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NOWY DWORZEC
CZEKA NA PASAŻERÓW

27 kwietnia odbędzie się uroczyste otwarcie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, a od 28 
kwietnia odjadą z niego pierwsze autobusy. Więcej na stronie 3
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 RYSZARD  
MACURA

Burmistrz Cieszyna

OD BURMISTRZA

Z wielką radością otwierano w 1888 
r. kolejny odcinek linii Kolei Miast 
Śląskich i Galicyjskich, obejmu-
jący stację w Cieszynie. Całość 

tego żelaznego traktu rozpoczynała się 
w miejscowości Kojetín a kończyła w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Historia tej linii 
odzwierciedlała następnie dzieje pogra-
nicza, a w ostatnich latach transformację 
ustrojową. Przez wszystkim te czasy na 
szczęście nie wymarli ludzie wierzący 
w przyszłość transportu kolejowego, 
i to im przede wszystkim chcielibyśmy 
dedykować dzień 27 kwietnia 2018 
r., jako swego rodzaju nowy początek 
funkcjonowania dobrze zorganizowanej 
przestrzeni miejskiej, służącej transpor-
towi publicznemu. 

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby 
nie zaangażowanie wielu osób. Trudno 
je w komplecie wymienić, ale warto po-
dziękować chociaż symbolicznie tym, 
którzy w 2013 r. podjęli starania o prze-
jęcie przez Miasto Cieszyn z rąk PKP 
dworca kolejowego. Dziękuję ówczesnym 
władzom miasta i parlamentarzystom, 
którzy mocno się w to zaangażowali. Po 
przeprowadzonym w 2014 r. konkursie na 
opracowanie urbanistyczno-architekto-
nicznej koncepcji zintegrowanego węzła 
przesiadkowego, w listopadzie 2014 r. 
podpisana została umowa z firmą Ar-
chex S.C. na opracowanie dokumentacji 
projektowej. Te prace nie trwały krótko, 
bo też wymagały wielu uzgodnień z PKP 
i nowym właścicielem sprzedanego w 2012 
r., terenu po byłym cieszyńskim PKS-ie. 
Jeszcze dłużej niestety, bo do 26.09.2016 
r., musieliśmy czekać na podpisanie 
umowy o dofinansowaniu projektu 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 
2020. Na szczęście opłacało się, bo bez 
wsparcia nas kwotą bliską 10,5 miliona 
złotych trudno byłoby miastu zrealizować 
tak drogą inwestycję. Potem już szybko 
nastąpił proces wyboru wykonawcy, 
któremu 14 grudnia 2016 r. oddaliśmy 
plac budowy. Konsorcjum firm INSTAL 
Cymorek Sp. j. z Pierścca oraz ZOWADA 

s.r.o z Jabłonkowa okazało się niezwy-
kle sprawne w działaniu. Słusznie więc 
wykonawcom naszego dworca, jak rów-
nież inspektorowi nadzoru Andrzejowi 
Boczkowskiemu i kierownikowi budowy 
Otonowi Kisiale należą się słowa serdecz-
nego podziękowania, które obejmują 
również Starostę Powiatu Cieszyńskiego 
Janusza Króla i współpracowników, za 
pomoc i zaangażowanie w całe przedsię-
wzięcie. Swoją wdzięczność kieruję też 
pod adresem moich zastępców Bogdana 
Ścibuta, a następnie Aleksandra Cier-
niaka. Ich determinacja i umiejętności 
komunikacyjne sprawiły, że zdecydo-
waną większość problemów udawało 
się zakończyć sukcesem. Jednym z nich 
jest porozumienie z inwestorem wzno-
szącym w sąsiedztwie dworca galerię, 
co dało nam nie tylko możliwość wybu-
dowania adekwatnego do potrzeb placu 
z zatokami autobusowymi i odpowied-
niej wielkości ronda, ale również dzięki 
wsparciu finansowemu tegoż inwestora 
pozwoliło nam na zupełne zmodernizo-
wanie odcinka ul. Hajduka we wschodniej 
jej części. Słowa podziękowania kieruję 
też pod adresem naczelnika Arkadiusza 
Skowrońskiego i pracowników Wydziału 
Strategii i Rozwoju Miasta. Pan Naczelnik, 
koordynując wraz z Zastępcą Burmistrza 
Miasta całością projektu, szczególnie 
troszczył się o stronę formalno-prawną, 
co było tym poważniejszym wyzwaniem, 
że organizacja dworca kolejowo-auto-
busowego jest wydarzeniem dla samo-
rządu terytorialnego jednorazowym, 
zwykle zajmują się tym inne instytucje. 
Ogromnym zaangażowaniem wykazali 
się pracownicy Wydziału Zamówień Pu-
blicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrz-
nych. To przede wszystkim na barkach 
naczelnika Arkadiusza Smoczyńskiego 

i jego współpracowników spoczywało 
koordynowanie ze strony służb miejskich 
prac budowlanych, przetargowych oraz 
finansowych w kontekście kosztów inwe-
stycji i udziału środków zewnętrznych. 
Nie może zabraknąć słów wdzięczności 
pod adresem pracowników Miejskiego 
Zarządu Dróg na czele z dyrektorem 
Wiesławem Sosinem. Inwestycja bowiem 
w dużej części dotyczyła prac drogowych. 
Dziękuję Wydziałowi Gospodarki Nieru-
chomościami za to, że sprawnie realizo-
wał niezbędne zadania w tym zakresie. 
Z kolei dzięki pomocy Zakładu Budynków 
Miejskich mogliśmy z dużym taktem roz-
wiązać problem mieszkań zastępczych 
dla osób wcześniej korzystających z lokali 
w budynkach PKP. Sprawnie udało nam 
się pomóc przedsiębiorcy, który przy ul. 
Hajduka prowadził swoją niemałą firmę. 
Nie zabrakło także wsparcia Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, czy to przy 
pracach związanych z uzupełnianiem 
sieci kanalizacyjnej, czy też aktualnie 
przy przejmowaniu węzła w zarządzanie. 
Wsparcie m.in. w zakresie projektowania 
i wizualizacji systemu informacji okazał 
również Zamek Cieszyn i kierownik Biura 
Promocji, Informacji i Turystyki. 

Szanowni Państwo, w imieniu nas 
wszystkich dziękuję wymienionym i 
niewymienionym osobom, które w ja-
kikolwiek sposób przyczyniły się do 
powstania Dworca Cieszyn. To ważne 
miejsce, które będzie nie tylko służyło 
podróżnym już dzisiaj, ale na pewno 
przyczyni się do rozwoju połączeń kole-
jowych z Cieszyna. Będzie też impulsem 
do systematycznych zmian otaczającej 
przestrzeni, która stanie nowym społecz-
nie, gospodarczo, usługowo i handlowo 
potencjałem naszego pięknego miasta.
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NOWY DWORZEC  
NOWA ORGANIZACJA RUCHU

W związku z tym od 28 kwietnia obo-
wiązywać będzie nowa organizacja 
ruchu, która została przedstawiona 
na schemacie obok. Strefa płatnego 

parkowania – 17 miejsc ogólnodostępnych i 3 
miejsca dla osób niepełnosprawnych – będzie 
się mieścić przy ul. Hajduka przed kamienica-
mi od nr 1 do nr 11, zaś miejsce postoju dla 
taksówek osobowych znajdować się będzie 
bezpośrednio przed głównym budynkiem 
dworca. Na terenie Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego, od strony Parku św. Trójcy, 
zostanie oddany do użytku parking, na którym 
dostępne będą zarówno miejsca bezpłatnego 
parkowania, jak i miejsca postojowe do 15 mi-
nut, z których będzie można korzystać tylko 
w celu dowiezienia lub odebrania pasażerów 
komunikacji publicznej. Ruch samochodowy 
będzie możliwy na ul. Hajduka i na parkingach, 
po placu manewrowym z przystankami będą 
mogły poruszać się jedynie autobusy komunika-
cji zbiorowej. Na terenie przyległym do dworca 
znajdą się także ciągi piesze i ścieżki rowerowe. 

Pasażerowie korzystający ze Zintegro-
wanego Węzła Przesiadkowego będą mogli 
skorzystać z komunikacji miejskiej, komuni-
kacji autobusowej ponadlokalnej (zgodnie 
z aktualną ofertą przewoźników), a także 
przewozów kolejowych na trasach Cieszyn 
– Katowice, Cieszyn – Czechowice Dziedzi-
ce (przez Zebrzydowice), Cieszyn – Bielsko 
Biała oraz Cieszyn – Frydek Mistek. 
Legenda:

ciągi piesze
ścieżki rowerowe
przystanki autobusowe
parkingi płatne
parkingi dla osób niepełnosprawnych
parkingi bezpłatne
miejsca postojowe do 15 min.
taksówki osobowe

Już niedługo z nowego cieszyńskiego dworca odjadą pierwsze autobusy. 
27 kwietnia odbędzie się uroczyste otwarcie Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego, a już kolejnego dnia – 28 kwietnia w sobotę – 
budynek zostanie udostępniony przewoźnikom i podróżnym.  
Od tego czasu przystanek przy ul. Dojazdowej przestanie funkcjonować. 
Otwarcie nowego dworca jest zwieńczeniem pierwszego etapu projektu 
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”, który jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 
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Z treścią obu wskaZanych uchwał można ZapoZnać się m.in. na stronie www.um.ciesZyn.pl > Gospodarka odpadami > obowiąZujące prawo > akty prawa miejscoweGo.
w roku 2013 „nowy” system Gospodarki odpadami komunalnymi obowiąZywał jedynie w ii półrocZu, dlateGo prZy analiZach wieloletnich kosZty poniesione w tym 

roku moGą Zostać pominięte.
ustawa Z dnia 13 wrZeśnia 1996 r. o utrZymaniu cZystości i porZądku w Gminach (tekst jednolity: dZ. u. Z 2017 r., poZ. 1289 Z późn. Zm.) – art. 6r ust. 2.
ustawa Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicZnych (tekst jednolity: dZ. u. Z 2017 r., poZ. 2077).
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NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI
Na sesji w dniu 22 lutego 2018 r. Rada 

Miejska Cieszyna podjęła dwie 
uchwały regulujące wysokość stawek 
opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi1:

uchwałę Nr XLII/421/18 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 2 marca 
2018 r., poz. 1307) oraz 

uchwałę Nr XLII/422/18 w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 2 marca 
2018 r., poz. 1308).

Powyższe uchwały weszły w życie z dniem 
1 kwietnia bieżącego roku i od tego dnia obo-
wiązują na terenie Cieszyna nowe stawki opłat 
wynoszące: 

22,70 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny (poprzednia stawka opłaty 
wynosiła 19,53 zł); 

w przypadku domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekre- acyjno-wypoczynkowe:

  52,00 zł za rok, jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny (stawka poprzednia 46,00 
zł),
  68,00 zł za rok, jeżeli odpady komunal-
ne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny (stawka poprzednia 59,80 zł);

w przypadku pojemników o określonej po-
jemności służących do gromadzenia komunal-
nych odpadów zmieszanych (niesegregowanych) 
z tzw. nieruchomości niezamieszkałych, wzrost 
wyniósł stawek opłat ok. 28% w porównaniu do 
stawek obowiązujących do dnia 31 marca 2018 r.

Natomiast decyzją Rady Miejskiej Cieszyna 
bez zmian pozostała stawka opłaty w przypadku, 
gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny i wynosi ona (od 2015 r.) 
10,30 zł od osoby miesięcznie. Należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że Burmistrz Miasta Cie-
szyna w poczuciu odpowiedzialności za stan 
finansów miasta – na podstawie analiz dotych-
czas poniesionych przez budżet miasta kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi w la-
tach 2014-20172 oraz prognoz dotyczących roku 
2018 – zaproponował Radzie Miejskiej Cieszyna 
przyjęcie powyższej stawki opłaty w wysokości 
12,00 zł od osoby miesięcznie (czyli na pozio-
mie zbliżonym do stawek opłat obowiązujących 
w 2018 r. w kilku innych gminach powiatu cie-
szyńskiego: Zebrzydowice – 11,00 zł, Brenna, 
Dębowiec, Goleszów – 12,00 zł, Ustroń – 13,00 
zł). Mieszkańcom Cieszyna oraz właścicielom 

nieruchomości objętych obowiązkiem pono-
szenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
należą się wyjaśnienia dotyczące wysokości 
zaproponowanych przez Burmistrza Miasta 
i przyjętych przez Radę Miejską stawek opłat.

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3, 
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina pokrywa koszt funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidło-

wego postępowania z odpadami komunalnymi. 
W latach 2014-2017 roczny koszt poniesiony 

przez budżet miasta w zakresie odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunalnych wyniósł od 
5 822,7 tys. zł w 2014 r. do 6 465,7 tys. zł w roku 
2016 r. (przy kwocie 5 889,2 tys. zł w roku 2017). 
W powyższych kwotach najistotniejszą pozy-
cję stanowią wydatki związane z odbieraniem, 
transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszko-
dliwianiem odpadów komunalnych, wahające się 
od 89,7% całości wydatków w 2017 r. do 95,7% 
w roku 2014 (wydatki związane z obsługą admi-
nistracyjną wynosiły od ok. 324 tys. zł do 367 
tys. zł, co stanowiło 5,6-6,15% ogólnych kosztów 
poniesionych w poszczególnych latach). Gmina 
Cieszyn rozlicza się z firmą odbierającą odpady 
komunalne na podstawie (ilości) masy zebranych 
i przekazanych do zagospodarowania w danym 
okresie odpadów, a podstawą tych rozliczeń są 
zaproponowane w przetargach stawki za 1 Mg 
(tonę) dla poszczególnych rodzajów odpadów. 
Stawki te w minionych latach systematycznie rosły: 

dla odpadów zmieszanych – z 442,80 zł/Mg 
w latach 2014-2015 do 529,20 zł/Mg w roku 2018;

dla odpadów zbieranych selektywnie – 
z 307,80 zł/Mg w latach 2014-2015 do 410,040 
zł/M w roku 2018;

dla odpadów ulegających biodegradacji (czyli 
odpadów zielonych i – od bieżącego roku – od-
padów kuchennych) – ze 108,00 zł/Mg w latach 
2014-2015 do 432,00 zł/Mg w roku 2018. 

