paw. Diagnostyczno - Zabiegowego, 
wstęp bezpłatny.

Zrzeszeni twórcy z potrzeby serca upra-
wiają różne dziedziny twórczości: ma-
larstwo, malarstwo na szkle, rzeźbę, 
płaskorzeźbę, koronkarstwo, bibułkar-
stwo, zdobienie szkła, wiklinę papiero-
wą, decoupage, wypalanie gliny, poezję. 
Niektórzy z nich kontynuują tradycje 
miejscowe, a inni wprowadzają nowe 
techniki i własną tematykę. Wszystkich 

„Wiślan” łączy umiłowanie piękna i chęć 
przekazania go innym. Wystawa czynna 
będzie do końca listopada.  

SeKCja PrOmOCji ZDrOwia

MISZ-MASZ ARTYSTYCZNY
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Wyjątkowe WYRÓŻNIENIE 
19 października podczas koncertu galowego w Teatrze im. A. Mickiewicza Eugeniusz 
Raabe otrzymał nagrodę za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. Został odznaczony za działalność społeczną, samorządową, 
przybliżającą, ale i promującą region oraz tradycje Śląska Cieszyńskiego – naszej Małej Ojczyzny. 

Od 2008 roku pełni funkcję pre-
zesa Koła nr 2 „Mały Jaworowy”. 
Jest pomysłodawcą, organizato-
rem i realizatorem wielu imprez, 

spotkań, prelekcji, benefisów, wieczornic, 
obchodów świąt narodowych, wycieczek, 
które mają na celu poznanie regionu Zaol-
zia, Górnego Śląska, a także atrakcyjnych 
zakątków Czech i Słowacji (zorganizował 
około 50 wycieczek).

Do najbardziej znanych przedsięwzięć, 
które weszły do kalendarza macierzowe-
go, a także miejskiego, należą: Festyn 
„Bawimy się na Podgórzu” z udziałem 
gwiazd estrady, sportowców i zespołów 
folklorystycznych z kraju i zagranicy (13 
edycji) oraz Dyskusyjny Klub Propozycji 
„Podgórze”, do którego zaprasza znane 
osoby z kraju i zagranicy, nawet z kra-
jów egzotycznych, które dzielą się swo-
im doświadczeniem i wiedzą z różnych 
dziedzin życia (zorganizował ok. 160 ta-
kich spotkań). 

Laureat udzielał się przez 20 lat w Sa-
morządzie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cieszynianka”, będąc przez jedną ka-
dencję członkiem Rady Nadzorczej, 

a przez 4 kadencje Przewodniczącym 
Rady Osiedla „Podgórze”.

Za działalność społeczną i zawodową 
otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. 
W gronie Macierzowców cieszy się dużym 

szacunkiem i poważaniem. Jest osobą 
niezwykle chętnie służącą radą, swoim 
doświadczeniem – jest człowiekiem god-
nym naśladowania. 

Macierz zieMi cieszyńsKiej / aB
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BIBLIOTEKA MIEJSKA W CIESZYNIE ZAPRASZA
23 listopada 2018 r. o godz. 17.00 na 
promocję książki Joanny Jurgały-Ju-
reczki „Kossakowie. Biały mazur”.
Tadeusz i Wojciech Kossakowie, synowie 
znanego malarza Juliusza, byli bliźniaka-
mi. Ożenili się z pannami Kisielnickimi, 
kuzynkami. Tadeusz i Anna byli rodzicami 
znanej pisarki, Zofii Kossak-Szczuckiej-
-Szatkowskiej. Wojciech i Maria wydali 
na świat poetkę Lilkę (Marię Pawlikow-
ską-Jasnorzewską), satyryczkę Madzię 
(Magdalenę Samozwaniec) i malarza Je-
rzego Kossaka. Jak to się stało, że domy 
podobnych do siebie jak dwie krople wody 
braci, które prowadziły tak podobne do 
siebie kobiety, prawie siostry – były od-
ległe, jak dwa różne światy?

Kolejna książka biografki Zofii Kossak 
i autorki „Kobiet Kossaków” ujawnia 
nieznane, zaskakujące fakty dotyczą-
ce ziemiańskiej i artystycznej rodziny 
Kossaków. Jest próbą odpowiedzi na 
pytanie – czego jeszcze o nich nie wie-
my? Jakie tajemnice skrywają ich domy? 
Czy Kossakówka jest nawiedzona? Jakie 

niezawinione winy ma na swoim sumie-
niu Jerzy Kossak? Czy Lilka była jedynie 
subtelną poetką; Magdalena – królową 
satyry, życie traktującą z przymrużeniem 
oka; a Zofia matką-Polką? Do kogo pisali 
w tym samym czasie listy miłosne syn 

i ojciec – Wojciech i Jerzy? Która z Kos-
sakówien nosi imię kochanki Wojciecha? 
Dlaczego Magdalena Samozwaniec nie 
witała na lotnisku powracającej z emi-
gracji kuzynki Zofii? 

BiBlioteKa MiejsKa
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100 LAT z Ekslibrisem
 Zakończyła się druga wystawa w Galerii „Przystanek Grafika“ przy Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie zorganizowana dla uczczenia odzyskania niepodległości. Przedstawiono wybór 
grafik Czechów, Słowaków i Polaków. Na planszach widniały piękne przykłady prac Kazimierza 
Wiszniewskiego czy Edwardy Przeorskiej, którzy współpracowali z Czechami już od 1917 roku. 

Młodzi muzycy z Cieszyna  
w Teatrze Wielkim w Warszawie
30 października 2018 w Teatrze Wiel-
kim - Operze Narodowej w Warszawie 
- odbył się uroczysty koncert z okazji 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
tym wielkim wydarzeniu pojawił się 
cieszyński akcent.
W koncercie tym, na zaproszenie Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, wzięło udział 15 wyróżniających się 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cie-
szynie (Katarzyna Piwko, Martyna Stoszek, 

Maria Kołacz, Aleksandra Kisza, Dominika 
Suchorab, Zuzanna Bussler, Oliwia Wantu-
lok, Kinga Patyk, Patrycja Wrzalik, Szczepan 
Holeksa, Daniel Warsiński, Mateusz Macha-
ła, Bartosz Rakowski, Marek Wrzecionko, 
Łukasz Brudny oraz opiekunowie: Ewa 
Wigezzi-Skałka i Witold Pieńkowski). Na 
koncercie przemawiał Prezydent RP, który 
szczególnie ciepło powitał młodzież z całej 
Polski. Podczas koncertu prawykonano 
utwór Pawła Łukaszewskiego - Te Deum 
Polonia. Gorąco gratulujemy! 

Witold PieńKoWsKi (PsM)

Największy rozwój tej międzyna-
rodowej współpracy widoczny 
był od lat sześćdziesiątych ubie-
głego wieku, a kontynuowany 

był w następnym dziesięcioleciu. Lata 
80. i 90. przyniosły nowe impulsy i nowe 
znaczące nazwiska, które zdobyły uzna-
nie i rozgłos nie tylko w Europie. Józef 
Ondrusz z czeskiej strony Śląska Cieszyń-
skiego - również kolekcjoner - wniósł zna-
czący wkład w ową współpracę. Tworzył 
zbiór oraz inicjował wystawy ekslibrisów 
w Polsce i ówczesnej Czechosłowacji. 

Nazwał je pięknie – ekslibrisami wza-
jemnościowymi. Przykłady skupione na 
ekspozycji pozwalały poznać nie tylko 
osiągnięcia znanych artystów, ale też 
techniki graficzne, które w pracy twór-
czej odgrywają istotną rolę. 

Prezentacją ekslibrisów uwidocznio-
no to, jak zmieniała się „twarz” czecho-
słowackiej, obecnie czeskiej, słowackiej 
oraz polskiej grafiki. Przedstawieni byli 
twórcy, którzy -zwłaszcza w ostatnich 
latach - zdobywali nagrody i wyróżnienia 
na międzynarodowych konkursach gra-

ficznych i ekslibrisowych. Artyści związani 
ze Śląskiem Cieszyńskim to m.in.: Zaolzia-
cy Pavel Hlavaty czy Zbigniew Kubeczka 
i również mieszkający po prawej stronie 
Olzy – Krzysztof Marek Bąk, Aleksandra 
Hachuła, współpracujących z Galerią 
„Przystanek Grafika”. Wystawa dostępna 
była do zwiedzania od 11 do 13 listopada 
2018 r. Kolejną ekspozycję – Michał Kliś: 
„Opłatek“ – świąteczne grafiki drzewory-
towe – można oglądać w Muzeum Dru-
karstwa od 15 listopada. Zapraszamy! 

