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W prowadzenie systemu do 
elektronicznego zakupu bile-
tów to kolejny etap w rozwoju 
cieszyńskiej komunikacji. To 

również duży komfort dla mieszkańców, 
którzy korzystają z autobusów oraz dla 
turystów odwiedzających miasto. Zdaję 
sobie jednak sprawę z tego, że wdraża-
nie innowacyjnego systemu może budzić 
w wielu osobach pewne obawy, dlatego też 
w planach mamy przeprowadzenie kam-
panii informacyjnej, w której przedstawio-
ne zostaną działania przybliżające nowy 
model płatności za przejazdy autobusami 
cieszyńskiej komunikacji miejskiej i zasady 
korzystania z karty miejskiej. 

W trosce o pełną informację naszych 
mieszkańców oraz gości planujemy, aby 
w okresie wdrażania biletów elektronicz-
nych wszystkie autobusy komunikacji 
miejskiej były odpowiednio oznakowane, 
tak, aby ułatwić pasażerom zlokalizowa-
nie i obsługę automatu biletowego. Obok 
nowych urządzeń umieszczone zostaną 

krótkie instrukcje obrazkowe, które wy-
jaśnią aktualną procedurę zakupu biletu 
z użyciem karty miejskiej i zbliżeniowej 
karty płatniczej. Takie informacje znaj-
dą się również na Dworcu w Cieszynie. 

Urząd Miejski w Cieszynie we współ-
pracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
zaplanował również w dniach 12, 13 i 19 
stycznia kampanię informacyjną z udziałem 
autobusów komunikacji miejskiej (infor-
macja na str. 3 Wiadomości Ratuszowych). 
Osobom zainteresowanym, przy wsparciu 
pracowników oraz wolontariuszy przeka-
zywane będą wewnątrz pojazdów, czyli „na 
żywo”, potrzebne informacje, również te 
dotyczące zasad korzystania z przewozów 
pasażerskich i uprawnień do korzystania 
z ulg w przewozach w cieszyńskiej komu-

nikacji miejskiej. Przede wszystkim jednak 
kampania ma na celu „oswoić” nas wszyst-
kich z elektronicznymi biletami. Styczniowe 
spotkania będą również okazją do tego, by 
pokazać, w jaki sposób wypełnić formularz 
wniosku o kartę miejską, gdzie go złożyć 
go i odebrać. 

Skuteczna akcja edukacyjna polega 
na dotarciu do największej liczby osób, 
a także na przekazaniu wiedzy w dostępny 
sposób. Temu mają służyć organizowane 
przez nas akcje z udziałem autobusów 
komunikacji miejskiej na Rynku miasta 
oraz na cieszyńskich osiedlach. Jeśli zaj-
dzie taka potrzeba - czas korzystania 
z papierowych biletów zostanie wydłu-
żony do momentu pełnego wdrożenia 
elektronicznego systemu. 

Zależy nam, by użytkowanie karty miej-
skiej, które będzie podstawowym sposo-
bem płatności za przejazdy autobusami 
komunikacji miejskiej, przynosiło nam 
wszystkim korzyści, których do tej pory 
nie było. W Cieszynie łącznie prognozu-
je się wydanie około pięciu tysięcy kart 
miejskich. W terminie od 3 do 17 grudnia 
na podstawie złożonego wniosku kartę 
otrzymało 737 osób. Najliczniejszą grupę 
(466 osób) stanowią osoby, które ukończyły 
70 lat życia oraz osoby niepełnosprawne 
w stopniu znacznym. Warto przypomnieć, 
że wyrobienie karty miejskiej jest bezpłat-
ne. Ceny biletów jednorazowych pozostają 
na dotychczasowym poziomie. 

OD BURMISTRZA 

KARTA MIEJSKA  
– nowa forma biletu 

 GABRIELA  
STASZKIEWICZ

Burmistrz Cieszyna
Skuteczna akcja 
edukacyjna polega  
na dotarciu do jak 
największej liczby osób.
Temu mają służyć akcje 
z udziałem autobusów 
komunikacji miejskiej 
na Rynku miasta oraz na 
cieszyńskich osiedlach.
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W okresie wdrażania biletów elektronicznych autobusy komunikacji miejskiej będą odpowiednio oznakowane.
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Zgodnie z obowiązującą taryfą ko-
munikacyjną okres ten skończy się 
31 stycznia 2019 r. Po tym terminie 
nie będą już sprzedawane bilety 

papierowe. Pasażerowie będą mogli ko-
rzystać z następujących sposobów opła-
cania przejazdu autobusem:

korzystając z karty miejskiej,
opłacając przejazd za pomocą karty 

zbliżeniowej (Mastercard lub Visa),
opłacając przejazd za pomocą telefonu 

z funkcją NFC,
opłacając przejazd za pomocą aplika-

cji MoBilet,
opłacając przejazd u kierowcy (ta me-

toda wiąże się z poniesieniem wyższej 
opłaty za przejazd).

Chociaż form opłacania przejazdu jest wiele, 
to jednak osoby, które często korzystają 
z autobusów komunikacji cieszyńskiej, 
powinny zaopatrzyć się w kartę miejską 
już w styczniu 2019 r. Wniosek o wydanie 
karty miejskiej można wypełnić i złożyć 
w kasie w budynku dworca, przy ul. Haj-
duka 10, jak również poprzez wypełnienie 
formularza elektronicznego na stronie 
internetowej ebilet.zgk.cieszyn.pl. Od-
biór karty miejskiej może nastąpić tylko 
w kasie w budynku dworca. 

Zachęcamy do składania wniosków 
o wydanie karty miejskiej ze zdjęciem jej 
posiadacza. 

Taka karta daje możliwość przejazdu 
autobusem bez dodatkowego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość 
pasażera.

Informacji o wydawaniu kart miej-
skich można zasięgnąć pod nr telefonu 
334866102 (kasa w budynku dworca).

Dla osób zastanawiających się nad po-
trzebą posiadania karty miejskiej, poniżej 
przedstawiono kilka podpowiedzi.

Jeżeli chcesz korzystać z biletu okreso-
wego, np. 30-dniowego, musisz uzyskać 

kartę miejską – od 1 lutego 2019 r. nie bę-
dzie już papierowych biletów miesięcznych.

Jeżeli nie masz biletu okresowego, 
a chcesz korzystać z promocji w postaci 
tzw. „biletu przesiadkowego” (jedna opła-
ta za przejazdy dwoma autobusami, pod 
warunkiem przesiadki z jednego autobu-
su do drugiego w ciągu 20 minut), musisz 
uzyskać kartę miejską.

Jeżeli nie masz biletu okresowego, 
a zdarzają się dni, w których podróżujesz 
kilka razy autobusami, musisz uzyskać 
kartę miejską, aby korzystać z tzw. limi-
tu dziennego.

Jeżeli chcesz uzyskać prawo do promo-
cyjnego biletu wakacyjnego, musisz uzy-
skać kartę miejską i korzystać przez cały 
okres roku szkolnego z biletów okresowych 
co najmniej 30-dniowych (zaliczane są 
również obowiązujące do stycznia 2019 
r. bilety miesięczne papierowe).

Jeżeli podróżujesz sporadycznie auto-
busami komunikacji miejskiej, nie musisz 
posiadać karty miejskiej – możesz opłacać 
przejazd kartą zbliżeniową lub telefonem 
z funkcją NFC w kasowniku oznaczonym 
logo Mastercard i Visa (żółty kasownik za-
montowany w pobliżu kabiny kierowcy).

W zasadach korzystania z komunikacji 
cieszyńskiej obowiązuje jeszcze jeden 
okres przejściowy. Do 30 czerwca 2019 r. 
pasażerowie komunikacji cieszyńskiej, 
którzy posiadają uprawnienia do prze-
jazdów bezpłatnych lub ulgowych, mogą 
z tych uprawnień korzystać na dotych-
czasowych zasadach (posiadać ze sobą 
odpowiednie dokumenty). Niemniej 
jednak osoby posiadające uprawnienia 
do przejazdów ulgowych będą musiały 
opłacić przejazd na jeden z wymienionych 
na początku artykułu sposobów (nie bę-
dzie biletów papierowych). W tym okre-
sie nie muszą posiadać karty miejskiej, 
a opłatę za przejazd mogą wnosić np. za 

pomocą karty zbliżeniowej lub telefonu 
z funkcją NFC w kasowniku oznaczonym 
logo Mastercard i Visa.

Od 1 lipca 2019r., aby korzystać z prze-
jazdów bezpłatnych lub ulgowych, należy 
posiadać kartę miejską.

Wszystkich zainteresowanych pozna-
niem nowych zasad korzystania z prze-
wozów w cieszyńskiej komunikacji miej-
skiej i uprawnień do korzystania z ulg 
w przewozach zapraszamy do przybycia 
na spotkania szkoleniowe organizowane 
w autobusach komunikacji miejskiej. Na 
tych spotkaniach będzie można naocznie 
poznać sposoby posługiwania się kartą 
miejską, a także będzie można wypełnić 
wniosek o wydanie karty. 

Spotkania będą organizowane w dniach 
12, 13 i 19 stycznia 2019 r. na przystankach 
autobusowych w różnych miejscach Cie-
szyna, według poniższego harmonogramu. 
12.01.2019 r. (sobota)

9:00 – 9:45 Kalembice Szarotka – kie-
runek do centrum, 

10:00 – 10:45 Węgielna – kierunek do 
centrum, 

11:00 – 11:45 Szymanowskiego, 
12:00 – 12:45 Moniuszki Cmentarz,
13:00 – 13:45 Kościuszki – kierunek do 

centrum, 
14:00 – 14:40 ks. Tomanka – kierunek 

z centrum, 
13.01.2019 r. (niedziela)

9:00 – 15:00 Rynek
19.01.2019 r. (sobota)

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 – kie-

runek do centrum, 
13:00 – 13:45 Błogocice. 

ArkAdiusz skowroński,  
Wydział Strategii i rozWoju MiaSta

E-BILET  
w komunikacji  
miejskiej
Od 1 grudnia 2018 r. w komunikacji cieszyńskiej  
funkcjonuje tzw. bilet elektroniczny. Obecnie trwa okres  
przejściowy, w którym można jeździć autobusami, korzystając  
z tradycyjnych biletów papierowych.
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Człowiek szczęśliwy, 
spełniony, pełen pasji 
i zaangażowania. Otwarty 
na świat i ludzi. Dziś nie 
wyobraża sobie innej drogi 
niż ta, po której idzie. 
Zawsze patrzy na to, co 
znajduje się w najbliższym 
otoczeniu i tym, co „za 
horyzontem”. Zna samorząd 
od podszewki – zdobywał 
doświadczenie zarówno jako 
urzędnik, jak i jako radny. 
O Cieszynie, pracy i życiu 
prywatnym rozmawiamy z II 
Zastępcą Burmistrza Miasta 
Cieszyna – Przemysławem 
Majorem.

