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od burmistrza 

Rewitalizacja Głębokiej 
a pomoc przedsiębiorcom

Szanowni Mieszkańcy!
od kilku miesięcy trwa w przestrze-

ni publicznej ożywiona dyskusja wokół 
remontu ul. Głębokiej. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z wykonawcą, regularnie 
odbywają się rady budowy, staramy się 
minimalizować utrudnienia. Trzeba mieć 
jednak na uwadze, że remont rządzi się 
swoimi prawami, a w zabytkowej miej-
skiej przestrzeni takie przedsięwzięcie 
to spore wyzwanie. odebrany począt-
kiem maja I odcinek pokazuje, w jakim 
kierunku zmierzamy i cieszę się, że spo-
tyka się z państwa akceptacją, a  także 
zadowoleniem. 

Mam świadomość, że rewitalizacja 
tej przestrzeni jest szczególnie trudna 
dla mieszkańców i przedsiębiorców z ul. 
Głębokiej, ale nie zgadzam się na pojawia-
jącą się narrację, że jest to społeczność 
pozostawiona sama sobie i  ignorowa-
na przez władze. Staram się nie dzielić 
mieszkańców na dzielnice czy konkretne 
obszary działalności, ale uwzględniając 
obiektywne trudności, proponować 
wsparcie. w ramach pomocy de minimis 
w 2020 r. przedsiębiorcom wynajmującym 
komunalne lokale użytkowe udzielono 
wsparcia na kwotę 576 021 zł. 

na tę kwotę składała się:
obniżka w opłatach czynszowych 

w związku z wyjątkowo trudną sytuacją 
wywołaną wirusem SaRS-CoV-2 w wy-
sokości 329 696,63 zł;

obniżka przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą w formie biura 
podróży w wysokości 5 600 zł;

wsparcie przedsiębiorców prowa-
dzącym działalność gastronomiczną na 
łączną kwotę 20 634,28 zł;

pomoc de minimis z  tytułu spadku 
przychodu dla wieloletnich najemców 
opiewała na łączną kwotę obniżki w wy-
sokości 137 152 zł;

dodatkowo uchwała nr 81/2019 z dnia 
4 lipca 2019 r. regulowała obniżki na łącz-
ną kwotę 35 384,64 zł;

w celu zminimalizowania skutków wy-
wołanych robotami związanymi z rewita-
lizacją ul. Głębokiej w 2020 r. udzielono 
obniżki w opłatach czynszowych w wy-
sokości 53 153,69 zł.

nadal obowiązuje jednorazowe obni-
żenie stawki czynszu w wysokości 10% za 
okres faktycznych utrudnień związanymi 
z prowadzonymi robotami budowlany-
mi prowadzonymi bezpośrednio przed 
wejściem do lokalu na okres nie dłuższy 
niż 2 miesiące, a także jednorazowe ob-
niżenie stawki czynszu w wysokości 10% 
w związku z pracami prowadzonymi na 
ul. Głębokiej i pl. Św. krzyża na okres do 
30 czerwca.

Dodatkowo odnotowaliśmy spadek przy-
chodów z czynszów za lokale użytkowe, 
który wynika z udzielonych w ostatnich 
latach najemcom ulg w opłacie czynszu 
w związku z utrudnieniami w prowadze-
niu działalności gospodarczej, a powodo-
wanymi robotami prowadzonymi przez 
różnych inwestorów w śródmieściu – ka-
nalizacja, uciepłownienie, roboty gazowe 
itp. – oraz udzielonej pomocy de minimis 
spadły z 20,91 zł (średnia stawka czyn-
szu za lokale użytkowe za m2) w 2013 r. 
do 15,68 zł w 2020 r., co przełożyło się 
na spadek przychodu z czynszów za lo-
kale użytkowe z 4 035,7 zł w 2013 r. na 2 
835,4 zł w 2020 r. 

Dochody z wynajmu lokali użytkowych 
będących w zasobach miejskich przezna-
czane są m.in. na udzielanie ulg miesz-
kaniowych najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom, korzystającym z mieszkań 
socjalnych, a także komunalnych. Rocznie 
ZBM przeznacza środki na:

dopłatę do utrzymania lokali socjal-
nych, w których czynsz ograniczony jest 
ustawowo – 847 000 zł;

pokrycie kosztów obniżenia stawki 
czynszu dla osób o niskich dochodach –  
520 000 zł. Średnio korzysta z tej możli-
wości 312 rodzin;

pokrycie kosztów remontu lokali miesz-
kalnych zwolnionych z tzw. „ruchu ludno-
ści”, przeznaczonych dla osób oczekujących 
z listy – 500 000 zł;

finansowanie zadań inwestycyjnych 
i remontów głównego zasobu mieszka-
niowego – 200 000 zł;

remonty bieżące finansowane są z czyn-
szów za najem lokali mieszkalnych. pokry-
cie części remontów lokali użytkowych na 
podstawie umowy najmu lokalu użytko-
wego – 80 000 zł;

pokrycie kosztów związanych z udziałem 
Gminy Cieszyn we wspólnotach mieszka-
niowych – 1 200 000 zł;

podatek od nieruchomości to wydatek 
603 890 zł.

Jednocześnie informuję, że aktualny 
harmonogram przedłożony do Miejskiego 
Zarządu Dróg przez wykonawcę rewitalizacji 
ul. Głębokiej firmę polskie Surowce Skalne 
Sp. z o.o. Grupa Budowlana zakłada prace:

II odcinek Mennicza-Browarna – w trak-
cie robót do 30.06.2021

III odcinek Browarna-Stary Targ – 
01.06.2021 – 31.07.2021

IV odcinek Stary Targ-olszaka – 01.07.2021 
– 31.08.2021

V odcinek olszaka-Rynek – 19.07.2021 
– 12.09.2021

M.in. studzienki, włazy, oświetlenie – 
27.09.2021

Mam świadomość, że przedłużający 
się remont ul. Głębokiej jest uciążliwy. 
wszyscy jesteśmy też zmęczeni trwają-
cą pandemią i związanymi z nią ograni-
czeniami. nie traćmy jednak życzliwości 
wobec siebie i uważności na drugiego 
człowieka, w tym na osoby realizujące 
inwestycję na ul. Głębokiej, a od maja 
także na ul. Zamkowej 1. 

 gabriela 
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Konsultacje społeczne –  
planowanie przestrzenne
zmieniaj z nami przestrzeń miasta! zapraszam na 
kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących 
założeń do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia 
cieszyna.

miasto

plan miejscowy wpłynie na dalszy 
rozwój tej okolicy miasta. określi, jak 
będzie można ją zagospodarować. Jeśli 
mieszkasz, pracujesz lub bywasz w Śród-
mieściu, jesteś właścicielem lub użyt-
kownikiem wieczystym nieruchomości 
w tym rejonie albo też po prostu znasz 
to miejsce i masz swoje zdanie na temat 
zmian, które mogą w nim nastąpić, po-
dziel się z nami swoją opinią. weź udział 
w spotkaniu konsultacyjnym w dniu  
10 czerwca 2021 r. o godzinie 17.30 w cok 
"dom narodowy", rynek 12.

w spotkaniu można wziąć udział 
osobiście lub przez Internet za pomocą 
platformy Zoom. Szczegóły dotyczące 
rejestracji na spotkanie konsultacyjne zo-
staną zamieszczone w kolejnym wydaniu 
wiadomości Ratuszowych oraz na stronie  
www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen i na 
Facebooku. na wskazanej stronie został 
zamieszczony Master plan dla śródmie-
ścia Cieszyna, zawarte w nim propozycje 
będą przedmiotem dyskusji na spotkaniu 
konsultacyjnym.

w poprzednich etapach razem z miesz-
kańcami pracowaliśmy nad wizją urbani-
styczną Śródmieścia, rozwojem transpor-
tu miejskiego i polityką parkingową czy 
kształtowaniem zieleni. Teraz zapraszamy 
na prezentację wyników dotychczaso-
wych prac i do dyskusji, jak przełożyć je 
na konkretne zapisy planu miejscowego.

Burmistrz miasta Cieszyna

GaBriela staszkiewiCz

ruszają prace rozbiórkowe
wykonawcy robót na ulicy zamko-
wej 1, firma intravi sp. z o.o. z Żywca, 
przedstawiła harmonogram najbliż-
szych prac. 

12 maja firma zamontowała zaplecze 
budowy na parkingu przy lodowisku, za-
jęła się także demontażem węzła ciepl-
nego w budynku. w okresie 13-19 maja 
montowano ogrodzenie budowy wokół 
budynku Zamkowa 1, zaś właściwe roboty 
rozbiórkowe zaplanowane są na okres  
19 maja – 15 czerwca. w tym czasie trzeba 
liczyć się z ograniczeniami w korzystaniu 
ze ścieżki rowerowej i deptaka, łącznie 
z okresowym zupełnym wyłączeniem 
ścieżki z ruchu.

wykonawca zobowiązany jest wy-
konać wszystkie zlecone prace w ciągu 
15 miesięcy od momentu podpisania 
umowy. przy ul. Zamkowej 1 powsta-
nie Transgraniczne Centrum Informa-
cji Turystycznej, wspólnie prowadzone 
z partnerem projektu Miastem Czeski 
Cieszyn. Jego otwarcie zaplanowane 
jest po zakończeniu wszystkich prac 
związanych w projektem „Szlakiem Cie-
szyńskiego Tramwaju”, których finisz 
zaplanowany jest do 30 czerwca 2023 
r. w miejscu tym stanie także replika 
tramwaju, funkcjonować będzie sala 
multimedialna i wystawiennicza.

 – Bardzo się cieszę z tej inwestycji. 
Zniknie odstraszający dziś w swojej for-
mie budynek dawnej strażnicy. To miej-
sce powinno być wizytówką miasta. po 
zakończeniu prac otrzymamy ciekawą 
przestrzeń z nową funkcjonalnością – 
komentuje Gabriela Staszkiewicz, Bur-
mistrz Miasta Cieszyna.

Zadanie realizowane jest w ramach 
projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tram-
waju – rozwój transgranicznej turysty-
ki". podpisana umowa opiewa na kwotę  
590 010,67 zł. 

kk
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30 lat straży miejskiej
15 maja 2021 roku straż miejska w cieszynie obchodziła 30-lecie działalności. 
pierwsi strażnicy miejscy pojawili się na ulicach naszego miasta w czerwcu 1991 
roku. osobą, która powołała nową formację do życia, był ówczesny burmistrz 
miasta dr jan olbrycht. 

początkowo Straż Miejska funkcjono-
wała na zasadach właściwych dla wy-
działu urzędu Miejskiego w Cieszynie. 
Strażnicy pracowali od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, 
a ich podstawowym zadaniem, zgodnie 
z przepisami, było wykonywanie czyn-

ności administracyjno-porządkowych na 
terenie miasta. obecnie cieszyńska Straż 
Miejska pracuje 7 dni w tygodniu przez 24 
godziny na dobę. Strażnicy każdego dnia 
realizują szereg interwencji, a  ich praca 
przyczynia się m.in. do poprawy jakości 
życia mieszkańców w mieście. 

Strażnicy podczas wykonywania czyn-
ności służbowych regularnie współpracu-
ją z wieloma podmiotami m.in. z policją, 
Strażą pożarną, pogotowiem Ratunkowym, 
Miejskim Zarządem Dróg, Zakładem Go-
spodarki komunalnej. 

obecnie w Straży Miejskiej w Cieszynie 
pracują 32 osoby, w tym 25 strażników, 4 
operatorów, którzy obsługują monitoring 
miejski, znajdujący się w pomieszczeniu 
dyżurnych, 2 osoby w administracji, a także 
osoba koordynująca program naprawmyTo. 