MuzeuM druKarstWa 
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NABÓR rozpoczęty
Na podstawie Uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z 29 października 2015 r. 
w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, Burmistrz Miasta 
Cieszyna zgodnie z zapisem §3 ust. 1 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów, ogłasza nabór 
kandydatów na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów w kadencji 2019 – 2021.

Cieszyńska Rada Seniorów (dalej: 
Rada) pełni funkcje konsultacyjną, 
doradczą i inicjatywną. Jej celem jest 
integrowanie, wspieranie i repre-

zentowanie środowiska osób starszych - 
seniorów -  poprzez aktywną współpracę 
z władzami Miasta.
I.Skład Cieszyńskiej Rady Seniorów:

Rada składa się z 9 członków i działa 
na terenie miasta Cieszyna.

Członkiem Rady może być osoba, która 
ma stałe miejsce zamieszkania w Cieszynie 
i uzyskała poparcie co najmniej 25 osób ma-
jących również stałe miejsce zamieszkania 
w Cieszynie, z wyjątkiem osób, o których 
mowa w §3 ust. 6 wskazanych przez pod-
mioty działające na rzecz osób starszych. 
II. Zgłaszanie kandydatów do Cieszyńskiej 
Rady Seniorów odbywa się za pomocą:

 Formularza zgłoszeniowy kandyda-
ta do Cieszyńskiej Rady Seniorów, który 
stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Nr 0050.685.2018 z 29 
października 2018 r. 

 Oświadczenia kandydata o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie na członka Cie-
szyńskiej Rady Seniorów, które stanowi 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Nr 0050.685.2018 z 29 paździer-
nika 2018 r.

 Listy osób popierających kandydata 
na członka Cieszyńskiej Rady Seniorów, 
która stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządze-
nia Burmistrza Miasta Nr 0050.685.2018 
z 29 października 2018 r.
III. Miejsce oraz termin składania For-
mularza zgłoszeniowego wraz z za-
łącznikami.

Formularz zgłoszeniowy wraz z za-
łącznikami, o których mowa w pkt II, 
należy złożyć w Punkcie obsługi klien-
ta, 43-400 Cieszyn ul. Rynek 1, w zakle-
jonych kopertach z dopiskiem „Karta 
zgłoszenia kandydata do Cieszyńskiej 
Rady Seniorów”.

Termin składania Formularza zgłosze-
niowego: 30 listopada 2018 r., w godzi-
nach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie. W przypadku wysłania Formularza 
zgłoszeniowego pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do Urzędu. 

Zgłoszenie złożone po terminie nie 
będzie podlegało rozpatrzeniu. 
IV. Zgłoszenia kandydatów do Cie-
szyńskiej Rady Seniorów podlega 
weryfikacji formalnej dokonanej przez 
Zespół powołany przez Burmistrza Mia-
sta Cieszyna.

V. Informacja Burmistrza Miasta Cie-
szyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej 
Rady Seniorów umieszczona zostanie na 
stronie internetowej http://www.um.cie-
szyn.pl/, na stronie BIP Miasta Cieszyn 
w zakładce Inne Rady (Cieszyńska Rada 
Seniorów) oraz w gablocie w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie. 
VI. Formularz zgłoszeniowy, Oświad-
czenie kandydata oraz Listy osób po-
pierających kandydata na członka 
Cieszyńskiej Rady Seniorów można 
odebrać w biurze: Samodzielne stano-
wisko do spraw osób starszych i niepeł-
nosprawnych (pok. nr 102, I piętro), Rady 
Miejskiej (pok. nr 203, II piętro) w dniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 15:30 lub pobrać ze strony 
BIP Miasta Cieszyn (zakładka: Inne Rady 
– Cieszyńska Rada Seniorów). 

Seniorzy bez granic
W dniach 23 – 25 października na Zam-
ku w Cieszynie odbyły się szkolenia: 
„Innowacje w edukacji i opiece w cho-
robie Alzheimera i innych formach 
demencji”.
Zostały one zorganizowane dla pracowni-
ków siedmiu instytucji tj. Domów Pomocy 
Społecznej i Domów Spokojnej Starości 
z terenów Polski, Czech i Słowacji, insty-
tucji partnerskich projektu „Seniorzy bez 
granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz 
integracji seniorów”. Szkolenia te były pro-

wadzone zgodnie z założeniami programu 
PAC tj. Possitive approach to care, (w języku 
polskim: Pozytywne podejście do opieki). 
Jedno z założeń tego podejścia najpełniej 
wyraża myśl: „Bez wiedzy o demencji nie 
ma partnerstwa w opiece, a dopóki nie 
ma leku … jest opieka”. 

Autorką tego niezwykłego programu 
jest Teepa Snow, pochodząca ze Stanów 
Zjednoczonych. Pozytywne Podejście do 
Opieki to innowacyjny, kompleksowy pro-
gram edukacji o demencji i opiece w de-

mencji. Powstał z myślą o tym, by edukować 
wszystkich zaangażowanych w opiekę nad 
osobami, które się z nią zmagają. Szkole-
nia prowadziła p. Marlena Meyer – jedyna 
w Polsce trenerka tej metody.  

Liderem projektu było Europejskie Ugru-
powanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. 
Projekt „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka 
kooperacja na rzecz integracji seniorów”, 
uzyskał dofinansowanie Międzynarodowe-
go Funduszu Wyszehradzkiego.  

BarBara wrONa EUWT TRITIA
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Konkurs plastyczny „CIESZYN ZA 50 LAT” dla dzieci

W ydarzenie związane jest z Fe-
stiwalem Mur Art. Cieszyn, 
w ramach którego powstał 
mural przy ulicy Garncarskiej 

(2016) oraz przy Alei Oswalda Madeckie-
go, gdzie w tym roku zostały wykonane 
4 dzieła. Sponsorem festiwalu jest PPG, 
który również uczestniczy w organizacji 
oraz jest sponsorem konkursu plastycz-
nego „Cieszyn za 50 lat”. 

Konkurs skierowany jest do dzieci ze 
szkół podstawowych oraz ostatniej klasy 
gimnazjum. Ocenie komisji konkursowej 
będą podlegały dwie kategorie wiekowe 
- dzieci młodsze (1-3 klasy Szkoły Podsta-
wowej) oraz dzieci starsze (4-8 klasa Szkoły 
Podstawowej oraz ostatnia klasa gimna-
zjum). Dla najlepszych przygotowaliśmy 
atrakcyjne nagrody, które z pewnością 
ucieszą niejednego małego artystę. By 
wziąć udział w konkursie, należy przygoto-
wać projekt muralu dowolną techniką (np. 
makieta, projekt wizualny, rysunek, itp.), 
w formacie nie mniejszym niż A3. Dodat-
kowo należy wypełnić kartę zgłoszeniową 
oraz koniecznie zaznajomić się z regulami-
nem. Pracę konkursową wraz z wypełnio-
ną kartą zgłoszeniową trzeba dostarczyć  
do 23 listopada do godziny 14:30 do Biura 

Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie (pokój 103). 

Po upływie terminu zgłoszeń, komisja 
konkursowa wybierze zwycięskie prace. 
Dodatkowo dla prac objętych specjalnym 

wyróżnieniem przewidziana jest wystawa 
czasowa na Dworcu w Cieszynie, którą 
będą mogli podziwiać zarówno miesz-
kańcy miasta jak i przyjezdni. 

Zapraszamy uczniów do  przygotowa-
nia ciekawych prac konkursowych, które 
z pewnością zostaną przyjęte z podziwem, 
a w przyszłości - kto wie, może nawet po-
wstanie prawdziwy mural według dziecię-
cego projektu? 

Wszelkie pytania należy kierować do Biura 
Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie, tel. 33 479 42 49, 
pokój 103. Zapraszamy również na stronę 
www.um.cieszyn.pl oraz www.cieszyn.pl, 
gdzie jest dostępny do pobrania regula-
min konkurs wraz z kartą zgłoszeniową. 

julia linnert

Zapraszamy do udziału 
w konkursie plastycznym 
na projekt muralu pod 
tytułem „CIESZYN ZA 50 
LAT”. Spodziewamy się 
spektakularnych wyników 
i wizji miasta przyszłości!