Należy mieć na uwadze, że istotny wpływ na 
wysokość powyższych stawek za odbiór i zago-
spodarowanie 1 Mg różnych rodzajów odpadów, 
mają m.in. czynniki niezależne od Gminy Cieszyn, 
jak np. wzrost tzw. opłat środowiskowych za 
składowanie odpadów komunalnych na skła-
dowiskach, czy zmiany przepisów regulujących 
wysokość płacy minimalnej. 

Oszacowane koszty systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi w roku 2018, 

uwzględniające przede wszystkim wzrost cen 
odbioru i zagospodarowania 1 Mg poszczegól-
nych rodzajów odpadów, prognozowaną masę 
odpadów, jaka może zostać zebrana i przeka-
zana do odzysku lub unieszkodliwienia w cią-
gu roku oraz zadeklarowaną przez właścicieli 
nieruchomości liczbę osób zamieszkujących na 
terenie Cieszyn (a tym samym zobligowanych 
do ponoszenia opłat za gospodarowania od-
padami), w ocenie Burmistrza Miasta w pełni 
uzasadniały zaproponowanie nowych stawek 
opłat, w powyżej omówionych wysokościach.

Istotnym argumentem przemawiającym za 
wzrostem stawek opłat są również skutki dla 
budżetu miasta stawek opłat w dotychczas 
obowiązujących wysokościach. Po raz pierw-
szy stawki opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi zostały ustalone stosownymi 
uchwałami Rady Miejskiej Cieszyna, podjętymi 
w dniu 29 listopada 2012 r. Przyjęta wówczas 
stawka opłaty w wysokości 8,30 zł od miesz-
kańca miesięcznie, ponoszona w przypadku, 
kiedy odpady komunalne są zbierane selektyw-
nie, w istotny sposób różniła się od propozycji 
Burmistrza Miasta, opartej na kosztach oszaco-
wanych przez służby komunalne i wynoszącej 
11,30 zł. Skutkiem przyjęcie przez Radę Miej-
skiej Cieszyna ubiegłej kadencji niższej stawki 
opłaty była różnica pomiędzy rzeczywistymi 
kosztami funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi i ponoszonymi 
w tym zakresie wydatkami z budżetu miasta, 
a dochodami budżetu z tytułu opłat wnoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości. Rosnący 
w tym zakresie deficyt budżetu miasta wymusił 
zaproponowanie w 2015 r. nowych stawek opłat. 
Przy czym Burmistrz Miasta – mając na uwadze 
społeczną akceptację wysokości ewentualnych 
podwyżek, w celu sukcesywnego równowa-
żenia kosztów i przychodów w zakresie go-
spodarki odpadami komunalnymi, co jest 
obowiązkiem wynikającym zarówno z za-
pisów ustawy o finansach publicznych4, jak 
i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
– przedłożył wówczas Radzie Miejskiej Cieszyna 
propozycję podniesienia stawki opłaty dla osób 
zbierających i oddających odpady w sposób 
selektywny z kwoty 8,30 zł do kwoty 10,30 zł, 
ze świadomością, że wydatki budżetu miasta 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
nadal nie będą miały pełnego pokrycia w do-
chodach. W efekcie w latach 2013-2017 deficyt 
budżetu miasta w zakresie wydatków i docho-
dów z tytułu gospodarki odpadami przekroczył 
kwotę 2 300 000 zł i skutkiem przyjętych przez 
Radę Miejską Cieszyna w dniu 22 lutego 2018 r. 
uchwał będzie się powiększał.

Wydział OchrOny ŚrOdOWiska i rOlnictWa

UrzędU MiejskiegO W cieszynie
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DLA PACJENTÓW  
CIESZYŃSKIEGO SZPITALA 
5 kwietnia w sali konferencyjnej Szpitala Śląskiego w Cieszynie odbyło się uroczyste spotkanie, 
podczas jakiego podziękowano osobom, dzięki których zaangażowaniu placówka i jej pacjenci 
mogą korzystać z niezbędnego sprzętu.

G ościem honorowym spotka-
nia był dr Henryk Smykowski 
wraz z małżonką, który od 
trzech lat szuka darczyńców 

dla cieszyńskiej placówki, nawiązu-
jąc kontakty z niemieckimi szpitalami 
i pozyskując sprzęt, który tam, mimo 
bardzo dobrego stanu technicznego, 
byłby utylizowany. W Cieszynie po-
zyskany sprzęt spełnia swoją funkcję 
i jest w pełni wykorzystywany. Warto 
podkreślić, że H. Smykowski urodził się 
i zdawał maturę w Cieszynie. Jest synem 
Floriana Smykowskiego, założyciela 
oddziału laryngologicznego w Szpitalu 
Śląskim i jego pierwszym ordynatorem. 
I chociaż od lat mieszka w Niemczech, 
z Cieszynem czuje się mocno związa-
ny. Ponadto wspólnie z żoną od kilku 
lat współpracuje z Fundacją Zdrowia 
Śląska Cieszyńskiego, wspierając dzia-
łaniami cieszyński szpital. Tego dnia 
podziękowania trafiły również do pra-

cowników szpitala, którzy dbali o bez-
pieczny transport sprzętu.

Na ręce Państwa Smykowskich podzię-
kowania złożył również Ryszard Macura 

Burmistrz Cieszyna, wyrażając słowa 
uznania za pomoc i zaangażowanie na 
rzecz drugiego człowieka. 

Bsk

Forum Sekretarzy w Cieszynie
12 kwietnia w Hotelu Liburnia 

w Cieszynie odbyło się Forum Sekre-
tarzy Gmin i Powiatów Województwa 
Śląskiego. Podczas spotkania podjęto 
między innymi tematy orzecznictwa 
Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego, omówiono zmiany w ustawach 
samorządowych prawa wyborczego, 
i nowe regulacje przewidywane do 
wprowadzenia ustawą o jawności ży-
cia publicznego, a także inne bieżące 
zagadnienia dotyczące problemów 
funkcjonowania urzędu. 

Uczestników Forum Sekretarzy Gmin 
i Powiatów Województwa Śląskiego po-
witał w Cieszynie Burmistrz Ryszard 
Macura wraz ze starostą Czeskiego 
Cieszyna, Vitem Slováčkiem, aby pod-
kreślić specyfikę współpracy Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna.

- Cieszyn to miasto wyjątkowe, ponie-
waż ma dwóch gospodarzy – mówił Ry-
szard Macura, nawiązując do roku 1920 
i podziału grodu, ale przede wszystkim 
podkreślając realną i żywą współpracę 
pomiędzy miastami.

Korzystając z okazji, Burmistrz Cie-
szyna skierował do uczestników Forum 
zaproszenie do wspólnego spotkania na 
cieszyńskim Rynku 20 października, by 
razem cieszyć się z odzyskanej niepod-
ległości. Nie zabrakło również słów po-
dziękowania za codzienną pracę.

- Z wielkim szacunkiem patrzę na pracę 
sekretarza naszego miasta i na państwa 
pracę, doceniając wiedzę i umiejętności, 
w które muszą być wyposażeni gospo-
darze swoich urzędów. To od waszej 
mądrości i umiejętności bardzo wiele 
zależy – podkreślał Ryszard Macura, 
Burmistrz Cieszyna, życząc uczestnikom 
cierpliwości w wypełnianiu misji, jaką 
jest służba mieszkańcom. – Patrząc na 
dotychczasowe działania, jestem prze-
konany, że praca ta wykonywana będzie 
jak najlepiej – dodał na zakończenie. 
Cieszyn zrobił bardzo dobre wrażenie 
na uczestnikach szkolenia, którzy zapo-
wiedzieli, że bardzo chętnie jeszcze do 
niego wrócą przy okazji innych szkoleń 
i konferencji.

Bsk

Pamiętnik Cieszyński
13 kwietnia w sali konferencyjnej Oran-

żerii Zamku Cieszyn odbyła się promocja 
22. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego”, 
czasopisma naukowego poświęconego 
historii Śląska Cieszyńskiego.

Głównym pomysłodawcą tomu był od-
dział cieszyński Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, które po 11 latach przerwy 
wznowiło wydawanie „Pamiętnika Cieszyń-
skiego“. Powstanie wydawnictwa stało się 
faktem dzięki dotacjom Miasta Cieszyn 
oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 
O sukcesie „Pamiętnika Cieszyńskiego” 
świadczyć może fakt, że pomimo, iż nie zo-
stał ogłoszony jeszcze nabór do kolejnego 
tomu, to już pojawiły się pierwsze teksty 
i zapowiedzi kolejnych. - Tak więc kolejne 
tomy z pewnością powstaną - zapewnia 
Wojciech Święs.

W spotkaniu uczestniczył również Ry-
szard Macura Burmistrz Cieszyna. 

„Pamiętnik Cieszyński” można nabyć 
w Książnicy Cieszyńskiej. Co ważne, publi-
kacja jest dostępna dla wszystkich w wersji 
elektronicznej.

Bsk

Spotkaniu towarzyszył występ artystyczny
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6 Wiadomości RatuszoweWYDARZENIA

REVOLUTION TRAIN
W Republice Czeskiej powstał innowacyjny projekt prewencji antynarkotykowej, który przybrał 
formę pociągu. To w nim dzieci i dorośli mogą w ciekawy i bezpieczny sposób - a co najważniejsze, 
zapadający w pamięć - dowiedzieć się więcej o niebezpieczeństwie wynikającym z uzależnienia. Od 
wiosny 2015 w projekcie uczestniczyło już kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. 

Choć mają dopiero 17 lat i są uczen-
nicami pierwszych klas LOTE, stworzy-
ły już akcję, która – jak same mówią 
inicjatorki „DayOff” – przerosła ich 
najśmielsze oczekiwania.

DayOff to projekt społeczny realizowa-
ny w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady 
“Zwolnieni z Teorii” przeciwko uzależnie-
niom od elektroniki i Internetu wśród 
dzieci i młodzieży. W ramach akcji po-

wstały trzy wydarzenia, które – oprócz 
tego organizowanego w Parku Pokoju 
– stanowią również konkurs plastycz-
ny dla dzieci i młodzieży i prelekcja dla 
rodziców. Spotkanie z 14 kwietnia było 
zwieńczeniem całej akcii.

Wydarzenie objął patronatem Burmistrz 
Cieszyna, który na wstępie podziękował 
inicjatorom akcji za pomysł i wrażliwość 
na świat. - Cieszy mnie, że młodzi ludzie 
zwracają uwagę na kolorowy świat, pe-
łen pięknych rzeczy. Udowadniacie, że 
spędzając czas przed monitorem kom-
putera, pozbawiamy się wielu możliwości 
– podkreślał Ryszard Macura. 

Tego dnia oprócz pięknej pogody nie 
mogło również zabraknąć propozycji ak-
tywnych form spędzania czasu wolnego. 
Organizatorzy przygotowali różnorod-
ne warsztaty, od ceramicznych i pla-
stycznych po robotyczne i chemiczne, 
a także pokazy aikido, tańca czy występ 
mażoretek. 

Bsk

„DayOff” – cieszyć się światem

7 kwietnia specjalnie przygotowany 
pociąg REVOLUTION TRAIN stanął przy 
dworcu głównym w Czeskim Cieszynie, 
dając uczestnikom konferencji poświęco-
nej nowoczesnym metodom profilaktyki 
antynarkotykowej, która odbyła się w Cie-
szynie, możliwość odwiedzenia pojazdu, jaki 
odwiedził już kilkadziesiąt miast w Niem-
czech i Czechach. Wnętrze 6 wagonów 
zaadaptowane zostało w taki sposób, by 
wiernie odzwierciedlić treści wyświetla-
nych wewnątrz filmów. Znajdziemy tu więc 
między innymi wagon, który przybrał for-
mę więziennej celi, miejsce wypadku, czy 
pokoju przesłuchań. 

Kolejnym punktem antynarkotykowego 
projektu czesko – polsko - słowackiego była 
konferencja prasowa i seminarium, przezna-
czone dla specjalistów zainteresowanych 
szczegółową współpracą, zorganizowane 
w Zamku Cieszyn, do udziału w których 
uczestników zachęcało Miasto Cieszyn 
wraz z fundacją „Nové Česko”.

Na ręce organizatorów wydarzenia słowa 
uznania złożył Ryszard Macura Burmistrz 
Cieszyna. - Dziękuję za to, że możemy się 

dzisiaj spotkać i poszerzać współpracę po-
między naszymi miastami. Dotychczas naj-
częściej był to obszar kultury, sportu oraz 
inwestycji. Choć były już elementy współ-
pracy z zakresu profilaktyki, to uważam, 
że to wydarzenie ma wyjątkowy charakter 
– jak sama nazwa wskazuje, rewolucyjny 

– podkreślał gospodarz Cieszyna, doda-
jąc - Konferencja służy również temu, by 
organizatorzy, ale również my, jako przed-
stawiciele miasta, zebrali wspólnie opinie, 
jak możemy ten projekt wdrażać w nasze 
środowiska i nasze miasta. 

