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Wakacje spędzone w Cieszynie? Jak najbardziej! Atrakcje dla najmłodszych przygotowały m.in. 
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego, organizacje pozarządowe, cieszyńskie szkoły, a także Biblioteka 
Miejska. Lato to nie pora na nudę! 
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Od BURMISTRZA 

BON organizacyjny 

 RYSZARD  
MACURA

Burmistrz Cieszyna

Niemal każdy menadżer chciałby 
ograniczać pulę nieprzewidywal-
nych czynników wpływających na 
działalność jego firmy, co m.in. 

pozwoliłoby mu sprawnie i systematycznie 
weryfikować te obszary działania, które są 
już mierzalne i uregulowane, ale zawsze 
wymagające doskonalenia.

Takich stabilnych warunków potrzebu-
ją także szkoły, aby jak najpełniej mogły 
oddać się realizacji właściwych sobie pro-
cesów wychowania i kształcenia. W tym 
duchu, ale też dla zapewnienia poczucia 
sprawiedliwego podziału środków prze-
znaczanych na funkcjonowanie placó-
wek oświatowych, zdecydowałem się na 
wprowadzenie bonu organizacyjnego. Na 
czym on polega?

NOWE ROZWIĄZANIE 
Dla każdej szkoły oblicza się maksymalną 
liczbę godzin dydaktycznych i opiekuńczych, 
które dyrektor może zlecić nauczycielom. 
Podstawą wyniku jest przede wszystkim 
liczba uczniów; ale ze względu na funkcjo-
nowanie w Cieszynie tzw. szkół elastycz-
nych i nieelastycznych, wynik korygowany 
jest na rzecz szkół nieelastycznych o dane 
dotyczące liczby oddziałów. W ten sposób 
brany jest pod uwagę fakt, że w mniejszej 
szkole, prowadzącej w każdym roczniku 
tylko jeden odział klasowy, trudniej jest 

m.in. organizować zajęcia w grupach mię-
dzyoddziałowych, co mogłoby się przyczy-
niać do racjonalizowania kosztów prowa-
dzenia tych zajęć. Zasadniczo można więc 
powiedzieć, że im więcej dzieci w szkole, 
tym więcej w tej szkole odbywa się zajęć. 
Liczba zajęć z kolei przekłada się na liczbę 
etatów nauczycielskich, a ta jest jednym 
z czynników wpływających na liczbę eta-
tów administracji i obsługi. W tym ostatnim 
przypadku szczególne znaczenie będzie 
też miała wielkość budynku szkoły i całe-
go otoczenia, które wymaga utrzymania 
w czystości i porządku.

Dyrektor szkoły i rada pedagogiczna 
mają największą, wciąż aktualizowaną 
wiedzę, co w danym momencie jest dla 
ich placówki najważniejszym problemem 
do załatwienia. Stąd wynika kolejna zale-
ta systemu „bonu organizacyjnego”, bo 
zgodnie z nim to dyrektor szkoły będzie 
niemal samodzielnie, korzystając z pomo-
cy rady pedagogicznej, rady rodziców czy 
też samorządu uczniowskiego, decydował, 
jakie zajęcia lub inne potrzeby, obok zajęć 
obowiązkowych, powinny być w pierwszej 
kolejności sfinansowane. To dyrektor też 
zdecyduje, czy dodatkowe zajęcia odby-
wać się będą np. z chemii, czy wychowania 
fizycznego, a może uzna, że środków jest 
na tyle dużo, że może zapewnić większą 
pulę zajęć dodatkowych i jeszcze zakupić 
książki do biblioteki.

ZADECYDUJE DYREKTOR
Organ prowadzący, jakim jest Miasto 
Cieszyn, wyznaczy tylko i aż limity fi-
nansowe wynikające z potrzeb realizacji 
zajęć obowiązkowych, proporcjonalnych 
do wielkości szkoły środków na zajęcia 
dodatkowe (w tym kółka zainteresowań), 
remonty i rezerwy na zdarzenia nieprze-

widywalne (np. urlopy nauczycielskie dla 
poratowania zdrowia), a dyrektor zade-
cyduje, jak w danym czasie te limity wy-
korzystać, aby zrealizować najlepszy dla 
szkoły scenariusz przy zachowaniu ram 
i płynności finansowej, przewidzianych dla 
danego okresu rozliczenia. Upraszczając, 
możemy posłużyć się kilkoma wariantami 
procentowego rozkładu środków finanso-
wych, o którym to rozkładzie ostatecznie 
zadecyduje dyrektor:

Szkoła A: zajęcia obowiązkowe – 90%, 
zajęcia dodatkowe – 5%, remonty – 4%, 
rezerwy – 1%.

Szkoła B: zajęcia obowiązkowe – 94%, 
zajęcia dodatkowe – 2%, remonty – 3%, 
rezerwy – 1%.

Szkoła C: zajęcia obowiązkowe – 88%, 
zajęcia dodatkowe – 4%, remonty – 6%, 
rezerwy – 2%.

Przygotowania do wprowadzenia „bonu 
organizacyjnego” rozpoczęliśmy w paź-
dzierniku 2017 r., a od kwietnia 2018 r. 
dyrektorzy przechodzili szkolenia w tym 
zakresie, by móc nowy rok szkolny zapla-
nować już pod kątem tej nowej metody 
dzielenia środków finansowych, dającej 
szkołom większą swobodę, ale też więk-
szą odpowiedzialność za decyzje podej-
mowane przez pedagogów. Już wiemy, że 
efektem tego jest sytuacja, w której jakaś 
placówka musiała ograniczyć liczbę zajęć 
dodatkowych, a inna z kolei nie tylko, że 
nie musiała tego robić, ale wręcz wypra-
cowała organizacyjnie takie oszczędności, 
które pozwolą jej na dokonanie dodat-
kowych remontów na kwotę co najmniej 
kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W tej metodzie zdecydowanie poprawia 
się jakość zarządzania, gdyż rozprasza się 
odpowiedzialność za podejmowane decy-
zje na podmioty, które faktycznie realizują 
dane zadania. Centralnie podejmowane są 
więc tylko decyzje kierunkowe, dotyczące 
inwestycji i dużych remontów finansowa-
nych z oddzielnych źródeł (poza „bonem 
organizacyjnym”), a także gwarantujące 
m. in. sprawiedliwość podziału środków. 
Natomiast decyzje szczegółowe podej-
mowane są już tam, gdzie znajomość 
konkretu jest, a co najmniej powinna być, 
najlepsza. W oparciu o taką wiedzę, a nie 
o liczbę odwiedzin Ratusza, kierownik 
jednostki jest w stanie mądrze i odpo-
wiedzialnie zarządzać swoją placówką, 
czego szczerze wszystkim dyrektorom 
i ich współpracownikom życzę.  

Sprawniejsze zarządzanie szkołami, czyli

SZANOWNI DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKÓŁ!
Z okazji zakończenia roku szkolnego, chciałbym na Państwa ręce złożyć podziękowania za codzienny 

trud pełen troski, oddania i mądrości, dzięki któremu młodzi ludzie rozwijają swoje talenty i pasje, 
zdobywają wiedzę i  realizują marzenia. Wierzę, że twórcza praca dydaktyczna i wychowawcza,  

a także Państwa zaangażowanie i wytrwałość owocować będą sukcesami uczniów.

DRODZY UCZNIOWIE,
za Wami kolejny rok wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń. Przyszła pora 

odpocząć od szkolnej codzienności. Wypoczywajcie więc, realizujcie swoje plany, niech towarzyszą 
temu atrakcje sprzyjające poznawaniu nowych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. A po wakacyjnej 
przerwie z zapasem sił i gotowością do podejmowania kolejnych wyzwań – wracajcie do swoich szkół. 

Radosnych i bezpiecznych wakacji!
RyszaRd MacuRa

Burmistrz Miasta Cieszyna
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Kolejny rok szkolny za nami  

Czy lato spędzone w mieście może być 
twórcze, aktywne i pełne wrażeń? 
Z całą pewnością tak, bo wakacje to 
nie pora na nudę. Tym bardziej, że 

atrakcji będzie pod dostatkiem. Czytelnicy 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie podczas 
warsztatów literackich i plastycznych wy-
ruszą wspólnie na spotkanie z przygodą. 
Rozegrają niejeden turniej gier planszo-
wych, narysują piękne obrazy i w dobo-
rowym towarzystwie zwiedzą odległe 
kontynenty, bo z książką u boku wszystko 
jest możliwe. 