Zaprojektuj MURAL! 

Konkurs skierowany 
jest do dzieci ze
szkół podstawowych 
oraz ostatniej klasy
gimnazjum. Dla 
najlepszych 
przygotowaliśmy
atrakcyjne nagrody.
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SERCE rośnie 
8 listopada uczniowie klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym Zespołu Szkół 
im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie złożyli ślubowanie. Uroczystość miała szczególnie 
podniosły charakter, była bowiem  połączona z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Na ręce mianowanych kadetów 
słowa uznania złożył Ryszard 
Macura Burmistrz Cieszyna.  
Podziękowania trafiły również 

na ręce całej społeczności szkolnej za 
kultywowanie tradycji i za nieustają-
cą obecność podczas organizowanych 
uroczystości.

– Dziękuję za podtrzymywanie ducha 
patriotyzmu, za to, że nie boicie się mó-
wić o bohaterstwie i miłości do ojczyzny. 
Również za to, że jesteście gotowi służyć 
innym. To ciągle jest niezwykle potrzeb-
ne. W imieniu mieszkańców Cieszyna 
pozwolę sobie powiedzieć, że jestem 
zbudowany tą postawą i uroczystością 
– podkreślał Ryszard Macura Burmistrz 
Cieszyna.

Słowo do zebranych wygłosił również 
Ludwik Kuboszek Przewodniczący Rady 
Powiatu Cieszyńskiego. - To uroczystość 
niezwykła w życiu szkoły, która z pewno-
ścią odnotowana zostanie w jej historii 
złotymi zgłoskami, bo niesie za sobą wy-
jątkową moc – szacunek do tradycji, do 
tego co nasze, narodowe. Szacunek dla 
wartości – mówił.

Wydarzenie pełne było wspomnień, 
podziękowań i życzeń. Nie zabrakło wśród 
nich również tych, które do zebranych skie-
rował główny specjalista ds. obronnych 
Kuratorium Oświaty w Katowicach.– Pa-
trząc na was, serce rośnie. Jestem szczę-

śliwy, że mogę z wami dzisiaj być – mówił 
ppłk Wacław Wójcik, kierując na ręce 
dyrekcji, nauczycieli, rodziców gratulacje 
i podziękowania za piękne wychowanie 
młodego pokolenia. 

 BSK

9 listopada, punktualnie o godzinie 11:11 Plac Dominikański w Cieszynie zabrzmiał jednym głosem. Uczniowie 
Katolickiego Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota 
Roweckiego odśpiewali wspólnie hymn Polski. - To był niezwykły moment, a przede wszystkim wyraz naszego zami-
łowania do ojczyzny - mówią uczniowie.  BSK

WSPÓLNIE DLA NIEPODLEGŁEJ
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44. Cieszyńska BARBÓRKA
23 i 24 listopada 2018 roku odbędzie się 44. Cieszyńska Barbórka. Zgodnie z wszelkimi 
zasadami bezpieczeństwa i organizacji tego typu imprez, załogi będą się ścigać wyłącznie na 
zamkniętych i profesjonalnie zabezpieczonych fragmentach dróg. 

Na zawodników zgłoszonych do 
finałowej rundy Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Ślą-
ska i towarzyszącego jej Super 

KJS-u czekają trzy odcinki specjalne. Rywa-
lizacja rozpocznie się w piątek wieczorem 
na Wzgórzu Zamkowym oraz na terenie 
Browaru Zamkowego w Cieszynie. To tam 
zawodnicy zaprezentują się na starcie ho-
norowym zawodów, a kilka minut później 
wyruszą do prologu, a zarazem pierwszego 
odcinka specjalnego rajdu, nazwanego na 
cześć najwybitniejszego władcy księstwa 
cieszyńskiego – Przemysława I Noszaka. 
Automobilklub Cieszyński przygotował 
trasę prologu tak, by była atrakcyjna dla 
kibiców i jednocześnie jak najmniej uciąż-
liwa dla mieszkańców miasta. W sobotę 
24 listopada rywalizacja przeniesie się 
na cenione przez zawodników, asfaltowe 
trasy powiatu cieszyńskiego. Rajdowe sa-
mochody w akcji będzie można zobaczyć 
na terenie Ustronia, gdzie rozegrany zo-
stanie odcinek specjalny Renault Wektor 
o długości 7 km. Kierowcy i piloci będą się 
ścigać także w miejscowościach Kiczyce oraz 
Pierściec, gdzie wytyczono nieco dłuższy, 
blisko 8-kilometrowy OeS VAG-Expert. 
Każdy z sobotnich odcinków specjalnych 
będzie pokonywany trzykrotnie; w prze-
rwach uczestnicy będą zjeżdżać do Parku 
Serwisowego znajdującego się na parkin-
gu pod Kolejną Liniową Czantoria. Oprócz 
zawodników walczących o punkty w Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostwach 
Śląska, na trasach Cieszyńskiej Barbórki 

zmierzą się także załogi rozpoczynające 
swoją rajdową drogę. Dla kierowców i pi-
lotów bez licencji przygotowano Super KJS, 
czyli zawody, w ramach których do poko-
nania będą skrócone o połowę warianty 
OeSów Renault Wektor oraz VAG-Expert.

Tegoroczna edycja Cieszyńskiej Bar-
bórki zakończy się ceremonią mety na 
rynku w Cieszynie. Pierwsze rajdówki 
pojawią się tam w sobotę, około 15:30.

RADOMIR MOTYL, dyrektor 44. Rajdu 
Cieszyńska Barbórka:
– Na Śląsku Cieszyńskim mamy świetne 
asfaltowe trasy, na których można roz-
grywać wymagające i widowiskowe od-
cinki specjalne. Pracowaliśmy jednak nad 
tym, by w tym roku przybliżyć rajdową 
rywalizację także mieszkańcom miasta, 
z którego pochodzi nasz Automobilklub. 

Jest mi zatem niezmiernie miło zaprosić 
wszystkich na piątkowy prolog w Cie-
szynie, czyli odcinek specjalny Noszak. 
Współpracując z Browarem Zamkowym 
przygotowaliśmy go tak, by był emocjonu-
jącym widowiskiem, które będzie można 
bezpiecznie oglądać. Liczymy na to, że 
kibice licznie pojawią się nie tylko przy 
trasach odcinków specjalnych, lecz także 
na starcie i mecie tegorocznej „Cieszynki”.

 Patronat honorowy nad 44. edycją 
Rajdu Barbórka Cieszyńska objął Mar-
szałek Województwa Śląskiego, a także 
Starosta Cieszyński oraz Burmistrzowie 
Cieszyna, Skoczowa oraz Ustronia.  

Więcej informacji o harmonogramie 
i przebiegu rajdu znajdą Państwo na 
stronie Cieszyńskiej Barbórki:  
http://cieszyn.rsmsl.pl/.

HARMONOGRAM 
44. Rajdu Cieszyńska Barbórka – 6. 
rundy Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Śląska 2018

PIĄTEK, 23 LISTOPADA:
19:15 – ceremonia startu (Zamek 

w Cieszynie)
19:30 – OS 1: Noszak (1,3 km)

SOBOTA, 24 LISTOPADA:
7:35 – serwis A: 15 min. (Ustroń, 

parking Kolei Linowej Czantoria)

8:08 – OS 2: Renault Wektor (7 km)
8:39 – OS 3: VAG-Expert (7,82 km)
9:59 – serwis B: 30 min. (Ustroń, 

parking Kolei Linowej Czantoria)
10:47 – OS 4: Renault Wektor (7 km)
11:18 – OS 5: VAG-Expert (7,82 km)
12:48 – serwis B: 30 min. (Ustroń, 

parking Kolei Linowej Czantoria)
13:26 – OS 6: Renault Wektor (7 km)
13:57 – OS 7: VAG-Expert (7,82 km)
15:20 – ceremonia mety (Rynek, 

Cieszyn)
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Śladami LEGIONÓW
Przypominamy, że  
24 listopada będzie 
można aktywnie świętować 
setną rocznicę odzyskania 
niepodległości, biorąc udział 
w imprezie na orientację 
„Śladami Legionów”. 
W zawodach można 
wystartować indywidualnie 
lub drużynowo.