 – w związku z pandemią nie mamy moż-
liwości obchodzenia tej rocznicy w sposób 
szczególny, jednak nasze święto, które bę-
dziemy obchodzić w sierpniu, akcentować 
będzie okrągłą rocznicę powstania Straży 
Miejskiej w Cieszynie. Chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy na przestrzeni lat 
pracowali i pracują w cieszyńskiej Straży 
Miejskiej oraz tym, którzy wspierali nasze 
działania – mówi Jacek Bąk komendant 
Straży Miejskiej w Cieszynie. 

stRaż miejska

Inauguracja obchodów 50-lecia  
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

12 maja odbyła się oficjalna inaugura-
cja obchodów 50-lecia uniwersytetu 
śląskiego w cieszynie. rektor prof. 
dr hab. ryszard koziołek i dziekan 
wydziału sztuki i nauk o edukacji dr 
hab. krzysztof marek bąk, prof. uś 
ulokowali w specjalnie przygotowanej 
wnęce kapsułę czasu, zasadzili jubi-
leuszowe drzewo i oddali do użytku 
altanę wzorowaną na cieszyńskiej 
rotundzie. 

wydarzenie to objęła honorowym 
patronatem Burmistrz Miasta Cieszyna 
Gabriela Staszkiewicz. – kontynuujecie 
i rozwijacie bogate tradycje edukacyjne 
Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego, tworzy-
cie ważny ośrodek na mapie edukacyjnej 
regionu – gratulowała Gabriela Stasz-
kiewicz. – Studentki i studenci stanowią 
ważną grupę społeczną w przestrzeni 
Miasta Cieszyn. osobiście bardzo mnie 
cieszy, że wiele z tych osób decyduje się 

tu zostać, rozwijać zawodowo, zakładać 
rodziny, budować nowe związki i relacje, 
współtworzyć nasze miasto. Chciałabym 
podziękować za współpracę pomiędzy 
władzami uczelni a władzami miasta. 
Cieszę się, że kolejne wspólne inwe-
stycje realizujemy razem, tak jak ma to 
miejsce przy modernizacji basenu. po-
mysłów mamy wiele, tak jak przestrzeni 
do współdziałania.

Z okazji tego wspaniałego jubileuszu 
Miasto Cieszyn podarowało filii uniwer-
sytetu Śląskiego najbardziej cieszyńskie 
drzewko – magnolię. Mamy ogromną 
nadzieję, że kolejny jubileusz będziemy 
świętować wśród jej pięknych kwiatów. 

aB

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn

fot. Straż Miejska

fot. JK
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plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej 

Komunikacja miejska  
po nowemu 
miasto cieszyn, odpowiedzialne za zorganizowanie i funkcjonowanie publicznego 
transportu zbiorowego sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 
przystępuje do opracowania projektu planu transportowego cieszyńskiej 
komunikacji zbiorowej. głównym celem działań będzie dostosowanie sieci linii 
komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów.

plan będzie się opierać o dobrze zdia-
gnozowane potrzeby aktualnych i przy-
szłych (potencjalnych) użytkowników ko-
munikacji miejskiej. ważnym aspektem do 
uwzględnienia w planie transportowym 
jest zapewnienie dogodnych przesiadek, 
w dużym zakresie w oparciu o potencjał 
węzła przesiadkowego. prace nad pla-
nem będą prowadzone w trybie konsul-
tacji społecznych z udziałem wszystkich 
zainteresowanych komunikacją miejską.

pierwsze spotkanie rozpoczynające 
proces konsultacji odbędzie się w dniu 
31 maja 2021 r. o godz. 17.30. z uwagi 
na jeszcze obowiązujące obostrzenia, 
spotkanie to odbędzie się on-line za 
pomocą platformy microsoft teams.

osoby zainteresowane udziałem w tym 
spotkaniu proszę o przesłanie swojego 
zgłoszenia na adres transport@um.cie-
szyn.pl wraz z podaniem swojego adresu 
mailowego, na który zostanie wysłany 
link aktywacyjny do udziału w spotkaniu.

kolejne spotkanie odbędzie się już w for-
mule otwartej w czerwcu br.

Szczegóły dotyczące tych wydarzeń 
oraz inne ważne informacje związane 
z procesem opracowywania planu trans-
portowego zamieszczane będą na stronie 
www.cieszyn.pl w zakładce: komunikacja 
Miejska/plan Transportowy i w kolejnych 
wiadomościach Ratuszowych.

Zapraszam serdecznie wszystkich zain-
teresowanych do udziału w tych spotka-
niach, jak również do wypełnienia ankie-
ty on-line dostępnej na wskazanej wyżej 
stronie internetowej. 

Burmistrz miasta Cieszyna

GaBriela staszkiewiCz

konsultacje społeczne z mieszkańcami
konsultacje z mieszkańcami Cieszyna 

założeń do projektu planu transportowe-
go cieszyńskiej komunikacji zbiorowej.

Celem konsultacji jest włączenie 
mieszkańców w proces zarządzania mia-
stem oraz zasięgnięcie opinii i propozycji 
mieszkańców dla podjęcia optymalnych 
decyzji w zakresie opracowania planu 
planu transportowego cieszyńskiej 
komunikacji zbiorowej. konsultacje 
zostaną przeprowadzone w formach: 
dialogu społecznego – otwartych spo-
tkań konsultacyjnych oraz platformy 
internetowej – zbierania uwag i opinii 
drogą elektroniczną.

konsultacje odbywają się w terminie 
od 24 maja 2021 r. do 28 października 
2021 r. (Zarządzenie nr 0050.272.2021 
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 
maja 2021 roku).

wszystkie informacje na temat kon-
sultacji umieszczone zostały:

   w Biuletynie Informacji publicznej 
urzędu Miejskiego w Cieszynie, 

   na stronie internetowej Cieszyna 
(w zakładce: aktualności),

  na tablicy ogłoszeń w urzędzie 
Miejskim w Cieszynie. 

fot. Unsplash
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23. przegląd filmowy "kino na granicy" 

Żuławski: retrospektywa
widzowie kina na granicy zobaczą w tym roku filmy tego uznanego 
w europie reżysera. spotkają się też z gośćmi retrospektywy, twórcami 
związanymi z Żuławskim. swoją obecność zapowiedzieli andrzej 
korzyński i andrzej j. jaroszewicz. ruszyła sprzedaż akredytacji.

andrzej Żuławski zmarł w 2016 roku. 
w europejskiej kinematografii zapisał się 
jako artysta oryginalny i kontrowersyjny. 
na ekranie snuł historie o obsesyjnej 
miłości, rozkładzie i seksie, używając in-
tensywnych środków wyrazu, często ty-
powych dla horroru, filmów gore i kina 
gangsterskiego. w 1996 został odznaczo-
ny francuską komandorią orderu Sztuki 
i Literatury. otrzymał też krzyż koman-
dorski z Gwiazdą orderu odrodzenia pol-
ski, a w 2002 francuski krzyż kawalerski 
orderu Legii Honorowej.

Studiował we Francji, gdzie potem 
powstało też wiele jego filmów. po po-
wrocie do polski pracował z andrzejem 
wajdą i nakręcił debiut telewizyjny „pieśń 
triumfującej miłości” na podstawie prozy 
ojca. Z powodu problemów z cenzurą wy-
jechał z polski w 1975 roku. Jego pierwszy 
film francuski, „najważniejsze to kochać”, 
z Romy Schneider i klausem kinskim, 
zyskał uznanie krytyków w całej euro-
pie. potem pracował nad „na srebrnym 
globie”. w 1981 roku nakręcił „opętanie”, 
ponownie z gwiazdorską obsadą: Isabelle 

adjani i Samem neillem. we Francji po-
wstały też kolejne jego filmy, między innymi 
„Moje noce są piękniejsze niż wasze dni” 
i „wierność” z Sophie Marceau. ostatnim 
filmem Żuławskiego był „kosmos”, oparty 
na powieści witolda Gombrowicza.

obecność w Cieszynie zapowiedzieli 
twórcy związani z andrzejem Żuławskim. 
autorem muzyki do większości filmów 
reżysera jest andrzej korzyński, który 
skomponował utwory miedzy innymi do 
„Diabła”, „kosmosu”, „na srebrnym glo-
bie”, „pavoncella”, „pieśni triumfującej mi-
łości”, „Trzeciej części nocy” i „wierności”. 
Zdjęcia do jego filmów tworzył andrzej J. 
Jaroszewicz, pracujący z Żuławskim mię-
dzy innymi przy „Szamance”, „Borysie 
Godunovie”, „opętaniu”, a także poka-
zywanych w Cieszynie „Błękitnej nucie”, 
„Diable” i „na srebrnym globie”.

ruszyła sprzedaż akredytacji na te-
goroczne kino na granicy. do 4 czerwca 
dostępne są one w pierwszej, limito-
wanej puli w najniższej cenie: 169 zł 
za akredytację i pakiet festiwalowych 
gadżetów. 

23. przegląd Filmowy kino na Granicy 
odbędzie się w dniach 30 lipca – 4 sierpnia 
2021 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszy-
nie. Szczegółowe informacje na stronie 
www.kinonagranicy.pl oraz w wydarzeniu 
na Facebooku. 

kino na GraniCy

Lokalne polityki pamięci
książnica cieszyńska oraz instytut 
nauk o polityce i administracji uni-
wersytetu kard. stefana wyszyńskie-
go w warszawie zapraszają na debatę 
„lokalne polityki pamięci w mieście 
podzielonym granicą państwową cie-
szyn – těšín – teschen”, która odbędzie 
się 28 maja o godz. 13:00 w siedzibie 
książnicy (w sieci zostanie udostęp-
niony zapis wideo z przebiegu debaty). 

Cieszyn z oczywistych względów jest 
miastem, w którym ścierają się różne 
narracje dotyczące przeszłości, a istnie-
jące podziały niekoniecznie przebiegać 

muszą wyłącznie podług kryteriów et-
nicznych. Celem debaty jest przyjrzenie 
się im i próba odpowiedzenia na pyta-
nia dotyczące zarówno ich zawartości 
treściowej, jak i metod promowania 
wśród mieszkańców i turystów. Chcemy 
wspólnie z ekspertami – naukowcami 
zajmującymi się tą problematyką – spró-
bować ustalić, ile w Cieszynie jest poli-
tyk pamięci, czym się od siebie różnią, 
w czym są do siebie podobne, jaka jest 
ich nośność i skuteczność.

uczestnicy debaty:
Dr hab. Marcin Dębicki, prof. ucz. 

(uniwersytet wrocławski)
Dr hab. Jan kajfosz, prof. ucz. (uni-

wersytet ostrawski) 
Dr hab. Grzegorz Studnicki, prof. ucz. 

(uniwersytet Śląski)
krzysztof Szelong (książnica Cie-

szyńska)
prof. dr hab. Radosław Zenderowski 

(uniwersytet kardynała Stefana wy-
szyńskiego w warszawie) – moderator 

Rezerwacja: książnica Cieszyńska, 
tel. 33 851 38 42. 

ORg.