Bsk

Wydarzenie przyciągnęło wielu odiwedzających

Akcja zakończyła się wydarzeniem w Parku Pokoju
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7WYDARZENIA

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Rada Miejska Cieszyna, Burmistrz Miasta Cieszyna, Rada Powiatu Cieszyńskiego i Starosta 
Cieszyński zapraszają do wzięcia udziału w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. 

Szóste spotkanie w Cieszynie 
Cieszyn już po raz szósty był miejscem 

wyjątkowego wydarzenia. A wszystko 
za sprawą spotkania, na które przyby-
ło kilkudziesięciu najpopularniejszych 
blogerów podróżniczych z Polski. Nie 
zabrakło również gości, którzy zawi-
tali do naszego miasta między innymi 
z Wiednia, Berlina czy Islandii. 

Pierwsze spotkanie blogerów odbyło 
się w Cieszynie w 2015 roku. Kolejne lata 
pokazały potencjał wydarzenie. 76 tytu-
łów blogów i 94 zarejestrowanych osób 
to bilans szóstej edycji Ogólnopolskie-
go Spotkania Blogerów Podróżniczych, 
które przebiegało w naszym mieście 
w dniach 13-15 kwietnia, skupiając na-
wet całe „blogerskie” rodziny. 

Podczas pobytu w mieście nie mogło 

również zabraknąć spotkania z Burmi-
strzem Cieszyna, który przywitał się 
z uczestnikami tradycyjnym „przybiciem” 
piątki i przybliżając gościom historię 
grodu nad Olzą.

Oczywiście przyszła również pora 
na zwiedzanie malowniczych zakątków 
i wymianę doświadczeń podczas wykła-
dowych paneli i stolikowych pogadanek 
– w pięknym wnętrzu historycznej sali 
Pod Brunatnym Jeleniem. - Generalnie 
rzecz biorąc, szóste spotkanie w Cie-
szynie było super – mówi uczestnicz-
ka wydarzenia, z którego relację z całą 
pewnością zobaczymy niebawem na 
wielu… blogach.

Bsk

Cykl spotkań
17 kwietnia w cieszyńskim Ratuszu 

odbyło się pierwsze z cyklu spotkań 
poświęconych mechanizmom regu-
lującym funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego. 

Spotkanie, które poprowadził Bur-
mistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura 
skierowane zostało zarówno do tych, 
którzy pracują w samorządzie i chcieli 
odświeżyć swoją wiedzę, jak również do 
osób, które interesują się specyfiką funk-
cjonowania urzędu. 

Tematem głównym pierwszego ze spo-
tkań, które składało się z części wykładowej 
i warsztatowej, były „Ustawowe zasady 
funkcjonowania samorządu gminnego”. 
Prowadzący omówił najważniejsze kwe-
stie, następnie uczestnicy rozwiązali test, 
wyniki którego następnie sami weryfiko-
wali podczas dyskusji. Warto nadmienić, 
że przygotowane na spotkanie pytania 
testowe pojawiają się również podczas 
rozmów kwalifikacyjnych bądź testów 
egzaminacyjnych i mogą spodziewać się 
ich potencjalni kandydaci do pracy w jed-
nostkach miejskich.

- Uważam, że były to dobrze wyko-
rzystane dwie godziny. Wiedza została 
przedstawiona w ciekawy sposób. Do-
datkowym plusem z całą pewnością była 
miła, luźna atmosfera, o którą zadbał 
gospodarz spotkania, a także aktywny 
udział wszystkich uczestników. To była 
cenna lekcja, za którą bardzo dziękuję – 
podkreślała uczestnicząca w spotkaniu 
mieszkanka Cieszyna.

Bsk

Obchody rozpoczną się Mszą 
Patriotyczną w Sanktuarium 
Matki Boskiej Cieszyńskiej (Ko-
ściół Parafialny p.w. Św. Marii 

Magdaleny w Cieszynie) o godz. 10:30, 
później na Rynku o godz. 11:30 nastąpi 
przemówienie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i złożenie kwiatów pod tablicą 
pamiątkową Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego. W dalszym ciągu plano-
wane jest złożenie kwiatów pod Pomni-
kiem Legionistów i tablicą pamiątkową 
Józefa Piłsudskiego przy ul. Głębokiej 
25. O godz. 12:15 na płycie Rynku będzie 
miał miejsce koncert orkiestry dętej „Cie-
szynianka”, musztra paradna w wykona-
niu Zespołu Taneczno-Mażoretkowego 
„Cieszyńskie Gwiazdeczki” działającego 
przy COK „Dom Narodowy”, a także Lek-

cja Patriotycznego Śpiewania. Organi-
zatorzy proszą o wystawienie pocztów 
sztandarowych i zapraszają wszystkich 

mieszkańców miasta i powiatu do udzia-
łu w uroczystościach.

Org.

Szósta edycja Spotkania Blogerów cieszyła się dużym zainteresowaniem

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w 2017 r.
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8 Wiadomości RatuszoweKINO NA GRANICY

Od 27 kwietnia do 3 maja Cieszyn już po raz 20. rozbłyśnie gwiazdami i filmowymi wydarzeniami. 
Na uczestników Kina na Granicy czekają polskie, czeskie i słowackie filmy, spotkania z twórcami, 
koncerty, wystawy i wiele jubileuszowych miejskich atrakcji. 

Majówkę w Cieszynie spędzi re-
kordowa liczba gwiazd zapro-
szonych na urodziny przeglądu. 
Swój udział zapowiedzieli m.in. 

bohaterowie tegorocznych retrospektyw, 
czyli Danuta Stenka, Krzysztof Zanussi, 
Jan Hřebejk i Ivan Trojan, lista gości jest 
jednak znacznie dłuższa i liczy blisko 100 
nazwisk, takich jak: Agnieszka Holland, 
Maja Komorowska, Jowita Budnik, Jacek 
Poniedziałek, Beata Kawka, Artur Żmi-
jewski, Gabriela Muskała czy Małgorzata 
Zajączkowska.

BW cyklach tematycznych zostaną po-
kazane kultowe filmy „Niespokojnego kina 
1968 roku” z jednej strony, a nawiązujące 
do urodzinowego „Świętowania!” z drugiej. 
Trio uzupełnia blok „Kino/Teatr”.

– Jak urodziny, to zabawa i „Świętowa-
nie!” – Mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor 
programowy Kina na Granicy. – Będziemy 
spoglądać w niebo i czekać na spadające 
gwiazdy, by móc pomyśleć życzenie. Zu-
pełnie tak samo, jak podczas zdmuchi-
wania świeczek na urodzinowym torcie. 
Taka będzie 20. edycja festiwalu!

Festiwal zainauguruje „Tłumacz” Mar-
tina Šulíka, który miał światową premierę 
podczas tegorocznego Berlinale. Na gali 
otwarcia będzie obecny reżyser filmu. 
Na zakończenie widzowie zobaczą „Tru-
skawkowe dni”. 

Podczas siedmiu dni przeglądu po-
kazanych zostanie ponad 100 filmów, 
które będzie można zobaczyć z Teatrze 
im. Adama Mickiewicza, Domu Narodo-
wym, Kinie Piast w Cieszynie oraz w Kinie 

Central oraz Ośrodku Kultury Strzelnica 
w Czeskim Cieszynie. Po kilku latach 
przerwy nad Olzę powrócą projekcje 
transgraniczne – jedyne pokazy, podczas 
których ekran i widownię dzieli granica 
dwóch państw.

Z okazji 20. Przeglądu Filmowego „Kino 
na Granicy” wydana zostanie książka Josefa 
Škvorecký’ego „Wszyscy ci wspaniali chłopcy 
i dziewczyny”. W kawiarni Avion odbędzie 
się cykl debat pod hasłem „Kultura zmasa-
krowana. Polska i Czechosłowacja 1968”. 
O roli kobiet reżyserek w filmie, fluktuacji 
pokoleniowej, przemianach mentalnych, 
i o tym, że kobieta-artystka to siła, wartość 
i wyjątkowość, mówić będą natomiast bo-
haterki spotkania „Reżyserzyce”.

W przerwach między projekcjami i de-
batami będzie można m.in. obejrzeć ok. 
40 obrazów namalowanych na potrzeby 
nominowanego do Oskara filmu „Twój 
Vincent”, który również zostanie pokazany 
w ramach przeglądu.

W Klubie Festiwalowym każdego wie-
czoru odbywać się będą koncerty, a po 
nich after party. W Cieszynie zagrają: 
Tymon Tymański & MU, Pogodno, Noisy 
Pots, Skyline oraz Bad Karma Boy.

Cieszyn również otrzyma prezent 
z okazji jubileuszu Kina na Granicy. Wła-
śnie trwają prace nad muralem, którego 
oficjalna premiera nastąpi 28 kwietnia 
o godzinie 12:00. 

- Sercem Kina na Granicy są goście. To 
oni tworzą wyjątkową atmosferę imprezy. 
Wielu z nich wraca. Lubią nas i Cieszyn, 
dlatego uznaliśmy, że należy ślad ich po-

bytu ocalić od zapomnienia. Tak narodził 
się pomysł muralu. – Mówi Jolanta Dy-
goś, dyrektorka festiwalu. - Szukaliśmy 
godnego miejsca. Jest nim lapidarium 
w Parku Pokoju. W tym miejscu przedsta-
wiciele państw europejskich negocjowali 
warunki zawarcia pokoju cieszyńskiego, 
kończącego wojnę o sukcesję bawarską. 
Obecnie mur należy do PSS Społem sły-
nącego z kanapek cieszyńskich. Tak więc 
przeszłość łączy się w teraźniejszością, 
a film z kuchnią! 

FestiWalOWe BiUrO Organizacyjne  
zaMek cieszyn

KINO CIESZY(N)
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920 kwietnia 2018 MIASTO

DARMOWE PROJEKCJE
22 kwietnia 1998 roku nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o polsko-czeskiej współpracy 
regionalnej, która powołała do życia Euroregion Śląsk Cieszyński. Dokładnie w 20. rocznicę 
od tego wydarzenia odbędzie się jubileuszowa konferencja oraz towarzyszący jej pokaz 
filmów. W programie pokazu znalazły się dwa tytuły, które zostały wybrane ze względu ich 
transgraniczny wydźwięk. 

Pierwszy („Europa Środkowa idzie 
na wolność”) przedstawia m.in. 
kulisy Przeglądu Niezależnej 
Kultury Czechosłowackiej, który 

miał miejsce w listopadzie 1989 roku we 
Wrocławiu, przemówienie Vaclava Havla 
w polskim Sejmie w styczniu 1990 oraz 
proces tworzenia się Grupy Wyszehradz-
kiej. Reżyserem filmu jest Mirosław Jasiński 
– współtwórca Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim, 
inicjator podziemnego ruchu Solidarno-
ści Polsko-Czechosłowackiej, późniejszy 
dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, 
autor filmów dokumentalnych: „Gry le-
śne, uliczne i piwniczne” oraz „Czechy po 
pięciu latach”. 

Film „Olga” (reż. Miroslav Janek) przy-
pomina wyjątkową kobietę, która od 
początku stała u boku prezydenta Vác-
lava Havla. Film zawiera całe mnóstwo 
niepublikowanych dotąd dokumentów, 
fragmentów filmowych i zdjęć. Olga 
pojawia się tu jako ostra komentatorka 
społeczna, zasadnicza dysydentka i go-
ścinna gospodyni, kobieta rzeczowa, nie 
znosząca jakiejkolwiek przesady, kocha-

jąca subtelny humor i mówiąca zawsze 
to, co myśli. Jej przyjaciele potwierdzają, 
że nawet w roli pierwszej damy nie zmie-
niła swojego podejścia i ciągle twardo 
stąpała po ziemi.

Darmowy pokaz filmów „Europa Środ-
kowa idzie na wolność” oraz „Olga” od-
będzie się 22 kwietnia (niedziela) o godz. 
13:00 w Kawiarni i Czytelni Avion/Noiva 

w Czeskim Cieszynie. Wstęp na projekcje 
jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. 
Projekcja filmowa jest częścią projektu 
„JUBILEO - Podsumowanie i promocja 
dorobku współpracy transgranicznej 
w Euroregion Śląsk Cieszyński” dofinan-
sowanego w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Interreg V-A CZ-PL.

stOWarzyszenie ČlOvěk na hranici

Płatny staż – do 27 kwietnia urząd czeka na wnioski 
Już po raz drugi Urząd Miejski w Cie-

szynie wprowadza płatne staże dla 
osób, które wyróżniały się wysokimi 
wynikami na egzaminie maturalnym 
i zdobyły lub zdobywają doświadczenia 
zawodowe w dziedzinach, w których fa-
chowcy są poszukiwani na rynku pracy. 