Bazę zawodów zlokalizowano w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym 
w Cieszynie - byłym Domu Żołnierza 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Podczas imprezy zawodnicy będą poruszać 
się głównie w obrębie dawnych koszar 
armii austro-węgierskiej im. Arcyksięcia 
Fryderyka Habsburga. Pokonają ok. 4 km 
i odwiedzą miejsca związane z Legionem 
Śląskim oraz wydarzeniami poprzedzający-
mi odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

Uczestnicy indywidualnie lub drużynowo 
mają za zadanie odnaleźć rozmieszczone 
w terenie punkty kontrolne przy pomo-
cy mapy, którą otrzymają bezpośrednio 
przed startem. Podczas zawodów „Śla-
dami Legionów” nacisk będzie kładziony 
na popularyzację rekreacji na świeżym 
powietrzu z wykorzystaniem elementów 
biegu, marszu, spaceru na orientację. 

Pierwsi uczestnicy ruszą na trasę o 17:00. 
Trasa A przeznaczona jest dla wyczynow-
ców, którym zależy na rywalizacji, start in-

Turniej tenisa stołowego
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji 
Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji 
Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie 
17 listopada 2018 r. o godz. 10.00 orga-
nizuje Międzynarodowy Turniej Tenisa 
Stołowego Osób Niepełnosprawnych. 
Impreza odbędzie się w Hali Sportowej 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Cieszynie.
Stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk 
na dynamiczne promowanie wśród osób 
niepełnosprawnych działalności rehabi-
litacyjnej i sportowo-rekreacyjnej. Orga-
nizacja zrzesza osoby niepełnosprawne 
z różnymi dysfunkcjami niepełnospraw-
ności i we wszystkich kategoriach wie-
kowych. Przedsięwzięcia podejmowane 
przez Stowarzyszenie są ukierunkowane 
na intensywne propagowanie różnorod-

nych form aktywnego spędzania czasu, 
a ich celem jest pobudzanie samodziel-
ności i kreatywności oraz wspieranie 
wszelkich inicjatyw integrujących śro-
dowisko niepełnosprawnych wewnątrz 
i ze społecznością lokalną. 

Współorganizatorami Międzynarodo-
wego Turnieju Tenisa Stołowego są: Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki, Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miejski w Cieszynie, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. O wszystkie szcze-
góły turnieju można pytać w siedzibie 
Stowarzyszenia w dniach i godzinach 
dyżurów, są również dostępne na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia - www.
strehon.ox.pl. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy! 

srKFtilon

dywidualny interwałowy. Trasa B została 
przygotowana dla osób początkujących, 
chcących wystartować drużynowo lub 
rodzinnie, maksymalnie do trzech osób 
w drużynie. Na trasie B nie przewiduje się 
rywalizacji.  Fundacja Pro Vitae

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.sladamilegionow.pl  
oraz na fanpage: InO SCI. 
Impreza na Orientację „Śladami 
Legionów” jest współfinansowana ze 
środków Miasta Cieszyn.
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Warta blisko 1,5 miliona złotych, zrealizowana z sukcesem

MODERNIZACJA SOR  
Szpitala Śląskiego
Prawie 1,5 miliona złotych 
zostało przeznaczonych na 
zakup nowoczesnego sprzętu 
i prace modernizacyjne 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie. Projekt 
„Modernizacja i doposażenie 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Cieszynie”, dofinansowany 
z Ministerstwa Zdrowia 
w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, dobiega finału.

P rojekt został zrealizowany dzię-
ki dofinansowaniu w wysokości 
1 185 782,74 zł przekazanemu przez 
Ministerstwo Zdrowia w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Wkład własny zapewniło 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Przeprowadzony projekt znacząco 
odmienił wygląd Oddziału. Obecnie jest 
bardziej przyjazny zarówno dla pacjen-
tów, jak i dla pracowników. Pojawiła się 
nowa, przeszklona rejestracja i wyposa-
żenie poczekalni dla pacjentów. Zakupio-
no nowoczesny sprzęt medyczny oraz 
elementy wyposażenia, w tym: aparaty 
EKG, defibrylator, kardiomonitory, pul-
soksymetry, ciśnieniomierze, gazometr, 
stół zabiegowy i inne urządzenia me-
dyczne. Pojawiła się również nowa za-
budowa meblowa, kozetki, łóżka i wózki 
transportowe. Sprzęty są dostosowane 
do ratowania życia i zdrowia zarówno 
dorosłych, jak i dzieci.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpi-
talu Śląskim przyjmuje rocznie 32 tysiące 
pacjentów oraz kilka tysięcy pacjentów 
w ramach nocnej i świątecznej opieki 
medycznej. Średnio na jednego pacjenta 
SOR przypada 10 badań diagnostycz-
nych i konsultacji. Jest to ogromna licz-
ba, biorąc pod uwagę, że na pozostałe 
oddziały szpital przyjmuje blisko 22 ty-
siące pacjentów.

Doposażenie pozwoli nam zaopie-
kować się pacjentami w każdym wieku, 
przyjmować pacjentów z lotniczego po-
gotowia ratunkowego w stanie bezpo-
średniego zagrożenia życia. Będziemy 
mogli w sposób kompleksowy zaopatrzyć 
każdego pacjenta z urazem wielonarzą-
dowym, zawałem, udarem czy zatoro-
wością płucną. SOR Szpitala Śląskiego 
przyjmuje również pacjentów z rożnych 
regionów kraju oraz z zagranicy. To bu-
dujące, że w ich opiniach wyróżniamy się 
na tle innych szpitali bardzo wysokim po-
ziomem medycznym i obsługą pacjenta - 
podkreślał zalety projektu lek. Grzegorz 

Musiał, zastępca kierownika Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu przeprowadzono 
szereg prac modernizacyjnych zwiększa-
jących efektywność energetyczną m.in. 
wymianę opraw oświetleniowych na 
oprawy LED, montaż urządzeń regulu-
jących temperaturę w pomieszczeniach 
oraz modernizacja systemu ewakuacyj-
nego w całym oddziale. Część środków 
została przeznaczona na nową infrastruk-
turę informatyczną m.in. zestawy kom-
puterowe z pakietem oprogramowania 
zgodnego z wymogami informatycznych 
systemów medycznych.  
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KOMUNIKAT 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie dot. użytkowania obiektów 

budowlanych w sezonie jesienno-zimowym. 

W okresie jesienno - zimowym 
występuje zwiększone ryzyko 
wystąpienia stanów zagroże-
nia, związanych z użytkowa-

niem obiektów budowlanych. Właścicie-
le lub zarządcy obiektów budowlanych 
są obowiązani utrzymywać i użytkować 
obiekty budowlane zgodnie z zasadami 
wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo 
budowlane. W razie wystąpienia nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych, 
osoby odpowiedzialne powinny zapew-
nić bezpieczne użytkowanie obiektu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na stan 
techniczny obiektów budowlanych oraz 
każdorazowo podjąć działania mające 
na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez 
sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej 
zalegającej na dachach i bezzwłoczne 
usunięcie nadmiaru śniegu, lodu, sopli 
lodowych, nawisów śnieżnych mogących 
stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, 
a także stabilności konstrukcji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na obiekty użytecz-
ności publicznej, w których przebywa jed-
norazowo znaczna liczba osób, takie jak: 
hale handlowe, sportowe, widowiskowe, 
wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia 
trybun na stadionach, w tym obiekty 
o dużych powierzchniach dachów i lekkiej 
konstrukcji wieloprzęsłowej. 

Prace związane z usuwaniem nadmia-
ru śniegu na dachach, należy wykonywać 
z zachowaniem warunków BHP, pod nad-
zorem osób posiadających odpowiednią 
wiedzę techniczną, celem wykluczenia 

ryzyka niekorzystnego obciążenia kon-
strukcji obiektu. 

Okres jesienno – zimowy to czas, 
w którym występuje wzmożone zagro-
żenie związane z eksploatacją urządzeń 
grzewczych. Potwierdzają to szczególnie 
przypadki zatruć tlenkiem węgla. Dlatego 
zwracam uwagę właścicielom i zarządcom 
obiektów budowlanych na przestrzeganie 
obowiązku przeprowadzania co najmniej 

raz w roku okresowej kontroli stanu tech-
nicznego obiektów budowlanych, instalacji 
gazowych, kotłów gazowych oraz przewo-
dów kominowych: dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy 
oraz użytkownicy są zobowiązani do usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
wynikających z przeprowadzonej kontroli, 
które mogłyby spowodować zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo 
mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. 
Przypominam zarządcom i właścicielom 
obiektów budowlanych, a zwłaszcza bu-
dynków mieszkalnych o kierowanie do 

użytkowników odpowiednich pouczeń 
i apeli o przestrzeganiu podstawowych 
zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, 
celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem 
węgla, wybuchu gazu lub pożaru. 