Kadr z filmu "Kosmos", mat. pras.
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spacer śladami kultury ksiąŻki po cieszynie i czeskim cieszynie 

Odkryj miasto książek!
książnica cieszyńska i biblioteka miejska w czeskim cieszynie zapraszają do 
udziału w komentowanych spacerach, inaugurujących miejski cykl pod hasłem 
„odkrywaj cieszyn / czeski cieszyn bez granic”. wydarzenia odbędą się 29 maja  
i 5 czerwca. 

nie bez przyczyny Cieszyn zyskał 
nazwę „miasta książek” – ich kolekcje 
książek były tu gromadzone już od śre-
dniowiecza. najbardziej spektakularną 
stworzył ks. Leopold Jan Szersznik, jed-
nak cenne biblioteki pozostawały także 
w posiadaniu innych bibliofilów, a także 
wielu działających w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie instytucji i organizacji. pierwsza 
księgarnia pojawiła się w Cieszynie pod 
koniec XVIII w. w 1806 r. założona zosta-
ła oficyna drukarska prochasków, która 
rozsławiła miasto jako ośrodek „czarnej 
sztuki”. Do dziś w bibliotecznych ma-
gazynach i prywatnych księgozbiorach 
zachowały się woluminy wydrukowane 
w oficynach prochasków, kutzera, paw-
ła Mitręgi czy zakupione w miejscowych 
księgarniach Meyera i Raszki, Feitzingera 
czy kotuli. Zapoczątkowane przez nich 
tradycje z powodzeniem kontynuują licz-
ne współcześnie działające w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie instytucje związane 
z różnymi aspektami produkcji i rozpo-
wszechniania książek. 

najciekawsze z nich zaprezentowa-
ne zostaną podczas spacerów, których 
uczestnicy odwiedzą w sumie ponad 
30 lokalizacji dawnych i współczesnych 
bibliotek, drukarni, księgarni i redakcji 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Space-

ry odbędą się w dwie kolejne soboty 29 
maja i 5 czerwca 2021 r. Ze względu na 
ograniczenie liczby uczestników (do 30 
osób), obowiązuje rezerwacja miejsc. 

szlakiem kultury książki w cieszynie
prowadząca: Małgorzata Szelong 

(książnica Cieszyńska)
Termin: 29 maja 2021, godz. 10:00
Miejsce zbiórki: książnica Cieszyńska 

(Cieszyn, ul. Mennicza 46) 
Czas trwania: ok. 3 godz.
Rezerwacja: punkt Informacji Tury-

stycznej Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 
3C, tel. +48 33 851 08 21 w. 14

szlakiem kultury książki w czeskim 
cieszynie 

prowadząca: Jana Galášová (Městská 
knihovna Český Těšín)

Termin: 5 czerwca 2021, godz. 9:30
Miejsce zbiórki: Czytelnia i kawiarnia 

avion (Czeski Cieszyn, ul. Główna 2061)
Czas trwania: ok. 2 godz.
Rezerwacja: Turistické informační cen-

trum, ul. Štefánika 17/27, tel. +420 720 
043 697, email info@ic-tesin.cz

Szczegóły na temat tras spacerów do-
stępne na stronie: www.kc-cieszyn.pl. 

książnica cieszyńska

opowieść o koniach niezwykłych
na pierwszej w tym roku prelekcji z cyklu 

„Cymelia i osobliwości ze zbiorów książni-
cy Cieszyńskiej” po fascynującym świecie 
koni poprowadzi słuchaczy dr aleksandra 
Golik-prus, prywatnie miłośniczka koni. 

prezentowany materiał, stanowiący 
próbę przedstawienia świata koni w wie-
lorakich aspektach, przybierze formę 
kompilacji opartej na różnych pozycjach 
książkowych, od tych szesnastowiecznych 
po współczesne. Majowe „Cymelium” 
poświęcone będzie historii wyjątkowych 
relacji człowieka z koniem, towarzyszą-
cym mu zarówno w czasie ciężkiej pra-
cy, w zmaganiach wojennych, ale także 
podczas wystawnych, publicznych czy 

rodzinnych uroczystości oraz w zawo-
dach sportowych. 

podczas spotkania nie zabraknie rów-
nież retrospektywnego wątku sięgającego 
do świata mitologii, w którym wątek konia 
odgrywał wcale pokaźną rolę. Zaintereso-
wani będą mieli również możliwość zapo-
znania się różnymi poglądami na temat 
hodowli, szkolenia, pielęgnacji i leczenia 
koni. wykład pozostaje w korelacji wystawą 
„orbis animalizm – świat zwierząt”, która 
z uwagi na fakt, iż w okresie lockdownu 
nie mogła być udostępniana, pozostanie 
czynna dłużej – do 26 czerwca. 

książnica cieszyńska

fot. Książnica Cieszyńska

fot. zbiory Książnicy Cieszyńskiej
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Nowości w bibliotece 

wybieranie książek, które chcemy ku-
pić do biblioteki, to bardzo przyjemna 
część pracy bibliotekarza. dbamy o to, 
aby nasi czytelnicy o bardzo różnych 
zainteresowaniach mogli znaleźć coś 
dla siebie. staramy się również, żeby 
książki znanych i cenionych autorów 
znalazły się w naszym księgozbiorze 
jak najszybciej. 

Tak jest też z każdą książką andrzeja 
Stasiuka, więc „przewóz” już stanął na 

naszej półce z nowościami. na podlasiu 
w czerwcu 1941 roku wojska niemieckie 
i rosyjskie rozdziela rzeka. nocą miejsco-
wy przewoźnik przerzuca na drugi brzeg 
wszystkich, którzy mu zapłacą. Ludzie 
przemieszczają się w obu kierunkach 
z nadzieją, że na przeciwnym brzegu 
znajdą lepszy los. To tylko kilka słów 
o treści książki, w której po dwunastu 
latach przerwy Stasiuk daje czytelnikowi 
opowieść niezwykłą – o granicach, o czło-
wieczeństwie i o wojennej rzeczywisto-
ści, która dla każdego jest czymś innym. 
Znakomity, dosadny język i przesycona 
zapachami atmosfera dusznego wojen-
nego lata sprawiają, że ta książka długo 
pozostaje w pamięci.

Temat wojny pojawia się również w po-
wieści Magdaleny kawki „powrót z piekła”, 
która jest drugim tomem cyklu „Lwowska 
odyseja”. To dalszy ciąg losów rodziny 
Lindnerów znanej czytelnikom z „pory 
westchnień, pory burz”. Gustaw Lindner, 
zamknięty w syberyjskim łagrze, marzy 

o powrocie do rodzinnego miasta. Jego 
rodzina próbuje się odnaleźć w trudnej 
wojennej rzeczywistości okupowanego 
Lwowa, walcząc o przetrwanie. autorka 
przedstawia losy bohaterów w taki spo-
sób, że czytelnik szybko się w nie anga-
żuje i zapewne po przeczytaniu drugie-
go tomu sagi, będzie z niecierpliwością 
czekał na trzeci.

„być córką i nie zwariować” to książ-
ka o kobietach i dla kobiet. psycholożka 
katarzyna Miller i dziennikarka anna 
Bimer rozmawiają o trudnych relacjach 
matek i córek, o tym, jaki wpływ na ży-
cie kobiety mają jej stosunki z matką, jak 
mogą pomóc i w jaki sposób zniszczyć 
dorosłe życie. w dialog wplecione są opo-
wieści kobiet i ich listy do matek, które 
mogą pomóc zrozumieć nasze własne 
rodzinne relacje.

na naszej półce znajdziecie państwo 
jeszcze wiele ciekawych nowości, więc 
zapraszamy do biblioteki! 

BiBliOteka miejska

Bibliotekarz z pasją 
rusza konkurs na „najlepszego biblio-
tekarza roku – bibliotekarz z pasją”, 
który organizowany jest co dwa lata 
przez bibliotekę miejską w cieszynie 
i starostwo powiatowe w cieszynie. 
kandydatów można zgłaszać do 31 
maja br. 

konkurs "Bibliotekarz z pasją" jest 
okazją do bliższego poznania bibliote-
karzy, którzy cenią sobie pracę dającą 
im możliwość wykorzystywania i rozwi-
jania swoich zdolności i zainteresowań. 
Tacy bibliotekarze potrafią dzielić się 
swoją energią i  zapałem, podejmując 
wiele interesujących działań związanych 
z książką i czytelnictwem.

Zachęcamy zatem państwa do zgłasza-
nia kandydatur bibliotekarzy, którzy pań-
stwa zdaniem wyróżniają się konkretnymi 
dokonaniami, które w znaczący sposób 
usprawniły pracę biblioteki i przyczyniły 
się do jej lepszego funkcjonowania i po-
strzegania w środowisku lokalnym.

konkurs trwać będzie od 20 maja do 21 
czerwca br. i będzie się składać z trzech 
etapów. pierwszy etap to zgłaszanie kan-
dydatur bibliotekarzy na formularzach 
konkursowych dostępnych na stronach 
www.ox.pl, www.powiat.cieszyn.pl oraz 
www.biblioteka.cieszyn.pl i dostarczenie 
ich pocztą tradycyjną, mailową (na ad-
res: czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl) lub 

osobiście do siedziby Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie, przy ul. Głębokiej 15 – wy-
pożyczalnia dla dorosłych, I piętro. kan-
dydatów do tytułu „Bibliotekarza z pasją” 
będzie można zgłaszać do 31 maja br. 
kolejnymi etapami konkursu będą: przy-
gotowanie sylwetek nominowanych osób 
oraz internetowe głosowanie na portalu 
Śląska Cieszyńskiego oX.pL na biblioteka-
rza, który państwa zdaniem zasługuje na 
tytuł „najlepszego Bibliotekarza powiatu 
Cieszyńskiego Roku 2021 – Bibliotekarz 
z pasją”. Głosowanie trwać będzie od 8 
do 21 czerwca br. 

BiBliOteka miejska

długi weekend czerwcowy z zamkiem cieszyn
w długi, czerwcowy weekend zapra-

szamy na wzgórze Zamkowe!
przez trzy dni, od 3 do 6 czerwca, 

spacerując w godz. 10.00-17.00 po wzgó-
rzu Zamkowym, będzie można usłyszeć 
utwory Franciszka Liszta – węgierskiego 
pianisty i kompozytora, który w czerwcu 
1846 roku odwiedził Cieszyn. przebywał 
tutaj osiem dni, a w trakcie swego pobytu 
co wieczora siadał przy pianinie w zam-
kowej oranżerii i grał całymi godzinami, 
budząc zachwyt słuchaczy. 

3 czerwca zapraszamy również do 
dwugodzinnego zwiedzania wzgórza 
Zamkowego z przewodnikiem. Zbiórka: 
punkt Informacji Turystycznej, godz. 9.00, 
12.00 i 15.00. koszt zwiedzania: 10 zł/os. 
Liczba uczestników jest ograniczona ze 
względów epidemiologicznych. 

4 czerwca o 11.00 ruszają warsztaty 
ceramiczne dla dzieci. uczestnicy będą 
lepić małe formy z gliny samoutwardzal-
nej. udział jest bezpłatny, ale obowiązu-

ją zgłoszenia do 28 maja na: mjarema@
zamekcieszyn.pl. 

5 czerwca zapraszamy na nocny spa-
cer, czyli Cieszyńskie historie pod osłoną 
nocy (godz. 21.00-24.00). prowadzenie: 
władysław M. Żagan, pracownik Zamku 
Cieszyn i autor bloga principatus Teschi-
nensis. Zbiórka: punkt Informacji Tury-
stycznej Zamku Cieszyn. obowiązują 
zapisy: tel. 33 851 08 21 wew. 14. 

zamek Cieszyn

fot. Biblioteka Miejska
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zobaczmy, ilu jest rowerzystów w naszym mieście! 