Wydział Sportu Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie zadbał o to, by spędzić wa-
kacyjny czas w doborowym towarzy-
stwie, rozwijając swoje pasje i dobrze 
się bawiąc. Szkolną labę rozpocznie 
„Bezpieczna Akcja Lato”. A skoro relaks, 
to obowiązkowo RoLkOVE 43400, czyli 
zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na 
rolkach wg programu „Robię to co ko-
cham” wraz z propagowaniem akcji bez-
piecznej jazdy „Jeżdżę z głową – Jeżdżę 
w kasku”. Zajęcia nauki jazdy na rolkach 
dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat 
prowadzone będą przez wykwalifikowa-
nych instruktorów sportów wrotkarskich. 
Ponadto przed uczestnikami zajęcia dy-
daktyczne dotyczące uzależnień i patolo-
gii społecznych, treningi piłkarskie oraz 
gry i zabawy sportowe.

O swoich uczniach w porze wakacji nie 
zapominają również cieszyńskie szkoły, 
proponując uczestnikom wyjścia na ba-
sen, warsztaty zainteresowań, zajęcia 
ruchowe, gry i zabawy oraz wycieczki. 

Podobnie, jak w roku ubiegłym, dzieci 
i młodzież spędzą aktywnie i twórczo 
czas podczas półkolonii organizowanych 
w mieście oraz kolonii letnich w Jastrzębiej 
Górze i w Sandomierzu. Tam też zwiedzą 
miasto, Zamek w Chęcinach, Krzemionki 
Opatowskie i Gród Pędzików.

O letni wypoczynek najmłodszych 
mieszkańców zadbały również organizacje 
pozarządowe i parafie. Parafia Rzymsko-

katolicka św. Elżbiety w dniach 22.06-07.07 
organizuje „Wesołe wakacje w Kołobrzegu” 
z programem profilaktyczno- terapeu-
tycznym. W trakcie kolonii odbywają się 
m.in.: wycieczki autokarowe do Świnouj-
ścia, do Międzyzdrojów, do Wolińskiego 
Parku Narodowego, do Trzęsacza i Trze-
biatowa. Z całą pewnością nie zabraknie 
zwiedzania i korzystania z atrakcji, jakie 
oferuje Kołobrzeg (rejs statkiem po morzu, 
opalanie, kąpiele w morzu, gry i zabawy 
przy ognisku). 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy zaprasza natomiast dzieci 

z cieszyńskich szkół podstawowych na 
półkolonie letnie z programem profilak-
tycznym „Bezpiecznie to znaczy jak?” 
W trakcie półkolonii zostaną przepro-
wadzone zajęcia integracyjne, konkursy 
plastyczne, zajęcia sportowo- rekreacyj-
ne i kulturotwórcze. Pod dostatkiem 
będzie również wyjść do kina, muzeum 
i na basen. Dla tych nieco starszych TPD 
przygotowało kolonie letnie z elementa-
mi programu profilaktycznego „Spójrz 
inaczej” w Pogorzelicy.

O swoich podopiecznych nie zapomina 
również organizując „Wakacje w Kontak-
cie” Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem”. W ramach półkolonii socjo-
terapeutycznych odbędą się dwa dziesię-
ciodniowe turnusy. Z propozycją wyszło 
również Stowarzyszenie Wspierające 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, 
organizując obóz artystyczny dla 31 dzie-
ci - członków dziecięcych grup ZPiT Ziemi 
Cieszyńskiej w Kołobrzegu. W programie 
nie może oczywiście zabraknąć zajęć ta-
necznych, wokalnych, plastycznych, spor-
towych oraz warsztatów profilaktycznych, 
wycieczek i plażowania. 

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Naro-
dowy”, Dům dětí a mládeže, Miasto Cieszyn 
i Miasto Czeski Cieszyn zapraszają w dniach 
20-24.08 na TAŃCZYMY I ŚPIEWÓMY PO 
NASZYMU - Międzynarodowe Półkolonie. 
Wakacje pożegnamy tradycyjnie 25.08 wy-
darzeniem „Strachy na Zamku”, ale zanim 
ten moment nastąpi, cieszmy się słońcem, 
przygodą i wakacjami.   

BsK

NASTAŁ  
CZAS WAKACJI 

23 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek przed wakacjami. Pora więc pomyśleć o wypoczynku, 
poznać ofertę miasta i aktywnie w niej uczestniczyć. 

3-18 lat 
W bogatej ofercie zajęć 
wakacyjnych każde dziecko 
i nastolatek znajdzie  
coś dla siebie.
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Kolejny przewoźnik będzie 
obsługiwał pasażerów 
Dworca w Cieszynie! Linia 
autobusowa FlixBus (dawniej 
Polski Bus), która w swojej 
siatce połączeń posiada wiele 
miast Polski i Europy, od 28 
czerwca będzie obsługiwać 
również wyjazdy z Cieszyna. 
Przewoźnik informuje, że 
z okazji uruchomienia nowej 
trasy część biletów można 
zakupić w promocyjnej cenie 
99 groszy.

DWORZEC CIESZYN  
poszerza ofertę

Z Zintegrowanego Węzła Przesiad-
kowego w Cieszynie, który mieści 
się przy ulicy Hajduka, Flixbusem 
będzie można dojechać bezpośred-

nio do Zebrzydowic, Jastrzębia-Zdroju, 
Żor, Katowic, Sosnowca i Krakowa. Nie 

oznacza to, że to jedyne miasta, do któ-
rych można dojechać autobusem tego 
przewoźnika, wsiadając w Cieszynie – 
z przesiadką w Katowicach, Krakowie 
lub innym mieście można dostać się do 
wielu innych miast Polski i całej Europy 

na jednym bilecie. Bilet można zakupić 
na stronie internetowej firmy, przez apli-
kację mobilną lub dokonać rezerwacji 
telefonicznej. Więcej informacji można 
znaleźć na www.flixbus.pl. 

aB

Od przybytku głowa  
nie boli!
Muzeum Śląska Cieszyńskiego sta-
le powiększa swoje zasoby. Nowe 
eksponaty, które udało się po-
zyskać, instytucja zaprezentuje 
podczas wystawy „Od przybytku 
głowa nie boli”. Będzie ona dostęp-
na dla zwiedzających do 31.08.2018 
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego przy 
ul. Regera 6.
Zbiory Muzeum systematycznie wzbo-
gacane są o nowe eksponaty nabywane 
drogą zakupu, przekazywane jako dary 
od osób prywatnych i instytucji oraz 
przedmioty pozyskiwane w trakcie badań 
i nadzorów archeologicznych prowadzo-
nych na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Od 2015 roku Dział Historii i Techni-
ki powiększył się o 300 obiektów, Dział 
Etnografii wzbogacił się o 81 zabytków, 
a Dział Sztuki o 74. Nowe zbiory pojawiły 
się również w Dziale Archeologii, Dziale 
Fotografii i Bibliotece Naukowej. 

Na wystawie „Od przybytku głowa nie 
boli” zostaną zaprezentowane tylko nie-
które z nich, m.in. zapinki z okr. wpływów 
rzymskich zarekwirowane przez służby 
celne na granicy z Czechami, XIX-wieczne 
domino z kości słoniowej, bielizna osobi-
sta z XIX/XX wieku, pamiątki komunijne 
(m.in. z 1899 roku), obrazy z portretami 
członków rodu hrabiów Saint Genois An-
neaucourt oraz srebrna zastawa toale-
towa Pilar Saint Genois z daru rodziny. 

Zdjęcie i tekst: Org.

zaproszenie
Książnica Cieszyńska 

Tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca, 
tj. 29 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 
Książnica Cieszyńska zaprasza na spo-
tkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości 
w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”. 
Tym razem zostanie ono poświęcone 
najstarszym czasopismom ewange-
lickim, jakie ukazywały się na Śląsku 
Cieszyńskim, a stosowną prezentację 
przedstawi Rafał Cholewa.  