Obiekty budowlane w czasie ich użyt-
kowania powinny być poddawane przez 
właściciela lub zarządcę okresowym kon-
trolom stanu technicznego (art. 62 usta-
wy Prawo budowlane). Odpowiedzialnym 
z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie 
obiektów budowlanych jest właściciel lub 
zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo 
budowlane). 

Osoby odpowiedzialne za stan tech-
niczny obiektów oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa ich użytkowania podlegają 
odpowiedzialności administracyjnej i karnej. 
Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowla-
ne, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie 
obiektu budowlanego oraz nie zapewnie-
nie bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
budowlanego zagrożone jest grzywną nie 
mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.  

jan sMolarz 
PoWIAToWy InsPEkToR nAdzoRU  

BUdoWlAnEgo W CIEszynIE 

Podstawa prawna:  
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)  
2.Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 
12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. 
Nr 235/2009) 

W okresie jesienno- 
-zimowym występuje 
zwiększone ryzyko
wystąpienia stanów 
zagrożenia, związanych 
z użytkowaniem
obiektów budowlanych.

  P
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Burmistrz Cieszyna ogłasza konkurs na kandydata na 

Stanowisko DYREKTORA  
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie

I Nazwa i adres instytucji kultury: 
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Naro-
dowy”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn.

II Wymagania niezbędne do zajmowania 
stanowiska dyrektora:
Ë Obywatelstwo polskie.
Ì Pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Í Brak skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.
Î Stan zdrowia pozwalający na zatrud-
nienie na wyżej określonym stanowisku.
Ï Wykształcenie wyższe drugiego stopnia 
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 
wyższym.
Ð Udokumentowany co najmniej trzylet-
ni staż pracy lub wykonywanie przez co 
najmniej 3 lata działalności gospodarczej 
w jednym z następujących obszarów: ad-
ministracja publiczna, kultura, edukacja, 
nauka, ekonomia, zarządzanie.

III Wymagania dodatkowe, stanowiące 
podstawę oceny kandydata w konkursie:
Ë Znajomość przepisów prawnych doty-
czących funkcjonowania instytucji kultury, 
a także zasad finansowych obowiązujących 
w tych instytucjach.
Ì Znajomość pozyskiwania pozabudżeto-
wych środków finansowych, w tym środków 
z programów UE.
Í Znajomość języków obcych.
Î Wykształcenie odpowiadające pełnionej 
funkcji dyrektora instytucji kultury.
Ï Potwierdzone doświadczenie zawodowe 
(preferowane zasiadanie na stanowisku 
kierowniczym bądź prowadzenie działal-
ności gospodarczej w obszarze kultury). 
Ð Predyspozycje menadżerskie i umiejęt-
ność kierowania zespołem.
Ń Wizja funkcjonowania i propozycja roz-
woju Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom 
Narodowy”.

IV Wymagane dokumenty:
Ë Własnoręcznie podpisany wniosek 
o przystąpienie do konkursu, zawierający: 
imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu kandydata oraz zwięzłe umoty-
wowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
Ì CV zawierające informacje o wykształ-
ceniu, ukończonych kursach, szkoleniach  
i posiadanych kwalifikacjach, dokładny 
przebieg dotychczasowej pracy zawodo-

wej, ewentualnie działalności twórczej, spo-
łecznej lub publicystycznej ze wskazaniem 
najważniejszych osiągnięć.
Í Kwestionariusz osobowy dla osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie 
z wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
(Dz. U. 2009.115.971).
Î Oświadczenia: 

a) o pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych.
b) o braku skazania prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.
c) o stanie zdrowia pozwalającym na 
zatrudnienie na wyżej określonym sta-
nowisku.

Ï Kserokopie dokumentów potwierdzają-
cych posiadane wykształcenie i kwalifika-
cje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia 
o ukończeniu kursów, certyfikaty).
Ð Dokumenty poświadczające przebieg 
zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, 
zaświadczenia o zatrudnieniu).
Ń Ramowa propozycja programu, wizja 
funkcjonowania i rozwoju COK „Dom Na-
rodowy”.
Ò Inne dokumenty potwierdzające przy-
datność kandydata do pełnienia funkcji 
(opinie, referencje itp.).
Ó Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobo-
wych zgodnie z Rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektyw 95/46/WE (Dz. U UE.L. 2016.119.1), 
zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzo-
rem (do pobrania na BIP UM w Cieszynie).

V Informacja o terminie i miejscu składa-
nia wniosków o przystąpienie do konkur-
su wraz z wymaganymi dokumentami:
Wniosek wraz z załącznikami należy zło-
żyć w zamkniętej kopercie opisanej imie-
niem i nazwiskiem kandydata z podanym 
adresem zwrotnym i numerem telefonu 
z dopiskiem: 

Konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora COK „Dom Narodowy” w Cieszy-
nie w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do 
godz. 14:00 w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą 
na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 
1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data 
wpływu do Urzędu).

VI Informacja o sposobie zapoznania 
się kandydata z warunkami organiza-
cyjno-finansowymi działalności insty-
tucji kultury:
Ë Kandydaci mogą zapoznać się z warunka-
mi organizacyjno-finansowymi działalności 
COK „Dom Narodowy” osobiście w sekre-
tariacie COK „Dom Narodowy” w dniach 19 
i 20 listopada 2018 r. w godz. od 8.00 do 
20.00 lub poprzez pobranie dokumentów 
udostępnionych na stronie Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.
pl w zakładce PRACA stanowiących załącz-
niki do niniejszego ogłoszenia lub poprzez 
pobranie dokumentów udostępnionych 
na stronie COK „Dom Narodowy” www.
domnarodowy.pl w zakładce BIP.
Ì  W dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 17.00 
rozpocznie się w siedzibie instytucji pre-
zentacja budynku „Domu Narodowego”.

VII Informacje dodatkowe:
przewidywany okres, na który zostanie 

powołany dyrektor instytucji – 5 lat,
rozstrzygnięcie konkursu przewiduje 

się do dnia 28.12.2018 r.
oferty niekompletne oraz złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane,
Burmistrz Cieszyna może na każdym 

etapie unieważnić postępowanie konkur-
sowe bez podania przyczyny. 

ryszard Macura 
BURmIsTRz mIAsTA CIEszynA
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NIERUCHOMOŚCI  
PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do 
zbycia, w trybie bezprzetargowym, na rzecz aktualnych 
najemców:

lokal mieszkalny nr 62 położony w budynku przy ul. Mor-
cinka 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 3832/312144 części,

lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Srebrnej 
1 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 8687/115858 części,

lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Puńcow-
skiej 38 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 4130/94480 części,

lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Śnie-
gonia 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 6136/70285 części,

lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Głębo-
kiej 13 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 6974/143419 części,

lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Górnej 30 
w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 2790/175371 części,

lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Strzelców 
Podhalańskich 5 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki 
i części wspólnych budynku w 5089/79798 części,

lokal mieszkalny nr 31 położony w budynku przy ul. Mor-
cinka 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 3576/312144 części,

lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Tomanka 
8 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 5502/89183 części,

lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Tomanka 
3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 5190/89464 części, 

lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Moniuszki 
8 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 3430/246660 części,

lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Tomanka 
2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 4595/115524 części, 

lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Tomanka 
6 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 5162/89574 części,

lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Głębo-
kiej 15 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 448/24170 części. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
/ Rynek 1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na 
okres 21 dni, tj. od dnia 7 listopada 2018 r. do dnia 28 listo-
pada 2018 r.

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL uprzejmie infor-
muje, że w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 realizuje zadanie 
publiczne zlecone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w za-
kresie „ Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usy-
tuowanego na terenie Gminy Cieszyn, Zebrzydowice, Hażlach”. 

Punkt prowadzony jest w CIESZYNIE przy ul. Bielskiej 4, Budy-
nek Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Szpitala Śląskiego 
(wejście A3), w dniach:

poniedziałek: 13.00 – 17.00
wtorek: 13.00-17.00
środa: 15.00 – 19.00
czwartek: 15.00 – 19.00
piątek: 08.00 – 12.00

Proponujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź osobistą 
w punkcie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu: (33) 445 70 11.