Cieszyńska Masa  
krytyczna
zabierzmy ze sobą rodzinę, zaprośmy swoich 
znajomych i poprośmy ich, aby zachęcili innych! 
spotkajmy się na rynku i rozkręćmy cieszyn!  
już 28 maja, o godzinie 18:00 ruszamy z cykliczną  
masą krytyczną. 

– Masa krytyczna to nieformalny ruch 
społeczny, polegający na organizowaniu 
spotkań jak najliczniejszej grupy rowerzy-
stów i  ich wspólnym przejeździe przez 
miasto. Spotkania te odbywają się pod 
hasłem „My nie blokujemy ruchu, my 
jesteśmy ruchem” i mają na celu zwró-
cenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa 
na zwykle ignorowanych rowerzystów – 
czytamy na www.rowerowycieszyn.pl.

pierwsza Masa krytyczna będzie prze-
biegać zgodnie z mapką umieszczoną na 
stronie www.rowerowycieszyn.pl. – Za-
czniemy od kilku okrążeń rynku, następnie 
opuścimy go ul. Regera na Górny Rynek, 
a potem ulicami 3 Maja, Łyska, Zamkową, 
Michejdy i kochanowskiego okrążamy 
centrum, by ponownie wrócić na rynek. 
po okrążeniu rynku powracamy na pętlę 
– wyjaśniają pomysłodawcy. 

Zgodnie z tradycją Masa krytyczna od-
bywa się w każdy ostatni piątek miesiąca. 
pierwsze wydarzenie tego cyklu odbędzie 
się 28 maja. kolejne spotkanie zaplano-
wane jest na 25 czerwca, czyli w ostatni 
piątek czerwca, w tym samym miejscu 
(Rynek) i o tej samej porze (18:00). 

ORg. / Bsk

Tenis na Dzień Dziecka
już 29 maja (sobota) o godzinie 9:00 
na kortach tkkf „ogniwo” przy al. j. 
łyska w cieszynie odbędzie się turniej 
tenisowy dla dzieci i młodzieży z oka-
zji dnia dziecka. wydarzenie inaugu-
rować będzie cykliczne zajęcia teni-
sowe prowadzone w ramach zadania 
publicznego „z tenisem na sportowo, 
fajnie i zdrowo 2021”.

System rozgrywek przedstawiony zo-
stanie w dniu turnieju. najlepsi młodzi 
tenisiści otrzymają nagrody w poszcze-
gólnych kategoriach, wszyscy uczest-
nicy otrzymają pamiątkowy dyplom. 
uczestnictwo zarówno w turnieju, jak 
i zajęciach sportowych, jest bezpłatne. 
Do wspólnej zabawy zaprasza Stowarzy-
szenie Freestyle Sports union Cieszyn. 

Zadanie współfinansowane ze środków 
gminy Cieszyn.

Dodatkowe informacje: Michał an-
drzejewski 516 087 725. 

stOw. kult. Fizycznej FReestyle spORts uniOn

zapraszamy 
do kontaktu

Informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych znajdują 
się na stronie www.sport.cieszyn.pl 
oraz na Facebooku SportowyCieszyn, 
a także na stronach i w mediach spo-
łecznościowych poszczególnych klubów 
i stowarzyszeń, których wykaz i linki 
do ich stron internetowych znajdują 
się na www.sport.cieszyn.pl.

Zachęcamy kluby i stowarzyszenia 
do aktualizowania treści na swoich 
stronach i mediach społecznościo-
wych oraz o przekazywanie bieżących 
informacji do wydziału Sportu urzędu 
Miejskiego w Cieszynie na adres e-mail: 
sport@um.cieszyn.pl. 

ws

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

Nauka jazdy na rolkach
od 17 maja ks luce cieszyn ponow-
nie zaprasza na zajęcia z nauki jaz-
dy na rolkach. zajęcia odbywają się 
w poniedziałki, środy oraz czwartki 
o godzinie 17:00 na parkingu za halą 
widowiskowo-sportową w cieszynie 
przy ulicy sportowej 1.

Istnieje możliwość wypożyczenia 
sprzętu w kawiarence LuCe Caffe. aby 
zapisać się na zajęcia, należy wypełnić 
formularz dostępny na Facebooku kS 
Luce Cieszyn. więcej informacji: 795 520 
177. organizatorzy zapraszają dzieci od 4 
roku życia. Zajęcia profilaktyczno-spor-
towe są organizowane przy współpracy 
z uM Cieszyn. 

ks luCe Cieszyn
fot. Unsplash
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Plaża Open 2021

rozgrywki w cieszynie, które odbędą 
się od 16 do 18 lipca, zainaugurują cykl 
turniejów siatkówki plażowej plaża 
open 2021 – poinformował dyrektor 
projektu marcin strządała podczas 
konferencji prasowej, która odbyła 
się 17 maja w cok „dom narodowy”. 

wśród atrakcji, które będą towarzyszy-
ły turniejowi głównemu, organizatorzy 
wymienili m.in. cykl rozgrywek dla dzieci 
i młodzieży pt. „Młoda plaża open”, tre-
ningi z gwiazdami siatkówki dla dzieci i 
młodzieży, mecz pokazowy z udziałem 
zawodników klubu Sportowego Jastrzębski 
węgiel czy współtowarzyszące imprezie 
plenerowe pokazy filmowe organizowa-
ne przez Cok „Dom narodowy”. Dyrektor 
sportowa zawodów, Monika Brzostek, 
medalistka mistrzostw europy i świata 
oraz uczestniczka letnich igrzysk olimpij-
skich w Rio de Janeiro 2016, podkreśliła, 
że celem organizatorów jest ściągniecie do 
udziału w rywalizacji jak największej liczby 
zawodników z zagranicy, co przełoży się na 
poziom sportowy i prestiż całej imprezy.

Burmistrz Cieszyna Gabriela Stasz-
kiewicz potwierdziła, że podobnie jak 
w roku 2020, pula nagród dla zawodni-
ków i zawodniczek zostanie wyrównana 
i zarówno panie, jak i panowie otrzymają 
nagrody o takiej samej wartości.

na zakończenie konferencji nastąpiło 
uroczyste podpisanie umów partnerskich 
pomiędzy władzami Cieszyna i organiza-
torami turnieju oraz prezentacja oficjal-
nych koszulek plaża open 2021. poza 
Cieszynem gospodarzami turnieju będą 
jeszcze Myślenice, kołobrzeg i Białystok

Zachęcamy pasjonatów wszystkich 
sportów do udziału w wolontariacie! Zgło-
szenia i więcej informacji: wydział Sportu 
urzędu Miejskiego, tel. 33 4794 395. 
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Worek medali dla iks cieszyn!
W dniach 11-13 maja odbyły się 49. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Miło 
nam poinformować, że IKS Cieszyn wywalczył tam aż 9 medali (3 złote, 2 srebrne i 4 brązowe). 

Z tytułem mistrza polski z Bydgoszczy 
wyjechało 3 zawodników: Joachim krężelok 
(rzut oszczepem, gr. F52-54), Janusz Rokic-
ki (pchnięcie kulą, gr. F56-57) oraz Tomasz 
wróbel (rzut oszczepem, gr. F56-57), który 
dodatkowo wzbogacił się o srebrny krą-
żek w rzucie dyskiem, a w pchnięciu kulą 
uplasował się tuż za podium na 4. pozycji. 
Grono srebrnych medalistów zasilili Miro-
sław Madzia w konkurencji rzutu dyskiem 
(F11-13) oraz katarzyna Słomka w rzucie 
maczugą (F32). natomiast pchnięcie kulą 
okazało się dla zawodników iście "brązo-
we" – piotr Cieślik (gr.F33), kamil Fałek (gr. 
F54/55) oraz Mateusz Czudek (gr. F35-36) 
zdobyli po brązowym medalu w tej kon-
kurencji w swoich grupach startowych. 
Dla katarzyny Słomki pchnięcie kulą nie 

było już tak szczęśliwe – zajęła 9. miejsce. 
Dodatkowo kamil Fałek otarł się o po-

dium, zajmując 4. miejsce w dysku, Mateusz 
Czudek uplasował się na 5. pozycji w rzucie 
oszczepem i rzucie dyskiem (F35-36), kamil 
Dudek (gr. F52-54) był 7. w pchnięciu kulą 
i 6. w rzucie oszczepem. 

wszystkim zawodnikom oraz trenerom 
– Zbigniewowi Gryżboniowi i Marcie Rokic-
kiej – serdecznie gratulujemy!

Mistrzostwa polski były ostatnim przy-
stankiem przed Mistrzostwami europy, 
które również odbędą się w Bydgoszczy 
początkiem czerwca tego roku. polskę 
z naszego regionu będą reprezentować 
Mirosław Madzia, Janusz Rokicki oraz To-
masz wróbel. 

kataRzyna słOmka
fot. Bartłomiej Zborowski

fot. JK

awans do półfinałów 
mistrzostw polski

9 maja 2021 r. drużyna naCoMI 
Cieszyn pojechała do opola na Mi-
strzostwa polski 3x3 w kategorii Mu 23.

Zespół zagrał w składzie:
1. Miłosz Żebrowski – kapitan
2. Jakub pietrzak
3. Bartłomiej Szady
4. Michał Bożomański
w finale zawodnicy odnieśli jedną 

porażkę i ostatecznie zajęli 2. miej-
sce, co daje awans do półfinałów Mi-
strzostw polski. 

stela Cieszyn

Srebrny medal dla zuchów
11 maja drużyna stela cieszyn w kate-
gorii mu-11 rocznika 2010 i młodsi na 
wyjeździe w tychach rozegrała swoje 
ostanie spotkania sezonu 2020/21 na 
turnieju finałowym. 

w pierwszym meczu podejmowali dru-
żynę MkS Dąbrowa Górnicza. Spotkanie 
było bardzo wyrównane – po pierwszej 
połowie stelacy przegrywali 23:16. Druga 
połówka bardzo dobra w wykonaniu cie-
szyniaków – nadrobili oni straty i wyszli 
na prowadzenie, wygrywając spotkanie. 
w drugim meczu spotkali się z gospoda-

rzami turnieju MoSM Tychy. Tyszanie od 
początku prezentowali szybką grę i bardzo 
agresywną obronę, narzucili swoje tempo. 
niestety cieszyniacy przegrali, co w efek-
cie końcowym dało im 2. miejsce w Lidze 
Śląsko-opolskiej Zuchów kategorii Mu-11.