Wiadomości RatuszoWe: Politolog, doradca 
i konsultant do spraw samorządowych, 
ekspert do spraw komunikacji społecz-
nej, trener i koordynator projektów, 
doświadczony samorządowiec (w la-
tach 2002-2014 radny Rady Miejskiej 
w Bieruniu, w roku 2010-2014 jej prze-
wodniczący). Ośmielę się powiedzieć, 
że z samorządem związany jest Pan od 
najmłodszych lat i odgrywa on w Pana 
życiu kluczową rolę.
PRzemysłaW majoR: Tak, to prawda. Specjali-
zuję się m.in. w obszarach funkcjonowania 
i pracy urzędów samorządowych, strategii 
i rozwoju gmin, angażowania i włączania 
mieszkańców w procesy decyzyjne władz 
lokalnych. Współpracowałem z wieloma 
działaczami publicznymi, samorządowca-
mi i liderami organizacji pozarządowych.

Bieruń i Chybie to dwa ważne dla Pana 
punkty na mapie Polski. 
– Choć Bieruń nie jest miastem, w którym się 
urodziłem, to jednak ono stało się dla mnie 
szczególnie bliskim. W Bieruniu wychowy-
wałem się od najmłodszych lat, dorastałem, 
ukończyłem szkołę średnią i rozpocząłem 
przygodę z samorządem. Tam mieszkają 
moi rodzice i siostry z rodzinami. Od 2014 

roku, czyli od momentu, kiedy się ożeniłem 
i przeprowadziłem za moją małżonką do 
Chybia, również Gmina Chybie w moim 
sercu zajmuje szczególne miejsce. Dziś do 
tych ważnych i szczególnych miejsc w moim 
życiu dołączył również Cieszyn. 

Można więc powiedzieć, że cztery lata 
temu względy rodzinne „otworzyły” 
Pana „na przygodę” ze Śląskiem Cie-
szyńskim… 
– Dokładnie tak. I uważam, że decyzja 
„przyjścia za żoną” była bardzo dobra - 
nie tylko rodzinnie, ale i w odnajdywaniu 
swojego kolejnego miejsca na ziemi. Sta-
ram się być do tej „przygody” jak najlepiej 
przygotowany.

Zapytam Pana jeszcze o pierwsze wra-
żenia związane z Cieszynem?
– Moje pierwsze wspomnienie z tego miasta 
pochodzi ze szkolnej wycieczki. W szóstej 
klasie szkoły podstawowej zwiedzaliśmy 
Cieszyn, który już wtedy wywarł na mnie 
szczególne wrażenie. Do dzisiaj w albumie 
widnieje pamiątka z tego czasu - zdjęcie 
wykonane na cieszyńskim Rynku przy 
fontannie.

A dziś, po wielu latach, jak postrzega 
Pan to miasto?
– Cieszyn jest dla mnie miastem o ogrom-
nej historii i ogromnej atrakcyjności za-
równo turystycznej, jak i historycznej, 
ale również o ogromnym potencjale. Jego 
położenie, transgraniczność, ludzie… to 
wszystko czyni z niego miasto, które nie 
jest nieznanym w skali województwa czy 
kraju. Cieszyn jest marką rozpoznawalną.

W Cieszynie - czyli u nas, czy u was?
– Niedawno złapałem się podczas rozmo-
wy na tym, że o Cieszynie mówię „u nas”. 
Zauważyła to również moja małżonka 
(śmiech). A tak już na poważnie Cieszyn 
jest dla mnie ważnym miejscem i ważnym 
elementem mojego życia. I nie mówię 
tu tylko o pracy zawodowej, ale przede 
wszystkim o „byciu” u siebie… o spotka-
niach z ludźmi, myśleniu o miejscu, iden-
tyfikowaniu się z nim.

Przyznam, że przygotowując się do wy-
wiadu z Panem „zaczerpnęłam języka” 
na jednym z portali społecznościowych, 
skupiając jednak całą swoją uwagę na 
zdjęciach. Widzę na nich człowieka 
szczęśliwego, spełnionego, pełnego pa-
sji, miłości… Kogoś, kto czerpie z życia 
pełnymi garściami.
– …bo tak jest. Mam wspaniałą żonę Agatę 
i trójkę cudownych dzieci: 4-letnią Martę, 
2-letnią Natalię i 3 miesięcznego Tymote-
usza. Z krwi i kości, myślenia, serca oraz 
umysłu jestem samorządowcem - spo-
łecznikiem. Osobą, która zawsze patrzy 
na to i zainteresuje się tym, co znajduje 
się w najbliższym otoczeniu i tym, „co za 
horyzontem”. Mam w sobie ogrom cie-
kawości ludzi, otoczenia, świata. I z tego 
co wiem, tak też postrzegają mnie przy-
jaciele i znajomi.

Robił Pan w życiu zarówno zawodowym, 
jak i prywatnym wiele rzeczy i wszyst-
kie one, dołączając do tego pasje, udało 
się zrealizować. 
– Jestem osobą, która miała to szczę-
ście i możliwość patrzenia na samorząd 
z trzech płaszczyzn. Praca na stanowisku 

Rozmowa  z II Zastępcą Burmistrza Miasta Cieszyna Przemysławem Majorem

OGROM CIEKAWOŚCI 
ludzi, otoczenia, świata
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inspektora w Starostwie Powiatowym 
w Bieruniu, następnie funkcja doradcy 
burmistrza miasta i naczelnika wydziału 
komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu, a także kierownika referatu 
w Urzędzie Gminy w Chybiu - pozwoliły 
mi na bezpośredni kontakt z urzędem od 
strony pracownika. Drugą płaszczyzną 
było poznanie działań samorządowych 
od strony decyzyjnej. Tego uczyłem się 
podczas prac Rady Miejskiej w Bieruniu. 
Trzecią płaszczyznę - o podłożu teoretycz-
nym - stanowiły studia realizowane na 
Uniwersytecie Śląskim o kierunku polito-
logia (specjalizacja samorządowa), a także 
na kierunku Akademii Rozwoju Regional-
nego w Centrum Europejskich Studiów 
Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jestem również absol-
wentem Szkoły Liderów Społeczeństwa 
Obywatelskiego oraz Programu LIDERZY 
Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
oraz alumnem programu stypendialnego 
Departamentu Stanu USA „International 
Visitor Leadership Program”. Myślę, że 
wszystko to złożyło się na całościowy 
efekt mojej pracy w samorządzie. 

Jakim człowiekiem prywatnie jest Prze-
mysław Major? 
– Ciekawym świata. Chyba tą ciekawość we 
mnie charakteryzuje również cytat, który 
umieściłem na swoim profilu „Myślę, że to 
tkwi w ludzkiej naturze. Odkrywać. Szukać 
granic swoich możliwości i przekraczać je. 
Jeśli nie masz ich w sobie, ograniczenia 
nie istnieją.”

Zatem w czym przejawia się ta cieka-
wość świata?
– Od dziecka kochałem podróże. Dorosłe 
życie, chęć odkrywania, a także zaintere-
sowanie górskimi wędrówkami i Beskidem 
Śląskim sprawiły, że w pewnym momencie 
swojego życia zostałem przewodnikiem 
górskim i zdobywałem kolejne uprawnienia 
(przewodnika terenowego po wojewódz-
twie śląskim i przewodnika miejskiego). 
Poznawanie ludzi przez sferę turystycz-
ną oraz poznawanie miejsc - to dla mnie 
uzupełnienie działań samorządowych. 
Turystyka, podróże i rozmowy z ludźmi są 
zaś obrazem, który charakteryzuje mnie 
najtrafniej. Nie traktuję siebie jako tylko 
menagera samorządowego, tylko jako ko-
goś, kto może dzielić się swoim doświad-
czeniem i wiedzą, ale też być dla innych. 

Książki to kolejna z Pana pasji. Gdyby-
śmy jednak tak na szybko mieli wybrać 
jedną z ostatnio przeczytanych pozycji, 
na jaką by Pan wskazał?
– Moją ulubioną książką, od kiedy zamiesz-
kałem w Chybiu i zacząłem poznawać lo-

kalność śląskiej, cieszyńskiej ziemi, stała 
się ofiarowana mi w prezencie książka 
red. Andrzeja Drobika „Rozmowy o Śląsku 
Cieszyńskim”. Niesamowita. Czytam ją po 
raz kolejny, tym razem jednak zaznaczając 
w niej szczególne zdania. 

W takim razie proszę podzielić się z czy-
telnikami jednym z nich.
– „Gdziekolwiek jestem i prowadzę wy-
kłady, na początku się przedstawiam. 
Urodziłem się w Cieszynie (11.07.1923). 
Jeżeli państwo nie wiecie, gdzie to jest, 
proszę wziąć mapę Europy i popatrzeć: 
jeśli przeprowadzić linie od Przylądka 
Północnego do Sycylii i od Moskwy do 
wschodniego wybrzeża Hiszpanii, to prze-
tną się w Cieszynie, czyli w sercu Europy. 
I tym sercem jest Cieszyn” - słowa te zo-
stały wypowiedziane przez urodzonego 
w Cieszynie historyka Richarda Pipesa, 
a przytoczył je ks. profesor Józef Budniak. 
Bardzo podoba mi się to określenie. Pa-
trząc przez pryzmat poznawania tej ziemi 
i miejsca oraz budowania swojej świado-
mości, jest w tym dużo prawdy. A tak na 
marginesie, wychowałem się w obecności 
książek i staram się, by towarzyszyły mi 
w codziennym życiu. 

Jakie wartości jeszcze (oprócz miłości 
do książek) wyniósł Pan ze swojego 
rodzinnego domu?
– Myślę, że jest ich wiele, ale przede 
wszystkim są to: szacunek, zaufanie, do-
bre relacje i to, żeby na każdego patrzeć 
z dużą otwartością i ze świadomością, że 
po drugiej stronie jest ktoś, kto jest dla 
mnie partnerem i równorzędną osobą do 
rozmowy. Zawsze staram się pamiętać, 

że człowiek, który staje naprzeciw mnie, 
jest taki jak ja, ze swoimi problemami, 
potrzebami i oczekiwaniami. 