OGŁOSZENIE
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, 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. Stary Targ nr 3/7 o powierzchni 69.01 m2,
3. przy ul. Głębokiej nr 1 o powierzchni 33.05 m2,
4. przy ul. Stalmacha nr 30 o powierzchni 38.17 m2, 
5. przy ul. Nowe Miasto nr 25 o powierzchni 39.43 m2,
6. przy ul. Głębokiej nr 37 o powierzchni 27.80 m2,
7. przy ul. Śrutarskiej nr 29/2 o powierzchni 35.57 m2

8. przy ul. Wyspiańskiego nr 3/3 o powierzchni 32.40 m2,
9. 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 Cieszy-nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, par-
ter) oraz umieszczone na stronach internetowych Zakładu: www.
zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl/zakładka Jednostki Organi-
zacyjne/katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budyn-
ków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I pię-
tro, pokój nr 8, tel. 0338511886.

OGŁOSZENIE O PRACĘ
Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn poszu-
kuje pracowników na stanowiska:

konserwator – 1 etat
sprzątaczka – 1 etat

Miejsce pracy: Referat Obiektów Sportowych Wydziału Sportu 
Hala Widowiskowo-Sportowa lub Kąpielisko Miejskie (w sezo-
nie letnim) w Cieszynie. Informacji udziela Naczelnik Wydziału 
Sportu Cezary Cieńciała tel. 33 479 43 95.

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  
NA DWORCU CIESZYN 

z przeznaczeniem na lokalizację automatów 
sprzedażowych (vendingowych)

Informuję, że ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony 
na wynajem na czas nieoznaczony 4 m2 powierzchni użytkowej 
zlokalizowanej w budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 
w Cieszynie, z przeznaczeniem na lokalizację dwóch automa-
tów sprzedażowych (vendingowych).

Przyjęta stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem 
powierzchni objętej przetargiem wynosi 400 zł + 23% podatku VAT. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 12.00 
w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

Ogłoszeniu o przetargu zostało zamieszczone na stronach 
internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl oraz wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

BurMistrz Miasta cieszyna
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LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY  
NA DWORCU W CIESZYNIE

Informuję, że ogłoszony został trzeci ustny przetarg nieograniczony 
na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizo-
wanego na parterze budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 
10 w Cieszynie wraz z przynależnymi 4 miejscami postojowymi, 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Przyjęta stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wyna-
jem lokalu objętego przetargiem wynosi 2.000 zł + 23% podatku 
VAT. Przez pierwsze 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy czynsz 
ulegnie pomniejszeniu o 50%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 9.00 
w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronach 
internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl oraz wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

BurMistrz Miasta cieszyna

OGŁOSZENIE
Zapraszamy we wtorek 20 listopada godz. 17.45 i 18.45 na 
bezpłatne zajęcia pokazowe jogi dla początkujących (system 
ćwiczeń wzmacniających organizm i relaksujących). Ilość miejsc 
jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zapisy pod 
numerami telefonów 33 4446868 lub 795 142 068. Miejsce: NZOZ 
ALTAMED Cieszyn ul. Katowicka 49. Wstęp wolny.

OGŁOSZENIE
Zapraszamy w czwartek 22 listopada godz. 17.30 na 1 wykład 
z cyklu „Ziołowa Profilaktyka Zdrowia”. Temat wykładu: Zioła 
a odporność. Wykład poprowadzi Magdalena Mildner, Dyplo-
mowany Zielarz Fitoterapeuta. Miejsce: NZOZ ALTAMED Cieszyn 
ul. Katowicka 49. Wstęp wolny.

UWAGA NA TLENEK WĘGLA !
Pomimo dodatkowych działań prewencyjnych prowadzonych 
przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o., pole-
gających między innymi na wyposażaniu komunalnych lokali 
mieszkalnych w czujniki tlenku, węgla wykonywaniu dodat-
kowych nawiewów do mieszkań oraz montażu nawiewników 
okiennych, nadal zdarzają się wypadki zatrucia. Niestety ich 
przyczyną jest głównie nieprawidłowa eksploatacja mieszkań 
oraz brak dbałości o urządzenia mające Państwu zapewnić 
bezpieczeństwo ( zdemontowane czujniki, brak baterii w czuj-
nikach, zaklejanie wylotów wentylacji ).

W związku z powyższym Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
sp. z o. o. zwraca się z prośbą do mieszkańców lokali komunalnych 
o przypomnienie sobie zasad eksploatacji czujników tlenku węgla 
oraz informacji na temat prawidłowej wentylacji w mieszkaniach. 
Z tematami tymi można się zapoznać na stronie internetowej ZBM : 
www.zbm.cieszyn.pl katalog : Informacje dla mieszkańców artykuł 
:„ Czujnik tlenku węgla” oraz „ Wentylacja w lokalach mieszkalnych” 
lub www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka : Jednostki organizacyjne = 
katalog: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o.

Aktualnie służby techniczne ZBM sprawdzają w komunalnych 
lokalach mieszkalnych prawidłowość działania czujników tlenku 
węgla. Mieszkańcy, którzy do tej pory nie udostępnili komunal-
nych lokali mieszkalnych proszeni są o pilny kontakt telefoniczny 
z właściwymi administracjami, celem sprawdzenia prawidłowo-
ści działania urządzeń .

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Głębokiej 
13 – tel. 338520843 lub 338513370

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 przy ul. Tysiąclecia 
9 – tel. 338520223 lub 338513368 

Jednocześnie ZBM informuje, że Spółka wyposażyła i nadal 
wyposaża mieszkania, w których znajdują się piece gazowe 
i węglowe, w jeden czujnik tlenku węgla. Natomiast apeluje-
my do Państwa, aby we własnym zakresie wyposażyć w czuj-
nik każde pomieszczenie, w którym znajduje się piec gazowy 
z otwartą komorą spalania lub piec węglowy . Prosimy również 
o regularne testowanie czujników ( tryb postępowania podany 
na wyżej przywołanej stronie internetowej) i wymianę baterii 
w czujnikach. Prosimy również o zgłoszenie zapotrzebowania 
na przegląd pieców kaflowych.

Prezes zarządu zBM W cieszynie sP. z o. o.
elżBieta doMagała

MOBILNA APLIKACJA WYWOZIK CIESZYN

 
Przypominamy, że mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłatnie po-
bierać na urządzenia mobilne aplikację WYWOZIK CIESZYN, 
dzięki której można mieć bieżący dostęp do informacji o go-
spodarce odpadami na terenie naszej gminy. 

Dzięki aplikacji dowiesz się o:
 Terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych, 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego),

Terminach płatności,
Zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
 Aktualnościach związanych z tematyką: odbioru odpadów, 

segregacji, promocji, konkursów,
 Danych kontaktowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Dodatkowo aplikacja umożliwia:
 Ustawienie alarmu przypominającego o zbliżającym się ter-

minie wywozu odpadów,
 Wysyłanie reklamacji odnośnie braku odbioru odpadów, 

uszkodzonego pojemnika itp.
Aplikację WYWOZIK CIESZYN może pobrać bezpłatnie każdy 
mieszkaniec Miasta Cieszyn. Jest ona dostępna po wpisaniu 
nazwy WYWOZIK CIESZYN w wyszukiwarce danego sklepu:

Google Play – dla użytkowników Androida,
AppStore – dla użytkowników systemu iOS,
Sklep Microsoft – dla użytkowników systemu Windows Phone.

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z otwarciem Galerii Stela i planowanym z tego powodu 
pokazem laserowym, 22 listopada w godzinach 18:00-21:00 wy-
stąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Nieprzejezdne będą ulice 
Bobrecka i Hajduka w pobliżu Galerii Stela. Autobusy kursujące 
w w/w godzinach będą wyjeżdżać i zatrzymywać się na przystan-
ku przy ul. Kolejowej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

16-22.11, g. 15:30 Dziadek do orzechów 
i cztery królestwa – napisy (przygodowy, 
familijny, fantasy), USA, 6.

16-21.11, g. 17:30 Planeta singli 2 (kome-
dia), Polska, 15.

16-21.11, g. 19:45 Planeta singli 2 (kome-
dia), Polska, 15.

22.11, g. 17:30 Planeta singli 2 (komedia), 
Polska, 15.

24-25.11, g. 13:00 Czarodziejka Lili ratuje 
święta – dubbing (komedia familijna), 
Niemcy, 5.