Dalsze informacje na stronie  
internetowej Książnicy Cieszyńskiej: 
www.kc-cieszyn.pl.
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FlixBus będzie jeździł z Cieszyna już od 28 czerwca
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30 czerwca w godzinach przedpołu-
dniowych Rynek w Cieszynie zamieni 
się w raj dla miłośników militariów 
i nie tylko! W godzinach 10:00-12:00 
wizytę w naszym mieście złoży Pik-
nik militarny. Będzie to doskonała 
okazja, by spotkać się z historią w 
ciekawej, żywej formie.
Piknik militarny od lat organizowany jest 
w gminie Hażlach. W tym roku impreza 
odbędzie się w Kończycach Wielkich w 
dniach 30 czerwca – 1 lipca. Mieszkańcy 
Cieszyna mają jednak już po raz trze-
ci okazję zobaczyć pojazdy wojskowe, 
nie wyjeżdżając z miasta. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich miłośników mi-
litariów, a szczególnie rodziny z dziećmi. 
Gwarantujemy, że czas tam spędzony 
nie będzie stracony.  

PiOtr gruchel / AB

W tym roku skupiamy się na tym, co najważniejsze, czyli herbacie. Woda będzie wrzeć od 
soboty 30.06.2018 od 9:00. Hektolitry herbaty poleją się aż do poźnego niedzielnego wieczora 
01.07.2018 (dopóki czaj się nie skończy).

HERBATA, 
herbata, herbata…

W cenie biletu wstępu ręcznie ro-
biona ceramiczna czarka, która 
będzie przepustką na bezpłat-
ne degustacje herbaty, a także 

pamiątką z tegorocznego festiwalu. Jak 
co roku na uczestników czeka bogaty 
program. Koncert zagra Vladimirska - 
działający w Krakowie zespół składający 
się z muzyków z Kanady, Francji i Polski, 
a także Gonsofus – międzynarodowy 
projekt muzyków z Węgier i Rosji. 

Centrum Święta Herbaty będzie podzie-
lone na dwie strefy herbaciane, w których 
będzie można znaleźć mnóstwo różnorod-
nych herbat z wielu zakątków świata. Herbaty 
będą parzyć herbaciani mistrzowie (strefa 
Profi) oraz miłośnicy tego naparu (strefa 

Free Tea). Nie zabraknie strefy warsztatów 
i wykładów. W tym roku imprezę traktujemy 
po sąsiedzku. Chcemy utrzymać przyjazną 
atmosferę, gdzie najważniejszy jest wspól-
ny czas – kiedy można zatrzymać się nad 
czarką herbaty, inspirując się wzajemnie. 
Punkty programu tworzymy razem z uczest-
nikami festiwalu, zrobiło się więc naprawdę 
ciekawie. Nie zabraknie degustacji herbat 
z całego świata, ciekawych warsztatów ta-
neczno-ruchowych i kreatywnych. 

Zdjęcie i tekst: Org. 

Spotykamy się jak zawsze na Wzgórzu 
Zamkowym w Cieszynie. Szczegóły na 
temat programu można zobaczyć na 
www.swietoherbaty.pl.

PIKNIK MILITARNY W CiESZYniE

Imprezę traktujemy 
po sąsiedzku. Chcemy 
utrzymać przyjazną 
atmosferę, gdzie 
najważniejszy będzie 
wspólnie spędzony czas, 
kiedy można zatrzymać 
się nad czarką 
herbaty, inspirując się 
wzajemnie.
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PUCK zawitał do Cieszyna
W dniach 16-18 czerwca nasze miasto gościło delegację Pucka – miasta partnerskiego, z którym 
Cieszyn związany jest już od 17 lat. 

W niedzielę 17 czerwca goście 
zaprezentowali Cieszyniakom 
próbkę tego, co u nich najlep-
sze – uczestnicy imprezy na 

Rynku mogli zapoznać się z materiałami 
promocyjnymi Pucka, poczęstować się 
tradycyjnym sękaczem i wyjątkową dla 
tego miasta rybą beloną, a także zobaczyć 
występ Studia Sztuki Da Capo Al Fine.

Otwarcia części artystycznej dokonały 
Gabriela Staszkiewicz, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej, a także Hanna Pruchniewska, 
Burmistrz Pucka. - Witam Cieszyniaków 
i Cieszynianki, mam nadzieję, że dzisiej-
szym występem i stoiskami z materiałami 
promocyjnymi i rozmowami z mieszkańca-
mi Pucka zachęcimy Państwa do tego, by 
przyjechać do najstarszego miasta Kaszub 
Północnych. W tym roku mamy święto – 670 
lat – i to jest wybitny moment, bardzo ważny 
moment dla nas wszystkich, tym bardziej 
będzie nam miło przywitać Państwa u nas.

Następnie na scenę wyszli członkowie 
Studia Sztuki Da Capo al Fine. Podczas 
półtoragodzinnego występu zaprezen-
towali swoje talenty wokalne i taneczne, 
gromadząc na cieszyńskim Rynku niema-
łą widownię, która z zainteresowaniem 
śledziła muzyczne historie, jakie były 
rozgrywane na ich oczach. Obok rado-
snych, dynamicznych piosenek, takich jak 

„Dwudziestolatki”, „Champs Elysees” czy 
„Millord”, nie zabrakło występów poru-
szających serce. Dramatyczne wykonania 
„My heart will go on”, „Czekanie me to Ty”, 
z towarzyszącą choreografią nikogo nie 
pozostawiły obojętnym. Widowiskowe 
wykonanie kankana zwieńczyło występ.

Mimo, że przedstawiciele Pucka wrócili już 
nad morze, pozostawili po sobie wystawę 

sztuki, którą każdy mógł zobaczyć w Galerii 
SSM „W przejściu” przy ul. Błogockiej 24. 
Wystawa „Artystyczny melanż”, która była 
dostępna do 28 czerwca, prezentowała 
prace malarskie i fotograficzne. Nadmor-
ski styl w sercu Śląska Cieszyńskiego? Jak 
najbardziej! Wizytę zorganizowało Biuro 
Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu 
Miejskiego.  aB

inDUSTRiADA jest kobietą!
Takie hasło przyświecało organiza-
torom tegorocznego Święta Szlaku 
Zabytków Techniki INDUSTRIADA, 
które odbyło się 9 czerwca br. w całym 
województwie śląskim, a w Cieszynie 
w Muzeum Drukarstwa oraz Browarze 
Zamkowym. 
Do Cieszyna zjechało sporo turystów, 
pasjonatów zabytków techniki. Mając do 
dyspozycji dwa obiekty na szlaku oraz pięk-
ne, zabytkowe miasto, nie mogli narzekać 
na nudę. Głównym punktem programu 
było oczywiście bezpłatne zwiedzanie 
obiektów z przewodnikami. Organizatorzy 
zapewnili jednak dodatkowe atrakcje, jak 
pokaz kulinarny w browarze czy konkurs 
z nagrodami w Muzeum Drukarstwa. Tam 
też odbyło się sympatyczne spotkanie 
z byłymi pracownicami Cieszyńskiej Dru-
karni Wydawniczej - w myśl przewodnie-
go hasła Industriady. Ciekawe opowieści 

pań przywróciły choć na chwilę obraz 
świata, którego już nie ma. Odnotowano 
zadowalającą frekwencję, choć w szczyto-
wych momentach było niespodziewanie 

bardzo ciasno. O ile trzeba przyznać, że 
rekordy frekwencyjne osiągane podczas 
Nocy Muzeów są nie do pobicia, to jed-
nak cieszy fakt, że w Industriadzie biorą 
udział w zdecydowanej przewadze goście 
spoza Cieszyna, a w wielu przypadkach 
są to całe rodziny z dziećmi.    

Warto przy okazji wspomnieć, że przy-
należność do Szlaku Zabytków Techniki 
zawdzięczamy głównie działaczom skupio-
nym wokół Muzeum Drukarstwa. To ich 
determinacja, zaangażowanie i przywiąza-
nie do tradycji drukarskich doprowadziło 
do sukcesu. Działania Muzeum wspierane 
są finansowo i organizacyjnie przez Miasto 
Cieszyn. Nie zasypuje gruszek w popiele 
także Browar Zamkowy, który w ramach 
Industriady pokazywał się już wcześniej, 
zaś od tego roku stał się oficjalnym obiek-
tem Szlaku Zabytków Techniki.        