Święta Bożego Narodzenia to czas 
szczególny. Jakie będą one dla Pana 
i Pana bliskich?
– Na pewno bardzo rodzinne, ale i bardzo 
tradycyjne. Pełne miłości i oczekiwania. 
Radosne. 

Na stole pojawi się czerwony barszcz, 
karp, sałatka…?
– Dokładnie te dania goszczą w naszym 
domu. Jestem osobą, która bardzo dba 
o podtrzymywanie tradycji śląskiej, więc 
na stole wigilijnym obowiązkowo muszą 
być makówki i moczka. Przed wieczerzą 
stajemy do wspólnej modlitwy. Wieczór 
rozbrzmiewa gwarem rozmów i śpiewem 
kolęd oraz poszukiwaniem prezentów 
pod choinką.

Korzystając z okazji zapytam, co chciał-
by Pan na ten radosny czas przekazać 
mieszkańcom Cieszyna?
– Przede wszystkim chciałbym życzyć 
wszystkim radosnych świąt i dobrego roku 
2019. Zdrowia, bo ono jest najważniejsze, 
ale i zwykłej codziennej radości z małych 
rzeczy. Mam nadzieję, że będziemy mieli 
okazję wspólnie się spotykać i rozmawiać. 
Jestem do Państwa dyspozycji i zawsze 
otwarty na dialog. Na tym przecież polega 
samorząd i lokalna wspólnota, że wszy-
scy działamy na korzyść naszych miast. 
Pięknego świętowania.  

rozMaWiała  
BarBara Stelmach-KuBaSzczyK

  J
K
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FAJERWERKI a zwierzęta
Przypominamy, że nasza huczna zabawa sylwestrowa w asyście fajerwerków odbywa się 
kosztem wielkiego stresu zwierząt, zarówno tych dzikich, jak i domowych. Wielu z nas nie wie, 
jak mocno odpalanie petard działa na zwierzęta. 

Budżet Obywatelski 2019 - niedługo głosowanie
Nabór projektów do Budżetu Obywa-
telskiego Cieszyn 2019 zakończony! 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
Cieszyna za aktywny udział w zgłasza-
niu projektów do Budżetu Obywatel-
skiego 2019. 
Lista projektów wybranych do głosowania 
zostanie opublikowana na stronie interne-
towej https://cieszyn.budzet-obywatelski.
org/, a także na www.cieszyn.pl i www.
um.cieszyn.pl do 11 stycznia 2019 r, zaś 
w Wiadomościach Ratuszowych 18 stycznia 
przypomnimy Państwu, na jakie koncepcje 
można oddać głos. Głosowanie na projek-
ty do Budżetu Obywatelskiego Cieszyn 
2019 będzie trwać do 27 stycznia 2019 r. 
Nie przegap tego! Zagłosuj i zdecyduj, na 
co wydać 400 tys. złotych!

JAK GŁOSOWAĆ?
Ë Konsultacje będą prowadzone w formie 
wypełnienia interaktywnego formularza 
dostępnego na stronie cieszyn.budzet-
-obywatelski.org.

Ì Każdy mieszkaniec Cieszyna może 
wypełnić wyłącznie jeden formularz do 
głosowania i oddać głos na jeden projekt.
Í W przypadku braku dostępu do In-
ternetu możliwość skorzystania z kom-
putera z dostępem do Internetu w celu 
oddania głosu zapewnia Urząd Miejski 
w Cieszynie, Rynek 1, Biblioteka Miejska 
w Cieszynie, ul. Głęboka 15 oraz jej filie: 
ul. Wąska 2, ul. Cieńciały 1, ul. Kamienna 
3c, ul. Srebrna 6. Oddanie głosu będzie 
możliwe w godzinach otwarcia wymie-
nionych placówek. 

POLUB CIESZYN  
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie

  P
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Ze względu na specyfikę swojego 
słuchu, zwierzęta słyszą dźwięki 
wielokrotnie głośniej niż człowiek. 
A sylwestrowy hałas może mieć 

natężenie nawet do 160 decybeli! Trud-
no się dziwić, że często bywają skrajnie 
przerażone. 

Również dzikie zwierzęta odczuwają 
strach tej nocy. Ostry dźwięk strzelania 
i wybuchów straszy ptaki i doprowadza 
do tego, że całe stada podnoszą skrzydła 
i podrywają się do lotu. Zdarza się, że 
wybudzone ptaki rozbijają się o fasady 
domów, a inne zwierzęta umierają na 
zawał lub w panice wpadają pod samo-
chody. Ornitolodzy i ekolodzy apelują, 
aby bezwzględnie wyeliminować stoso-
wanie fajerwerków na terenach zielo-
nych, w parkach, w pobliżu rzek, czyli 
w miejscach bytowania wielu zwierząt.

W tym czasie warto zadbać także 
o swoje domowe czworonogi. Pamię-
tajmy, że przestraszone mogą zerwać 
się ze smyczy podczas spaceru albo 
pokonać ogrodzenie, w panice ucie-
kając przed wybuchami. A gdy już 
rozpocznie się ten szczególny dla nas 
wieczór, zadbajmy o zapewnienie im 
spokojnego kąta w naszym mieszka-
niu, a tym utrzymywanym na zewnątrz 
zapewnijmy spokojniejsze miejsce na 
werandzie lub w domu.  

wydziAł oŚr
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WOŚP zagra po raz 27!
Jak co roku w Cieszynie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 27. Finał odbędzie się  
13 stycznia 2019 roku, a zebrane w jego trakcie środki zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Sztab podczas tego Finału funkcjonuje przy 
Zamku, ale sporo będzie się działo również w innych częściach miasta. 

Nad Olzą, trasą Parkrunu, od-
będzie się „Bieg i marsz NW 
Policz się z cukrzycą”. W hali 
sportowej UŚ tradycyjnie gościć 

będziemy turniej siatkówki amatorskiej, 
natomiast w sali gimnastycznej II LO 
im. Mikołaja Kopernika najpierw odbę-
dzie się pokaz Krav Magi, a następnie 
w rozgrywkach zmierzą się pasjonaci 
tenisa stołowego.

 Na cieszyńskim Rynku wraz z PCK 
i strażakami z OSP od rana będziemy 
budować miasteczko, w którym będzie 
można oddać krew, nauczyć się resuscy-
tacji i poznać zasady pierwszej pomocy. 
Nie zabraknie też cieszącej się wielką 
popularnością kąpieli Morsów oraz kier-
maszu rozmaitości w podcieniach. Tam 

też będzie można napić się gorącej kawy 
i herbaty oraz skosztować pysznych koła-
czy i ciast. Będzie również tradycyjna już 
grochówka i bigos, a także kiełbaska z grilla. 
Rozgrzewać nas będą DJ’e i niezawodny 
konferansjer. Ze sceny prowadzone będą 
licytacje, często bardzo wartościowych 
przedmiotów. Zapraszamy do udziału! 
Zachęcamy sponsorów do ofiarowania 
różnorodnych przedmiotów na licyta-
cje oraz aukcje Allegro, z których cały 
dochód zostanie przekazany na konto 
Fundacji WOŚP.

 Nie może oczywiście zabraknąć mu-
zyki na żywo. Należy jej szukać w dniu 
Finału w Browarze Zamkowym, a dzień 
wcześniej, w sobotę, zabrzmi w pubie 
Blady Świt w Czeskim Cieszynie.

 Na Zamku Cieszyn również będzie się 
wiele działo. Zostanie tam zorganizowany 
pokaz Latarni Magicznej, warsztaty cera-
miczne i graficzne, wystawa sztuki pra-
cowników oraz studentów Instytutu Sztuki 
w Cieszynie, a w holu Zamku można będzie 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w foto-
budce. Przez cały dzień tworzone będzie 
ogromne serce z plastikowych 1,5 litrowych 
butelek po wodzie, które ozdobią dzieci. 
Przed godziną 20:00 przewieziemy insta-
lację na cieszyński rynek i podświetlimy, 
jako wkład Cieszyna w Światełko do nieba. 

 Organizatorzy planują także wysta-
wę i bicie rekordu w puszczaniu dziecię-
cych bączków. Szczegóły publikowane 
będą na stronie facebookowej sztabu. 
Zapraszamy!  Org

Ekumeniczny Orszak Trzech Króli
W niedzielę 6 stycznia 2019 roku za-
praszamy na tradycyjny, Ekumeniczny 
Orszak Trzech Króli. 
W programie wydarzenia wspólne ko-
lędowanie z Kapelą „Sikorki” i Orkiestrą 
Dętą ”Cieszynianka”, konkurs dla dzieci 
na najpiękniejszy strój orszakowy oraz 
stoiska z rękodziełem i gastronomiczne. 
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.30 
na cieszyńskim Rynku. Ostatnim punktem 
programu będzie uroczysty koncert kolęd, 
na który zapraszamy na godzinę 17.00 do 
Kościoła Jezusowego.  cOK
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Na uczestników czeka moc atrakcji.
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Przywróćmy witrynom 
ORYGINALNOŚĆ 
Po kilku latach przerwy 
Zamek Cieszyn powrócił 
do organizowanego kiedyś 
konkursu na najciekawszą 
witrynę świąteczną. Chcemy 
nagrodzić właścicieli sklepów, 
firm usługowych i lokali 
gastronomicznych, którzy – 
sami bądź przy współpracy 
z projektantem – tworzą 
witryny wyróżniające się 
w przestrzeni publicznej 
Cieszyna.

W mieście trwają prace nad tzw. 
uchwałą krajobrazową, która 
ma na celu uporządkowanie 
przestrzeni. Nasz konkurs ma 

pokrewny cel, jakim jest promowanie do-
brych wzorów i osób, którym leży na sercu 
wygląd miasta. Marzy nam się, żeby Cieszyn 
kojarzył się z efektownymi i oryginalnymi 
witrynami – komentuje Ewa Gołębiowska, 
dyrektorka Zamku Cieszyn.  Wyboru do-
kona jury, które zdecyduje o przyznaniu 
nagrody autorowi lub autorce projektu 
wystawy. W jury zasiadają: Anna Syrokosz, 
architektka, główna specjalistka w Refe-
racie Zagospodarowania Przestrzennego 
i Ochrony Krajobrazu Urzędu Miejskie-

go w Cieszynie, dr Joanna Wowrzeczka, 
artystka i socjolożka sztuki, radna Rady 
Miejskiej Cieszyna oraz Katarzyna Worek, 
projektantka graficzna, pracownik Działu 
Wzornictwa Zamku Cieszyn. Uczestnicy 
głosowania internetowego nagrodzą na-
tomiast właściciela wybranego punktu.