26-29.11, g. 15:30 Czarodziejka Lili ratuje 
święta – dubbing (komedia familijna), 
Niemcy, 5.

23.11, g. 15:30 Miłość jest wszystkim (ko-
media), Polska, 15.

23.11, g. 20:00 Miłość jest wszystkim (ko-
media), Polska, 15.

24-28.11, g. 17:30 Miłość jest wszystkim 
(komedia), Polska, 15.

24-28.11, g. 20:00 Miłość jest wszystkim 
(komedia), Polska, 15.

29.11, g. 17:30 Miłość jest wszystkim (ko-
media), Polska, 15.

24-25.11, g. 15:00 Kler (dramat), Polska, 15.

23.11, g. 18:00 Wystawa na ekranie: 
Munch 150 z Munchmuseet i Nasjonalgalle-
riet w Oslo – napisy. Anglia, 10. 

20.11, g. 10:00 Zaćma (dramat), Polska, 15.

22.11, g. 20:00 Isabelle i mężczyźni (dra-
mat), Francja/Belgia, 15.

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

16-20.11, g. 17:00 „Gość oczekiwany” Zofia 
Kossak. Zespół Teatralny przy Parafii św. 
Elżbiety w Cieszynie

23.11, g. 17:00 „Z serca dla serc” – koncert 
charytatywny I LO im. A. Osuchowskiego 
w Cieszynie 

24.11, g. 17:00 „Opowiadaj mi tak” Orkie-
stra Kameralna „Artis” 

24.11, g. 20:00 „Opowiadaj mi tak” Orkie-
stra Kameralna „Artis”

25.11, g. 19:00 Monodram „Ja Zofia”. Fun-
dacja Zofii Kossak, Górki Wielkie 

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

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

19.11, g. 10:30 Angielski dla seniora 55+

19.11, g. 15:00 English story

20.11, g. 9:00, 10:00 Przyjaźni dar odwróci 
zły czar. Bajka w wykonaniu Teatru Maska 
z Krakowa

20.11, g. 15:00 Warsztaty biblioterapeutyczne

21.11, g. 10:00 Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

21.11, g. 15:00 Animowanki – warsztaty 
filmowe

21.11, g. 16:30 Laboratorium Multimedialne

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

23.11, g. 17:00 Promocja książki „Kossako-
wie. Biały mazur” Joanny Jurgały-Jureczki

26.11, g. 10:30 Angielski dla seniora 55+

26.11, g. 15:00 English story

27.11, g. 15:00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne

27.11, g. 15:30 Biblioteczny rękodzielnik

28.11, g. 10:00 Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

28.11, g. 15:00 Animowanki – warsztaty 
filmowe

28.11, g. 15:00 Stacja plastyka

28.11, g. 16:30 Laboratorium Multimedialne

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

17.11, g. 9:00 Musical Projekt

19.11, g. 15:00 Cieszyńskie Gwiazdeczki – 
próba zespołu taneczno-mażoretkowego

19.11, g. 15:00 Szkółka szachowa dla dzieci

19-24.11 Cieszyński Festiwal Jazzowy

20-21.11 XV Konkurs Gwar „Po cieszyń-
sku, po obu stronach Olzy” – przesłuchania 
konkursowe

20.11, g. 16:00 „Rzondzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny” – Koło Miło-
śników Gwary Cieszyńskiej

20.11, g. 18:00 Amatorska Grupa Gitarowa 
– próba zespołu AGG

21.11, g. 16:00 Pracownia Malarstwa i 
Rysunku
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21.11, g. 17:00 Język z kulturą: Kulturalny 
Czeski

22.11, g. 19:00 Tabata – zajęcia taneczne 
dla młodzieży i dorosłych

22.11, g. 20:00 Turniej Karaoke o Puchar 
Browaru Zamkowego Cieszyn (Piwnica Bro-
waru Zamkowego Cieszyn)

23.11, g. 20:00 Jazz Dinos, Early Birds w ra-
mach 45. Cieszyńskiego Festiwalu Jazzowego 
(bilety 25 zł przedsprzedaż, 30 zł w dniu 
koncertu)

23.11, g. 10:00 Rusz się Seniorze!

23.11, g. 11:00 Zamotane Latino – zajęcia 
ruchowe z chustami dla mam z dziećmi

23.11, g. 16:00 Warsztaty tańca żydow-
skiego

24.11, g. 9:00 Musical Project

27.11, g. 15:00 Zajęcia z tańca żydowskiego 
dla dzieci

27.11, g. 20:00 Bachata zaawansowana

28.11, g. 16:00 Hip-hop dla dzieci

29.11, g. 20:00 Turniej Karaoke o Puchar 
Browaru Zamkowego Cieszyn (Piwnica Bro-
waru Zamkowego Cieszyn)

29.11, g. 15:30 Zajęcia teatralne dla dzieci

29.11, g. 16:30 Scena Otwarta – próby 
grupy teatralnej

30.11, g. 18:00 Miejska Orkiestra Dęta 
Cieszynianka

do 12.12 Orzeł i Polski Pejzaż Symboliczny 
–wystawa w Galerii 12

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

do 9.12 Gospodarze. Cieszyńscy przedsię-
biorcy w pierwszych latach Niepodległej

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

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

Wieża Piastowska i Rotunda św. Mi-
kołaja i św. Wacława, czynne codziennie: 
9:00-16:00

MUZEUM 4. PUŁKU
STRZELCÓW P.
Bezpłatne zwiedzanie muzeum  

(ul. Frysztacka 2) możliwe po wcześniejszym 
kontakcie tel. 604 833 667, Krzysztof Neścior

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

30.11, g. 17:00 Sprawy wielkie i mniej-
sze. Telegramy z okresu plebiscytoweg na 
Śląsku Cieszyńskim. Prezentacja Krzysztofa 
Kleczka w ramach cyklu „Cymelia i osobli-
wości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”

do 01.02.19 Wzrastanie w Polskę. Śląsk Cie-
szyński 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

28.11, g. 17:00 Spotkanie szersznikowskie: 
Irena French „Wokół Rady Narodowej Księ-
stwa Cieszyńskiego”

do 31.12 „Rada Narodowa Księstwa Cie-
szyńskiego” (Galeria Wystaw Czasowych) 

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
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 33 851 16 30

do 21.12 Michał Kliś „Opłatek” – świąteczne 
grafiki drzeworytowe (galeria „Przystanek 
Grafika”)

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

CIESZYŃSKA 
RADA SENIORÓW
Cieszyńska Rada Seniorów zaprasza do 

„Kaskady”, lokalu, który mieści się na Osie-
dlu Podgórze przy ul. Karola Stryi 27. Spotka-
nia przy muzyce odbywać się będą w każdy 
trzeci wtorek miesiąca od godziny 17:00. 

Klub Seniora „Liburnia” zaprasza na 
czwartkowe spotkania w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Cieszynianka” przy ul. Hajduka od 
godz. 09:00.

OCKIR
16.11, g. 17:00 Dzieci i nowe technologie. 

Zabronić czy towarzyszyć? – spotkanie dla 
rodziców. Prowadzenie: Jolanta Dróżdż-
-Stoszek – psycholog, trenerka „Szkoły dla 
Rodziców”. Wstęp – 10 zł, zapisy w OCKiR, 
tel. 536 050 906

19.11, g. 17:00 Bezpieczny senior – poznaj 
swojego dzielnicowego. Warsztaty dla senio-
rów, prowadzenie st. asp. Tomasz Pszczółka 
(org. UTW, OCKiR)

21.11, g. 17:00 Stosunki polsko-czeskie 
w XX w. – spotkanie z Józefem Szymeczkiem 
w Dyskusyjnym Klubie Propozycji „Podgó-
rze” (org. Koło nr 2 „Mały Jaworowy” Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej, OCKiR)

23.11, g. 17:00 Największa jaskinia świata 
– Abchazja – prelekcja multimedialna Grze-
gorza Michałka w ramach spotkań Sekcji 
Miłośników Podróży

26.11, g. 17:00 Czynnik ludzki w przemy-
śle 4.0, czyli człowiek i nowe technologie 
– prelekcja dr Małgorzaty Dobrowolskiej 
w ramach spotkań sekcji nauki i techniki 
(org. UTW, OCKiR, SITPChem)