PiOtr gruchel, WydZiAł kultury

Utalentowana wokalistka Marta Tomczyńska z zespołem
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SPOTKANIE

Sprawa ulicy Katowickiej 
Od 29 czerwca br. na drodze wojewódzkiej DW 938 (ulica Katowicka) w Cieszynie 
obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu, która wiąże się z całkowitym 
zamknięciem strategicznego odcinka. Umożliwiony zostanie jedynie dojazd do nieruchomości 
zlokalizowanych przy remontowanej ulicy. 

Zmiany obowiązywać mają do 
zakończenia robót drogowych. 
Mieszkańcy ulicy Katowickiej liczą 
jednak na to, że wyłączenie ruchu 

tranzytowego samochodów ciężarowych 
obowiązywać będzie także po zakończo-
nych pracach. Swoje nadzieje wyrazili 21 
czerwca podczas spotkania zorganizowa-
nego w budynku Szkoły Podstawowej nr 
6 w Cieszynie z udziałem przedstawicieli 
władz Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego. 

- Chcemy zrobić wszystko, by ruch 
tirów ograniczyć – mówią jednogło-
śnie mieszkańcy, poszukując sposobów 
na rozwiązanie sytuacji, która ma na 
względzie bezpieczeństwo osób za-

mieszkujących przy ulicy Katowickiej, 
jak również tych, którzy z przedmioto-
wej drogi korzystają. 

Rozwiązania dopatrują się w przekiero-
waniu ruchu tranzytowego dla pojazdów 
ciężarowych z wojewódzkiej DW 938 na 
drogi krajowe S52 i DK 81 z wyłączaniem 
zaspokojenia potrzeb transportowych, 
których źródłem i celem podróży jest 
tranzytowy ruch lokalny. 

Zdanie mieszkańców podziela obecny 
również na spotkaniu Burmistrz Cieszyna 
Ryszard Macura. – Uważam, że choć taka 
organizacja ruchu tranzytowego jest bardzo 
trudna do wyegzekwowania przez służby 
do tego uprawnione, niemniej jednak war-
to spróbować – podkreślał zwracając się 

w stronę obecnych na spotkaniu przed-
stawicieli władz Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego i deklarując 
gotowość do rozmów oraz swoją pomoc 
i zaangażowanie.

- Znamy stanowisko lokalnej społecz-
ności, wiemy jakie występują tu proble-
my i będziemy na ten temat rozmawiać 
– podsumował w odpowiedzi na propo-
zycję spotkania przedstawiciel Wydziału 
Komunikacji i Transportu Urzędu Mar-
szałkowskiego w Katowicach.

Termin spotkania, którego tematem 
głównym będzie strategiczny odcinek 
drogi wojewódzkiej DW 938 wyznaczono 
na połowę lipca. O jej przebiegu będziemy 
Państwa informować.  BsK

Pierwszy krok – decyzja kierunkowa 
Koncepcja zagospodarowania terenu 
w rejonie węzła komunikacyjnego 
ulic: Zamkowa – Michejdy – Dojazdo-
wa – Benedyktyńska – Czarny Chodnik 
z uwzględnieniem powiązań komu-
nikacyjnych była głównym tematem 
spotkania, które odbyło się 13 czerwca 
w murach Zamku Cieszyn. 
W spotkaniu uczestniczyli Ryszard Macura 
Burmistrz Miasta Cieszyna, Stanisław Ka-
wecki Sekretarz Miasta, Jan Pownuk autor 
koncepcji oraz mieszkańcy zainteresowani 
analizą zagospodarowania terenu w rejo-
nie węzła komunikacyjnego.

Jak zapowiadał Burmistrz Miasta Cie-
szyna, podczas spotkania zaprezentowa-
ne zostały trzy warianty koncepcji uza-
leżnione od układu drogowego i zakresu 
modyfikacji stosunków własnościowych. 
Najprostsza postać przedstawiała zagospo-
darowanie terenów będących już dzisiaj 
w rękach miasta, tworząc z nich parkingi 
z zapleczem sanitarnym i uporządkowaną 
zielenią. Pozostałe, szersze już warianty 
obejmowały między innymi tereny będące 
dzisiaj własnością Browaru Zamkowego 
Cieszyn, tereny przy Czarnym Chodniku, 
czy w końcu przewidywały wspomnianą 
budowę wiaduktu nad Bobówką i torami, 
przechodząc w estakadę wzdłuż ul. Do-
jazdowej i niwelując różnicę wysokości 
pomiędzy poziomami dróg. 

Podczas spotkania wielokrotnie podkre-
ślano, że realizacja koncepcji przebiegać 
będzie stopniowo z podziałem na kolejne 
lata. - Szerokość naszych działań będzie 
zależeć od przyjętego planu zagospoda-
rowania tej ważnej dla nas okolicy. W tym 
miejscu trzeba podkreślić, że nie chodzi 
o to, aby zrobić wszystko od razu, bo na 
to w najbliższym czasie nie będziemy mieli 
wystarczających środków finansowych. 
Raczej zależy nam na w miarę pilnej, ale 
przemyślnej decyzji, w jakim kierunku 
zagospodarować opisaną przestrzeń, 
aby już dziś rozpocząć kształtowanie 
stosunków własnościowych, rozmawiać 

z PKP, gromadzić środki finansowe, bo 
zwłoka w tym zakresie może powodować 
powstanie przeszkód, które w przyszłości 
będą nieusuwalne – podkreślał Ryszard 
Macura podczas spotkania. Dyskusja, którą 
zapoczątkowało spotkanie zorganizowa-
ne w Zamku Cieszyn stanowiła wstęp do 
realizacji kolejnego z dużych przedsięwzięć 
mających wpływ na atrakcyjność naszego 
miasta. – Ważne, by decyzja kierunkowa 
dotycząca koncepcji zapadła jeszcze w tym 
roku, przed planowaniem budżetu miasta 
na rok następny – dodaje Burmistrz Miasta 
Cieszyna zaznaczając, że warto już na tym 
etapie rozważyć wszystkie za i przeciw.  BsK
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Na spotkaniu przedstawiono różne propozycje zagospodarowania terenu
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Jubileusz istnienia „Cieszynianki” 

60 LAT minęło
Rok 2018 jest dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” 
czasem szczególnym. W tym roku bowiem obchodzi ona 
jubileusz 60-lecia swojego istnienia. 

Z tej okazji 22 lipca w Restauracji 
„Trzech Braci” odbyły się uroczy-
stości, w których udział wzięli 
zaproszeni gości, między inny-

mi: Burmistrz Miasta Cieszyna, Starosta 
Powiatu Cieszyńskiego, członkowie Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli, oraz członko-
wie Spółdzielni o najwyższym stażu, 
pracownicy „Cieszynianki” i przyjaciele 
„diamentowej jubilatki”. 

Słowo wstępu wygłosiła do zebranych 
Beata Lorek Prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cieszynianka”. Tego dnia 
nie mogło również zabraknąć podziękowań 
skierowanych w stronę wszystkich osób 
i przedsiębiorstw, które od wielu już lat 
przyczyniają się do rozwoju Spółdzielni.

- Dziś świętujemy jubileusz sześćdzie-
sięciolecia. Nasza szanowna jubilatka 
ma się doskonale. Na przestrzeni tych 
lat dokonała się jej wielka przemiana. 
Spółdzielnia, która powstała w roku 1958 
wpisuje się swoją historią oraz dorob-
kiem w dzieje naszego pięknego miasta 
Cieszyna i współdecyduje o jego obliczu 
– mówiła witając zebranych gości Prezes 
Spółdzielni, podkreślając – Spółdzielnia 
to przede wszystkim ludzie, którzy w niej 
mieszkają i żyją, dla niej pracują i z nią się 

utożsamiają. Spółdzielnia to nasz dom 
i od nas wszystkich zależy, jak będzie wy-
glądał i jak będzie się w nim mieszkało. 
To także miejsce wydarzeń kulturalnych 
i spotkań towarzyskich. 