JAK GŁOSOWAĆ?
Wystarczy wejść na stronę www.zamekcie-
szyn.pl, gdzie przy informacji o konkursie 
znajduje się moduł do głosowania, a w nim 
lista i zdjęcia witryn. Uwaga! Głosowanie jest 
bezpłatne, ale można oddać głos jeden raz 
i tylko na jedną witrynę. Zachęcamy też do 
spaceru po Cieszynie i osobistego pooglą-
dania uczestniczących w konkursie witryn, 
które są oznaczone specjalną naklejką. 
Głosowanie internetowe potrwa do 13 
stycznia, ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród będzie miało miejsce 24 stycznia 
2019 podczas Spotkania Noworocznego 
w Zamku Cieszyn, który jest organizato-
rem konkursu. Patronat honorowy objęła 

Burmistrz Miasta Cieszyna. Fundatorami 
nagród są: Browar Zamkowy Cieszyn, 
Dworek Cieszyński, Hotel Liburnia, JABBA 
Design, Modelarnia Ceramiczna Kosak, 
Purpura Studio, Strefa Wolności, Winiar-
nia u Czecha, Zamek Cieszyn. Informacje 
o konkursie: www.zamekcieszyn.pl.   
Na które witryny można głosować? 
Poniżej lista uczestników konkursu.
1. Apteka pod Zamkiem, ul. Głęboka 52 
2. Cieszyński Miód Sklep Firmowy, ul. Korfantego 13
3. Galeria Prezentów Drobiazg, Plac Św. Krzyża 1
4. „Janik” Zabawki edukacyjne, ul. Szeroka 5
5. Kornel i Przyjaciele, ul. Sejmowa 1
6. Kwiaciarnia “MARIUSZ”, ul. Kochanowskiego 2
7. MONOI TIARA, ul. Górny Rynek 7
8. OKY DOKY, ul. Głęboka 47 
9. Optyk Morawiec, ul. Głęboka 41 
10. Perfumeria Millor, Rynek 3
11. Piekarnia Cukiernia Betlehem, ul. Szersznika  
12. Piekarnictwo Hojdysz, ul. Nowe Miasto 25
13. Pizzeria Barti, ul. Mennicza 30 
14. Pracownia Fryzjerska B.W, Nowe Miasto 6 
15. Pracowania Renata Weber, ul. Sejmowa 10 
16. Przedsiębiorstwo Dom Książki Sp. z o.o,  
ul. Głęboka 6
17. Sklep „COMPLEX”, ul. Zamkowa 4A
18. Sklep Firmowy Plantacja, ul. Głęboka 43
19. Sklep odzieżowy Blue Shadow, Pl. Św Krzyża 1
20. Sklep Zegarmistrzowski, ul. Mennicza 32 
21. Społem , ul. Limanowskiego 1 

Zespół Pieśni i Tańca zaprasza!
5 stycznia 2019 roku odbędzie się 
koncert „Noworoczne kolędowanie”. 
Zapraszamy wszystkich do siedziby 
Zespołu przy ul. Stary Targ 4. Koncert 
rozpocznie się o godzinie 18:00.
Podczas godzinnego występu zaprezentu-
ją się: Chór Jubileuszowy, soliści, kapela, 
grupa wokalno-instrumentalna utworzo-
na z członków grup dziecięcych zespołu 
oraz grupa taneczna dorosła. Usłyszy-
my kolędy i pastorałki z wielu regionów 
Polski, którym towarzyszyć będą scenki 
taneczne. Koncert poprowadzi kierownik 
muzyczny ZPiTZC – Piotr Gruchel.

Wejściówki w cenie 10 zł nabyć moż-
na od 2 do 4 stycznia 2019, w godz. od 
8.30 do 14.00 w siedzibie Zespołu. Ilość 
miejsc ograniczona.   zPit zc

KONKURS: Przywróćmy witrynom oryginalność

Otwarte
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SPRAWIEDLIWY  
wśród Narodów Świata
W piątek 28 grudnia  
o godz. 17.00 Książnica 
Cieszyńska zaprasza 
na ostatnie w tym roku 
spotkanie z cyklu „Cymelia 
i osobliwości w zbiorach 
Książnicy Cieszyńskiej”. 
Tym razem zostanie ono 
poświęcone jednemu 
z przedstawicieli Michejdów 
– rodu zasłużonego nie tylko 
dla Śląska Cieszyńskiego.

Z OLBRACHCICKIEJ 
„STARZYKÓWKI” W ŚWIAT

Kornel Michejda, bo o nim mowa, lekarz, 
profesor chirurgii i rektor Akademii Me-
dycznej, urodził się 26 X 1887 r. w Bystrzycy. 
Najstarsze dokumenty dotyczące rodziny 
Michejdów wymieniają Jana, który w 1794 
r. za 100 florenów kupił gospodarstwo rol-
ne w Olbrachcicach. Była to tzw. „starzy-
kówka” – duży budynek murowany oraz 
zabudowania z cegły, kryte dachówką 
stajnie, obora i stodoła. Wnuk Jana, a dziad 
Kornela, Franciszek, był chłopem pańsz-
czyźnianym w majątku hrabiego Larischa, 
w 1848 r. uczestniczył w delegacji do cesa-
rza Franciszka Józefa w sprawie zniesienia 
pańszczyzny. Ojciec Kornela, Karol Michej-
da, przez 45 lat był pastorem w Bystrzycy. 
Młody Kornel po ukończeniu cieszyńskie-
go gimnazjum podjął studia medyczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
które ukończył w 1911 r. W 1922 r. został 
profesorem chirurgii i kierownikiem kliniki 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
którą stworzył praktycznie od podstaw. 
Jego specjalizacją była chirurgia przewodu 
pokarmowego, aczkolwiek spektrum jego 
zainteresowań medycznych było dużo 
większe (napisał ponad 80 publikacji, m.in. 
z zakresu urologii, onkologii czy metod 
znieczulenia operacyjnego). 

WOJNA I POWOJNIE
W czasie II wojny światowej działał w kon-
spiracji, m.in. ukrywał Żydów. Jego letni-
skowy dom nad jeziorem Gulbińskim nie-
daleko Wilna stał się miejscem schronienia 
dla żydowskich przyjaciół – profesorów 
Ignacego Abramowicza i Michała Reichera. 

Zamieszkali oni tam wraz z kilkoma sio-
strami nazaretankami w czerwcu 1941 r. 
Siostry opiekowały się profesorami, a swo-
ją obecnością stwarzały alibi dla częstych 
transportów żywności. Udzielał pomocy 
lekarskiej Żydom zbiegłym z obozu pracy 
w Karabelkach. Za tę działalność w 1992 r. 
nadano Kornelowi Michejdzie pośmiert-
nie medal „Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata”. Po wojnie był kierownikiem II 
Katedry Chirurgii w Krakowie, a w latach 
1950–1953 pełnił funkcję rektora krakow-
skiej Akademii Medycznej. Był m.in. pre-
zesem Towarzystwa Chirurgów Polskich 
oraz redaktorem Polskiego Przeglądu 
Chirurgicznego. Zmarł 5 XI 1960 r. w Kra-
kowie, pochowany został na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie. 

BOGATA SPUŚCIZNA
Prelegentka Halina Morawiec przedsta-
wi część bogatej spuścizny Profesora, 
którą Książnicy Cieszyńskiej podarował 
jego syn Andrzej Michejda – począwszy 
od zaświadczenia o szczepieniu małego 
Kornela przeciwko ospie z 1891 r., przez 
liczną korespondencję (m.in. z wojewodą 
Michałem Grażyńskim w sprawie objęcia 
stanowiska dyrektora cieszyńskiego Szpi-
tala Śląskiego czy z wybitnym chirurgiem 
prof. Bronisławem Kaderem), dorobek 
naukowy, po wspomnienia spisane pod 
koniec życia. Dowiemy się m.in., w jakich 
okolicznościach Kornel Michejda wraz 
z żoną uratował Cieszyńskie od epidemii 
ospy, o ogromnym sukcesie, jaki wydarzył 
się w klinice Profesora w Wilnie, dzięki któ-
remu chory odzyskał mowę, a o którym 
rozpisywała się ówczesna prasa. Z boga-
tej spuścizny wyłania się postać nie tylko 
światowej sławy chirurga i naukowca, ale 
także, a może przede wszystkim, skromne-
go, empatycznego i uczciwego człowieka. 
Przez całe życie, mimo iż stosunkowo szybko 
opuścił rodzinną ziemię cieszyńską, żył jej 
problemami, by na koniec w niej spocząć. 
Swoje wspomnienia zakończył słowami: 
Z twardej bowiem pochodzę ziemi, twar-
dymi rękami polskiego ludu użyźnionej. 
I w tej śląskiej ziemi, przy szumie Olzy, 
pragnę spocząć na zawsze.  Kc

Ë KORNEL MICHEJDA (1887–1960)  
– lekarz, profesor chirurgii, rektor Akademii Medycznej w Krakowie
Ì Inspekcja austriackich oficerów przed Kliniką Chirurgiczną w Krakowie – pierwszy z lewej 
Kornel Michejda, w środku na stopniach prof. Bronisław Kader (przed 1918 r.)
Í Kornel Michejda podczas operacji (po prawej stronie w okularach, 1919 r.)
Î Fotografia rodzinna. Od lewej: synowie Andrzej i Janusz, Maria z Szołtysów (matka), Kornel 
Michejda, żona Zofia z Wyżykowskich (1935 r.)
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Obserwatorzy rzeczywistości
29 listopada zakończył się w Bibliotece 
Miejskiej w Cieszynie projekt skiero-
wany do młodzieży pt. „Obserwatorzy 
rzeczywistości”. Wzięło w nim udział 
445 osób. Projekt „Obserwatorzy rze-
czywistości” obejmował cykl spotkań 
i warsztatów z dwoma znanymi re-
portażystami Tomaszem Sekielskim 
i Olgą Gitkiewicz oraz grupą blogerów 
Reporterzy Samozwańcy.
W czasie spotkań i warsztatów młodzież 
dowiedziała się, czym jest reportaż i ja-
kie są jego gatunki, jak pisać o rzeczy-
wistości, by zaciekawić nią czytelnika. 
Uroczystym podsumowaniem projektu 
było wręczenie nagród laureatom kon-
kursu na fotoreportaż, którymi zostali: 
Gabriela Kiełkowska z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych, Jagoda 
Gawłowska z Gimnazjum nr 1, Agnieszka 
Krupa i Jakub Donocik z Liceum Ogól-
nokształcącego Towarzystwa Ewange-
lickiego. Występ artystyczny podczas 
uroczystości zapewnił Kabaret Ferment, 

składający się z uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych. Wszyst-
kim laureatom, uczniom i nauczycielom 
składamy ogromne podziękowania za za-
angażowanie w projekt i zapraszamy do 
korzystania z usług Biblioteki Miejskiej. 