AWnioski o przyjęcie na płatny staż 
można składać do 27.04.2018 r. Kandy-
daci mogą (ale nie muszą) wskazać w hie-
rarchii ważności te wydziały, w których 
płatny staż może się odbywać. Należą 
do nich: Wydział Finansowy, Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami, Wydział 
Ochrony Środowiska, Wydział Sportu, 
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wy-
dział Zamówień Publicznych, Inwestycji 
i Funduszy Zewnętrznych.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 

13 wniosków od osób zainteresowanych 
odbyciem płatnego stażu. Komisja wyło-
niła 4 kandydatów zakwalifikowanych do 
odbycia stażu w oparciu o porównanie 
osiągniętych wyników w nauce. W tym 
roku również na ambitnych, młodych 
ludzi czekają cztery miejsca. A wszystko 
po to, by osobom ambitnym wskazać, 
że w Cieszynie również można znaleźć 
interesujące, dające możliwość rozwo-
ju miejsca pracy. Nie bez znaczenia jest 
również zapewnienie w przyszłości do-
pływu do pracy w urzędzie osób kom-
petentnych, kreatywnych i pracowitych.

Wnioski z załączonym CV przyjmo-
wane są w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie lub korespondencyjnie 
pod adresem siedziby Urzędu (Urząd 
Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 
Cieszyn). Więcej szczegółów na ten te-
mat mogą Państwo znaleźć na stronie 

www.um.cieszyn.pl w zakładce „Urząd 
od środka”, a następnie po przejściu do 
„Praca w urzędzie” i „Staże”. 

Org.
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W 50. ROCZNICĘ ŚMIERCI 
9 kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków w Górkach Wielkich odbyły się obchody 50. 
rocznicy śmierci Zofii Kossak. W uroczystościach uczestniczył Ryszard Macura, Burmistrz Cieszyna. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
15.30 w Muzeum im. Zofii Kossak-
-Szatkowskiej, następnie na cmen-
tarzu w Górkach Wielkich delegacje 

złożyły kwiaty na grobie wybitnej polskiej 
pisarki. Po części oficjalnej oraz wystąpie-
niu zaproszonych gości przyszedł czas na 
wspomnienia. Sylwetkę Zofii Kossak zapre-
zentowała Diana Pieczonka-Giec, Kierownik 
Muzeum im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich. 
Opowieściami o swojej babci podzieliła się 
z zebranymi wnuczka jednej z najwybitniej-
szych pisarek XX wieku i współzałożycielki 
„Żegoty”, Anna Fenby-Taylor.

W artystycznej części muzyczno-słownej 
wystąpili nauczyciele PSM w Cieszynie: Joan-
na Majcherczyk – wiolonczela oraz Dariusz 
Micorek – fortepian. Nie zabrakło również 
fragmentów twórczości Z. Kossak. Głów-
nym organizatorem uroczystości był Powiat 
Cieszyński we współpracy z Fundacją im. Z. 
Kossak oraz OPKiS w Brennej. 

Zofia Kossak-Szatkowska (1889-1968) 
– jedna z najwybitniejszych polskich pisarek 
ubiegłego wieku, współzałożycielka dwóch 
tajnych organizacji w okupowanej Polsce: Rady 
Pomocy Żydom Żegota i Frontu Odrodzenia 
Polski. Uhonorowana wieloma nagrodami 
literackimi, medalem „Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata” oraz tablicą pamiątkową 
w Jerozolimie. 

Pochodziła z rodu wybitnych malarzy i, 
kontynuując tradycję rodzinną, studiowała 
malarstwo w Warszawie, a potem rysunek 
w Genewie. W 1915 roku wyszła za mąż za 
Stefana Szczuckiego i zamieszkała z nim 
w Nowosielicy na Wołyniu. Tam w 1917 
roku przeszła wraz z rodziną okres krwa-
wych wystąpień chłopskich oraz piekło re-
wolucji bolszewickiej. Wspomnienia z tego 
czasu autorka spisała w powieści „Pożoga”, 
która była jej udanym debiutem literackim. 
Po śmierci męża autorka przeniosła się do 
rodziców i zamieszkała w Górkach Wielkich 
w 1932 roku. Tam też ponownie wyszła za 
mąż za oficera Zygmunta Szatkowskiego. 
W okresie międzywojennym w Górkach 
Wielkich powstały najwybitniejsze dzieła 
pisarki, m.in. książki dla dzieci i młodzieży 
(„Bursztyny, „Topsy i Lupus”, „Kłopoty Kac-
perka góreckiego skrzata”), utwory poświę-
cone Śląskowi (np. „Nieznany kraj”), a także 
opowieści hagiograficzne („Szaleńcy Boży”) 
i historyczne. Trylogia „Krzyżowcy”, „Król 
trędowaty”, „Bez oręża” przyniosła autor-
ce rozgłos i została przetłumaczona na 16 
języków. W roku 1932 pisarka została uho-
norowana nagrodą literacką województwa 
śląskiego, w 1936 otrzymała Złoty Wawrzyn 
Akademicki Polskiej Akademii Literatury, 
a w 1937 odznaczono ją Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

W 1939 roku opuściła Górki Wielkie i prze-
niosła się do Warszawy, gdzie zaangażowała 

się w działalność konspiracyjną i charytatyw-
ną. Razem z przyjaciółmi utworzyła Front 
Odrodzenia Polski i stanęła na jego czele, 
angażowała się również w redagowanie 
prasy podziemnej. Była współzałożycielką 
Rady Pomocy Żydom „Żegota” (po wojnie 
otrzymała za tę działalność medal „Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata”). W 1943 
została aresztowana i umieszczona w obo-
zie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, 
a w następnym roku została przewieziona 
do Warszawy, na Pawiak, gdzie skazano ją 
na śmierć, została jednak uwolniona dzięki 
staraniom władz podziemia. Wzięła czynny 
udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie 
wyemigrowała do Anglii, gdzie wraz z mę-
żem pracowała na farmie w Kornwalii. Tam 
kontynuowała pracę pisarską, na emigracji 
powstały m.in. utwory „Przymierze”, a tak-
że „Rok polski”, i cz. I „Dziedzictwa”. Na Za-
chodzie jej twórczość cieszyła się ogromną 
popularnością, powieść „Bez oręża” trafiła 
na szczyt zestawienia Book of the Month 
w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie 
w Polsce wszystkie dzieła autorki zosta-
ły objęte cenzurą w 1951 roku i nakazano 
wycofanie ich z bibliotek. W 1957 roku Zo-
fia Kossak-Szatkowska powróciła do kraju 
i ponownie osiadła w ukochanych Górkach 
Wielkich, gdzie spędziła ostatni okres swoje-
go życia. Została pochowana na tamtejszym 
cmentarzu obok ojca Tadeusza Kossaka 
i synka Julka Szczuckiego.

Wybitna pisarka, szczególna osobowość, 
prawdziwa patriotka. Pisała: „Kto jest bierny 
wobec zła, ten jest jego współuczestnikiem.” 
Władysław Bartoszewski, z którym współ-
działała w polskim podziemiu, powiedział 
o niej: „Gdybym nie spotkał Zofii Kossak, to 
żyłbym zapewne, bo z woli Bożej żyję długo, 
ale nie byłbym tym samym człowiekiem”. 

AB

W ósmą rocznicę
10 kwietnia, w ósmą rocznicę kata-

strofy smoleńskiej, złożono kwiaty pod 
tablicą pamiątkową, oddając hołd Pre-
zydentowi Rzeczpospolitej prof. Lecho-
wi Kaczyńskiemu i wszystkim poległym 
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Uroczystości odbyły się w Kościele św. 
Marii Magdaleny w Cieszynie. Po złożeniu 
kwiatów przez delegacje, w uroczystej Mszy 
św. udział wzięły między innymi władze 
miasta, powiatu, radni, nie zabrakło rów-
nież mieszkańców oraz gości. 

Bsk Reprezentacja miasta złożyła hołd ofiarom
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Z WIZYTĄ W RATUSZU 
Uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży spotkali się w Sali Sesyjnej cieszyńskiego 
Ratusza z Burmistrzem Cieszyna, Ryszardem Macurą. 

W tym roku Zespołu Szkół im. 
Władysława Szybińskiego 
w Cieszynie i szkoła partner-
ska Martin – von – Cochem – 

Gymnasium z Cochem obchodzą wspólnie 
10-lecie spotkań młodzieży. Od samego 
początku celem wymiany uczniowskiej 
jest popularyzowanie postawy otwar-
tości wobec ludzi innych narodowości 
poprzez poznanie codziennego życia 
oraz miejsca zamieszkania. W trakcie 
pobytu w Cieszynie stałym punktem 
wizyty jest spotkanie z gospodarzem 
miasta. Dodatkowo organizatorzy wy-
miany, wpisując się w obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
przygotowywali dla uczestników wymia-
ny prelekcję tematyczną, którą wygłosił 
przewodnik grupy Bogusław Francus.

Gości powitał Ryszard Macura Bur-
mistrz Cieszyna, składając podzięko-
wania na ręce organizatorów wymiany 
za pracę włożoną w organizację wyda-
rzenia. – Dla państwa to spory wysiłek, 

a dla nas wielka radość, że młodzież 
z Polski i Niemiec spotyka się ze sobą, 
wspólnie spędza czas, poznając swoje 
zwyczaje i dzieląc się doświadczeniem. 

Uczestnicy wymiany uwiecznili wizy-
tę w Cieszynie pamiątkowym zdjęciem 
wykonanym w Sali Sesyjnej cieszyńskie-

go Ratusza, o której opowiedział. przy 
okazji pobytu młodzieży w mieście, 
sam gospodarz. Nie zabrakło również 
pamiątek, które przygotował dla gości 
Urząd Miejski. 

Bsk

Lektury inaczej
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 

2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cie-
szynie lubią czytać, a zachęcają ich do 
tego niecodziennie sposoby omawia-
nia lektur szkolnych. Kreda i tablica 
odchodzą w niepamięć, a na stołach 
pojawiają się teczki, kolorowe kartki, 
pudełka i przybory plastyczne, bywa 
też tak, że lektura kończy się przed-
stawieniem przygotowanym dla ró-
wieśników.

Starsi uczniowie podczas lekcji tworzą 
lapbooki, budują miejsca akcji książek, 
zbierają skarby w pudełkach, a z dostęp-
nych materiałów kreują bohaterów lektur. 

Autorzy najlepszych lapbooków zostali 
nagrodzeni, a byli to: Maja Marchewska, 
Jakub Bagiński oraz Kamila Rudnik. Dla 
spragnionych rywalizacji szkoła przygo-
towała także konkurs, którym zachęciła 
spore grono czytelników do lektury Da-
lekiego rejsu Anny Onichimowskiej. To 
prawdziwa przygoda z książką, w której 
na podium stanęli: Kacper Staszewski, 
Izabela Jordan, Julia Frycz.

Nad wszystkim czuwało grono nauczycieli 
klas 1-3, polonistek oraz bibliotekarek. 

sP 2

„Mieszkam w Beskidach”
W dniu 10 kwietnia w auli Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Cieszynie odby-
ła się uroczystość wręczania nagród 
laureatom XXV Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego „Mieszkam 
w Beskidach”.

Konkurs, którego organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej, 
odbywał się pod patronatem Kuratora 
Śląskiego i Małopolskiego. Wzięło w nim 
udział około 7000 uczestników z placó-
wek oświatowych zarówno z Polski (m.in. 
z Lublina, Zamościa, Pruszcza Gdańskie-
go, Chełmna, całe pasmo Beskidów od 
Cieszyna po Nowy Sącz), jak i z zagra-
nicy - Czech, Słowacji i Ukrainy. Łącznie 
w konkursie uczestniczyło około 350 
placówek oświatowych i kulturalnych. 

Jury nagrodziło ponad 1300 uczestni-
ków, a 1000 otrzymało wyróżnienia. 
Wśród laureatów konkursu znaleźli się 
również uczniowie z cieszyńskich pla-
cówek oświatowych.

Lista nagrodzonych laureatów z cie-
szyńskich przedszkoli i szkół podstawo-
wych jest następująca:

Oliwia Tyc, Nadia Pietryczko, Alicja 
Kajzer, Maria Huczała, Maksymilian Bro-
żek, Martyna Waleczek, Jagoda Cholewa, 
Dominik Czyż, Julia Polok, Christopher 
Brooks, Kacper Kaprykowski, Sandra 
Kusiak, Julia Zębik, Natalia Ciosk, Alina 
Madzia, Filip Rybczyński, Julia Olszar, 
Gabriel Buczkowski, Wiktoria Nikiel, 
Laura Szczypka, Paulina Myrmus, Da-
mian Sobel, Kasandra Polok, Monika 
Krehut, Jakub Andrzejewski, Maja Szarek, 
Krzysztof Barcz, Karol Lubowicz, Nadia 
Czyż, Natalia Cholewa, Daniel Brzóska, 
Emilia Pniok. 

Wszystkim nagrodzonym uczniom 
serdecznie gratulujemy talentu, zaan-
gażowania i staranności, a pasjonatów 
sztuk plastycznych zapraszamy do wzięcia 
udziału w przyszłorocznym konkursie. 

Wydział kUltUry

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wymiany
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Iran i Izrael 
Biblioteka Miejska w Cieszynie 

serdecznie zaprasza na spotkania po-
dróżnicze. 25 kwietnia 2018 r. o godz. 
17.00 Halina Sikora przeniesie nas do 
współczesnego Iranu. W ciągu trzech 
tygodni przemierzyła go od Tehera-
nu aż po wyspę Keszm na południu. 
Miała okazję nie tylko zachwycić się 
perską architekturą i przyrodą, ale 
również, dzięki coach surfingowi, po-
znać mieszkających tam ludzi. Wiele 
swoich wrażeń utrwaliła na niezwy-
kłych fotografiach. 