Ostatnie sześćdziesięciolecie istnie-
nia Spółdzielni cechuje dbałość o to, co 
już zrobiono, dalsze intensywne i kom-
pleksowe remonty oraz podnoszenie 
standardu istniejących zasobów. To też 
troska o otoczenie, które pełne jest ziele-
ni. - Za każdym razem, gdy przyjeżdżają 
do Cieszyna goście, możemy chwalić się 
nie tylko urokliwą starówką, ale również 
zadbanymi osiedlami. Możemy chwalić 
się otoczeniem naszych bloków, piękną 
zielenią, funkcjonalnymi placami zabaw. 
Widać, że nie ustajecie w tym wysiłku – 
mówił podczas spotkania Ryszard Macu-
ra Burmistrz Cieszyna, dodając - To dla 
mnie wyjątkowy zaszczyt i przyjemność, 
że mogę dzisiaj z Państwem świętować.

Diamentowa rocznica Spółdzielni nie-
sie ze sobą kolejne wydarzenia, imprezy 
towarzyszące i tradycyjnie festyn, „Bawi-
my się na Podgórzu”, który odbędzie się 
pod hasłem i w duchu jubileuszu istnienia 
„Cieszynianki”. 

BsK

Pora rozpocząć 
wakacje 
21 czerwca Studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Cieszynie podsu-
mowali kolejny rok swojej działalności. 
Spotkanie tradycyjnie już odbyło się 
w Restauracji „Ogrodowa” i było okazją 
do życzeń, gratulacji i podziękowań. 
21 czerwca podczas uroczystego zakoń-
czenie roku akademickiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku podziękowania z rąk 
Prezesa Zarządu Lucyny Bałandziuk 
odebrał Burmistrz Cieszyna Ryszard 
Macura. – Za pomoc i wsparcie działal-
ności naszego uniwersytetu, a także za 
nieustającą życzliwość... – podkreślała 
prowadząca. 

- To dla mnie wielka radość i przyjem-
ność, że mogę być w takim dniu razem 
z wami – mówił gospodarz miasta, gra-
tulując uczestnikom nieustającej pasji 
poznawania i ciekawości świata. - W lipcu 
rozpoczyna pracę pełnomocnik burmi-
strza miasta ds. tworzenia i kreowania 
polityki senioralnej. Jestem pewien, że 
środowisko Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku służyło będzie osobie obejmującej 
to stanowisko swoją wiedzą i cennym 
wsparciem, tak jak dotychczas – podkre-
ślał Ryszard Macura.  

BsK

120 lat za nami 
15 czerwca uroczyście świętowano 
120-lecie powstania nowego budynku 
Domu Dziecka przy ulicy Kraszewskie-
go, który do dziś służy dzieciom i mło-
dzieży. W tym roku również przypada
170 lat od powstania pierwszego cie-
szyńskiego Domu Sierot.
Z tej okazji w ogrodzie placówki spotka-
ły się osoby, które przez lata tworzyły 
przystań dla bezbronnych, pozbawio-
nych rodzicielskiej miłości i opieki dzieci. 
Szczególnym gościem była Pani Irena 
Gawlas, była wychowanka Domu Dziec-
ka w Cieszynie, która w swoich wspo-
mnieniach powróciła do dziecięcych lat, 
ulubionych opiekunek, nawiązanych 
przyjaźni i listu, który pisany przez 
brata po blisko 70 latach został jej nie-
dawno przekazany do rąk. Tego dnia nie 
zabrakło wzruszeń i łez przeplatanych 
radosnymi opowieściami. 

W spotkaniu wzięli udział również 
przedstawiciele władz lokalnych, osoby 
związane z cieszyńskim Domem Dziecka, 
wychowankowie, wolontariusze, przyja-
ciele, darczyńcy.  

 BsK
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LAg, dedykowany  
ekslibris i podziękowania 
13 czerwca na cieszyńskim Rynku podczas oficjalnego otwarcia Lag Festival Art and independent 
Games Dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego prof. Małgorzata Łuszczak 
wręczyła Ryszardowi Macurze, Burmistrzowi Cieszyna, specjalnie dedykowany ekslibris.

Ten wyjątkowy i jedyny taki egzem-
plarz wykonany został przez artystę, 
grafika Marka Krzysztofa Bąka, któ-
ry jest autorem blisko 500 znaków, 

a swój dorobek prezentował na blisko 
56 indywidualnych wystawach w Polsce, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, 
Danii, USA i Kuwejcie. Brał również udział 
w około 120 prezentacjach zbiorowych 
w kraju i za granicą.

Projekt oparty jest na współpracy 
trzech uczelni: Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, Uniwersytetu w Ostrawie 
i Uniwersytetu Świętych Cyryla i Me-
todego w Trnawie. Wybór tych uczelni 
podyktowany jest faktem, że to właśnie 
tam realizowana jest dydaktyka związa-
na z grami.

Uczestników Lag Festival of Art and 
Independent Games powitał gospodarz 
miasta, składając szczególne podziękowania 
na ręce Dziekana Wydziału Artystyczne-
go UŚ, akcentując szczególną współpracę 
z uczelniami w Trnawie (Słowacja) i Ostra-
vie (Republika Czeska) i zaangażowanie 
w realizację przedsięwzięcia.

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
prezentację projektów powstałych pod-
czas warsztatów studenckich, wręczenie 
nagród i wyróżnień. 

BsK

w sKróCie
Wspomnienie  
prof. Józefa Pietera
9 czerwca w Sali Sesyjnej cieszyńskiego 
ratusza odbyła się konferencja nauko-
wa pt. „Prof. Józef Pieter (1904-1989) – 
współtwórca Uniwersytetu Śląskiego”, 
która została zorganizowana przez Za-
rząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej i wpisała się w obchody 50-lecia 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Konferencja odbyła się pod Patronatem 
Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ślą-
skiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka 
i Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda 
Macury. W programie zrealizowano kilka 
wykładów, które w bardzo interesujący 

sposób i w różnych aspektach przypo-
mniały sylwetkę Profesora, człowieka 
o wielkiej niezależności umysłu i cha-
rakteru, pomysłodawcę i wieloletniego 
orędownika powołania Uniwersytetu 
Śląskiego, naukowca, którego dorobek 
i dokonania warto i należy upamiętniać 
jako spuściznę dla następnych pokoleń. 

MAcierZ ZieMi ciesZyńskiej

Walny Zjazd SITPChem
19 czerwca w Sali Sesyjnej cieszyńskiego 
Ratusza odbył się walny Zjazd Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego Oddział w Cieszynie. Gości 
powitał Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard 

Macura. Tego dnia nie zabrakło również 
podziękowań skierowanych w stronę 
wszystkich osób, które przez lata tworzyły 
tę gałąź przemysłu, współuczestniczyły 
w nim i przekazywały swoje dziedzictwo 
dalej. 9 walny zjazd SITPChem był okazją 
do podsumowania działalności Stowarzy-
szenia, którego pierwsze Koło powołane 
zostało w 1959 r. przy Cieszyńskiej Fabryce 
Farb i Lakierów. Warto podkreślić, że choć 
lata mijają, misją Stowarzyszenia wciąż 
pozostaje propagowanie i upowszech-
nianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu 
gospodarczego, z dbałością o wzajemną 
jedność interesów inżynierów i techników 
i przemysłu chemicznego. 
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Uroczyste rozpoczęcie festiwalu na cieszyńskim Rynku
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PRZEWRÓT w SP4!
Ponad 1800 bibliotek wzięło udział w iV edycji ogólnopolskiej nocy Bibliotek, która w roku 
obchodów stulecia odzyskania niepodległości odbywała się pod hasłem „RzeczpospoCzyta”.  
Po raz kolejny w akcji uczestniczyła również biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie. 

Z 8 na 9 czerwca w SP4 miały 
miejsce niezwykłe wydarzenia, 
których echo dotąd pobrzmie-
wa na szkolnych korytarzach. 