BiBliOteKa miejSKa

Projekt otrzymał 
dofinansowanie ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pocho-
dzące z Funduszu 
Promocji Kultury.

MIKOŁAJKI w szpitalu
Jak co roku Mikołaj wraz z Aniołkami i Diabełkami zawitał z niespodziankami i słodyczami do 
chorych dzieci na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci ZZOZ Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie. 

Akcja czytelnicza „Bajki, które le-
czą”, zakończona świątecznymi 
upominkami, sprawiła, że mali 
pacjenci choć przez chwilę zapo-

minali o chorobie, a na ich twarzyczkach 
pojawiał się nieśmiały uśmiech. 

Dużą radość sprawił dzieciom oraz ich 
rodzicom święty Mikołaj, którzy przy dźwię-
ku dzwoneczka przybył do szpitala z wor-
kiem prezentów wraz z grupą „aniołków 
i diabełków”- 6 uczniów Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie 
pod opieką Bibliotekarz Agaty Mitręgi oraz 
wolontariuszki Jadwigi Przywary. Całej grupie 
wolontariuszy towarzyszył także uśmiech-
nięty personel oddziałów. Koordynatorami 
akcji były: Barbara Kłosowska - Kierownik 
Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powia-
towego, Beata Parchańska - Koordynator 
ds. Bibliotek Publicznych Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie i Beata Karnas – Greń z Sekcji 
Promocji Zdrowia ZZOZ Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie, która wykonała sesję zdjęcio-
wą. Organizatorzy zadbali także o dyplomy 
i słodkie upominki dla całej grupy.  

BiBliOteKa miejSKa
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Dzięki przeprowadzonej akcji mali pacjenci choć na chwilę zapominali o chorobie.

Laureaci konkursu na najlepszy fotoreportaż.
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Otwarcie galerii murali oraz wystawy prac konkursowych

Cieszyn ZA 50 LAT 
19 grudnia Burmistrz 
Miasta Cieszyna Gabriela 
Staszkiewicz oraz Dyrektor 
do spraw finansowych PPG 
Tomasz Todys odsłonili 
tablicę informacyjną 
dotyczącą Festiwalu Mur 
Art i oficjalnie otworzyli 
galerię murali przy Al. 
Oswalda Madeckiego, która 
w kolejnych latach będzie 
wzbogacała się o kolejne 
dzieła. W ramach festiwalu 
zorganizowany został również 
konkurs plastyczny dla dzieci. 
Od tygodnia na Dworcu 
Cieszyn można podziwiać 
wspaniałą wystawę ich dzieł.

Przedmiotem wystawy są prace, które 
napłynęły do konkursu plastycz-
nego na projekt muralu „Cieszyn 
za 50 lat”. Konkurs był kierowany 

do dzieci ze szkół podstawowych oraz do 
ostatniej klasy gimnazjum. Komisja kon-
kursowa miała podwójnie trudne zada-
nie: musiała wyłonić laureatów konkursu, 
a także wybrać prace plastyczne, które 
miały ukazać się na wyjątkowej wystawie. 
Ekspozycja mieści się na dworcu, tuż obok 
Alei Oswalda Madeckiego, gdzie zostały 
wykonane murale z ostatniej edycji Festi-
walu Mur Art. Sponsorem festiwalu jest 
PPG - firma uczestniczyła również w or-
ganizacji oraz jest sponsorem konkursu 
plastycznego „Cieszyn za 50 lat”. Laureaci 
konkursu plastycznego otrzymali atrak-
cyjne nagrody, które wręczyła Burmistrz 
Miasta Cieszyna wraz z dyrektorem PPG. 
Do konkursu zakwalifikowało się 140 prac 
plastycznych, z czego 40 zostało wybrane 
na wystawę. W spotkaniu, oprócz Burmistrz 
Miasta Cieszyna i dyrektora finansowego 
PPG, uczestniczyły również osoby współ-
pracujące w ramach Festiwalu Mur Art - 
communication manager PPG Grzegorz 
Koźmiński oraz pracownicy Biura Promocji, 
Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego. 
Dzieci z zapałem odszukiwały swoje prace 
plastyczne, a dorośli z dumą je podziwiali. 
„Jestem bardzo dumna z córki, że jej praca 
zakwalifikowała się do wystawy. Oby wię-
cej takich przedsięwzięć!” – tak skomen-
towała wystawę jedna z mam obecnych 

na wystawie. Wieść o konkursie odbiła się 
szerokim echem, projektów do konkursu 
było zgłoszonych bardzo dużo. Wszyst-
kie dzieci wykazały się bardzo twórczym 
podejściem do tematu, prace plastyczne 
było bardzo staranne i pomysłowe. Oprócz 
samych uczestników z zainteresowaniem 
wystawę oglądali podróżni. Cieszymy się, 
że dzięki ich pracy powstało coś tak wspa-
niałego. Kontynuacją tych działań będzie 
projekt gadżetów promocyjnych Festiwalu 
Mur Art z wizerunkiem wyróżnionej pracy 
konkursowej wykonanej przez Julię Frycz 
z 5 klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Cie-
szynie. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
laureatom naszego konkursu. Wierzymy, 
że organizowanie podobnych wydarzeń 
pozwoli nam pokazać, jak wielki talent 
drzemie w naszych najmłodszych. Zain-
teresowanych wystawą „Cieszyn za 50 
lat” informujemy, że pracami dzieciaków 
będzie można zachwycać się do końca 
stycznia. Serdecznie zapraszamy! 

julia linnert
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16 grudnia w Zamku 
Cieszyn rozstrzygnięto XII 
Konkurs na cieszyńskie 
ciasteczka. Do słodkiej 
rywalizacji stanęły 24 zestawy 
wypieków, których autorki 
walczyły o nagrody w dwóch 
kategoriach: „Tradycja” oraz 
„Eksperyment”.

Tradycja wypiekania cieszyńskich 
ciasteczek sięga czasów Habsbur-
gów. To drobne, misternie zdobione 
wypieki, których wykonanie wyma-

ga prawdziwego kunsztu cukierniczego. 
Konkursowe jury oceniało: zgodność z tra-
dycją, estetykę i staranność wykonania, 
bogactwo form, smak i sposób podania. 
Jury obradowało w składzie: Krystyna 
Folwarczny, współautorka książeczki „Cie-
szyńskie ciasteczka”, Krystyna Obszarny, 
nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Gastronomicznych w Cieszynie i Ewa 
Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn.

LISTA OSÓB, KTÓRYCH 
WYPIEKI UZNANO  

ZA NAJLEPSZE:
Kategoria: Tradycja 

I miejsca: Ewa Wojaczek, Cieszyn
II miejsce: Anna Świerczek, Cieszyn
III miejsce: Teresa Papkala, Skoczów
III miejsce: Jolanta Stępnikowska, 

Strumień 
wyróżnienie: Monika Kozieł, Gumna

Kategoria: Eksperyment 
I miejsce: Gabriela Bujok, Zebrzydowice 
II miejsce: Jadwiga Kruszy, Dzięgielów
III miejsce: Agnieszka Kukuczka, Cieszyn 

Autorki zwycięskich wypieków otrzymały 
Nagrodę Burmistrza Cieszyna (tradycja) oraz 
Nagrodę Zamku Cieszyn (eksperyment), 
pozostałym osobom wręczono nagrody 
rzeczowe. Wypieki, które zwyciężyły tego-
roczną edycję, można oglądać na wystawie 
w Zamku Cieszyn do 6 stycznia 2019. Ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom i zapra-
szamy do Zamku na słodką ekspozycję. 

zameK cieSzyn / aB

CIASTECZKA wybrane!

Nagrody im. ks. Leopolda Jana  Szersznika
W Sali Rzymskiej Muzeum  Śląska Cie-
szyńskiego odbyła się uroczystość, pod-
czas której wręczone zostały Nagrody 
Powiatu w dziedzinie Kultury im. ks. 
Leopolda Jana  Szersznika. W uroczy-
stości udział wzięła również Burmistrz 
Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. 
W bieżącym roku Nagrodę im. ks. Leopol-
da Jana  Szersznika otrzymali:  w kategorii 
twórczości artystycznej poetka Teresa 
Waszut, w kategorii upowszechniania 

kultury kustosz izby oświęcimskiej w Go-
leszowie Paweł Stanieczek, a w kategorii 
ochrony dziedzictwa kulturowego Grupa 
koronczarek z Istebnej, która wykonała 
największą koronkę świata. 

Laureatów Nagrodą im. ks. Leopolda 
Jana Szersznika uhonorował Starosta 
Cieszyński Mieczysław Szczurek wraz 
z Wicestarostą Janiną Żagan. O oprawę 
artystyczną zadbał  zespół Tekla Klebet-
nica z Ustronia.  BSK
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I. Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni:
Ë Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza 
GDDKiA Skoczów-Pogórze prowadzi akcję zimo-
wą 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 Krajowych i Autostrad.

Ì 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 okre-
sie zimowym w drugim standardzie zgodnie 
z Uchwałą Nr 2078/294/II/2005 Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 13.09.2005r.

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

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

Ï Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo 
Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami „ZA-
PON”, Wspólnoty Mieszkaniowe prowadzą akcję 
zimową na drogach osiedlowych.

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

II. Oczyszczanie i zabezpieczanie chodników 
publicznych:
Ë Miejski Zarząd Dróg oczyszcza chodniki wzdłuż 
zarządzanych odcinków ulic nieprzyporządkowa-
nych innym nieruchomościom.

Ì Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
oczyszcza chodnik wzdłuż zarządzanego odcin-
ka ul. Katowickiej nie przyporządkowany innym 
nieruchomościom.

Í Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieru-
chomościami „ZAPON” prowadzi akcję zimową 
na chodnikach w terenie dla którego jest admi-
nistratorem, utrzymuje chodniki przyległe do 
budynków Wspólnot Mieszkaniowych admini-
strowanych przez tego wykonawcę.