Brawa dla wszystkich drużyn! Dzię-
kujemy za świetne widowisko sportowe, 
walkę, wylany pot oraz łzy w całym sezo-
nie. Trzymamy kciuki i życzymy samych 
sukcesów w waszej pracy – zawodnikom 
oraz trenerom. 

stela Cieszyn
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kluby sportowe w cieszynie 

Cieszyński Klub Sportowy piast
CkS pIaST został założony 1 lipca 2016 

roku. od 2019 roku jest szkółką certyfi-
kowaną przez pZpn. w polsce tylko 324 
szkółek może legitymować się takim 
certyfikatem (na śląsku 42, a w powie-
cie cieszyńskim tylko 3). Celem klubu 
jest umożliwienie oraz zachęcenie dzieci 
i młodzieży do aktywnego spędzania cza-
su poprzez ruch powiązany z nauką gry 
w piłkę nożną. Działania uwzględniają 
między innymi upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, promowanie zdrowego 
trybu życia oraz przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym.

klub wynajmuje obiekty pod wałką oraz 
na Łyska, a zimą hale takie jak: uŚ, Frysz-
tacka, Sp7, Sp3, Błogocka oraz orliki Sp6 
i Sp5. aktualnie trwa nabór dla roczników 
2014-2017. piłkarski start prowadzi zajęcia 
ogólnorozwojowe z akcentem piłki nożnej 
dla chłopców i dziewcząt. Dzieci będą tre-
nować pod okiem dwóch wykwalifikowa-
nych i doświadczonych trenerów. Zajęcia 
zapewniają wszechstronną stymulację 
rozwoju cech motorniczych, wszystko 
z uwzględnieniem wieku i rozwoju psy-
choruchowego dziecka. Świetna zabawa 
z zasadami fair play gwarantowana!

najważniejsze osiągnięcia klubu:
Mistrzostwo 3 ligi wojewódzkiej pod-

okręg Skoczów – kategoria Młodzik (2016),

Mistrzostwo 4 ligi wojewódzkiej podokręg 
Skoczów – kategoria Trampkarz (2017),

Mistrzostwo 3 ligi wojewódzkiej pod-
okręg Skoczów – kategoria Młodzik (2017),

Mistrzostwo 3 ligi wojewódzkiej pod-
okręg Skoczów – kategoria Młodzik (2018),

Mistrzostwo 3 ligi wojewódzkiej pod-
okręg Żywiec – kategoria Trampkarz (2018),

Mistrzostwo 3 ligi wojewódzkiej podokręg 
Skoczów – kategoria Trampkarz (2019),

Mistrzostwo ligi wojewódzkiej gr.a pod-
okręg Skoczów – kategoria orlik (2019),

Mistrzostwo 4 ligi wojewódzkiej pod-
okręg Skoczów – kategoria Junior (2020),

Mistrzostwo B – klasy i awans do a – 
klasy podokręg Skoczów – pierwsza dru-
żyna (2020). 

w klubie działa także grupa seniorska, 
która rywalizuje w tym sezonie w skoczow-
skiej a-klasie o awans do okręgówki. ka-
pitanem drużyny jest były reprezentant 
polski – Ireneusz Jeleń. 
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Dane kontaktowe: info@ckspiast.pl ,  
tel: 509420149, Adres. al. Jan Łyska 21 
Cieszyn

fot. CKS Piast

w skrócie

wysokie miejsca 
lekkoatletów

 
Lekkoatleci MukS SZS Cieszyn rozpoczę-
li sezon startów stadionowych. 8 maja 
w Rudzie Śląskiej zorganizowano Śląską 
Ligę u-16, w której z bardzo dobrej stro-
ny pokazał się Błażej kula. Zawodnik 
z Cieszyna zajął drugie miejsce w biegu 
na 600 m z wynikiem 1.37,84. wynik ten 
jest wyrobieniem normy klasyfikacyjnej 
na V klasę sportową. utalentowany mło-
dy biegacz powinien niedługo poczynić 
znaczne postępy w biegach średnich 
i przedłużonych sprintach.

Dzień później, w niedzielę 9 maja, kS 
„Sprint” Bielsko-Biała zorganizował Mi-
tyng otwarcia Sezonu. Michał Rokicki 
rzucił dyskiem 0,75 kg. wyrównał rekord 
życiowy i zajął 2. miejsce. Samanta Gór-
niak biegała na dystansie 600 m. uzyskała 
czas 1.41,49, z którym ukończyła zawody 
na 3. miejscu.  

 muks szs Cieszyn

miting pływacki – 
sezon zakończony
w minioną niedzielę odbyły się ostatnie 
w tym sezonie zawody w ramach Cie-
szyńskiego Mitingu pływackiego sezonu 
2020/2021. 

w rundzie trzeciej oraz czwartej (fina-
łowej) wystartowało 200 zawodników z 21 
klubów z całego Śląska, województwa 
opolskiego oraz małopolskiego. podczas 
finałowej rundy zostali nagrodzeni najlepsi 
z najlepszych w danej kategorii wiekowej.

Głównym Sponsorem tegorocznych 
zmagań została firma SFeRawenT, po-
zostali sponsorzy to: extral aluminium, 
Inż.-Bud, Zakład Zieleni, kania Finanse, 
arena, Studio agency oraz endiBus.pl. 
Cieszyński Miting pływacki był również 
współfinansowany ze środków Gminy 
Cieszyn.  

 ks mariosport

biegacze blisko 
podium

 
Lekkoatleci MukS SZS Cieszyn świetnie 
spisali się w pZLa Mistrzostwach polski 
w Biegu Górskim w Stylu anglosaskim, 
który przeprowadzono w Bielsku-Białej 
na stokach koziej Góry 8 maja. 

na wymagającej trasie dla juniorów 
o długości 6,31 km i przewyższeniu + – 
302 m stoczyli ambitną walkę o medale 
w rywalizacji na najwyższym krajowym 
poziomie. weronice Masarskiej do brązo-
wego medalu zabrakło ok. 4 sekund, a jej 
brat Szymon Masarski zajął 5. miejsce. 
w gronie seniorek na trasie liczącej 12,27 
km o przewyższeniu + – 677 m dzielnie 
poczynały sobie wiktoria Mołdrzyk i ewa 
Tolasz, zajmując w klasyfikacji Mistrzostw 
polski miejsca w drugiej dziesiątce.  

 muks szs Cieszyn
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rozmowa z martą stuchlik 

Okresowa rewolucja 
projekt you can fly powstał, aby pomóc w budowaniu 
społeczeństwa empatycznego i tolerancyjnego. 
działaczki stawiają na wzajemny szacunek, szeroko 
pojmowane siostrzeństwo i zwrócenie uwagi na tematy, 
o których nie mówi się głośno. jednym z tych tematów 
jest akcja menstruacja, którą przybliży marta stuchlik. 

jak wytłumaczyłaby pani pojęcie 
ubóstwa menstruacyjnego komuś, 
kto nigdy nie miał z nim styczności? 
niektórzy błędnie zakładają, że pro-
blem ten dotyczy głównie krajów 
trzeciego świata.

marta stuChlik: ubóstwo menstru-
acyjne to brak dostępu lub ograniczony 
dostęp do produktów takich jak podpa-
ski, tampony czy kubeczki menstruacyj-
ne. Często oznacza to brak możliwości 
zadbania o higienę podczas okresu. 
To wszystko wiąże się także z brakiem 
odpowiedniej edukacji. na świecie pro-
blem ten dotyka około 500 milionów 
dzieci, które z tego powodu opuszczają 
również lekcje. według badań w polsce 
ubóstwo menstruacyjne dotyka około 
500 tysięcy osób.

akcja menstruacja rozwija trzy projek-
ty: "hej, dziewczyny!", "padsharing" 
oraz "punkt pomocy okresowej".

 – "Hej, dziewczyny!" to projekt, które-
go głównym celem jest wyeliminowanie 

ubóstwa menstruacyjnego w szkołach 
oraz zapewnienie swobodnego dostę-
pu do środków higienicznych osobom 
uczącym się. Dodatkowo akcja skupia 
się na edukacji. Działania tego projektu 
podczas pandemii zostały ograniczone, 
dlatego powstała idea ogólnodostępnych 
skrzynek, z których każdy dotknięty ubó-
stwem menstruacyjnym może swobod-
nie korzystać z potrzebnych środków 
higieny – stąd "punkt pomocy okreso-
wej". "padsharing" to sieć wsparcia, któ-
ra łączy osoby potrzebujące z osobami 
chcącymi pomóc, zachowując przy tym 
pełną anonimowość.

czy na terenie cieszyna znajduje się 
"punkt pomocy okresowej"? co moż-
na zrobić, że taka szafka pojawiła się 
w danym mieście?

 – w Cieszynie skrzynka "pomocy okre-
sowej" znajduje się w toalecie damskiej 
na Dworcu Cieszyn przy ul. Hajduka 1, 
ale już wkrótce skrzynki pojawią się także 
w szkołach, bibliotekach czy urzędach. 

aby skrzynka pojawiła się w wybranym 
mieście, wystarczy skontaktować się 
mailowo z nami lub bezpośrednio z ak-
cją Menstruacją.

w polsce menstruacja to wciąż temat 
tabu, jakbyśmy miały wstydzić się 
własnej fizjologii. akcja menstruacja, 
oprócz wparcia materialnego, zapewnia 
również edukację dotyczącą tematów 
okołookresowych.

 – Jest to całkowita prawda – men-
struacja to często temat tabu nawet we 
własnych domach. aM to jeden z projek-
tów, który ma na celu zmianę tego stanu 
rzeczy. nasz projekt – You Can Fly – rów-
nież chce z tym walczyć. nasze działania 
skupiają się na wsparciu, akceptacji i sza-
cunku – w końcu wszyscy na to zasługują. 
Zgodnie z naszymi założeniami chcemy 
walczyć w podobny sposób z problemem 
związanym z menstruacyjnym tabu. Mo-
żemy się edukować nawzajem z pomocą 
między innymi takich projektów. w me-
diach społecznościowych udostępniane 
są materiały uświadamiające, podobne 
akcje, do których można zwrócić się o po-
moc i  rozmowę. Mamy również w pla-
nach prelekcje w szkołach i edukacyjne 
plakaty, które mamy nadzieję pomogą 
tym, którzy tego potrzebują.
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energetyki – czy warto?
Mimo ograniczeń związanych 
z pandemią, w Zespole 
Szkół ekonomiczno-
Gastronomicznych 
w Cieszynie realizowany jest 
projekt społeczny "Zwolnieni 
z teorii". W olimpiadzie tej 
wzięło udział do tej pory 
ponad 80 tys. uczniów z całej 
Polski, którzy zrealizowali 
już ponad 2,8 tys. projektów 
społecznych. Temat projektu, 
który realizują uczennice 
ZSeG, to „energetyki – czy 
warto?”

na pytanie, dlaczego ten temat jest 
ważny, odpowiadają trzy uczennice, któ-
re uczą się zawodu w kierunku technik 
żywienia i usług gastronomicznych: pau-
lina Mazur, paulina przybyła, weronika 
waleczek. wszystkie trzy interesują się 
tematyką zdrowego stylu życia i zasa-
dami prawidłowymi odżywiania.

 – Do baczniejszego przypatrze-
nia się temu tematowi zainspirowała 
nas wiedza, którą mamy na ten temat 
i widok koleżanek i  kolegów na kory-
tarzach, kiedy widzimy ich z puszka-
mi tego napoju w rękach – tłumaczą 
uczennice. – Chcemy im przedstawić 
obiektywny obraz tego wyrobu, tak, 
aby każdy z nich wiedział, z czym ma do 
czynienia, za co płaci, kupując tego typu 
napoje i  jaki mają one wpływ na jego 
organizm. ponadto realizacja projektu 
społecznego jest dobrym sposobem na 
zyskanie doświadczenia i umiejętności 
społecznych, które są bardzo ważne dla 
pracodawców. Za rok kończymy szkołę 

i chcemy wykorzystać zdobyte umiejęt-
ności w podjęciu dobrej pracy.