Wszystko za sprawą gry historycznej 
osadzonej w realiach sprzed wieku. 
W kontekst wprowadził uczestników 
Stefan Król, pracownik cieszyńskiej filii 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku-Białej i prezes Cieszyńskiego 
Klubu Hobbystów. Po wysłuchaniu pre-
lekcji uczniowie wcielili się w rekrutów 
odbywających służbę wojskową w cie-
szyńskich koszarach w październiku 
roku 1918.

Korytarze, sale lekcyjne, szkolna szat-
nia, a nawet kuchnia, stały się przestrze-
nią zmagań z zadaniami zlecanymi przez 
lojalnego cesarzowi pułkownika Gerndta 
i spiskujących przeciwko austriackiemu 
zwierzchnikowi polskich oficerów. Zada-
nia koszarowe mieszały się ze spisko-
wymi. Jedni rekruci, prowadzeni przez 
Hajduka, przekradali się przez szkołę 
pełną strażników, by wywiesić polską 
flagę; w tym samym czasie inni uczyli 
się patriotycznych pieśni austriackich, 
słuchając przy tym peanów na cześć 
cesarza; kolejni poborowi, inspirowani 
przez porucznika Matusiaka, przygo-
towywali niepodległościowe kokardy, 

a jeszcze inni pod czujnym okiem ko-
szarowej kucharki obierali ziemniaki; 
poza tym w jednej z sal wykonywano 
portret cesarza, a w piwnicach zabez-
pieczano magazyn broni. Ostatecznym 
celem, na wzór wydarzeń sprzed stu 
lat, było dokonanie przewrotu i przeję-
cie władzy przez polskich żołnierzy, co 
w realiach gry szkolnej miało miejsce 
grubo po północy i nagrodzone zostało 
gromkimi brawami pod adresem auto-
ra gry, Jakuba Skałki, zaangażowanych 

w realizację przedsięwzięcia licealistów 
oraz wszystkich uczestników. 

Zwieńczeniem nocnych manewrów było 
wspólne zdjęcie w latarnianej poświacie 
pod Pomnikiem Niepodległości, po którym 
marszowym krokiem grupa udała się na 
odpoczynek. Choć większość uczestników 
miała plany na dalszą część nocy, sił na 
ich realizację zabrakło. Niedoszli kadeci 
posnęli aż miło, śniąc o kolejnej akcji. I, 
co najważniejsze, marzenie to ma szansę 
się spełnić. Za rok!  sP4

w sKróCie
Cieszyńscy seniorzy 
i przedszkolaki z P4
Wychowankowie Przedszkola nr 4 w Cie-
szynie nie zapominają o seniorach. Dzieci 
z grupy „Jagódek” i „Muchomorków” za-
prezentowały pensjonariuszom Domu 
Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 
oraz pensjonariuszom Domu Pomocy 
Społecznej „Spokojna Jesień” przedstawie-
nia teatralne pt: „Jak to kieisi w Cieszynie 
bywało”, „Bal na zamku” oraz „Witamy 
w Paryżu”. Przedszkolaki z uśmiechami 
na ustach zaśpiewały piosenki, recytowa-
ły swe role i tańczyły. Swoim występem 
wzbudziły zachwyt i wzruszenie u najstar-
szego pokolenia naszego miasta. Podjęta 
współpraca z Domami Pomocy Społecznej 
ma na celu uwrażliwić dzieci na potrzeby 
drugiego człowieka oraz uczyć dzieci sza-
cunku do starszych osób. sP4

Sukcesy ucznia gTE
Dla Łukasza Wesołowskiego, ucznia klasy 
drugiej Gimnazjum Towarzystwa Ewange-
lickiego w Cieszynie, bieżący rok szkolny 
obfitował w dokonania na wielu polach 
nauki. Uczestnictwo w licznych konkur-
sach przedmiotowych zaowocowało ty-
tułem laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z geografii. Na szczegól-
ną uwagę zasługują również tegoroczne 
osiągnięcia językowe Łukasza. W marcu 
2018 znalazł się w gronie finalistów Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z języka angielskiego, miesiąc później wziął 
udział w konkursie „Big Challenge”, kon-
kursie języka angielskiego adresowanym 
do uczniów w wieku 12-16 lat. 

Łukasz zajął 5. miejsce w kraju, a 2. 
miejsce w regionie! 23 maja Łukasz pobił 
kolejny rekord, zajmując pierwsze miej-

sce w Powiatowym Dyktandzie z języka 
angielskiego. Gratulujemy! 

gte

Najmłodsi na siłowni
Od tego roku dzieci z Przedszkola nr 19 
w Cieszynie będą mogły od najmłodszych 
lat uczyć się, jak korzystać ze sprzętu 
do ćwiczeń. W naszym przedszkolnym 
ogródku powstała tzw. mini siłownia na 
świeżym powietrzu. Dzieci ćwiczą chętnie 
na bieżni, orbitreku, twisterze i wioślarzu. 
Ustawiają się w kolejce, żeby spróbować 
swoich sił. Sprawia im to wiele radości. 
Coraz więcej dorosłych osób ćwiczy i sta-
wia na zdrowy tryb życia. Nic dziwnego, 
że najmłodsi to zauważają i naśladują 
rodziców. Teraz dzień w przedszkolu bę-
dzie jeszcze ciekawszy! 

 PrZedsZkOle nr 19
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników pod Pomnikiem Niepodległości
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Lato z ONDRASZKIEM
9 czerwca 2018r. odbył się 
Rowerowy Dzień Dziecka  
z Ondraszkiem, zaś parę dni 
później miłośnicy kolarstwa 
wzięli udział w Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym.  
Po raz kolejny uczestnicy 
imprez udowodnili, 
że mieszkańcy Ziemi 
Cieszyńskiej uwielbiają 
aktywny wypoczynek.

Rowerowy Dzień Dziecka rozpo-
czął się przy ul. A. Bolko-Kanto-
ra w Cieszynie. W rajdzie udział 
wzięło ok. 50 dzieci wraz z opie-

kunami. Podczas przerw w jeździe, które 
urządzono przy Hali Widowiskowo-Spor-
towej i w Boguszowicach pod wiaduktem, 
komandor rajdu „Olo” Aleksander Sorko-
wicz przybliżył historię usytuowanego 
opodal mostu kolejowego nad rzeką Olzą, 
a prezes klubu „Rechtór” Zbigniew Pawlik 
opowiedział historię schronu bojowego 
z wojny obronnej 1939r. oraz budowy 
obwodnicy Cieszyna wraz z wiaduktem. 
Meta rajdu miała miejsce w ośrodku 
militarnym „Garnizon” w dzielnicy Mała 
Łąka. Po posiłku z grillowanych kiełbasek 
krótką prelekcję na temat praw i obowiąz-
ków rowerzystów w ruchu drogowym 
wygłosił Kazimierz Płusa, komendant 
Straży Miejskiej. Następnie uczestnicy 
podzielili się na zespoły i wzięli udział 
w przygotowanych konkursach. Celem 
rajdu było popularyzowanie turystyki 

rowerowej, aktywny wypoczynek na ro-
werze, poznanie walorów cieszyńskich 
terenów rekreacyjnych, popularyzacja 
wiedzy o Cieszynie oraz praw i obowiąz-
ków rowerzysty jako uczestnika ruchu 
drogowego. 

Kolejna okazja do spędzenia aktyw-
nie czasu wolnego nastąpiła 17 czerwca 
2018, kiedy odbyła się kolejna edycja 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego. W raj-
dzie udział wzięło ok. 90 uczestników, 
przedstawicieli aż czterech pokoleń. 
Licznie reprezentowana była grupa dzieci 
i młodzieży, a największymi zespołami 
zorganizowanymi były „Przerzutka” Ze-
brzydowice i „Ondraszek” Cieszyn. Star-
tujących podzielono na mniejsze zespoły 
według skali trudności przewidywanego 
przejazdu. Trasy liczyły ok. 20 km i pro-
wadziły przez malownicze tereny gminy 
Goleszów do gospodarstwa agrotury-
stycznego „U Brzezinów”, gdzie zorgani-
zowano metę. Po krótkim odpoczynku 
przystąpiono do realizacji zaplanowanego 

bloku sportowo-rekreacyjnego. Odbyły 
się następujące konkurencje: 

- konkurs rysunkowy dla dzieci „Mama, 
tata, rower i ja”. Wszystkie prace wykonane 
kredą na kartonach przez naszych milu-
sińskich zostały nagrodzone upominkami;

- konkurs wymiany dętki w rowero-
wym kole na czas;

- konkurs rzutu oponą;
- konkurs rowerowy tor przeszkód. 