Î Zakład Budynków Miejskich prowadzi akcję 
zimową na chodnikach będących w ich admini-
stracji oraz przylegających do nieruchomości, 
których jest administratorem.

Ï Spółdzielnie Mieszkaniowe prowadzą akcję 
zimową na chodnikach będących w ich admini-

stracji oraz przylegających do nieruchomości, 
których są właścicielami.

Ð Wspólnoty Mieszkaniowe prowadzą akcję zi-
mową na chodnikach w terenie dla którego są 
administratorami, utrzymują chodniki przyległe 
do budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

Ń Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nie-
ruchomości utrzymuje chodniki przyległe do 
nieruchomości będących w ich administracji.

Ò Zakłady pracy i instytucje prowadzą akcję zimo-
wą na chodnikach będących w ich administracji, 
utrzymują chodniki wzdłuż nieruchomości, któ-
rych 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 późniejszy-
mi zmianami [art. 5. ust.1. pkt 4]) właściciele lub 
współwłaściciele nieruchomości (użytkownicy 
wieczyści oraz jednostki organizacyjne i oso-
by posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władają-
ce nieruchomościami) zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położo-
ną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, 
nie są zobowiązani do uprzątnięcia chodnika, 
na którym jest dopuszczony płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodowych.
Uchwała N XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszy-
na 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 obo-
wiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz 
innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, poprzez ich 
spryzmowanie i odgarnięcie w miejsca nie powo-
dujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 
Zabrania się usuwania śniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeń 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 naj-
mniej ograniczenie 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 niezwłocznie usunąć z chodnika po usta-
niu przyczyn ich zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do ogranicze-
nia śliskości chodnika popiołu i żużlu oraz środ-
ków 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, balko-
nów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich 
pojawieniu.

III. Oczyszczanie i zabezpieczanie parkingów: 
Miejski Zarząd Dróg
IV. Oczyszczanie i zabezpieczanie mostów, 
wiaduktów, kładek dla pieszych:
Ë Miejski Zarząd Dróg

Ì Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
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 Pszczynie, 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 Nie-
ruchomościami „ZAPON” - 33 8579079

 Straż Miejska - 33 8579400, 986

 Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nie-
ruchomości - 33 8521383

AKCJA ZIMOWA  
na terenie miasta Cieszyna
Rozpoczął 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 publikujemy szczegółowe 
informacje dotyczące tegorocznej Akcji Zimowej w Cieszynie.
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INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA 
CIESZYNA 

o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów 
z dnia 17 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 5 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów Burmistrz 
Miasta Cieszyna podaje do publicznej wiadomości informację 
o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów.

I. Lista kandydatów z ilością oddanych głosów:

Lp. Imię Nazwisko 
Kandydata

Nazwa podmiotu 
zgłaszającego

Liczba 
uzyskanych 

głosów (suma 
głosów z I, 
II i III tury 

głosowania)

1. Ewa Adamska mieszkańcy (8 - 8 - 10)

2. Lucyna Bałandziuk Stowarzyszenie 
Uniwersytet III Wieku

9

3. Halina Budzińska Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 

Oddz. Rejonowy Cieszyn

11

4. Joanna Barbara 
Buzek

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Osiedle 

Piastowskie”

3

5. Stanisław Chełmiński mieszkańcy (8 - 8 - 5)

6. Janina Cichomska mieszkańcy 12

7. Wiesław Józef Gogol mieszkańcy 6

8. Łucja Jadwiga Janik mieszkańcy 4

9. Janina Kamińska mieszkańcy 9

10. Zdzisława 
Mielczarska

Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej Zarząd 

Główny Cieszyn

7

11. Andrzej Mleczko mieszkańcy 12

12. Małgorzata 
Ryszkowska

mieszkańcy 11

13. Janina Klima-
Skrzypczak

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum” im 
Ł. Ewangelisty Cieszyn ul. 

Wąska 2A 

4

14. Maria Szot mieszkańcy 5

15. Danuta Waligóra mieszkańcy 9

16. Teresa Wałga mieszkańcy 12

17. Jerzy Erwin Weiser mieszkańcy 3

II. Skład Cieszyńskiej Rady Seniorów w kadencji 2018 - 2021
W skład Cieszyńskiej Rady Seniorów zostały wybrane następu-
jące osoby:

Ewa Adamska
Lucyna Bałandziuk
Halina Budzińska
Janina Cichomska
Janina Kamińska
Andrzej Mleczko
Małgorzata Ryszkowska
Danuta Waligóra
Teresa Wałga

WAŻNA INFORMACJA
W związku z uchwaleniem przez Radę Miejską Cieszyna budżetu 
Miasta na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na 
lata 2019-2031 informujemy, że pełny tekst powyższych Uchwał jest 
dostępny w Cieszyńskim Centrum Informacji, Rynek 1 oraz w formie 
elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna.

wydziAł FinAnsowy uM

NIERUCHOMOŚCI  
PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zby-
cia, w trybie bezprzetargowym, na rzecz aktualnych najemców:
- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Górny Rynek 
12 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 6470/49575 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywie-
szony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1,  
I piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 
11 grudnia 2018 r. do dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY  
PRZY UL. GÓRNY RYNEK NR 1

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, 
że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisemnego (konkurs 
ofert) lokal użytkowy położony na I piętrze budynku przy ul. Górny 
Rynek w Cieszynie (wejście od ul. Szerokiej), o łącznej powierzch-
ni użytkowej 37.98 m2, ograniczonego na prowadzenie w lokalu 
cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Libur-
nia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie internetowej 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 Budyn-
ków 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 nieograniczony 
na sprzedaż działki nr 75 obr. 44 o pow. 1386 m2 zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym przy ul. Miarki 2 w Cieszynie, zapisa-
nej w księdze wieczystej nr BB1C/00008117/7 Sądu Rejonowego 
w Cieszynie. 

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 
21.01.2019 r. w godzinach od 10:00 do 10:30.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 485 000,- zł. Sprze-
daż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. w sali nr 126 Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w for-
mie pieniężnej wadium w wysokości 25 000,- zł. Wadium należy 
wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2019 r. prze-
lewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cie-
szynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty 
wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie.

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znaj-
duje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6), gdzie również 
można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu, tel. 
33 4794 237 lub 33 4794 232.
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Ogłoszenia o przetargach w pełnej treści zostały zamieszczone na 
stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
– opłaty oraz przekształcenie gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe

Przekształcenie
Burmistrz Miasta Cieszyna uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 
2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych grun-
tów. Przekształcenie obejmuje wyłącznie nieruchomości zabudo-
wane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzin-
nymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale 
mieszkalne. W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu 
wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej nie ulegnie zmianie.

W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy 
Cieszyn, Burmistrz Miasta Cieszyna będzie wydawać zaświad-
czenia potwierdzające fakt przekształcenia z urzędu (w termi-
nie do 1 stycznia 2020 r.) lub na wniosek właściciela (w terminie  
4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku). Wraz z wnioskiem należy 
uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 zł. W przypadku gruntów 
Skarbu Państwa właściwym organem będzie Starosta Cieszyński. 

W zaświadczeniu o przekształceniu będzie zawarta informa-
cja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, 
wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty nie 
będzie wyższa od wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowa-
nia wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. 
W przypadku aktualizowanych opłat rocznych wysokość opłaty 
nie będzie wyższa od wysokości opłaty rocznej, która obowiązy-
wałaby w trzecim roku od aktualizacji.

Opłaty
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należy 
wpłacać każdego roku w terminie do 31 marca, z góry za dany 
rok. W związku ze zmianami systemów ewidencyjnych prosimy 
o dokonywanie opłat począwszy od miesiąca marca. Wpłaty 
można dokonać w następujący sposób:

na konto nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie,

gotówką w kasie Urzędu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Dochodów, 
Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie – tel. 33 4794-294 lub 284. 

Za grunty, które ulegną przekształceniu, nie należy wpłacać 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, lecz opłatę z ty-
tułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 
w terminie do 29 lutego 2020 r. W razie wątpliwości czy użytkowa-
nie wieczyste uległo przekształceniu w prawo własności, można 
skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie – tel. 33 4794-234 lub 230, pokój 
nr 6 na parterze budynku Ratusza, Rynek 1 w Cieszynie.

STYPENDIA W KULTURZE
Informujemy, że Burmistrz Miasta Cieszyna przyznaje stypen-
dia dla osób, które nie ukończyły 35. roku życia, zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką 
nad zabytkami. 

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia zawiera Uchwała 
Nr XVII/149/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. - 
do pobrania ze strony internetowej www.um.cieszyn.pl – zakładka 
„Jak załatwić sprawę” - „Wydział Kultury” - „Stypendia w kulturze”. 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 
31 stycznia 2019 r. w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim. 
W przypadku przesłania wniosku pocztą, o zachowaniu terminu 
decyduje data jego wpływu. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kul-
tury Urzędu Miejskiego - tel.: 33 4794 340, 33 4794 332 lub e-mail: 
kultura@um.cieszyn.pl.

 wydziAł kultury

ZAPROSZENIE 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych działających na rzecz mieszkańców Cieszyna na Spotka-
nie Noworoczne, które odbędzie się 14 stycznia 2019 r. o godz. 
16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza.

Ze względów organizacyjnych proszę o wytypowanie jednego 
przedstawiciela Państwa organizacji i potwierdzenie uczestnictwa 
do dnia 9 stycznia 2019 r. na e-maila: kultura2@um.cieszyn.pl.

GAbrielA stAszkiewicz, burMistrz MiAstA cieszynA

OPŁATA ZA KORZYSTANIE  
Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH

Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż 
napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2019 roku upły-
wa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych za 2018 rok oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2019 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje 
utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może sta-
rać się dopiero po upływie 6 miesięcy. W oświadczeniu podaje 
się wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych. 
Opłata za zezwolenie wynosi:

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

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

2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości po-
wyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł
Lub

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

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

2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości 
powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła 
w ubiegłym roku kwotę 77 000 zł.
Dodatkowe informacje udziela Wydział Spraw Obywatelskich 
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
ul. Kochanowskiego 14, pokój 1 lub pod numerem telefonu 33 
479 43 84.