Dzięki relacji Izabeli Kuli z podróży do 
Izraela pozostaniemy w gorących, egzo-
tycznych klimatach. Wielokulturowa Jero-
zolima, nowoczesny Tel Awiw, niezwykłe 
Morze Martwe, miasta zbudowane na 
pustyni i tysiące kilometrów gumowych 
rzek doprowadzających wodę pod każde 
drzewo. Oślepiające słońce, kamienie, 
popękana ziemia i ogrody botaniczne 
wyrastające nagle pośrodku jałowej pu-
styni. Państwo podzielone betonowym 
murem, szczycące się najlepszą armią 
świata, miejsce kultu trzech największych 
religii. Wyspa wśród arabskich krajów 
i kultury tak mała, że trudno ją znaleźć 
na mapie. Na odwiedzenie tego kraju 
o wielu twarzach zapraszamy 8 maja 
2018 r. o godz. 17.00. Prelekcje odbę-
dą się w sali konferencyjnej Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie.

BiBliOteka Miejska

NOWOŚCI W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
Kiedy przyroda bujnie budzi się 

do życia, przewrotnie proponujemy 
mroczne kryminały, które z całą pew-
nościa umilą nam wolny czas. 

W książce „Martwa jesteś piękna” 
nagradzanej brytyjskiej autorki Belindy 
Bauer śledzimy losy seryjnego morder-
cy i telewizyjnej reporterki. Wzajemnie 
są sobie potrzebni. On zabija ofiary, by 
w pełni żyć i pokazać swoje dzieło znisz-
czenia widowni, ona z kolei żyje z rela-
cjonowania cudzej zbrodni. Ryzykowna 
znajomość między dwójką bohaterów 
potęguje napięcie z każdym kolejnym 
rozdziałem. 

„Sekta powraca” to oferta dla fanów 
części pierwszej „Sekta z Wyspy Mgieł” 
i zachęta do poznania cyklu przez no-

wych czytelników. Skandynawski thriller 
psychologiczny Mariette Lindstein przed-
stawia dalsze losy uwolnionej z sekty 
Sofii Bauman. Wyzwolenie okazuje się 
symboliczne, a powrót do społeczeństwa 
trudny i niebezpieczny. Zemsta chary-
zmatycznego i przebiegłego guru sekty 
nadciąga z niepokojącą mocą. Powieść 
inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.

Miłośnikom innych gatunków przypo-
minamy, że Biblioteka Miejska w ostat-
nich tygodniach wzbogaciła swój zbiór 
także o inne nowości wydawnicze, np. 
„Chłopcy, których kocham” Anny Ciar-
kowskiej, zbiór poetyckich notatek 
o miłości, a także inspirujący poradnik 
„Coaching zdrowia” 

BiBliOteka Miejska
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SCENA COK W BROWARZE ZAMKOWYM CIESZYN ZAPRASZA 

ELECTRONIC VINYL NAJT
Kolejne wydarzenie muzyczne na 

naszej Scenie COK w piwnicy Browaru 
Zamkowego Cieszyn!

W house’owe klimaty za pośrednic-
twem winylowych krążków wprowadzą 
nas DJ Teddybear i DJ KRTL z kolekty-
wu Podaj Kabel.

Teddybear (Michał Wiśniowski) - czło-
nek rodziny Otake Records i wydzie-
dziczony syn Lemmy’ego z Motorhead 
po tym, jak zaprzedał duszę elektroni-
ce. After to jego czwarte imię. Drugie 
ma po ojcu, a na trzecie nie zgodziła 
się katechetka przy bierzmowaniu, 
twierdząc, że nie ma takiego świętego. 
Uwielbia grać wielogodzinne sety do 
białego rana. Swoja przygodę z DJ’ką 
rozpoczął w roku 2007 w lokalnych 
klubach w Cieszynie, skąd pochodzi, 
jako pełen energii samouk w sztuce 
miksowania. Obecnie ulubioną muzy-
ką słyszaną w jego setach są wszelkie 
odmiany house’u.

KRTL (Bartek Kartasiński)- DJ i pro-
motor z Cieszyna, za sterami od 2006 
r. Jeden z założycieli kolektywu Podaj 
Kabel, który animuje scenę klubową 
na Śląsku. Pomysłodawca projektu 

City Vibe, którego założeniem jest 
przeniesienie sztuki audiowizualnej 
do przestrzeni miejskich. Organizator 
tysiąca szalonych eventów, tych mniej-
szych i większych. Miał okazję dzielić 
scenę z czołówką polskiej sceny elek-
tronicznej. Muzyka, jaka przewija się 
w jego setach, to głęboka mieszanka 
house i funkowych brzmień zza oceanu.

21 kwietnia, godz. 20:00, sala Browaru 
Zamkowego Cieszyn. Bilety: 5 zł. 

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI
W programie dużo inteligentnego humoru, 
satyra, nowe piosenki. Poczucie humoru 
artysty pozostało bez zmian. Wszystko 
o kobietach, relacjach między kobietą 
a mężczyzną, o szczęściu. 
Andrzej Poniedzielski – satyryk, poeta, 
twórca teatralny, aktor, autor tekstów pio-
senek, m.in. dla Grzegorza Turnaua, Edyty 
Geppert, Anny Marii Jopek. Mistrz Mowy 
Polskiej, Ambasador Polszczyzny 2016.

15 maja, godz. 19:00, sala Browaru 
Zamkowego Cieszyn. Bilety: 55 zł.

SKALDOWIE AKUSTYCZNIE
Legendarny zespół Skaldowie w Cie-
szynie! „Kulig”, „Wszystko mi mówi, 
że mnie ktoś pokochał”, „Prześliczna 
wiolonczelistka”, „Medytacje wiejskiego 
listonosza” – kto nie zna tych hitów? Te 
i wiele więcej ponadczasowych piose-
nek zespołu usłyszymy w ramach ko-
lejnego koncertu w ramach Sceny COK 
w Browarze. Tylko w Cieszynie usłyszeć 
będzie można również premierowe 
piosenki z właśnie przygotowywanej 
nowej płyty zespołu. Tego nie można 
przegapić!

19 maja, godz. 20:00, sala Browaru 
Zamkowego Cieszyn. Bilety: 55 zł. 
 
 
Bilety  na koncerty Sceny COK do-
stępne w tymczasowym sekretaria-
cie COK na parterze cieszyńskiego 
Urzędu Miejskiego. Istnieje też możli-
wość rezerwacji biletów po przedpła-
cie na konto Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury. Dane do przelewu dostęp-
ne na stronie www.domnarodowy.
pl w zakładce „kontakt”. 
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10 LAT WSPÓLNEJ PLACÓWKI
Funkcjonariusze Wspólnej polsko-czeskiej placówki w Chotebuz, organizatorzy festiwalu „Kino 
na granicy” i Urząd Miejski w Cieszynie zapraszają na obchody 10-lecia istnienia wspólnej 
placówki czeskiej Policji i Straży Granicznej. Impreza odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku na 
Rynku w Cieszynie w godz. 10:00-12:00.

Międzynarodowa placówka służb 
mundurowych, której obsada 
składa się z funkcjonariuszy cze-
skiej i polskiej Policji, a także Stra-

ży Granicznej, została uruchomiona 10 lat 
temu w miejscowości Chotebuz. Do głów-
nych zadań placówki należy m.in. szybka 
wymiana informacji pomiędzy jednostkami 
województw przygranicznych zarówno po 
polskiej, jak i po czeskiej stronie, koordy-
nacja działań związanych ze zwalczaniem 
przestępczości transgranicznej. 

Głównym punktem obchodów będzie 
pokaz sprzętu i wyposażenia służb mun-
durowych Rzeczypospolitej i Republiki 
Czeskiej. Odwiedzający będą mieli okazję 
obejrzeć, jak wyglądają np. samochody spe-
cjalistyczne czeskiej i polskiej Policji, a także 
inny sprzęt, jakim posługują się służby. Do-
datkową atrakcją będzie występ Orkiestry 
Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. W programie przewi-
dziano także drobne upominki dla dzieci. 

AB

Jak dbać o oczy w wieku dojrzałym Otwarcie sezonu
Pogorszenie jakości widzenia wśród 

osób dojrzałych to powszechny problem. 
Nie znaczy to jednak, że osoby po 45. roku 
życia powinny biernie czekać, aż całkowicie 
stracą zdolność samodzielnego widzenia, 
istnieje bowiem wiele sposobów, dzięki 
którym mogą znacząco poprawić swój 
komfort w tym aspekcie życia. 

Higiena narządu wzroku zaczyna się od 
kształtowania dobrych nawyków. Dlatego 
też warto pamiętać, że pozornie banalne, 
codzienne czynności wykonywane regu-
larnie stanowią klucz do utrzymania oczu 

w zdrowiu. Duże znaczenie ma m.in. troska 
o odpowiednie nawilżenie oczu, gimnastyka 
mięśni oka, utrzymywanie odpowiedniego 
dystansu od monitorów i wyświetlaczy, 
a także zapewnienie właściwego oświe-
tlenia. O tym, w jaki sposób dbać o oczy, 
opowie dr n.med. Agata Plech, Ordynator 
Oddziału Okulistycznego Szpitala Śląskie-
go w Cieszynie. Spotkanie odbędzie się 24 
kwietnia o godz. 16.00 w sali konferencyj-
nej Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. 
Wstęp jest bezpłatny. 

szPital Śląski W cieszynie

Turystyczny Klub Kolarski PTTK „On-
draszek” w Cieszynie zaprasza na 52. 
otwarcie sezonu turystyki rowerowej. 
Inauguracyjna wycieczka odbędzie się 
22 kwietnia 2018 roku, miejscem zbiór-
ki będzie Fontanna św. Floriana na cie-
szyńskim rynku.

Zapisy rozpoczną się od godz. 09:30, 
opłata wpisowa będzie wynosić 5 zł. Start 
wycieczki zaplanowany jest na godzinę 10:00, 
trasa będzie przebiegała przez Cieszyn, Ka-
czyce i Zebrzydowice, podczas przejazdu 
zaplanowana jest przerwa z prelekcją na 
temat kopalni „Morcinek” w Kaczycach. 
Wycieczka będzie się kończyć na terenie 
parku zamkowego w Zebrzydowicach, gdzie 
na uczestników będzie czekało ognisko, 
kiełbaski do grillowania, herbata i kawa, 
a także inne atrakcje.

klUB rOWerOWy Ondraszek
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MY DAILY BLUES
Galeria „Przystanek Grafika” w Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie zaprasza na wystawę „My Daily Blues” Pavla 
Nogi. Wystawę można zwiedzać do 22 maja 2018 roku 
w godzinach otwarcia Muzeum.

Pavel Noga pracuje jako profesor 
nadzwyczajny na Uniwersytecie 
Tomasza Baty w Zlinie i na Uni-
wersytecie Masaryka w Brnie. 

Jest autorem wielu artykułów na temat 
projektowania graficznego w czeskich 
i słowackich specjalistycznych czaso-

pismach, a także książek: „Design on 
the Road”, „Plakat typograficzny” i kilku 
podręczników o typografii, systemach 
znaków graficznych i historii projektowa-
nia graficznego. Pavel Noga działa jako 
organizator i międzynarodowy kurator 
warsztatów projektowania graficznego 
i wystaw, zwłaszcza w projektach cze-
skich i polskich.

Pavel Noga ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych, Architektury i Projektowania 
w Pradze i Akademię Sztuk Pięknych 
i Projektowania w Bratysławie, gdzie 
uzyskał stopień profesora nadzwyczaj-
nego w 2013 r. Od czasu uzyskania stop-
nia magistra pracuje jako grafik i jest 
autorem różnorodnych projektów, od 
druku komercyjnego, poprzez okładki 
książek, po systemy oznakowań i iden-
tyfikacji wizualnej.

MUzeUM drUkarstWa

Cieszyn  
Darka Orszulika

Od 14 kwietnia do 14 czerwca w Ga-
lerii w Bramie, która mieści się na Cie-
szyńskiej Wenecji przy ul. Przykopa 17, 
prezentowana jest wystawa prac Da-
riusza Orszulika, malarza związanego 
z Cieszynem.

Ulubionym tematem obrazów artysty 
jest Cieszyńska Wenecja, prezentowana 
z różnych pespektyw i ilustrowana za po-
mocą różnych technik. „Malowanie zawsze 
było moją pasją i radością. Otaczająca mnie 
rzeczywistość w całej swojej złożoności 
nieustannie inspiruje mnie do malowania. 
W swoich obrazach, przedstawiających starą 
drewnianą architekturę Polski (…) staram 
się ukazać nieuchwytne, przemijające pięk-
no i mądrość budowniczych. Odkrywam 
w nich ulotne ciepło domowej atmosfe-
ry, coraz bardziej nieobecne w domach 
współczesnych Polaków” – Mówi artysta 
o swoich pracach. – „W swojej twórczości 
wykraczam poza pejzaż. Maluję również 
to, co jest, a czego nie widać.” Wystawa 
potrwa przez 2 miesiące, czynna jest co-
dziennie w godzinach 11:00-17:00, wstęp 
jest bezpłatny.

galeria W BraMieNoga

Rok Ireny Sendlerowej w Cieszynie
Z okazji tego, że rok 2018 został 

ogłoszony Rokiem Ireny Sendlero-
wej, Biblioteka Miejska w Cieszynie 
postanowiła uczcić jej pamięć, przy-
gotowując spektakl pt. „Listy w butel-
ce – opowieść o Irenie Sendlerowej”. 
Przedstawienie odbędzie się  w dniu 
16 maja br. o godz. 13.00 w Teatrze im. 
A. Mickiewicza w Cieszynie.