Zwycięzcy we wszystkich zmaganiach kon-
kursowych otrzymali nagrody rzeczowe.

Najbardziej oczekiwaną częścią imprezy 
było wręczenie ufundowanych pucharów 
w kategoriach „rodzina rajdowa”, „rajdowi 
seniorzy”, „najliczniejsza grupa zorgani-
zowana”, „rajdowy junior”, „najmłodszy 
uczestnik rajdu”. Ostatnią nagrodę zdo-
był 2,5-letni chłopiec, który przyjechał 
na imprezę z dziadkami aż z Wodzisławia 
Śląskiego. Gratulujemy! 

 ZBignieW PAWlik

 PreZes tkk Pttk „OndrAsZek”

Mini Mundial - sportowy tryb życia 
19.06.2018 roku, na Hali Widowiskowo-
-Sportowej im. Olimpijczyków Cieszyń-
skich po raz czwarty został rozegrany 
turniej piłki nożnej ,,Mini Mundial - 
Sportowy tryb życia bez narkotyków 
i przemocy”.
Mini Mundial skierowany był do młodzie-
ży szkół podstawowych. Organizatorami 
turnieju byli: Zakład Karny w Cieszynie, 
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, 
Wydział Sportu w Cieszynie oraz Centrum 
Usług Wspólnych z Cieszyna.

Celem rozgrywek sportowych było 
promowanie wzorców zdrowego trybu 
życia tj. aktywności ruchowej, wolności 
od nałogów oraz promowanie zasad kul-

turalnego dopingu i rywalizacji w duchu 
fair play. W turnieju wzięło udział 5 szkół 
podstawowych z Cieszyna. Każdej dru-
żynie dopingowała grupa kibiców z po-
szczególnych szkół, która była oceniana 
pod kątem występów artystycznych 
oraz kulturalnego dopingu. Rozgrywki 
piłkarskie toczyły się systemem „każdy 
z każdym”. 

W ostatecznym rozrachunku najlep-
szą drużyna okazała się Szkoła Pod-
stawowa nr 1.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wy-
brany został Igor - zawodnik Szkoły Pod-
stawowej nr 7.

Najlepszym strzelcem turnieju został 
Adam - zawodnik Szkoły Podstawowej nr 1.

Najlepszym Bramkarzem turnieju zo-
stał wybrany Wojciech - zawodnik Szkoły 
Podstawowej nr 3.

W rywalizacji Kibiców po raz trzeci z rzędu 
zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej 
nr 7, która tym samym otrzymała puchar 
przechodni na własność. Drugie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, trzecie 
- Szkoła Podstawowa nr 6. Gratulujemy 
wszystkim zawodnikom oraz składamy 
podziękowania dla nauczycieli za przygo-
towania uczniów do udziału w turnieju. 

Plut. AdAM OlsZAr, POr. tOMAsZ głAsek
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Wsobotę na stadionie „Pod Wał-
ką” naprzeciw siebie stanęły 
drużyny Cieszyna i Łowicza 
w strojach kadry narodowej 

z lat 1924-1929. W czasie towarzyskiego 
spotkania padło wiele bramek i choć liczy-
ła się przede wszystkim dobra zabawa, 
zawodników nawet przez moment nie 
opuszczał sportowych duch rywalizacji. 
Klimatu z minionej epoki dodawała Or-
kiestra Dęta „Cieszynianka” przygrywając 
marsze wojskowe w czasie meczu.

W drużynie cieszyńskiej reprezentacji 
nie zabrakło byłych zawodników klubu 
Piast, wśród nich zagrał m.in. Ireneusz 
Jeleń, a także zaproszonych gości. Na mu-
rawie z orłem na piersi pojawił się również 
Burmistrz Miasta Ryszard Macura wspie-
rając drużynę gospodarzy. - To wydarzenie 
świetnie wpisuje się w obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
dlatego cieszę się i dziękuję członkom Sto-
warzyszenia Historycznego im. 10 Pułku 
Piechoty z Łowicza - nadmieniał w prze-
rwie meczu włodarz miasta.

W „Historycznym Meczu” nad Olzą, któ-
ry zorganizowano w ramach Święta Trzech 
Braci, gospodarze rozgromili 11:5 drużynę 
z Łowicza. W spotkaniu, prócz lidera drużyny 
- Ireneusza Jelenia, bramki dla gospodarzy 
zdobyli m.in. Wojciech Kajstura, Henryk 
Kuchejda, Adrian Tomica i Tomasz Kołder. 
27 czerwca na znak współpracy z miastem 
Łowicz zawieszono flagę Łowicza na cie-
szyńskim Ratuszu.  krZysZtOf telMA

Cieszyn vs ŁOWICZ 
To był bez wątpienia wyjątkowy mecz, nie tylko ze względu na niecodzienny skład drużyn 
piłkarskich, ale przede wszystkim na czasy do jakich nawiązywał. Retro futbol na 90 min. przeniósł 
wszystkich zawodników i kibiców do czasów polskiej piłki nożnej z okresu międzywojennego. 

nagrody, wyróżnienia i stypendia  
Miasta Cieszyna w dziedzinie sportu
16 czerwca na Cieszyńskim rynku pod-
czas obchodów Święta Trzech Braci 
odbyła się ceremonia wręczenia na-
gród, wyróżnień i stypendiów Miasta 
Cieszyna w dziedzinie sportu. 
Laureaci wyróżnień i stypendiów otrzy-
mali z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej 
Cieszyna – Gabrieli Staszkiewicz, Prze-
wodniczącego Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu – Remigiusza Jankowskiego oraz 
Naczelnika Wydziału Sportu Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie – Cezarego Cieńciały 
listy gratulacyjne a w przypadku nagród, 

okolicznościowe statuetki. Dodatkowo 
laureatom kwiaty wręczali wybitni spor-
towcy, wśród których byli:

Wojciech Tkacz – hokeista, olimpij-
czyk z Albertville;

Weronika Biela – snowboardzistka, 
olimpijka z PyeongChang;

Michał Nowaczyk - snowboardzista, 
alpejczyk, zawodnik kadry narodowej;

Paweł Zborowski – fizjoterapeuta, czło-
nek ekipy i ścisłego sztabu olimpijskiego:

Michał Ligocki – snowboardzista, 
cieszyński olimpijczyk.

Nagrodzono osoby, które mogły się 
pochwalić wysokimi wynikami sporto-
wymi osiągniętymi w 2017, wręczono 
także nagrody za całokształt działalności 
sportowej. Wyróżniono Sportowca Roku 
2017, Trenera Roku 2017, uhonorowano 
również Sportowy Wyczyn Roku 2017. 
Lista nagrodzonych dostępna jest 
na stronach www.sport.cieszyn.pl  
i www.cieszyn.pl. Serdecznie gratulu-
jemy wszystkim laureatom i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych! 

WydZiAł sPOrtu

Zawodnicy drużyny Cieszyna i Łowicza w strojach kadry narodowej z lat 1924-1929
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ii Turniej Golfowy 
ŚWIĘTA TRZECH 
BRACI
W sobotę 16 czerwca odbył się w Ropicach już drugi z kolei 
Turniej Golfowy Święta Trzech Braci. Do turnieju zgłosiło się 
w tym roku 66 zawodników z obu brzegów Olzy. Włączając turniej 
golfowy w obchody Święta Trzech Braci, organizatorzy wzięli 
sobie za cel integrację Czechów i Polaków poprzez grę w golfa. 

w sKróCie
Mistrzowie szachów
W Hali Widowiskowo-Sportowej w Imielinie 
od 16 do 20 czerwca zostały rozegrane 
Indywidualne Mistrzostwa Śląska Junio-
rów w Szachach Klasycznych. W zawodach 
wystartowali zawodnicy klubu szachowe-
go MUKS „SZS” Cieszyn. Dobrze poradzili 
sobie podopieczni trenera Łukasz Folty-
na. Złoty medal w grupie chłopców do lat 
18 wywalczył Szymon Marczak, ponadto 
awans do Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Juniorów uzyskała trójka szachistów: Mi-
kołaj Grzybek (6 miejsce do lat 13), Rado-
sław Sobik (7 miejsce do lat 9), oraz Anna 
Wąsowicz (15 miejsce w grupie do lat 11). 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
wyników i życzymy kolejnych sukcesów!