27.11, g. 10:00 Rozruch dla rodziców 
małych dzieci – trening z Bożeną Foltyn, 
instruktorką BuggyGym oraz „Mięśnie dna 

miednicy” – warsztaty z fizjoterapeutą Na-
talią Lekacz, wstęp wolny, zapisy w OCKiR, 
tel. 536 050 906 (org. Klub Rodziców ABC, 
OCKiR)

UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU
19.11, g. 17:00 Sala konferencyjna OCKiR, 

ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6: spotkanie 
„Bezpieczny senior, poznaj swojego dziel-
nicowego” – funkcjonariusz Policji st. asp. 
Tomasz Pszczółka

20.11, g. 10:00 Kino „Piast”: Zaćma, Pol-
ska 2016. Bilety w cenie 10 zł

20.11, g. 16:00 Biblioteka Miejska, sala 
konferencyjna: wykład W. Magiery „Zasługi 
polskich lekarzy dla Niepodległej”

23.11, g. 17:00 Sala konferencyjna OCKIR, 
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6: spotkanie 
„Czynnik ludzki w przemyśle 4.0, czyli czło-
wiek i nowe technologie”- dr Małgorzata 
Dobrowolska

Więcej informacji pod tel. 33 854 46 333 
w czwartki w godz. 13:30-15:00  
oraz 536 257 624 w godz. 8:00-20:00.  
www.utwcieszyn.us.edu.pl.

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 

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

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

SPORT
16.11, g. 09:00 Maraton 3 x 100. Basen SP nr 4

17.11, g. 09:00 III Turniej Grand Prix Powia-
tu Cieszyńskiego w tenisie stołowym. Sala 
gimnastyczna II LO im. M. Kopernika

17.11, g. 10:00 Międzywojewódzki Turniej 
Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. 
Hala Widowiskowo-Sportowa 

23.11, g. 19:00 44. Rajd Cieszyńska Bar-
bórka

24.11, g. 17:00 Bieg na orientację Śladami 
Legionów. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

25.11 Turniej hokeja na lodzie „O ciupagę 
Ondraszka”. Hala Widowiskowo-Sportowa

27.11 Start rozgrywek Cieszyńskiej 
Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/2019. Hala 
Widowiskowo-Sportowa

Więcej informacji dostępnych  
na stronie SPORT.CIESZYN.PL

INNE
do 30.11 Prace Grupy Artystycznej „Wiśla-

nie”. Zespół Poradni Specjalistycznych, Paw. 
Diagnostyczno-Zabiegowy Szpitala Śląskiego

do 31.12 Z cyklu Magiczna Wenecja: 
„Aleksandra Borzecka malarstwo i inne” 
oraz unikatowa biżuteria srebrna z pracowni 
Kłosok, Emi, Tilia. Galeria „W Bramie”
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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.cie-
szyn.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 Konsultacyjno-Informacyjny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19

Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)
ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 29 29

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54 (pon-pt, 8.00-
16.00), w pozostałych dniach i godz. 33 851 29 29

Hospicjum Domowe
ul. Wąska 2, tel. 691 771 892

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, spotkania 
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, kon-
kursy 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 Newsletter 
podaj swój adres e-mail, a będziesz otrzymywał 
na skrzynkę mailową informacje o ważnych wyda-
rzeniach 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 in-
ternetowej miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl 
prosimy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją im-
prezę do kalendarium” i wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego.

INFORMACJA SMS
Zarejestruj się w Miejskim Systemie SMS-owym. 
Otrzymuj powiadomienia SMS o wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, a także ostrzeżenia 
i komunikaty. Wejdź na stronę www.cieszyn.pl 
i podać swój numer telefonu.

WIADOMOŚCI 
RATUSZOWE Informator Urzędu  

Miejskiego w Cieszynie

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie, ISSN: 1234-1746.  
Nakład: 7.000 szt.
Wydawca:  
Urząd Miejski w Cieszynie 
Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 42,  
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Redaktor naczelna:  
Renata Karpińska
Zespół redakcyjny:  
Anna Żertka-Bednarek, Julia Linnert,  
Barbara Stelmach-Kubaszczyk   
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski

MARLENA
Studiuję pedagogikę 

na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie. 

Pracuję jako opiekunka 
do dziecka. Jestem 
miłośniczką psów. 
Mam psa o imieniu 

RUBI.
Eliot to mały pies, 

w wieku około 5 lat, 
w kłębie ma około 
30 cm. Znaleziony 

został 29 września 
2018 roku w Cieszynie. 

Eliot ma przyjemną 
w dotyku, śnieżnobiałą 

sierść. Piesek bardzo 
lubi towarzystwo 
człowieka, będzie 

cudownym 
przyjacielem domu.

Numer ewidencyjny: 
388/2018.

ULA
Uczęszczam do 
szkoły zaocznej 
w Cieszynie. Od 

zawsze miałam dużo 
zwierząt w domu. 

Aktualnie mam psa 
labradora, który wabi 

się Szczurek, a także 
7 kotów.

ARES 
jest psem w wieku 

około 10 lat. To 
krótkowłosy, duży 
zwierzak, w kłębie 

ma około 60 cm. 
Znaleziony został 
24 września 2018 
roku w Cieszynie. 

Jest przyjazny 
i kontaktowy, 

będzie idealnym 
towarzyszem dla 

człowieka.
 

Numer ewidencyjny: 
379/2018.

 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.
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Pierwsi Niepodlegli

Ks. Józef Londzin - 
„LIDER W SUTANNIE”

K siądz Józef Londzin (ur. 3 lutego 
1862 r. w Zabrzegu k. Czechowic 
- zm. 21 kwietnia 1929 r. w Cieszy-
nie) ksiądz, społecznik, Burmistrz 

Cieszyna. Syn Józefa (1836-1906), nauczy-
ciela i Katarzyny Kuboszek. Absolwent 
gimnazjum w Bielsku. Studia teologiczne 
odbył w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie 
uzyskał w 1889 r. Wikary w Strumieniu, 
Międzyrzeczu i Cieszynie. Redaktor i wy-
dawca „Gwiazdki Cieszyńskiej” (od 1890). 
Katecheta w Gimnazjum Polskim w Cieszy-
nie (1895-1907). Prezes Zarządu Główne-
go Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyń-
skiego (1903-1904). Poseł do parlamentu 
w Wiedniu (1907-1918) z ramienia Związku 
Śląskich Katolików, któremu przewodził. 
W październiku 1918 r. współtwórca i je-
den z prezesów Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego (RNKC) a także członek kil-
kuosobowego prezydium Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej. W prezydium RNKC zasiadał 
do końca jej istnienia w 1920 r. 

Był posłem na Sejm RP (1919-1928, 
m.in. klub Narodowego Zjednoczenia 
Ludowego), a następnie senatorem RP 
(w 1928 r. wybrany z listy BBWR). Burmistrz 
Cieszyna w latach 1927-1929. Założyciel 
towarzystwa „Opieka nad Kształcącą się 
Młodzieżą im. bł. Melchiora Grodzieckie-

go”. Prezes „Dziedzictwa bł. Jana Sarkan-
dra dla ludu polskiego na Śląsku” (1925-
1928) i Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego „Beskid Śląski” w Cieszynie. 
Założyciel Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego (1901), z ramienia którego 
prowadził tzw. Muzeum śląskie. 

Twórca bibliografii druków wydanych 
na Śląsku Cieszyńskim. Autor prac z dzie-
jów Kościoła i historii szkolnictwa na 
Śląsku Cieszyńskim. Właściciel biblioteki 
(zniszczonej w czasie II wojny światowej). 
Pochowany w grobach zasłużonych na 
Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie. 

Biogram na podstawie Elektronicznego 
Słownika Biograficznego Śląska 
Cieszyńskiego.

Cieszyn hucznie świętował setną rocznicę 
swojego chwalebnego, pionierskiego wkładu 
w budowę niepodległej Rzeczpospolitej. 
Nie może wobec tego zabraknąć refleksji 
o jednym z przywódców duchowych 
tego regionu na progu niepodległości, 
współtwórcy i jednym z prezesów Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, pośle 
i senatorze, niezwykle aktywnym społeczniku 
i burmistrzu Miasta. 

Józef Londzin był m.in. 
posłem do parlamentu 
w Wiedniu z ramienia 
Związku Śląskich 
Katolików, współtwórcą 
i jednym z prezesów 
Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego, 
a także burmistrzem 
Cieszyna.

POLUB CIESZYN  
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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