Czy napoje energetyczne są faktycznie 
niebezpieczne? uczennice twierdzą, że 
tak. – Badania dowodzą, że około połowę 
konsumentów stanowią dzieci i młodzi 
ludzie do 25 roku życia. Sięgają po te 
orzeźwiające napoje, aby dodać sobie 
energii, poprawić wydolność fizyczną 
i umysłową, zapominając o  fakcie, że 
takie działanie energetyków okupione 
jest niekorzystnymi skutkami dla orga-
nizmu – mówią uczestniczki projektu. 
– Za pobudzające działanie napojów 
energetycznych odpowiedzialne są bo-
wiem psychoaktywne składniki znajdu-
jące się w ich składzie, takie jak: kofeina, 
tauryna czy wyciąg z guarany. niektó-
re z nich zawierają także efedrynę, to 
związek silnie stymulujący, ale mogący 
powodować szereg skutków ubocznych 
w postaci drżenia rąk, wzmożonego wy-
dzielania śliny, przyspieszonego bicia 
serca, a  także uzależnienia. ponadto, 

przeciętna puszka napoju energetycz-
nego (250 ml) zawiera ok. 6-7 łyżeczek 
cukru. Spożywanie nawet małych ilości 
napojów energetyzujących ma dla or-
ganizmu człowieka niekorzystne skutki, 
np. kłopoty ze snem czy koncentracją, 
podrażnienie śluzówki przewodu pokar-
mowego, problemy żołądkowe. w wielu 
krajach w związku ze spożyciem ener-
getyków zaobserwowano wystąpienie 
stanów lękowych, halucynacji, a nawet 
drgawek czy depresji.

podczas olimpiady „Zwolnienie z teo-
rii” uczniowie organizują własne projek-
ty społeczne, ucząc się samodzielności, 
innowacyjności i kreatywności. każdy fi-
nalista zdobywa certyfikat ceniony przez 
pracodawców na całym świecie. najlep-
sze projekty co roku odbierają nagrody 
z rąk przedstawicieli najwyższych władz 
państwowych – premiera lub ministrów. 
olimpiada objęta jest patronatem hono-
rowy Ministerstwa Rozwoju. 

Opiekun uczennic anna petřek / Red. aB

spotkała się pani z nieprzychylnymi 
komentarzami osób, które twierdzą, że 
„pomagać za cudze to każdy potrafi”?

 – oczywiście, że tak, na co dzień 
słyszymy nieprzychylne komentarze. 
niestety żyjemy w bardzo zawistnym 
społeczeństwie – gdzie spotykamy się 
z postawą „kiedy nic nie robisz jest źle, 
ale kiedy coś robisz – też jest źle”, jest to 
straszne. Myślę, że gdyby nie to, więcej 
osób podejmowałoby się działań spo-
łecznych. niestety przez taką sytuację 
wiele osób boi się podejmować jakie-
kolwiek działania, bądź z nich rezygnuje 
zaraz na starcie. właśnie z tym chcemy 

też walczyć i nad tym pracować. Jeżeli 
chodzi o określenie „pomagać za cudze 
to każdy potrafi” – odniosłabym się do 
tego w następujący sposób: czy w taki 
sam sposób wypowiadamy się na temat 
papieru toaletowego czy mydła ogólnie 
dostępnego w toaletach publicznych? 
nie, dlatego też myślę, że środki higieny 
dla kobiet również powinny być ogólnie 
dostępne, w końcu kobiety nie wymyśliły 
sobie, że chcą mieć miesiączkę czy w ja-
kim terminie, podobnie jest z naszymi 
potrzebami fizjologicznymi.

w jaki sposób do akcji mogą przyłą-
czyć się osoby, które chciałyby pomóc?

 – osoby, które chcą pomóc, mogą to 
robić na wiele sposobów. Można eduko-
wać i uświadamiać, można uzupełniać 
skrzynkę pomocy okresowej, można tak-
że wspierać projekty finansowo, aby te 
miały możliwość na więcej działań i akcji. 
Sposobności jest mnóstwo – wystarczy 
tylko chcieć. 

ROzmawiała malwina tOmica

Kontakt: 
Instagram:@youcanflygirl, @punktpomo-
cyokresowej, @akcjamenstruacja 
e-mail: youcanflyproject@gmail.com 
kontakt@akcjamenstruacja.pl

fot. org.

edukacja
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Stawki czynszu z tytułu 
dzierżawy lub najmu 

zarządzenie nr 0050.232.2021 burmistrza miasta cieszyna z  dnia  
28 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 
dzierŻawy lub najmu nieruchomości połoŻonych w poszczególnych 
strefach miasta cieszyna
na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
u. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XII/128/19 z dnia 30 
października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierża-
wiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych 
umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. urz. woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7625 
z późn. zm.) postanawiam:

§ 1

1. ustalić, z zastrzeżeniem w ust. 4, wysokość stawek czynszu (w zł/m2) za dzierżawę lub najem gruntów miejskich 
oddanych dzierżawcom lub najemcom w drodze umowy na następujące cele:

opłaty miesięczne:

1. Tereny przemysłowe: I strefa – 3,77 zł; II strefa – 2,97 zł; III strefa – 2,58 zł

2. Tereny handlowo – usługowe: I strefa – 15,04 zł; II strefa – 12,57 zł; III strefa – 7,53 zł

3. ogródki letnie i stałe: I strefa – 11,89 zł; II strefa – 9,80 zł; III strefa – 6,11 zł

4. Tereny zajęte pod garaże: I strefa – 2,33 zł; II strefa – 2,01 zł; III strefa – 1,84 zł

5. Tereny wokół budynków wspólnot mieszkaniowych: działki wokół bud. wielorodzinnych – 0,04 zł

6. Tereny zajęte pod miejsca postojowe, parkingi i place manewrowe – 3,37 zł

7. Tereny zajęte pod dojścia i dojazdy do budynków – 2,24 zł

8. Tereny zajęte pod lokalizację kontenerów na odzież używaną (stawka za pojemnik) – 42,31 zł

opłaty roczne:

9. Tereny przeznaczone na cel rolny (stawka za ha)  – 240,12 zł

10. Tereny przeznaczone na cel rekreacyjny – 0,54 zł

11. Miejsca parkingowe dla wspólnot mieszkaniowych – 3,60 zł

12. Tereny trwale ogrodzone (na powiększenie nieruchomości) – 6,00 zł

13. Miejsca przeznaczona pod lokalizację wiat śmietnikowych i pojemników na odpady – 10,58 zł

14. ogrody przydomowe (działki, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Cieszyn, stanowiące rezerwę pod 
przyszłą drogę) – 1,00 zł

2. ustalić za dzierżawę oraz najem gruntów i budynków na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych posiadających 
osobowość prawną roczną stawkę czynszu w wysokości 0,01 zł/m2 powierzchni, przy czym minimalna wysokość rocz-
nego czynszu wynosi 30,00 zł netto. Stawka nie ma zastosowania do umów zawieranych przez gminne jednostki orga-
nizacyjne w odniesieniu do mienia, które zostało im przekazane przez Gminę Cieszyn.

3. Do stawek czynszu, o których mowa powyżej, dolicza się podatek VaT w wysokości określonej odpowiednimi prze-
pisami prawa.

4. Stawki czynszu określone niniejszym zarządzeniem nie dotyczą gruntów w pasie drogowym, których zajęcie, opłaty 
za zajęcie i kary pieniężne są uregulowane w ustawie o drogach publicznych. 
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5. Stawki czynszu określone niniejszym zarządzeniem nie mają zastosowania w stosunku do nieruchomości oddanych 
gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd, wynajmowanym lub 
wydzierżawianym przez te jednostki. 

§ 2

w sytuacji, jeśli obliczony według stawek, o których mowa w § 1 miesięczny czynsz dzierżawny (najmu) netto wynosi 
mniej niż 10,00 zł dopuszcza się możliwość uiszczania go jednorazowo za cały rok z góry do 31 marca każdego roku. 

§ 3

1. ustalić wysokość odszkodowania (opłaty) z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Cieszyn bądź będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Cieszyn w wysokości podanej § 1 zarządzenia. 

2. w przypadku, gdy nieruchomość, wykorzystywana jest bezumownie na cele inne niż wskazane w § 1 zarządzenia, 
wysokość odszkodowania (opłaty) za bezumowne korzystanie jest określana każdorazowo przez Burmistrza Miasta 
Cieszyna. 

§ 4

przyjąć zasadę rozliczania czynszu proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

§ 5

wysokość stawek podanych w § 1 jest obowiązująca w przypadku dzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym. Stawki te są również stawkami wyjściowymi w przetargach na dzierżawę lub najem nieru-
chomości z uwzględnieniem rocznych waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do roku 
ogłoszenia przetargu. 

§ 6

Zmiana sposobu przeznaczenia gruntu powoduje zmianę wielkości stawki zgodnie z § 1.

§ 7

Dla nieruchomości dzierżawionych lub wynajmowanych na inne cele niż określone w tabeli w § 1 zarządzenia każdora-
zowo wysokość stawki określa Burmistrz Miasta Cieszyna.

§8

Burmistrz Miasta Cieszyna w uzasadnionych przypadkach może dokonać podwyższenia bądź obniżenia stawki czyn-
szu za dzierżawę lub najem, o których mowa w § 1.

§ 9

1. wysokość czynszu za dzierżawę 
lub najem określona w  kwotach 
netto podlega rocznej waloryzacji 
o  wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych. Termin wa-
loryzacji przenosi się na rok kolejny 
w przypadku, gdy wartość podwyż-
ki nie przekracza 15,00 zł.

2. Czynsz, o którym mowa w niniej-
szym zarządzeniu, powinien być 
płacony w  terminach określonych 
w zawartych umowach.

§ 10 

Integralną częścią zarządzenia jest 
załącznik z  podziałem strefowym 
Miasta Cieszyna.

fot. Jakub Połomski
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konsultacje społeczne
informacja o zakończeniu konsultacji oraz o raportach 
z przeprowadzonych konsultacji

Informujemy, że konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wzoru wniosku o przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego zakończyły się 26 kwietnia 
2021 roku.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna oraz raport z przebiegu konsultacji z radami 
działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opublikowany na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji publicznej urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 11

wykonanie zarządzenia powierzam 
naczelnikowi wydziału Gospodarki 
nieruchomościami urzędu Miasta 
Cieszyna oraz dyrektorom i  kierow-
nikom gminnych jednostek organi-
zacyjnych nie posiadających oso-
bowości prawnych dysponujących 
nieruchomościami Gminy Cieszyn na 
podstawie tytułu prawnego innego 
niż trwały zarząd.

§ 12

Traci moc zarządzenie Burmistrza 
Miasta Cieszyna nr 0050.20.2020 
z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia obniżonych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach 
miasta Cieszyna oraz wysokości odszkodowaniaza bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.

§ 13

1. Zarządzenie podlega publikacji w „wiadomościach Ratuszowych” oraz na stronach internetowych urzędu Miejskie-
go w Cieszynie i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Dla nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia przed wejściem w życie niniejszego zarządze-
nia zastosowanie mają zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna, o których mowa w § 12. 

załącznik do zarządzenia burmistrza miasta cieszyna  
nr 0050.232.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. –  
podział miasta cieszyna na strefy
strefa i – rejon w obrębie ulic:

3-go Maja, k. Miarki do skrzyżowania z ks. Świeżego, ks. Świeżego, Stalmacha do skrzyżowania z placem kościelnym, 
plac kościelny, wyższa Brama, plac wolności, kochanowskiego, Michejdy, Zamkowa, aleja Łyska. 

w tym ulice: Limanowskiego, Srebrna, Ratuszowa, Sejmowa, Trzech Braci, Śrutarska, nowe Miasto, pokoju, Regera, 
Szersznika, Szeroka, Rynek, Głęboka, olszaka, Stary Targ, Mennicza, kiedronia, Bóżnicza, J. Matejki, przykopa, Schodo-
wa, plac kościelny. 

strefa ii – ulice (teren w odległości 30 m od osi drogi):

Graniczna (od przejścia granicznego do skrzyżowania z ulicą Bielską), Frysztacka, Liburnia, Stawowa, Bielska, korfante-
go, katowicka, kolejowa, Garncarska, Bobrecka, Górna.

strefa iii – pozostałe tereny do granic administracyjnych miasta.

fot. Jakub Połomski
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Lokal użytkowy do wynajęcia
zakład budynków miejskich w cieszynie spółka z o. o.  
informuje, Że przeznacza do najmu lokal uŻytkowy 

 położony na parterze budynku nr 18 przy ul. bielskiej w cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 21.20 m2, 
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadzenia w  lokalu dowolnej działalności 
gospodarczej. 

ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zakładu Budyn-
ków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki organizacyjne = katalog Zakład 
Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Budynkami 
ZBM, tel. 33 852 37 52.

nabór uzupełniający
do gminnej rady działalności poŻytku publicznego
Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Gminnej Radzie 
Działalności pożytku publicznego w Cieszynie.

Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których 
terenem działalności jest gmina Cieszyn. termin zgłoszeń upływa dnia 4 czerwca 2021 roku o godz. 14.00.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1 lub drogą elektroniczną: 
urzad@um.cieszyn.pl. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej urzędu 
Miejskiego w Cieszynie. więcej informacji w Biuletynie Informacji publicznej oraz na stronie internetowej Cieszyna 
www.cieszyn.pl w zakładce „urząd Miejski”, podstronie „organizacje pozarządowe” – „Gminna Rada Działalności po-
żytku publicznego” – „nabór do Gminnej Rady Działalności pożytku publicznego”.

uwaga! konkurs!
zaproszenie do udziału  
w 49. edycji konkursu „cieszyn 
miastem kwiatów i zieleni”

Burmistrz Miasta Cieszyna (w którego imieniu działa wydział ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa urzędu Miejskiego w Cieszynie) oraz Towarzystwo Miło-
śników ogrodnictwa po raz 49. zapraszają mieszkańców Cieszyna do udziału 
w konkursie pn. „Cieszyn miastem kwiatów i zieleni”. wiosenny przegląd ogro-
dów zaplanowany jest na 28 maja 2021 r. oceny dokonuje komisja złożona 
z pracownika wydziału ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu Miejskiego 
i członków Towarzystwa Miłośników ogrodnictwa. 

organizatorzy zapraszają wszystkich właścicieli ogrodów, którzy chcieliby się po-
chwalić swoim dziełem, do zgłaszania się do wydziału ochrony Środowiska i Rol-
nictwa urzędu Miejskiego (tel. 33 47 94 272, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl). 

Do udziału w konkursie zapraszamy również posiadaczy ukwieconych balko-
nów oraz administratorów terenów zielonych, należących do wspólnot miesz-
kaniowych, osiedli mieszkaniowych i przedsiębiorstw. termin przyjmowania 
zgłoszeń upływa w dniu 27 maja 2021 r. Zachęcamy państwa gorąco do 
udziału w konkursie. 

fot. Unsplash
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Składanie wniosków do pro-
jektu budżetu na 2022 rok

w związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu 
budŻetu na 2022 rok zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz 
jednostki organizacyjne gminy w tworzeniu projektu budŻetu
organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski do 31 sierpnia 2021 roku.

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie – do 15 października 2021 roku (wnioski składamy na formularzu będą-
cym załącznikiem do uchwały nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna).

Złożone wnioski stanowią materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu.

wnioski można składać poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza, przesy-
łać elektronicznie na adres urzad@um.cieszyn.pl lub listownie na adres: urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 
Cieszyn.

nieruchomości na sprzedaż
burmistrz miasta cieszyna ogłasza:

 ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w cieszynie 
przy ulicy kornela filipowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/10 oraz nr 1/73 obr. 19 o łącz-
nej powierzchni 158 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr bb1c/00052659/1 sądu rejonowego w cieszynie.

przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 1/10 oraz nr 1/73 obr. 19. uzasad-
nieniem wyboru formy przetargu jest mała powierzchnia nieruchomości, jej kształt oraz przebieg sieci uzbrojenia 
uniemożliwiające jej samodzielne zagospodarowanie. Działka może poprawić warunki zagospodarowania każdej z nie-
ruchomości sąsiednich.

przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. w sali nr 126 urzędu miejskiego w cieszynie (rynek 1, i piętro) 
o godz. 13:00. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 12 000,00 zł. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony 
podatek VaT wg stawki 23 %.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do wydziału Gospodarki nieruchomościami urzę-
du Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek 
sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 1 200,00 zł na konto urzędu Miejskiego w Cie-
szynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 InG Bank Śląski S.a. w Cieszynie w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. 

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz za-
mieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl. Szczegółowe informacje dotyczące prze-
targu można uzyskać w wydziale Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Cieszynie – tel. 33 4794 232, 33 
4794 237.

 ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w cieszynie przy ulicy lipowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78/3 obr. 40 o łącznej powierzchni 40 m2, zapisanej w księdze 
wieczystej nr bb1c/00052457/5 sądu rejonowego w cieszynie.

przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 78/3 obr. 40. uzasadnieniem wyboru 
formy przetargu jest mała powierzchnia nieruchomości oraz jej kształt uniemożliwiające jej samodzielne zagospoda-
rowanie.

przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. w sali nr 126 urzędu miejskiego w cieszynie (rynek 1, i piętro) 
o godz. 11:00. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 5 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VaT na podsta-
wie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
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nieruchomości do zbycia
burmistrz miasta cieszyna informuje,  
Że przeznaczono do zbycia:

 w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 49 obr. 45 
zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. błogockiej 3 oraz działka nr 74 obr. 45 o łącznej pow. 0,0140 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00053043/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz udział wynoszący 16/384 czę-
ści w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68 obr. 45 zapasana w księdze wieczystej nr BB1C/00005098/6 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej uM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od 
dnia 6 maja 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r.

 w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe położone przy ul. frysztackiej, oznaczone jako działki: 
nr 113/1 obr. 64 o pow. 0,0028 ha, nr 113/2 obr. 64 o pow. 0,0072 ha, nr 113/3 obr. 64 o pow. 0,0076 ha, zapisane 
w księdze wieczystej nr BB1C/00103690/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej uM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. 
od dnia 13 maja 2021 r. do dnia 3 czerwca 2021 r.

 w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców:

 – lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy pl. poniatowskiego 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki 
i części wspólnych budynku w 9831/209858 części,

 – lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Strzelców podhalańskich 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu 
działki i części wspólnych budynku w 1/18 części.

powyższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego 
w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej uM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 
21 dni, tj. od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

 – lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 8 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i czę-
ści wspólnych budynku w 4517/77013 części,

 – lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Bielskiej 18 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 3448/31523 części,

 – lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 4138/181534 części,

 – lokal mieszkalny nr 44 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i czę-
ści wspólnych budynku w 3294/169501 części.

powyższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego 
w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej uM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 
21 dni, tj. od dnia 13 maja 2021 r. do dnia 3 czerwca 2021 r.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele lub współ-
właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 500,00 zł na konto urzędu 
Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 InG Bank Śląski S.a. w Cieszynie w terminie do dnia 21 
czerwca 2021 r. 

ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz za-
mieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl. Szczegółowe informacje dotyczące prze-
targu można uzyskać w wydziale Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Cieszynie – tel. 33 4794 232, 33 
4794 237.
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cok
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

27.05, g. 18:00 kulturalne zakamarki 
świata – spotkanie z podróżnikiem

do 05.06 o węglu i wodzie – wystawa 
Diany Lelonek (Miejska Galeria Sztuki 
współczesnej 12)

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

28.05, g. 20:15 akT pRZeRYwanY czyli 
TeaTR nIe(konsekwencji) – spektakl online

29.05, g. 17:00 i 20:00 koncert „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste” – orkiestra 
aRTIS

31.05, g. 18:00 „wakacje all inclusive” – 
spektakl komediowy, Teatr wit-wit z Gliwic

książnica
cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

28.05, g. 13:00-15:00 Debata „Lokalne 
polityki pamięci w mieście podzielonym 
granicą państwową. Cieszyn – Těšín 
– Teschen (w przypadku ograniczeń 
pandemicznych: online poprzez platformę 
ZooM)

28.05, g. 17:00 prezentacja w ramach 
cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów 
książnicy Cieszyńskiej”

29.05, g. 10:00 Miasto książek – spacer 
szlakiem cieszyńskiej kultury książki

do 05.06 orbis animalium – świat zwie-
rząt (Galeria książnicy Cieszyńskiej)

inne
22.05, g. 10:00 Spacer szlakiem kobiet 

po polskiej części miasta; zbiórka pod 
„pomnikiem Ślązaczki” 

22.05 Zielonoświątkowa jajecznica 
gigant – Impreza kolarska (Tkk „onDRa-
SZek” i koło pTTk nr 8, pZko. Szczegóły: 
www.tkk-ondraszek.pl) 

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

do 30.06 Była sobie ulica… czyli rzecz 
o dawnej Głębokiej (Galeria wystaw 
Czasowych)

sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

22.05, g. 09:15 Mecz piłki nożnej – grupa 
trampkarz (boiska pod wałką przy ul. 
Bolko kantora, org. CkS piast)

22.05, g. 11:00 Mecz piłki nożnej – grupa 
junior

24.05, g. 17:30 Mecz piłki nożnej – grupa 
żak

24.05, g. 17:40 Mecz piłki nożnej – grupa 
orlik II

25.05, g. 15:45 Mecz piłki nożnej – 
trampkarz

25.05, g. 17:30 Mecz piłki nożnej – grupa 
junior

25.05, g. 17:30 Mecz piłki nożnej – grupa 
młodzik

27.05, g. 17:45 Mecz piłki nożnej – grupa 
żak II

28.05, g. 18:00 Cieszyńska Masa krytycz-
na (Rynek Główny)

29.05 – 05.06 61. Zlot przewodników 
Turystyki kolarskiej pTTk

30.05, g. 10:00 Mecz piłki nożnej – grupa 
młodzik II

31.05, g. 18:05 Mecz piłki nożnej – grupa 
orlik

co? gdzie? kiedy?