Zaraz po spektaklu na scenie Teatru 
odbędzie się spotkanie z Janiną Zgrzemb-
ską, córką Ireny Sendlerowej, Elżbietą 
Ficowską, która została jako dziecko oca-
lona z warszawskiego getta oraz Anną 
Czerwińską-Rydel, autorką książki „Listy 
w butelce”. Moderatorką spotkania będzie 
dr Joanna Jurgała-Jureczka. Wydarzenie 
skierowane jest do uczniów klas piątych, 
szóstych i siódmych szkół podstawowych. 
Nauczycieli chętnych do wzięcia udziału 
w przedsięwzięciu prosimy o zgłaszanie 
klas (liczby uczniów) w Oddziale dla dzieci 
Biblioteki Miejskiej, bądź pod numerem 
telefonu 33 8520710 w. 15 lub 16. Udział 
w spektaklu jest bezpłatny. 

BiBliOteka Miejska

INFORMACJA SMS
Aktywuj na www.cieszyn.pl
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ZAOLZIE 
POTRAFI

21 kwietnia o godz.17:00 w ośrodku 
kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszy-
nie odbędzie się 7. edycja talk show 
„Zaolzie Potrafi”, podczas której bę-
dzie się można spotkać z ciekawymi 
postaciami pochodzącymi z polskiej 
mniejszości na Zaolziu.

 Gośćmi będą Renata Górecka (miss 
Czechosłowacji z 1990 roku, dyrektor 
Czeskiego Centrum Kultury w Warsza-
wie), Ewa Szczerbová (społeczniczka, 
autorka artykułów pisanych gwarą), 
Bronisław Liberda (człowiek wielu za-
wodów i pasji: malarz, grafik, ilustrator, 
scenograf, muzyk) i Roman Madecki 
(polonista i bohemista, tłumacz, au-
tor dziesiątek prac). Spotkaniu towa-
rzyszył będzie program artystyczny 
z występem fortepianowym, wokalnym 
i stand-upem, a także bogaty program 
towarzyszący, podczas którego będzie 
można m.in. spróbować najróżniej-
szych herbatek ziołowych, zapoznać się 
z ofertą Akademii Handlowej w Czeskim 
Cieszynie, obejrzeć obrazy uczniów 
Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cie-
szynie. Organizatorzy oferują również 
bufet, który będzie czynny od godz. 
16:00. Bilety w cenie 100 CZK można 
zamawiać telefonicznie pod numerem 
777 808 933 lub mailowo: zaolzie.po-
trafi@gmail.com. Wszystkie szczegóły 
dostępne są na stronie internetowej 
www.zaolziepotrafi.cz.

Org.

Najpiękniejsze magnolie kwitną w Cieszynie
Cieszyńskie magnolie od lat sta-

nowią jedną z ciekawszych atrakcji 
turystycznych Cieszyna wiosną. 

Sprowadzone do miasta za sprawą 
ks. Jana Leopolda Szersznika ok. 1800 
roku, upowszechniły się pod koniec 
XIX w. jako ozdoby cieszyńskich ogro-
dów podmiejskich. Przez lata magnolia 
w ogrodzie stanowiła oznakę prestiżu 
i statusu majątkowego. Niedzielne po-
południe to idealna pora, aby udać się 
na spacer ich szlakiem. 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego zapra-
sza na Spacer Magnoliowy 22 kwietnia 
2018. Zbiórka o godzinie 15.00 na Placu 
Kościelnym koło Kościoła Jezusowego. 
Przewodnikiem będzie Mariusz Makowski, 
kustosz Muzeum Śląska Cieszyńskiego

MUzeUM Śląska cieszyńskiegO
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O JEDYNEJ TAKIEJ ULICZCE
Żony, matki, córki, studentki, właścicielki firm, działaczki polityczne, aktywistki społeczne, 
obywatelki… Cechowała je odwaga i nowatorskie myślenie. Podejmowały rewolucyjne wyzwania, 
nie wahały się zabierać głos, kreowały nową rzeczywistość i wyprzedzały epokę.  Mowa 
o bohaterkach wystawy „Obywatelki. Kobiety Śląska Cieszyńskiego”, której prezentacja w Zamku 
Cieszyn dobiega końca. 

Ostatnim akcentem będzie odsłonię-
cie na Uliczce Cieszyńskich Kobiet 
dwóch nowych lamp upamiętnia-
jących Dorotę Kłuszyńską i Marię 

Sojkową, członkinie Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego, pierwszego lokalnego rządu 
na ziemiach polskich. Trzecią z członkiń była 
Zofia Kirkor-Kiedroniowa, która już ma swoją 
lampę na Uliczce. Zapraszamy w niedzielę, 
22 kwietnia o godz. 15.00. Po uroczystości 
symbolicznego odsłonięcia nowych lamp / 
pomników będzie można zwiedzić wystawę, 
po której oprowadzi Władysława Magiera, 
historyk,  autorka cyklu „Cieszyński Szlak 
Kobiet”, współinicjatorka stworzenia Uliczki 
Cieszyńskich Kobiet.

O JEDYNEJ TAKIEJ ULICZCE 

Uliczka Cieszyńskich Kobiet  pojawiła 
się na Wzgórzu Zamkowym w 2010 roku 
(druga część w 2013 roku) z inicjatywy 
Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatyw-
nych przy współudziale Zamku Cieszyn. 
Powstała, by zaznaczyć rolę i miejsce 
kobiet, które tworzyły niecodzienność 
i  codzienność Cieszyna. Ich nazwiska 
przypominają minimalistyczne lampy/
pomniki. W gronie tym znalazły się:  Nina 
Górniak, Marianna Górniak-Cienciałowa, 
Zofia Leitner i  Józefina Białkowa, Zofia 
Kirkor-Kiedroniowa, Emilia Kołder, Jani-
na Marcinkowa, Stefania Michejdowa , 
Ewa Milerska, Helena Molak, Łucja Ma-

ria Monne, Agnieszka Pilchowa, Anna 
Rucka, Władysława Sikora, Anna Szalbot 
(Rachela), Helena Tichy, Gabriela von 
Thun-Hohenstein. Uliczka wzbogaci się 
o dwie nowe lampy dedykowane Marii 
Sojkowej oraz Dorocie Kłuszyńskiej.  Maria 
Sojkowa (1875-1944) całe życie mieszkała 
w Trzyńcu – Oldrzychowicach, a do Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego we-
szła jako członkini zarządu Związku Ślą-
skich Katolików. Należała do założycielek 
i aktywnie działała w Polskim Związku 
Niewiast Katolickich. Na spotkaniach oraz 
wiecach, zawsze ubrana w strój cieszyń-
ski, agitowała za przyłączeniem Śląska 
Cieszyńskiego do Polski. Z kolei Dorota 
Kłuszyńska (1874 -1952) do Rady Naro-
dowej Księstwa Cieszyńskiego weszła 
jako aktywna działaczka Polskiej Partii 
Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego. Walczyła o przyłączenie 
Śląska do Macierzy. Od 1911 organizo-
wała na Śląsku Cieszyńskim obchody 
dnia kobiet, gdzie walczono o ich prawa 
wyborcze, redagowała też „Głos Kobiet”.  
W okresie międzywojennym zasiadała 
przez ponad 10 lat w senacie, gdzie z ra-
mienia PPS zabiegała o ustawowe gwa-
rancje praw socjalnych kobiet i ochronę 
macierzyństwa. Działała w społecznym 
ruchu walki z alkoholizmem, Robotniczym 
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci i wielu 
innych organizacjach.

zaMek cieszyn

Historia czeskiego dizajnu. Od kubizmu do XXI wieku.
Na wystawie można zobaczyć zbiór 

ikon czeskiego dizajnu – przedmiotów, 
które nie straciły nic ze swojej atrak-
cyjności i nadal są produkowane lub 
ich produkcja została wznowiona, udo-
wadniając ich ponadczasową wartość.  
Pretekstem, by spojrzeć na dzieje kraju 
i jego mieszkańców przez pryzmat pro-
jektowania, stały się obchody 100-lecia 
powstania Czechosłowacji.

W światowej historii sztuki czeski di-
zajn zapisał kilka rozdziałów, w szczegól-
ności odcisnął ślad w okresie kubizmu, 
a później na Światowej Wystawie Expo 
58.  Czeskie wzornictwo to kombinacja 
doskonałej jakości wykonania z pomy-

słowym wykorzystaniem tradycyjnych 
materiałów. Organizatorem wystawy, 
pokazywanej w Zamku Cieszyn, jest Cze-
skie centrum (Česká centra) – instytucja 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaj-
mująca się promocją Republiki Czeskiej za 
granicą. Partnerem wystawy jest Muzeum 
Sztuki Dekoracyjnej w Pradze (Umělec-
koprůmyslové museum v Praze), które 
wydało publikację „Dizajn na ziemiach 
czeskich 1900-2000”, będącą pierwszym 
tak kompleksowym podsumowaniem stu-
lecia czeskiego projektowania. „Historia 
czeskiego dizajnu. Od kubizmu do XXI 
wieku” będzie prezentowana w Zamku 
od 28.04 do 11.05.2018. Wernisaż, któ-

ry zaplanowano na 28 kwietnia o 16.00, 
będzie towarzyszył 20. edycji Przeglądu 
Filmowego „Kino na Granicy”.  

zaMek cieszyn

Uliczka Cieszynskich Kobiet
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UCHWAŁA NR XLIII/434/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA Z DNIA 28 MARCA 2018 R.

w sprawie podziału Gminy Cieszyn 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wy-
bieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 
z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 19 pkt 
1ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesach wybie-
rania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 
418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst 
jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 15 z późn. 
zm.) - działając na wniosek Burmistrza 
Miasta Cieszyna

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co 
następuje:
§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej Cieszyna 
dokonuje się podziału Gminy Cieszyn na 
4 okręgi wyborcze, ustala się
ich granice i numery oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu wybor-
czym w sposób określony
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Na ustalony podział Gminy Cieszyn 
na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie 
co najmniej 15, przysługuje
prawo wniesienia skargi do Komisarza 
Wyborczego w Bielsku-Białej w terminie 
5 dni od daty podania niniejszej
uchwały do publicznej wiadomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały 
przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie 
Śląskiemu i Komisarzowi

Wyborczemu w Bielsku-Białej.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie i w
„Wiadomościach Ratuszowych” oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie przy ulicy
Rynek 1 - Ratusz.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/231/12 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 wrze-
śnia 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym
okręgu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

PrzeWOdnicząca rady Miejskiej cieszyna

Mgr inż. gaBriela staszkieWicz

1. Liczba mieszkańców Gminy Cieszyn według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku: 32543
2. Liczba wybieranych radych: 21
3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 1549,6667

Numer
okręgu Granice okręgu 

Liczba radnych
wybieranych 

w okręgu

1

Akacjowa, Alojzego Milaty, Bażancia, Bielska (nr nieparzyste od 47 do 99, na parzyste od 40 do 94), Borsucza, Bukowa, Cegielniana, 
Chabrów, Chemików, Cicha, Czarny Chodnik (od nr 2 do nr 3), Dworcowa, Działkowa, Dzika, Fiołków, Franciszka Barteczka, Frysztacka 

(nr nieparzyste od 145A do końca, nr parzyste od 194 do końca), Gajowa, Goździków, Graniczna, Hażlaska (od nr 81 do końca), Helmuta 
Kajzara, Hieronima Przepilińskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego (nr nieparzyste od 3 do 35, nr parzyste od 6 do 54), 

Irysów, Jabłonna, Jałowcowa, Jaskrów, Jelenia, Jeżowa, Juliana Przybosia, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jodłowa, Katowicka (od nr 43 do 
końca), Kazimierza Brodzińskiego, Klemensa Matusiaka, Kłosów, Kornela Filipowicza, Kościelna, Kręta, Krokusów, Królicza, Leopolda 
Staffa, Leśna, Letnia, Lisia, Ludwika Skrzypka, Łagodna, Łanowa, Majowa, Makowa, Mała, Marii Konopnickiej, Miedziana, Miodowa, 

Mokra, Motokrosowa, Mysia, Narcyzów, Nasturcji, Nikła, Osiedlowa, Owocowa, Pawła Bobka, Pawła Hulki-Laskowskiego, Pikiety, Pod 
Skałką, Powstańców Śląskich, Północna, Pszenna, Romana Dyboskiego, Rudowska, Sarnia, Skośna, Stanisława Staszica, Stawowa, 

Stokrotek, Szarotka, Świętego Jana Sarkandra, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Tulipanów, Wiejska, Wierzbowa, Wietrzna, Wiewiórcza, 
Wilcza, Wojciecha Bogusławskiego, Wrzosów, Zaciszna, Zadworna, Zagrodowa, Zajęcza, Zamarska, Zielona, Złota, Żniwna
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Aleja Piastowska, Bednarska, Czytelni Ludowej, Dojazdowa, Dolna, Folwarczna, Fryderyka Chopina, Frysztacka (nr nieparzyste od 
1 do 115, nr parzyste od 2 do 104), Gminna, Gołębia, Górny Chodnik, Gruntowa, Hażlaska (nr od 2 do 80), Hilarego Filasiewicza, 

Jakuba Singera, Jana Gawlasa, Jana Heczki, Juliana Tuwima, Juliusza Ligonia, Kamienna, Karola Hławiczki, Karola Szymanowskiego, 
Krzywa, ks. Antoniego Janusza, Katowicka (od nr 1 do nr 37), Liburnia, Ładna, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Macierzy Szkolnej, Mała Łąka, 