PŁATNOŚĆ ZA IV KWARTAŁ OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.01.2019 r. upływa 
termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za IV kwartał 2018 r.
Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie 
do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,



16 Wiadomości RatuszoweOGŁOSZENIA

gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których na-
leżność jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz 
Wspólnoty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tele-
fonu 33 479 43 18, 33 479 43 17 lub na stronach internetowych: 
http://bip.um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/. 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI/
ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI  
W SPRAWIE PADŁYCH ZWIERZĄT

Informuję że Gmina Cieszyn, realizując obowiązki wskazane 
w art. 3 ust. 2 pkt 15 (gminy zapewniają zbieranie, transport 
i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części 
oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działal-
ność w tym zakresie), ma zawartą umowę z Firmą Handlową 
Beata Kowalczyk, prowadzącą Schronisko dla zwierząt „AZYL” 
w Cieszynie na świadczenie usług zbierania i utylizacji zwłok 
zwierzęcych, znajdujących się na nieruchomościach i drogach 
zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta Cieszyna. 
Nadzór nad realizacją umowy został powierzony Straży Miej-
skiej w Cieszynie.

W związku z powyższym zgłoszenia dotyczące zwłok pa-
dłych zwierząt, znajdujących się na nieruchomościach i dro-
gach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta 
Cieszyna, należy kierować do Straży Miejskiej na bezpłatny 
nr tel. 986. Natomiast w sprawie usuwania zwłok padłych 
zwierząt, znajdujących się na innych nieruchomościach i dro-
gach, należy kontaktować się bezpośrednio ze Schroniskiem 
dla zwierząt „AZYL” w Cieszynie (tel. +48 603 850 137) lub ze 
Strażą Miejską (tel. 986).

Przypominam, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi właściciele, posiadacze lub zarządzający nierucho-
mością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higie-
niczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom 
zakaźnym, w szczególności:

prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Natomiast, zgodnie z art. 50 pkt 2) w/w ustawy, kto wbrew obo-
wiązkom, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2, nie przestrzega 
wymagań higieniczno-sanitarnych – podlega karze grzywny.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA OGŁASZA 
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieozna-
czony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Hali Wido-
wiskowo-Sportowej, położonej przy ul. Sportowa 1 w Cieszynie 
(dz. nr 1/4 obręb 28, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00053050/9 
Sądu Rejonowego w Cieszynie) na prowadzenie lokalu gastro-
nomicznego.

Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 71,13 m2 
usytuowany jest na parterze budynku Hali Widowiskowo-Spor-
towej będącej własnością Gminy Cieszyn, składa się z sali kon-
sumpcyjnej o pow 41,76 m2, zaplecza kuchennego o pow. 22,27 
m2, korytarza o pow. 5,4 m2 oraz WC o pow. 1,7 m2.

Najemca zobowiązany będzie na swój koszt wyposażyć lokal, 
w sposób umożliwiający prowadzenie działalności gastronomicz-
nej, a także uzyskać stosowne zezwolenia.

Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, w tym w lokalu bę-
dącym przedmiotem najmu, obowiązują zakazy:

 zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholo-
wych (art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity: Dz.U.z 2016 r. poz. 487 z późn.. zm.),

 zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów 
elektronicznych (art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 listopada 
1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-
niu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
957 z późn. zm.).

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-ka-
nalizacyjną oraz centralne ogrzewanie (miejskie).

Przyjęta stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wy-
najem pomieszczeń objętych przetargiem wynosi 450 zł + 23% 
podatku VAT (podana stawka czynszu obejmuje również par-
king). Dodatkowo najemca będzie płacił 1/8 stawki czynszu 
miesięcznego za każdy dzień imprezy organizowanej na hali. 
Czynsz obejmuje koszty mediów. 

Czynsz płatny będzie z góry do 14. dnia każdego miesiąca 
i będzie podlegać rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych od miesiąca na-
stępującego po miesiącu ogłoszenia ww. wskaźnika.

Oprócz czynszu najmu na Wynajmującym będzie ciążyć obo-
wiązek opłacania podatku od nieruchomości wg stawek uchwa-
lonych przez Radę Miasta Cieszyna zgodnie z art. 5 ustawy z 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. Z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości 
będzie naliczany od powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni 
gruntu zajętego pod fragment przynależnego parkingu oraz od 
budowli, jaką jest parking. Aktualnie obowiązujące stawki podat-
ku określają uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr II/6/18 z dnia 
29 listopada 2018 r. w sprawie określenia na rok 2019 wysokości 
stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2016 
r. poz. 6642) i nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych 
nieruchomości z podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. 
Śl. z 2014 poz. 3179).

Przetarg odbędzie się w dniu 8.01.2019 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek1, 1 piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpła-
ty wadium w wysokości 450 zł na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 
44 1050 1083 1000 0022 6985 8169, z podaniem tytułu wpłaty 
„Wadium — lokal gastronomiczny — Hala Widowiskowo-Spor-
towa” do dnia 7.01.2019 r.

Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się wadium, które 
w ww. terminie znajduje się na wskazanym wyżej rachunku.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknię-
ciu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet opłat czynszu najmu.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej 
dowód osobisty oraz:

 w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność go-
spodarczą -  aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzony własnoręcz-
nym podpisem przez oferenta,

 w przypadku spółki cywilnej - aktualne wydruki z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po-
twierdzone własnoręcznymi podpisami przez oferentów, umowę 
spółki,

 w przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna - aktualny wy-
pis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własno-
ręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa 
osoby stawającej do przetargu,

 pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem 
technicznym przedmiotu przetargu,
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 pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz 
Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych),

dowód wpłaty wadium,
 nazwę banku i numeru rachunku, na który komisja przetar-

gowa będzie mogła dokonać zwrotu wadium w przypadkach 
określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą 
stawkę za najem.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wy-
sokości równej dwukrotnemu czynszowi najmu (brutto) na ra-
chunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku 
Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do nie-
zwłocznego zawarcia umowy najmu, nie później niż w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem 
utraty wadium.

Najemca nie może bez zgody wynajmującego podnajmować 
lokal ani przekazywać do bezpłatnego używania.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do:

 zamknięcia przetargu bez którejkolwiek z ofert,
 zamknięcia przetargu w przypadku, gdy żaden oferent nie 

zaoferował czynszu wyższego niż stawka wywoławcza,
 odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, infor-

mując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia 
przetargu.

Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Referacie Obiektów 
Sportowych Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. 
Sportowa 1, 43-400 Cieszyn) pod numerem telefonu: 338510009.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA OGŁASZA 
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na najem na czas nieoznaczony 4 m2 powierzchni użytkowej 
w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, położonej przy ul. 
Sportowa 1 w Cieszynie (dz. nr 1/4 obręb 28, objęta księgą wie-
czystą nr BB1C/00053050/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie), 
z przeznaczeniem na lokalizację dwóch automatów sprzedażo-
wych (vendingowych).

Powierzchnia wynajmowana z dostępem do zasilania elek-
trycznego, zlokalizowana jest na parterze budynku Hali Widowi-
skowo-Sportowej, będącej własnością Gminy Cieszyn.

Najemca zobowiązany będzie do przystosowania przedmio-
tu przetargu we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa 
zwrotu poniesionych nakładów.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem po-
wierzchni objętej przetargiem wynosi 250 zł netto. Do wylicyto-
wanej stawki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Czynsz płatny 
będzie z góry do 14. dnia każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najmu na najemcy będzie ciążyć obowiązek 
opłacania podatku od nieruchomości wg stawek uchwalonych 
przez Radę Miasta Cieszyna zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości bę-
dzie naliczany od wynajętej powierzchni użytkowej. Aktualnie 
obowiązujące stawki podatku określają uchwały Rady Miejskiej 
Cieszyna nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określe-
nia na rok 2019 wysokości stawek podatku od nieruchomości 
(Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2016 r. poz. 6642) i nr XLIII/459/14 z dnia 
29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cie-
szyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieru-
chomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3179).

Przetarg odbędzie się w dniu 8.01.2019 r. w sali nr 126 Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (Rynek l , I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpła-
ty wadium w wysokości 250 zł na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszy-
nie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169, z podaniem tytułu 
wpłaty „Wadium automaty sprzedażowe (vendingowe) — Hala 
Widowiskowo-Sportowa” w terminie do 7.01.2019 r. Za termin 
wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na kon-
to Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza 
się na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Cieszyn. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocz-
nie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż w cią-
gu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci nie zale-
gający z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych 
jednostek organizacyjnych).

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej 
dowód osobisty oraz:

 w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność go-
spodarczą - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzony własnoręcz-
nym podpisem przez oferenta,

w przypadku spółki cywilnej - aktualne wydruki z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwier-
dzone własnoręcznymi podpisami przez oferentów, umowę spółki,

w przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna - aktualny wy-
pis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własno-
ręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa 
osoby stawającej do przetargu,

pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem 
technicznym przedmiotu przetargu,

pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz 
Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych),

dowód wpłaty wadium,
nazwę banku i numeru rachunku, na który komisja przetar-

gowa będzie mogła dokonać zwrotu wadium w przypadkach 
określonych w niniejszym ogłoszeniu. 

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do niezwłocz-
nego zawarcia umowy najmu, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wy-
sokości równej dwukrotnemu czynszowi najmu (brutto) na ra-
chunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku 
Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.

Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Referacie Obiektów 
Sportowych Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. 
Sportowa 1, 43-400 Cieszyn) lub pod numerem telefonu: 334794395.

STYPENDIA SPORTOWE
Wydział Sportu przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna, wnioski o przyznanie 
stypendium sportowego dla zawodników osiągających wyso-
kie wyniki sportowe w 2018 roku można składać w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie do 31 grudnia 2018 
roku. Szczegółowe informacje wraz plikami do pobrania znaj-
dują się na stronie internetowej sport.cieszyn.pl w zakładce 
nagrody i stypendia. 

wydziAł sportu urzędu MiejskieGo w cieszynie

Informujemy, że kolejne wydanie Wiadomości 
Ratuszowych ukaże się 18 stycznia 2019 roku.  
Następne numery będą wydawane co dwa tygodnie.