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

22.05, g. 10:00; 29.05, g. 10:00 artetera-
peutyczne warsztaty dla dzieci (pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, wejście od ulicy 
Rzeźniczej, obowiązują zapisy, zajęcia płat-
ne. Informacje pod numerem 606325903 
lub 668282409 lub pracowniagalimatias@
gmail.com)

23.05, g. 11:00-16:00 Trening otwarty 
(naborowy) Cieszyńskiego Rodu z Golę-
szyc, dziedziniec koło informacji turystycz-
nej Zamku Cieszyn

23.05 ognisko na osówkach – festyn ro-
dzinny (Tkk „onDRaSZek” i koło pTTk nr 
8, pZko. Szczegóły: www.tkk-ondraszek.pl)

24.05, g. 17:00; 27.05, g. 15:30; 31.05, 
g. 17:00 arteterapeutyczne warsztaty dla 
dorosłych (pracownia Galimatias)

29.05, g. 15:30 warsztaty z techniki 
pouringart (pracownia Galimatias)

29.05, g. 10:00 Spacer szlakiem cieszyń-
skich bizneswoman; zbiórka pod „pomni-
kiem Ślązaczki”

muzeum 4. pułku strzelców pod-
halańskich, ul. Frysztacka 2. Bezpłatne 
zwiedzanie muzeum po wcześniejszym 
kontakcie, tel. 604 833 667, krzysztof 
neścior

browar zamkowy cieszyn, ul. 
Dojazdowa 2, tel. 33 851 64 02, zwiedzanie 
w piątki (g. 18:00), soboty (g. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00) i niedziele (g. 12:00, 14;00, 
16:00)
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broŻek to cudowny, 10-letni 
kociak po przejściach. został 
znaleziony brudny i głodny 
na ulicy, gdzie walczył o prze-
trwanie. jego codziennością 
było grzebanie w śmietnikach 
w poszukiwaniu jedzenia i bycie 
przeganianym przez ludzi. gdy 
już nie miał więcej sił, położył 
się na chodniku, aby się poddać. 
i wtedy na jego drodze poja-
wił się anioł… i odmienił jego 
los. na początku w kociarni 
był zdezorientowany i pacał 
łapką inne kotki, ale teraz po 
jedzeniu woli wylegiwać się 
w słonku na wolierze. uwielbia 
być głaskany, patrzy wówczas 
z taką wdzięcznością, że nie 
sposób się w nim nie zako-
chać. jest to bardzo spokojny 
i przyjazny koci senior. jest 
odrobaczony, zachipowany, 
wykastrowany, zaszczepiony, 
testy fiV/felV ma ujemne. 
kontakt w sprawie adopcji lub 
domu tymczasowego dla ko-
tów – patrycja, tel. 605 118 117.

psy i koty do adopcji
"nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy" – to prawda! opisy i zdjęcia: fundacja "lepszy świat".

ważne instytucje / wiadOmOŚci
 urząd miejski w cieszynie

Rynek 1, ul. kochanowskiego 14 ,  
tel. 33 479 42 00, www.cieszyn.pl

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

 miejskie centrum zarządzania 
kryzysowego
ul. kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70, 
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl. 
po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.

 miejski ośrodek pomocy społecznej
ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, 
www.mops.cieszyn.pl

 punkt konsultacyjno-informacyjny dla  
osób nadużywających środków psychoak-
tywnych oraz ich rodzin 
ul. Skrajna 5, pok. 4, tel. 33 479 49 31

 zespół interdyscyplinarny  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i punkt konsultacyjno-informacyjny  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18,  
33 479 49 19

 powiatowy ośrodek wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie (hostel)
ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 
29 29

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

 hospicjum domowe
ul. wąska 2, tel. 691 771 892

 grupa aa
Cieszyn, ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54
Grupa„DRoMaDeR” – spotkania w każdą nie-

dzielę o godz. 17.00. Grupa „nowa peRSpekTY-
wa” – spotkania w każdą środę o godz. 19:00

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

 punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w śro-
dy w g. 13:00-17:00. w piątki w g. 11:00-15:00

 centrum profilaktyki edukacji i terapii 
„kontakt”
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,
www.bycrazem.com

 miejski zarząd dróg
ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,
www.mzd.cieszyn.pl

 pogotowia
energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992,
Ciepłownicze: tel. 993, wodociągowe: tel. 994,
Ratunkowe: tel. 999, policja: tel. 997,
Straż pożarna: tel. 998,
europejski numer alarmowy: tel. 112

 starostwo powiatowe
ul. Bobrecka 29, Szeroka 13,
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl

 straż miejska
ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,
www.sm.cieszyn.pl

 szpital śląski
ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpitalslaski.pl

 zakład budynków miejskich sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60, zbm.cieszyn.pl

 zakład gospodarki komunalnej sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00, zgk.cieszyn.pl

 dyżury aptek
apteka pRIMa, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

polub cieszyn na facebooku
oficjalny profil urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/uMCieszyn.
oficjalny profil miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i  sportowych: www.facebook.com/Cie-
szynRobiwrazenie.
 
informacja sms
Chcesz otrzymywać ważne informacje z miasta 
bezpośrednio na swój telefon? Zarejestruj się 
w Miejskim Systemie SMS-owym i otrzymuj po-
wiadomienia SMS o  wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także ostrzeżenia i komunikaty. 
wejdź na stronę www.cieszyn.pl i podaj swój nu-
mer telefonu.

bezpłatny informator urzędu miejskiego 
w cieszynie, issn: 1234-1746, 
nakład: 5.500 szt
wydawca: urząd Miejski w Cieszynie 
Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, 
tel. 33 479 42 00, 
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
zespół redakcyjny: anna Żertka-Bednarek, 
Barbara Stelmach-kubaszczyk, Łukasz kazimie-
rowicz, katarzyna koczwara, Malwina Tomica, 
Jacek kasperczyk
redaktor naczelna: anna Żertka-Bednarek
projekt layoutu: MaLoF design agnieszka 
krasicka
druk: wydawnictwo "Triada" wojciech wicher, 
42-580 wojkowice, ul. plaka 34

lizi i kobi, mama i syn, są ze sobą bardzo zżyci, dlatego szukamy dla 
nich wspólnego domu. dali się poznać jako niezwykle sympatyczne 
psiaki. nie wykazują agresji, wręcz przeciwnie – lubią być blisko czło-
wieka i po bliższym poznaniu lgną do niego. lizi potrafi chodzić na 
smyczy, natomiast kobi ma z tym problem – głównie lękowy. mały boi 
się większych psów, w pierwszym momencie boi się także kontaktu 
z człowiekiem, na każdy wymuszony kontakt reaguje sikaniem, kuli 
się i przylega do ziemi. gdy jednak pierwszy strach minie, wywraca 
brzuszek do głaskania i nieśmiało merda ogonkiem. psiaki powinny 
trafić pod opiekę osób, które wykażą chęć konsultacji z behawiory-
stą, aby ułatwić im adaptację w nowym miejscu. pieski przebywają 
w schronisku azyl w cieszynie, zapraszamy na spacer zapoznawczy! 
lizi – urodzona w 2014 roku, krótkowłosa, mała, w kłębie ma około 20 
cm. kobi – urodzony w 2019 roku, krótkowłosy, mały, w kłębie ma około 
25 cm. informacje w sprawie spaceru i adopcji – basia, tel. 515 261 827.
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plac św. krzyża
plac św. krzyża jawi 
się jako naturalna 
część ulicy głębokiej. 
jest swego rodzaju 
pomostem pomiędzy 
kościołem farnym 
a ulicą. granicę tego 
obszaru wyznaczał mur 
klasztorny, którego relikty 
zostały odkryte podczas 
badań archeologicznych 
przeprowadzonych w 2015 
roku. wykazano także, 
że na placu znajdował 
się cmentarz, na którym 
zlokalizowano 26 
pochówków. 

Jako graniczny czas istnienia muru 
można wyznaczyć zmiany w zabudowie 
Cieszyna, które nastąpiły tuż po poża-
rze z 1789 r. Szczególnie, że Carl Jacobi 
d’eckholm w swoich zaleceniach urbani-
stycznych dla miasta, szykującego się do 
odbudowy, zwraca uwagę na konieczność 
rozbiórki tegoż muru. By jednak zrozu-
mieć, dlaczego przestrzeń klasztorna 
zamieniona została w miejską, należy 
zacząć od przybliżenia historii kościoła 
Marii Magdaleny.

w 1790 r. zlikwidowano cieszyński kon-
went dominikanów. nie po raz pierwszy, 
bowiem już w 1545 r. książę wacław III 
adam zapoczątkował reformację w księ-
stwie Cieszyńskim ich wygnaniem. Stopień 
zniszczeń wywołanych pożarem w 1789 r. 
miał przemożny wpływ na decyzję, która 
niosła odbudowę świątyni dominikanów 
kosztem dotychczasowego kościoła far-
nego Marii Magdaleny.

ostrożne szacunki datują przybycie 
Dominikanów do Cieszyna oraz budo-
wę kościoła na 2 połowę XIII w. i wiążą 
tę fundację z osobą księżnej eufemii, 
żony księcia opolskiego – władysława. 

Znaczącej przebudowy dokonał książę 
przemysław I noszak, który reoriento-
wał kościół, odtąd zbudowany na planie 
krzyża, tak że pierwotna świątynia stała 
się nawą poprzeczną. współczesny wy-
gląd kościoła jest wynikiem przebudowy, 
która w  istocie rzeczy była odbudową 
przeprowadzoną po pożarze w 1789 r. 
wspartą hojnie przez książęcą parę al-
berta Sasko-Cieszyńskiego i Marię kry-
stynę. projekt zakładał odbudowę świą-
tyni w średniowiecznym obrysie murów, 
ale w stylu barokowo-klasycystycznym. 
w 1796 r. dobudowano trzypiętrową wieżę 
zaopatrzoną w dzwony, której wcześniej 
kościół nie posiadał. 

kościół farny uznawany jest za nekro-
polię piastów Cieszyńskich, poświadcza to 
m.in. dokument z 1408 r. niestety wspo-
mniany pożar oraz późniejsza odbudowa 
doprowadziły do zniszczenia krypt. pod-
czas badań prowadzonych w 1934 r. nie 
udało się ustalić, które z zachowanych 
ludzkich szczątków identyfikować można 
z książętami. Jedna z kilku krypt znajduje 
się także pod kaplicą św. krzyża, przyle-
gającej do kościoła od strony placu św. 
krzyża. ufundował ją Jan Fryderyk Larisch 
w 1660 r., a pochowano tam w miedzia-
nej trumnie starostę ziemskiego adama 
wacława paczyńskiego.

w trakcie wspomnianych badań arche-
ologicznych obok pochówków odkryto 
także pozostałości bazy kamiennego 
krzyża z 1764 r. z figurą Matki Boskiej 
Bolesnej wyrzeźbionego przez antonio 

Stanettiego. Jego podstawa znajdowała 
się mniej więcej w środkowozachodniej 
części placu. Tak też można odczytać jego 
położenie na planie katastralnym z 1836 
r. a zatem łatwo nasuwa się konstatacja, 
iż to od tego obiektu bierze nazwę cały 
plac. przeniesienie krzyża przed kaplicę 
św. krzyża nastąpiło około 1915 r.

Czas postawienia krzyża przenosi ła-
cińska inskrypcja umieszczona po obu 
stronach cokołu, nie jest jednak ona po-
dana dosłownie lecz w formie chrono-
stychu. na froncie cokołu wyryto napis: 
aDoRaTe HIC eST peR QVeM SaLVIFaCTI 
eSTIS, co znaczy: "uwielbiajcie, Ten jest, 
przez którego zostaliście zbawieni." Datę 
z powyższej inskrypcji należy odczytać 
sumując większe litery, traktując je tym 
samym jako cyfry rzymskie, a zatem po 
wykonaniu rachunku D+I+C+V+M+L+V+I-
+C+I+I otrzymujemy rok 1764. 

po drugiej stronie cokołu następuje 
inskrypcja: eX VoTo De VoTIaMaToReS 
CRVCIFIXI eXTRVXeRe DIe 14 SepTeMB, 
co znaczy: "nabożni czciciele ukrzyżo-
wanego zbudowali na mocy ślubowania 
dnia 14 września". w tej inskrypcji datę 
roczną 1764 otrzymujemy po zsumowaniu 
X+V+D+V+I+M+C+V+C+I+I+X+V+X.

Jest wysoce prawdopodobne, iż bada-
nia archeologiczne towarzyszące rewita-
lizacji ulicy Głębokiej i placu św. krzyża 
odsłonią kolejne tajemnice tego miejsca.

jan paweł BOROwski 
muzeum Śląska cieszyńskiegO

kościół farny uznawany 
jest za nekropolię 

piastów cieszyńskich, 
poświadcza to m.in. 
dokument z 1408 r. 

Przygotowania czynione pod przenosiny krzyża przed kaplicę, ok. 1915 r., fot MŚC.