Mieczysława Karłowicza, Mikołaja Kopernika, Motelowa, Mostowa, Nad Olzą, Nestora Bucewicza, Partyzantów, Pawła Dombke, 
Piękna, płk Gwido Langera, Polna, Poprzeczna, Radosna, Rzeźnicza, Skrajna, Słoneczna, Stanisława Moniuszki, Sportowa, Stokowa, 

św. Jerzego, Wałowa, Wesoła, Węgielna, Wysoka, Zakątek

5
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3 Maja, Adolfa „Bolko” Kantora, Aleja Jana Łyska, Aleja Jana Raszki, Aleja Oswalda Madeckiego, Aleksandra Fredry, Andrzeja 
Szewczyka, Benedyktyńska, Bielska (od nr 1A do nr 45), Błogocka, Bobrecka, Bolesława Chrobrego, Bolesława Limanowskiego, 
Bolesława Prusa, Bóżnicza, Browarna, Czarny Chodnik (nr 21), dra Jana Michejdy, Dworkowa, Feliksa Hajduka, Garncarska, gen. 
Władysława Sikorskiego, Głęboka, Górna, Górny Rynek, Henryka Jordana, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Kraszewskiego, Jana 

Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Jana Kubisza, Jana Matejki, Jarosława Dąbrowskiego, Jerzego Cienciały, Józefa Kiedronia, Józefa 
Zaleskiego, Karola Miarki, Kasztanowa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kolejowa, Kominiarska, ks. Ignacego Świeżego, Legionu 

Śląskiego, Leopolda Jana Szersznika, Lipowa, Ludwika Kluckiego, Łowiecka, Mennicza, Młyńska Brama, Myśliwska, Na Wzgórzu (nr 2), 
Nowe Miasto, Ogrodowa, Pawła Stalmacha, Plac Dominikański, Plac Józefa Poniatowskiego, Plac Juliusza Słowackiego, Plac Kościelny, 
Plac ks. Józefa Londzina, Plac św. Krzyża, Plac Teatralny, Plac Wolności, Pochyła, Pokoju, Przechodnia, Przykopa, Ptasia, Ratuszowa, 

Rynek, Schodowa, Sejmowa, Solna, Spadowa, Spokojna, Srebrna, Stary Targ, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, 
Stroma, Szeroka, Śrutarska, Tadeusza Regera, Towarowa, Trzech Braci, Wacława Olszaka, Władysława Orkana, Władysława 
Reymonta, Władysława Szybińskiego, Wojciecha Korfantego, Wojska Polskiego, Wyższa Brama, Zamkowa, Żwirki i Wigury
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Adama Mickiewicza, Beskidzka, Bielska (nr nieparzyste od 105 do końca, nr parzyste od 96 do końca), Bociania, bp. Franciszka 
Śniegonia, Braci Miłosiernych, Chłodna, Czereśniowa, Dębowa, Długa, Dobra, Elizy Orzeszkowej, Franciszka Popiołka, Generała 

Józefa Hallera, Gospodarska, Gustawa Morcinka, Ignacego Paderewskiego (nr nieparzyste od 37 do 43), Harcerska, Jaskółcza, Jasna, 
Jastrzębia, Jaworowa, Karola Stryi, Kątowa, Kępna, Krańcowa, Kresowa, Krótka, Krucza, ks. Jerzego Trzanowskiego, ks. Rudolfa 

Tomanka, Kukułcza, Kwiatowa, Ludwika Brożka, Łabędzia, Miła, Mleczna, Morelowa, Na Wzgórzu (bez nr 2), Odległa, Olchowa, Orla, 
Orzechowa, Otwarta, Piesza, Pograniczna, Południowa, Prosta, Przepiórcza, Puńcowska, Rajska, Rolna, Równa, Sadowa, Sienna, 
Słowicza, Sokola, Sosnowa, Sowia, Spacerowa, Spółdzielcza, Strzelców Podhalańskich, Śnieżna, Tysiąclecia, Ustrońska, Wąska, 

Widokowa, Wielodroga, Wiktora Kargera, Wiosenna, Wiślańska, Wiśniowa, Wronia, Zofii Kossak- Szatkowskiej, Żurawia

6

PODZIAŁ GMINY CIESZYN NA OKRĘGI WYBORCZE

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/434/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r.
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OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Cieszyna. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
Z 2017, poz.1073 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską Cieszyna uchwały Nr XXVI/248/16 z dnia 27 października 2016 
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w re-
jonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargera.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, 
43-400 Cieszyn, Rynek 1 w terminie do dnia 11 maja 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

BUrMistrz Miasta cieszyna 
ryszard MacUra

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE  
DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, 
w  trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy: lokal 
mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Śniegonia 2 w Cieszy-
nie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku 
w 6602/70285 części. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
został wywieszony 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 3 kwietnia 2018 r. do dnia 24 kwietnia 2018 r.

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka 
nr 154 obr. 68 o pow. 0,2751 ha, obj. KW Nr BB1C/00051144/1 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie, położonej przy ul. Ładnej 39 w Cieszynie. 
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 26 
kwietnia 2018 r. w godzinach od 1000 do 1030. Cena wywoław-
cza nieruchomości wynosi 165.000,- zł. Sprzedaż 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 7 maja 2018 r. w sali nr 126 Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pie-
niężnej wadium w wysokości 10.000,- zł. Wadium należy wnieść 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2018 r. przelewem 
na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 
44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium 
uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie.
Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje 
się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6), gdzie również moż-
na uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu, tel. 
33 4794 230 lub 33 4794 232. Ogłoszenia o przetargach w pełnej 
treści zostały zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cie-
szyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
(Rynek 1, I piętro).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, tel. 33 4794 230 
lub 33 4794 232.

LOKALE PRZEZNACZONE NA NAJEM
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że 
przeznacza do najmu wolne lokale mieszkalne położone w Cieszynie:

1) przy ul. Frysztackiej nr 40 o powierzchni 27.00 m2,
2) przy ul. Michejdy nr 17/3 o powierzchni 38.36 m2,
3) przy Rynku nr 16/5 o powierzchni 75.85 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 Budyn-
ków Miejskich w Cieszy-nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz 
umieszczone na stronach internetowych Zakładu: www.zbm.cieszyn.
pl oraz bip.um.cieszyn.pl, zakładka „Jednostki Organizacyjne”, katalog 
„Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miej-
skich w Cieszynie 
Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 338511886.

“ UWAŻAJ PRZEDSIĘBIORCO - KOSZTY ZA 
OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCI ”

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminie zapłaty w transakcjach han-
dlowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 684) określa szczególne uprawnienia 
wierzyciela i obowiązki dłużnika związane z terminami zapłaty.
W art. 10 ustawy o terminach w transakcjach handlowych ustawo-
dawca przewidział sankcję finansową dla niesolidnych kontrahentów 
transakcji handlowych. Wierzycielowi , od dnia nabycia uprawnienia 
do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, 
przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro 
przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez 
NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej 
rekompensatę za koszty odzyskania należności.
Przepisy ustawy o terminach w transakcjach handlowych dotyczą 
zgodnie z art. 2 powyższej ustawy następujących stron:

przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej,

podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 3 usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej,

osób wykonujących wolny zawód,
oddziałów i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
zagranicznych przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ustawy 

o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości 
przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfe-
deracji Szwajcarskiej.

Przepisy ustawy nie mają natomiast zastosowania do:
długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie 

przepisów Prawo upadłościowe,
umów, na podstawie których wykonywane są czynności bankowe 

w rozumieniu art.5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora 

finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
dostaw i usług, do których stosuje się art. 346 ust. 1 lit. B Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU
Urząd Miejski w Cieszynie informuje, że w dniu 22 kwietnia 

br. Cieszyn gościł będzie uczestników biegów ulicznych „10. CIE-
SZYŃSKIEGO FORTUNA BIEGU”. Start umiejscowiony będzie na 
kąpielisku miejskim, następnie trasa będzie miała następujący 
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przebieg: Al. J. Łyska - ul. Przykopa do ul. Zamkowej - ul. Zamkowa 
do Mostu Przyjaźni - ulicami Czeskiego Cieszyna do Mostu Spor-
towego - wzdłuż al. J. Łyska do kempingu „OLZA” - przez parking 
„Pod Wałką” – Al. J. Łyska do stadionu MOSiR, gdzie usytuowana 
będzie meta. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 10.00. 
W związku z powyższym informujemy o czasowym wyłączeniu 
z ruchu kołowego odcinka Al. J. Łyska od kempingu „Olza” do 
Mostu Wolności w godz. 8.30 – 13.30, Mostu Wolności w godz. 
9.30 – 13.30, części Al. J. Łyska od Mostu Wolności do ul. Przyko-
pa, fragmentu ul. Przykopa od Al. J. Łyska do ul. Zamkowej, frag-
mentu ul. Zamkowej od wylotu ul. Przykopa do Mostu Przyjaźni, 
a także całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego Mostu Przyjaźni 
w godz. 11.30 – 13.30.

Ograniczenia powyższe zostały ustalone w porozumieniu z Po-
licją, Strażą Graniczną i odpowiednimi służbami miejskimi. Na czas 
trwania imprez sportowych prosimy o korzystanie z objazdów. Za 
powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

INFORMACJA W SPRAWIE PADŁYCH ZWIERZĄT 
(DLA WŁAŚCICIELI/ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI)

Straż Miejska informuje, że Gmina Cieszyn, realizując obowiązki 
wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 15 (gminy zapewniają zbieranie, trans-
port i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części 
oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność 
w tym zakresie), zawarła umowę z Firmą Handlową Beata Kowalczyk, 
prowadzącą Schronisko dla zwierząt „AZYL” w Cieszynie na świad-
czenie usług zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych, znajdujących 
się na nieruchomościach  i drogach zarządzanych przez jednostki 
organizacyjne Miasta Cieszyna. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 
2018 r, a nadzór nad jej realizacją został powierzony Straży Miej-
skiej w Cieszynie. 

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

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

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

Zgodnie z art. 50 pkt 2) w/w ustawy, kto wbrew obowiązkom, o któ-
rych mowa w art. 22 ust. 1 i 2, nie przestrzega wymagań higienicz-
no-sanitarnych, podlega karze grzywny.

NABÓR DO PRACY W MZD
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza nabór na stanowisko majstra 
w Dziale Wykonawstwa Drogowego. Miejsce pracy: miasto Cieszyn.
Ogólny zakres obowiązków na tym stanowisku:

realizacja i nadzór nad robotami drogowymi realizowany przez 
Dział Wykonawstwa Drogowego w zakresie remontów i całorocznego 
utrzymania dróg Cieszyna,

realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego, 
wprowadzanie ograniczeń, objazdów i zmian w ruchu drogowym 

na podstawie opracowanych projektów organizacji ruchu,
koordynowanie, prowadzenie i nadzór przy pracach związanych z or-

ganizacją imprez masowych i niemasowych na terenie miasta Cieszyna.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
wiek do 40 lat,
prawo jazdy,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
wykształcenie minimum średnie, zawodowe o preferowanym 

kierunku budownictwo i w specjalności drogowej,
doświadczenie zawodowe, praca w zawodzie min. 5lat.
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie gwarantuje kandydatowi po okre-

sie próbnym stabilną pracę, świadczenia socjalne i wynagrodzenie 
wynikające z regulaminu pracy.

Podanie zawierające dane kandydata i opis przebiegu dotychcza-
sowej pracy zawodowej należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Za-
rządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43 – 400 Cieszyn, pokój 203, 
e-mail: mzdcieszyn.pl do 27 kwietnia 2018 roku. 

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z warunkami i nabo-
rem pracownika można uzyskać w Dziale Wykonawstwa Drogowego 
Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, tel. 033 85 82 890, wewn. 113.

ZAWIADOMIENIE
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uprzejmie 

informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 684) wierzycielowi, od dnia nabycia upraw-
nienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rów-
nowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego 
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego 
dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekom-
pensatę za koszty odzyskiwania należności. Oprócz ww. kwoty 
wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wyso-
kości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyż-
szających tę kwotę.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
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, Budynek 
Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego (wej-
ście A3), w dniach:
poniedziałek, wtorek:             13:00 – 17:00
środa, czwartek:              15:00 – 19:00
piątek:                 8:00 – 12:00

Proponujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź osobistą 
w punkcie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9:00 do 12:00 pod numerem telefonu: (33) 445 70 11.

stOWarzyszenie na rzecz integracji trianOn Pl

INFORMACJA O ZMIANIE ORGANIZACJI 
RUCHU

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie informuje, że w związku z prowadzonymi 
przez stronę czeską robotami remontowymi dróg na terenie Czeskiego 
Cieszyna od dnia 1 maja do 31 sierpnia 2018 roku zamknięty będzie dla 
ruchu kołowego most „Przyjaźni” w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie. 
Dojazd do Republiki Czeskiej dalej będzie możliwy mostem „Wolności” 
w ciągu ul. 3 Maja oraz drogą krajową S 52 w Cieszynie-Boguszowicach.
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

20.04, g. 19:30 Retransmisja 
z Teatru Bolszoj w Moskwie: Giselle 
– balet

20-26.04, g. 15:15 Luis i Obcy – dub-
bing (animowany/familijny), Niem./
Luks./Dania, b.o.