18 Wiadomości RatuszoweCO? GDZIE? KIEDY?

KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

28- 30.12, g. 20:00 Pech to nie grzech 
(komedia), Polska, 15

2-9.01, g. 20:00 Pech to nie grzech (ko-
media), Polska, 15

4-10.12, g. 17:30 Fantastyczne zwierzęta: 
Zbrodnie Grindelwalda – dubbing (przygo-
dowy/fantasy), Anglia/USA, 12

11.01, g. 19:30 Andre Rieu i jego or-
kiestra Johanna Staussa – Retransmisja 
koncertu karnawałowego z Sydney (2019)

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

02.01, g. 10:00 Gromadka Uszatka – spo-
tkanie rodzinnej grupy zabawowej

02.01, g. 15:00 Strefa czytania  – warsz-
taty literacko - plastyczne

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

07.01, g. 15:00 English story -warsztaty 
językowo-plastyczne

08.01, g. 15:00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne – warsztaty o charakterze bibliote-
rapeutycznym (stała grupa)

09.01, g. 10:00 Gromadka Uszatka – spo-
tkanie rodzinnej grupy zabawowej

09.01, g. 15:00 Stacja plastyka  – warsz-
taty plastyczne

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

14.01, g. 15:00 English story -warsztaty 
językowo-plastyczne

15.01, g. 15:00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne – warsztaty o charakterze bibliote-
rapeutycznym (stała grupa)

16.01, g. 10:00 Gromadka Uszatka – spo-
tkanie rodzinnej grupy zabawowej

16.01, g. 15:00 DalEKOwzroczni  – warsz-
taty ekologiczne

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

01.01, g. 17:00 Most Przyjaźni: Nowo-
roczny pokaz sztucznych ogni

06.01. g. 13:30 Rynek: Ekumeniczny 
Orszak Trzech Króli

do 31.12 Miejska Galeria Sztuki 12 „Orzeł 
i polski pejzaż symboliczny” - wystawa 
malarstwa Zygmunta Lisa i Tadeusza Rusa

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

24.01 Konkurs: Przywróćmy witrynom 
oryginalność  - ogłoszenie wyników

do 9.01 Gospodarze. Cieszyńscy przed-
siębiorcy w pierwszych latach Niepodle-
głej

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

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

28.12, g. 17:00 Koncert „Dzieci śpiewają 
kolędy”

29.12, g. 16:00 Koncert „Dzieci śpiewają 
kolędy”

31.12, g. 20:00 Sylwestrowa Gala Ope-
retkowa

05.01, g. 18:00 Koncert Noworoczny 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

12, 13.01, g. 11:00, 16:00 Jasełka trady-
cyjne. Zespół Teatralny przy Parafii św. 
Elżbiety w Cieszynie. Rezerwacja biletów 
na spektakle: nr tel. 601 452 716

14-18.01, g. 17:00 Jasełka tradycyjne. 
Zespół Teatralny przy Parafii św. Elżbiety 
w Cieszynie

MUZEUM 4. PUŁKU
STRZELCÓW P.
Bezpłatne zwiedzanie muzeum  

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

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

do 05.01 „Rada Narodowa Księstwa Cie-
szyńskiego” (Galeria Wystaw Czasowych) 

od 17.01 Wystawa fotografii Zbignie-
wa Solarskiego „Miasto w światłoceniu, 
piękno tkwi w szczegółach – Cieszyn po 
stu latach”

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

UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU
Więcej informacji: www.utwcieszyn.

us.edu.pl lub tel. 33 8546333 w czwartki 
w godz. 13.30 - 15.00 oraz 536 257 624 
w godz. 08.00 - 20.00.

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

28.12, g. 17:00 Cymelia i osobliwości 
w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej: Cieszyń-
ski „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

14.01, g. 16:30 Akademia Niepodległo-
ści: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski: 
Dziedzictwo zaborów i budowanie Nie-
podległej; dr hab. Tadeusz Panfil: Ojcowie 

Niepodległej – Ignacy Paderewski, Ignacy 
Daszyński i Wincenty Witos

do 01.02 Wzrastanie w Polskę. Śląsk 
Cieszyński w II Rzeczypospolitej

do 15.02 Powrót do Ziemi Obiecanej. 
Śląsk Cieszyński w II Rzeczpospolitej.

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

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 uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.  
Na indywidualne zwiedzanie zapraszamy 
o pełnych godzinach.

OCKIR
08.01, g. 11:00 Spotkanie sekcji gry w bo-

ule (org. UTW, OCKiR)

16.01, g. 17:00 Spotkanie w Dyskusyj-
nym Klubie Propozycji „Podgórze” (org. 
Koło nr 2 „Mały Jaworowy” Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, OCKiR)

CIESZYŃSKA 
RADA SENIORÓW
Cieszyńska Rada Seniorów zaprasza 

do „Kaskady”, lokalu, który mieści się na 
Osiedlu Podgórze przy ul. Karola Stryi 27. 
Spotkania przy muzyce odbywać się będą 
w każdy trzeci wtorek miesiąca od godziny 
17:00. 

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

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. Tschamme-
ra czynna w każdy poniedziałek i środę 
w godz. 15:30 do 19:00. Czytelnia budynek 
Parafii pl. Kościelny 6 (II p.)

INNE
5.01, g. 16:00, 18:00 „Nad Betlejem” – 

koncert kolędowy Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej – siedziba ZPiT ZC, Stary 
Targ 4

6.01, g. 16:00 Wałasi „Kolędy i pastorał-
ki” – Cafe Muzeum

6.01, g. 17:00 Tradycyjny Wieczór Kolęd – 
Kościół Jezusowy

13.01, g. 16:00 Ewa Jaślar i jej goście 
„Z harfą w Nowy Rok” – Cafe Muzeum

13.01 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy – Rynek, Zamek Cieszyn, 
COK „Dom Narodowy”, org. Cieszyński 
Sztab WOŚP
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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
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DAGMARA 
Pracuję w hotelu 

w Ustroniu. Mieszkam 
w Cieszynie. Kocham psy, 

choć niestety sama nie 
mam żadnego. Pozowanie 

z psami sprawiło mi 
wielką frajdę, mam 

nadzieję, że znajdą ciepły, 
kochający dom.

MALUSZEK 
ma dopiero około 3 
miesięcy, wyrośnie 

na średniej wielkości 
pieska. Suczka została 

znaleziona w Goleszowie 
wraz z rodzeństwem 

– cztery suczki i jeden 
piesek. Jest uroczym 
szczeniaczkiem, ma 
ciemne ubarwienie, 

jej sierść jest milutka 
w dotyku. Suczka ma 
jasne łapki i brzuszek 

w kolorze ciepłego 
miodu.

Numer ewidencyjny:  
426-430/2018.

ALICJA 
Jestem uczennicą II LO im 
M. Kopernika w Cieszynie 

– profil psychologiczno 
– humanistyczny. Lubię 
czytać książki i grać na 

ukulele. Interesują mnie 
relacje międzyludzkie. 

Mam suczkę o imieniu Żaba.

WIGO 
to pięcioletni pies, 

krótkowłosy, średniej 
wielkości, w kłębie ma 

około 50 cm. Znaleziony 
29 marca 2013 roku 

w Cieszynie. Wigo ma 
piękną, czarną lśniącą 

sierść z uroczą białą łatką 
pod pyszczkiem. Pies 

jest żywotny i łagodny, 
świetnie nawiązuje 

kontakt z człowiekiem.
Numer ewidencyjny: 

140/2013

Dołącz do naszej akcji! 
Kontakt: 33 479 42 49,  

wr@um.cieszyn.pl

AKCJA „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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GOTYCKA POLICHROMIA  
w Kościele pw. św. Jerzego
Kościół pw. św. Jerzego 
to miejsce absolutnie 
wyjątkowe. Czy wiecie, że 
w jego wnętrzach znajdują 
się średniowieczne (!) 
polichromie, które zostały 
wydobyte spod wielu 
warstw farby i tynków? Co 
przedstawiają malowidła? 
W jaki sposób je odkryto? 
Kiedy świątynia została 
wzniesiona i w jakim celu? 
Zapraszamy do lektury.

Kościół pw. św. Jerzego (niegdyś 
Kaplica pw. Świętego Krzyża, po-
tem Świętej Trójcy) wybudowano 
na przełomie XIV/XV wieku. Przez 

wieki funkcjonował jako kościół filialny 
kościoła św. Marii Magdaleny, a także 
przytułek dla biednych fundacji książę-
cej (utrzymywany z dochodów wsi Bogu-
szowice, którą w tym celu zakupił książę 
Przemysław II). Choć budynki szpitalne 
uległy zniszczeniu po pożarze w drugiej 
poł. XIX wieku, sama świątynia przetrwa-
ła. Przez lata kościół przechodził kolejne 
remonty, z czego ostatnią renowację 
elewacji przeprowadzono w 1998 roku.

W związku z tym, że parafia planowała 
wykonanie prac malarskich we wnętrzu 
świątyni, zalecono przeprowadzenie badań 
stratygraficznych na obecność polichromii 
w prezbiterium oraz w nawie. Decyzja ta 
była jak najbardziej uzasadniona, gdyż od-
kryto już częściowo zachowaną polichromię 
związaną z pierwotnym wystrojem świąty-
ni – fryz z motywami roślinnymi datowany 
na XV – XVI wiek. Dzieło zachowało się na 
strychu, nad sklepieniem nawy, co suge-
rowało, że w prezbiterium i w nawie mogą 
znajdować się inne gotyckie malowidła.

Konserwatorki dzieł sztuki, Katarzyna 
Mrowiec i Elżbieta Lach, w marcu 2013 
roku poinformowały, że w wykonanych 
odkrywkach badawczych ujawniono śla-
dy polichromii. Ustalono, że występują 
one w nawie na ścianie północnej po 
obu stronach okna. Przedstawiają one 
ukrzyżowanego Chrystusa. Na ścianie 
tęczowej od strony południowej uwiecz-
niono postać świętej, a także ornamenty 
roślinne. Motyw kwiatów znalazł się także 
na łuku tęczowym.

W związku z dokonaniem tak istotnych 
odkryć zwołano komisję z udziałem Ślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, by ustalić, jakie badania i działania 
należy przeprowadzić w dalszej kolejności. 
Komisja uznała, że proces badawczy należy 
kontynuować. Ujawniono, że na ścianie 
północnej nawy pod wieloma warstwa-
mi farb i tynków znajduje się polichromia 
przedstawiająca Męczeństwo Dziesięciu 
Tysięcy na górze Ararat z Żywym Krzyżem, 
zaś na południowej części ściany tęczo-
wej malowidło ukazujące postać świętej 
w aureoli na cynobrowym tle oraz frag-

ment obramowania w szmaragdowym 
odcieniu zieleni.

Dokończenie artykułu w kolejnym nu-
merze Wiadomości Ratuszowych, który 
ukaże się 18 stycznia. 

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 Wo-
jewództwa Śląskiego „Świątynia 2” pod 
red. I. Kontny, Katowice 2017.
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