20-26.04, g. 17:00 Player One – dub-
bing (science fiction), USA, 12

21-25.04, g. 19:30 Czas mroku – 
napisy (biograficzny/historyczny), 
Anglia/USA, 13

27.04-03.05 Przegląd Filmowy „Kino 
na Granicy”

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

20.04, g. 11:00 Jubileusz 70-lecia 
działalności Elektrometal S.A. w Cie-
szynie

22.04, g. 16:00 20-lecie Euroregionu 
Śląsk Cieszyński

24.04, g. 16:30 Koncert uczniów 
PSM I i II stopnia w Cieszynie

25.04, g. 09:00 Oferta specjalna dla 
młodzieży: „Zemsta”

27.04-03.05 Przegląd Filmowy „Kino 
na Granicy”

28.04, g. 17:30 Mayday – Scena Pol-
ska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie

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

20.04, g. 14:00 Robotyka i progra-
mowanie

23.04, g. 10:00 Angielski dla seniora 
55+

23.04, g. 10:00 Kurs komputerowy 
e-mocni

24.04, g. 15:30 Biblioteczny Ręko-
dzielnik

25.05, g. 09:00 Kurs komputerowy 
dla seniorów UTW

25.05, g. 11:30 Kurs komputerowy 
dla seniorów UTW

27.04, g. 14:00 Robotyka i progra-
mowanie

30.04, g. 10:00 Angielski dla seniora 
55+

30.04, g. 10:00 Kurs komputerowy 
e-mocni

02.05, g. 09:00 Kurs komputerowy 
dla seniorów UTW

02.05, g. 11:30 Kurs komputerowy 
dla seniorów UTW 
 

 

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

21.04, g. 20:00 Scena COK na Bro-
warze, Electronic Vinyl Najt, Browar 
Zamkowy Cieszyn

23.04, g. 15:00 Szkółka szachowa 
dla dzieci, SP1

23.04, g. 16:00 Mażoretki – próba 
zespołu, SP2

24.04, g. 16:00 Pracownia ceramiki 
dla dzieci, Zamek Cieszyn

24.04, g. 18:00 Amatorska Grupa 
Gitarowa, Anielski Młyn

25.04, g. 16:00 Hip hop dla dzieci, 
Schronisko Młodzieżowe

25.04, g. 16:00 Pracownia malar-
stwa i rysunku, UŚ

26.04, g. 15:30 Zajęcia teatralne dla 
dzieci, Piwniczka „Pod Aniołami”

26.04, g. 17:00 Scena Otwarta – za-
jęcia teatralne dla młodzieży i doro-
słych, Piwniczka Pod Aniołami

27.04, g. 10:00 Rusz się seniorze! 
Schronisko Młodzieżowe

27.04, g. 11:00 Zamotane latino, 
KaSS „Strelnice”

27.04, g. 17:00 Orkiestra Dęta Cie-
szynianka – próba zespołu, Schroni-
sko Młodzieżowe

30.04, g. 16:00 Fresh Kids & Dolarki, 
Schronisko Młodzieżowe

30.04, g. 19:15 FIT JOGA, Schronisko 
Młodzieżówe

03.05 Obchody Święta Konstytucji 3 
Maja (szczegóły na plakatach) Rynek, 
kościół pw. Św. Marii Magdaleny

04.05, g. 16:00 Taniec Żydowski, 
Klezmer – próba zespołu (od 18.00), 
Schronisko Młodzieżowe

06.05, g. 8:00 Targi Staroci, Rynek
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ZAMEK CIESZYN
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

22.04.2018, g. 15:00 Odsłonięcie 
lamp Doroty Kłuszyńskiej i Marii Soj-
kowej, Uliczka Cieszyńskich Kobiet na 
Wzgórzu Zamkowym

do 22.04.2018 Obywatelki. Kobiety 
Śląska Cieszyńskiego dla Niepodle-
głej, Zamek Cieszyn, sala wystawowa, 
budynek A, Oranżeria

28.04–11.05.2018 Historia czeskie-
go dizajnu. Od kubizmu do XXI wieku, 
Zamek Cieszyn

Punkt Informacji Turystycznej 
czynny wt.-ndz.: 10:00–18:00

Sklep Zamku Cieszyn (w Oranżerii): 
czynny wt.-ndz.: 10:00–18:00

Wieża Piastowska i Rotunda św. 
Mikołaja i św. Wacława: czynne 
codziennie: styczeń, luty, listopad, 
grudzień: godz. 9.00-16.00

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

Do 22.06 Sto książek na stulecie 
odzyskania niepodległości

27.04, g. 17:00 Kronikarz, bibliofil, 
folklorysta – spuścizna Henryka Trza-
skalika w zbiorach Książnicy Cieszyń-
skiej. Prezentacja Haliny Morawiec 
z cyklu „Cymelia i osobliwości ze 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”

MUZEUM      
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 33 8511630

Czynne: wt.-pt. 10:00-16:00. W se-
zonie turystycznym (maj-wrzesień) 
również w soboty i niedziele: 14.00-
18.00. Zwiedzanie i udział w warsz-
tatach graficznych, introligatorskich 
i typograficznych dla grup w każdym 
dniu tygodnia po uzgodnieniu ter-
minu: 696 652 114 lub osobiście. Na 
indywidualne zwiedzanie zapraszamy 
o pełnych godzinach.

Do 22.05 Pavel Noga „My Daily Blu-
es” – Galeria „Przystanek Grafika”

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

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

25.04, g. 17:00 Spotkanie szerszni-
kowskie – Diana Pieczonka-Giec, Górki 
Wielkie – Zofii Kossak miejsce na ziemi

Do 29.04 Hej, hej, ułani, malowane 
dzieci… Malarstwo Feliksa Franicia 
(1871-1937) 
 
 

OCKIR
20.04, g. 17:00 „ŚWIECE ŻELOWE” – 

warsztaty dla dzieci i rodziców, wstęp – 
10 zł, zapisy w OCKiR, tel. 536 050 906

23.04, g. 17:00 Spotkanie w plene-
rze - wycieczka do Browaru Zamko-
wego Browar Cieszyn w Cieszynie 
w ramach spotkań sekcji nauki i tech-
niki,  bliższe informacje w UTW (org. 
UTW, OCKiR, SITPChem)

MUZEUM PUŁKU
STRZELCÓW P.
Bezpłatne zwiedzanie muzeum 

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

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

20-22.04, g. 12-22 Rynek Smaków 
Cieszyn. Wiosenny zlod foodtracków
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WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9,  
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  
Konsultacyjn-Informacyjny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19

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

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

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

Klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości  
pon., czw., pt. 16.00–20.00  
i wt., śr. 11.00–15.00: 33 852 40 00

GRUPA AA „DROMADER” -
 Mitingi AA - Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3,  
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 lub 112  
Policja: tel. 997 lub 112  
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
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. 33 854 92 00, 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
Zespół redakcyjny:  
Barbara Stelmach-Kubaszczyk, Anna Żertka-Bednarek,
Damian Czarnecki

Redaktor naczelna: Renata Karpińska 
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski

ŁUKASZ CZYŻ
Uczęszcza do czwartej klasy w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie. 
Interesuje się samochodami i lubi grać w siatkówkę. Kocha zwierzęta. Jest 
właścicielem dwóch królików, a także pomaga dziadkom opiekować się 
zwierzętami w gospodarstwie domowym.

Binia to urocza, spokojna suczka. Ma wesołe i łagodne usposobienie. Jest 
średniej wielkości, czteroletnim psem. Znaleziona w 25 marca w Cieszynie. 

Nr ewidencyjny: 134/2018

 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.

ŁUKASZ LACHOWSKI
Uczeń pierwszej klasy Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie o profilu 
mechatronik. Jego największą pasją jest piłka nożna. Przez 3 lata był 
piłkarzem Podbeskidzia Bielsko-Biała. Posiada pieska rasy shih tzu.

Pięcioletni Wigo to pełen energii pies, co z całą pewnością widać na 
zdjęciu. Jest bardzo wesoły i ciekawy świata. W schronisku Azyl mieszka 
od 29 marca 2013 roku.
 
Nr ewidencyjny: 140/2013

WAŻNE INFORMACJE
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Maria Biłko przyszła na świat w Lesznej 
Górnej jako 15. dziecko z drugiego małżeń-
stwa rodziców. W rodzinnej wsi rozpoczęła 
edukację, a następnie przeniosła się na 
trzy lata do Cieszyna, gdzie uczęszczała 
do szkoły ss. Boromeuszek w Cieszynie. 
Wyszła młodo za mąż za wdowca z trójką 
dzieci i zamieszkała w Trzyńcu-Oldrzycho-
wicach. Zajmowała się gospodarstwem 
i wychowywaniem dzieci. Jej córka, Paulina, 
została przełożoną klasztoru ss. Elżbieta-
nek w Cieszynie.

ZWIĄZEK NIEWIAST 
KATOLICKICH

Maria aktywnie pracowała w organi-
zacjach społecznych, działała w Polskim 
Związku Niewiast Katolickich, na zebraniu 
założycielskim w Jabłonkowie wygłosiła 
wykład na temat roli kobiety dawniej i dziś. 
Członkinie zajmowały się sprawami spo-
łecznymi, doskonaliły swoją wiedzę, brały 
udział w kongresach i pielgrzymkach, także 
zagranicznych. Pani Sojkowa została dobrze 
zapamiętana przez ich uczestników, gdyż 
zwracała uwagę swoimi wystąpieniami 
i pięknym, cieszyńskim strojem. Jednym 
z celów Związku, szczególnie w pierwszych 
latach po jego powstaniu, było przygoto-
wanie kobiet do korzystania z praw w życiu 
publicznym, bo wierzono, że w niedalekiej 
przyszłości uda im się je otrzymać.

RADA NARODOWA  
KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO
Udzielała się również w Związku Śląskich 

Katolików, do zarządu organizacji weszła 13 
grudnia 1918 i jako członkini Związku znalazła 
się w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego. Jej kandydaturę zaproponował ks. J. 
Londzin, z którym na wielu płaszczyznach 
blisko współpracowała. Cieszyła się dużym 
autorytetem wśród kobiet, uczestniczyła 
w wielu spotkaniach i wiecach, agitowała 
za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do 
Polski. Na wiecu w Jabłonkowie 1 grudnia 
1918 wygłosiła referat o obowiązkach kobiet 
w obecnych czasach, a zebrane w ratuszu 
kobiety jednogłośnie uchwaliły rezolucje 
domagające się wierności ojczyźnie, in-
tensywnej pracy niewiast dla odbudowa-
nia podstaw i bytu niepodległej Polski. Na 
spotkaniu występowała również druga 
członkini RNKC, Zofia Kirkor-Kiedroniowa. 
W tych trudnych i przełomowych momen-
tach panie pracowały razem w imię wspól-
nego dobra, ponad dzielącymi je różnicami 
i zobowiązały się przekazać Radzie wnioski 
płynące z ożywionej dyskusji. Na pamięt-
nym wiecu w Cieszynie, 27 października 
1918, Maria Sojkowa powiedziała: Cieszę 
się, że skończyły się nareszcie czasy, kiedy 
kobietę w stroju cieszyńskim wyśmiewano 
na rynku w Cieszynie. Oto i ona dochodzi 
wreszcie swych praw. Sama chodziła prawie 
wszędzie w sukni cieszyńskiej, nawet będąc 

w delegacjach w Warszawie czy za granicą.

CZASY WOJNY

Jako aktywna działaczka została aresz-
towana w czasie konfliktu polsko-czeskie-
go w 1938, a zwolniona została dopiero 
w ramach wymiany więźniów. Sytuacja 
powtórzyła się po wybuchu II wojny świa-
towej, kiedy hitlerowcy szukali jej zaraz po 
rozpoczęciu konfliktu. Dwa lata przebywała 
w Protektoracie Czech i Moraw, ale kiedy 
nie mogła (lub nie chciała) już więcej się 
ukrywać, wróciła do domu w Oldrzycho-
wicach. Aresztowano ją w czerwcu 1942 
i osadzono w cieszyńskim więzieniu. Tam 
po długim śledztwie została skazana na 
pół roku pozbawienia wolności za niele-
galne przekroczenie granicy Protektoratu. 
Po dziewięciu miesiącach, w marcu 1943, 
wróciła do domu. Czuła się jednak bardzo 
źle, gdyż na jej zdrowiu odbiły się wojenne 
przeżycia i pobyt w więzieniu. Wierzyła, 
że konflikt skończy się zwycięstwem nad 
Niemcami i ta wiara udzielała się wszyst-
kim, którzy z nią przebywali. Niestety Maria 
nie doczekała końca wojny. W marcu 1944 
znalazła się w szpitalu w Trzyńcu, gdzie 
po kilku dniach zmarła. Jej pogrzeb odbył 
się 9 kwietnia 1944. Ponieważ nie ma już 
cmentarza, na którym została pochowana, 
nigdzie też nie ma jej grobu. 

WładysłaWa Magiera

MARIA SOJKOWA
22 kwietnia na Uliczce Cieszyńskich Kobiet na Zamku w Cieszynie zostaną uroczyście 
odsłonięte dwie nowe lampy: Marii Sojkowej i Doroty Kłuszyńskiej, członkiń Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego. Dziś przybliżymy sylwetkę Marii Sojkowej z domu Biłko, lokalnej 
aktywistki, działającej na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. 

KOLEJNA Z DZIAŁACZEK ODZNACZONA NA ULICZCE CIESZYŃSKICH KOBIET

Lampy upamiętniające wybitne kobiety Śląska Cieszyńskiego

 W
. W

A
N

D
Z

E
L

 M
A

R
IA

 N
O

W
A

K