Muks”sZs” ciesZyn

Maraton na rzecz 
hospicjum za nami!
23 czerwca w godzinach przedpołudnio-
wych odbył się VIII już Maraton Pływacki 
na rzecz dzieci z Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty. Na Pływalnię przy SP4 zgłosi-
ły się 33 osoby z całego Powiatu Cieszyń-
skiego. Razem przepłynięto 2215 długości, 
przy czym najwięcej zrobiła Magdalena 
Kobus z II LO im. M. Kopernika: 270 dłu-
gości. Wśród nagrodzonych znaleźli się: 
najmłodsza uczestniczka, 4-letnia Zosia 
Kraszewska, najstarszy uczestnik, Andrzej 
Łukasiak, a także najliczniejsze rodziny: 
rodzina Kraszewskich i rodzina Waszutów.

Dziękujemy serdecznie wszystkim spon-
sorom, słowa uznania kierujemy również do 
wolontariuszy z Gimnazjum Towarzystwa 
Ewangelickiego, I LO im. A. Osuchowskie-
go i z Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego 
z Cieszyna, którzy wsparli tę akcję. Zapra-
szamy za rok!

hOsPicjuM iM. łukAsZA eWAngelisty

Sukcesy pływaków
19 maja na Pływalni Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie odbyła się finałowa runda 
Cieszyńskiego Mitingu Pływackiego. Zawod-
nicy klubu Delfin Cieszyn zdobyli łącznie 14 
medali. Podsumowując cały cykl zawodów, 
klub zwyciężył w klasyfikacji medalowej 
zdobywając łącznie 60 medali, w tym 26 
złotych, 18 srebrnych i 16 brązowych, wy-
grał także w klasyfikacji punktowej całych 
zawodów, pozostawiając daleko w tyle resz-
tę klubów biorących udział w zawodach. 
Indywidualnie zawodnicy także zdobyli 
czołowe lokaty, zgarniając statuetki oraz 
nagrody rzeczowe. Wszystkim zawodni-
kom serdecznie gratulujemy! 

delfin ciesZyn

W związku z tym impreza rozpo-
częła się od wspólnego śnia-
dania w restauracji na polu 
golfowym. Gra odbywała się 

w 4 osobowych grupach mieszanych, 
składających się z 2 osób z Polski i 2 
osób z Czech. W turnieju prowadzona 
była klasyfikacja par oraz drużynowa, 
gdzie zawodnicy z Polski i Czech walczyli 
o puchar przechodni. W 2017 roku o 1 
uderzenie lepsi okazali się Polacy. Z kolei 
tegoroczną edycję zdecydowanie wygrali 
Czesi, wyprzedzając Polaków na finiszu 
o 33 uderzenia. Puchar przechodni po-
wędrował więc do Starosty Czeskiego 
Cieszyna, a stan rywalizacji po dwóch 
edycjach turnieju zrównał się i wynosi 
1:1. Polską stronę w turnieju reprezen-

towali m.in. cieszyńscy olimpijczycy 
Mateusz i Michał Ligoccy.

Równolegle do turnieju golfa odby-
wała się w tym samym czasie Akademia 
golfa dla początkujących. Każdy chętny 
mógł pod okiem profesjonalnych trene-
rów spróbować swoich sił w grze w golfa. 
Głównym jednak celem było zachęcenie 
do aktywności na świeżym powietrzu, 
w uroczych miejscach, jakie znajdują się 
na polu golfowym w niedalekich Ropicach

Co było trzeba ze sobą zabrać? Jak zwy-
kle dobry humor i przyjaciół. Tak też się 
stało i na akademii golfowej można było 
spotkać pary małżeńskie, grupy przyja-
ciół, a także całe rodziny. Akademię od-
wiedziło ponad 45 osób z obu państw. 

WydZiAł sPOrtu
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W imprezie golfowej brali udział uczestnicy w każdym wieku



14 Wiadomości Ratuszowekultura

Wystawa prac Karola Śliwki
Karol Śliwka, artysta wszech-
stronny z bardzo dużym 
dorobkiem twór-
czym. Popular-
ne i napotyka-
ne codziennie 
znaki różnych 
instytucji i firm 
zaskakują swą pro-
stotą i czytelnością. Nie 
zawsze jesteśmy świadomi 
tego, że ich autorem i pomysło-
dawcą jest człowiek, którego być 
może wielokrotnie spotkaliśmy 
na swej drodze.

Artysta urodził się w Harbutowicach 
i chociaż większość swe-

go życia spędził 
w Warszawie, 
gdzie tworzył 
i został do-
ceniany za 

swe dzieła, 
nie zapomniał 

o rodzinnych stro-
nach. Po osiągnięciu 

stosownego wieku powrócił 
na Ziemię Cieszyńską, dzieląc 

się swym bogatym doświadczeniem 
artystycznym.

Wystawa prac graficz-
nych, którą trzeba zobaczyć 

w Galerii „Przystanek 
Grafika”, Muzeum 
Drukarstwa przy 
ul. Głębokiej 50 
do 24 lipca 2018 r. 
zaskoczy Państwa 
różnością pomy-
słów i uświado-
mi, że cieszyński 

skrawek ziemi ubo-
gaca Polskę osobami 

wyjątkowymi.  
tekst i fOtO: MuZeuM drukArstWA

najlepsi 1848-1918
Książnica Cieszyńska serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy „najlepsi 1848-1918. Polska 
elita na Śląsku Cieszyńskim”, który odbędzie się w piątek 6 lipca o godz. 15.00 w galerii Książnicy 
Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46.

Na okres wakacji biblioteka 
postanowiła uraczyć zainte-
resowanych wystawą o nieco 
luźniejszym charakterze. Naj-

nowsza ekspozycja, podobnie jak kilka 
poprzednich inicjatyw, wpisuje się w 
obchody 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości Polski i stanowi swoiste 
preludium do wydarzeń przygotowy-
wanych w ramach głównych uroczy-
stości przewidzianych na październik. 
Jest ona w istocie propozycją rankingu 
25 najbardziej zasłużonych działaczy 
polskiego ruchu narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim w latach 1848-1918 – tytu-
łowych Najlepszych. 

Twórcy dołożyli starań, by zebrać 
oraz obiektywnie podsumować dorobek 
przedstawicieli cieszyńskiej elity polskiej 
narodowości z tego okresu i przyznawać 
„miejsca” – od 25. do 1. w ostatniej gablo-
cie – za konkretne osiągnięcia. Naturalnie, 
ranking ów ma konwencję zabawy i nie 
powinno się traktować go śmiertelnie po-
ważnie. Mamy jednak nadzieję, że wysta-
wa stanie się pewnym punktem wyjścia 
do dyskusji nad bohaterami cieszyńskiej 
historii, których działalność doprowadziła 
do wydarzeń z jesieni 1918 roku oraz że 
kilka kandydatur będzie sporym zasko-
czeniem i przypomni postacie niezwykłe, 
a pokryte już dziś patyną niepamięci. 

Autorami ekspozycji, którą będzie 
można oglądać do 5 października, są 
Krzysztof Kleczek i Wojciech Święs. 

książnicA ciesZyńskA

NAJLEPSI

WYSTAWA CZYNNA OD 6 LIPCA DO 5 PAŹDZIERNIKA 2018
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 i w soboty w godz. 9.00 - 15.00 w galerii Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46

1848-1918
POLSKA ELITA

NA SLASKU CIESZYNSKIM
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Robimy PORZĄDKI! 
Letnia Szkoła Designu to nie tylko szansa zdobycia unikalnych umiejętności pod okiem 
doświadczonych projektantów i wykładowców. Zapraszamy w dniach 9-12 lipca na Zamek 
Cieszyn projektantów grafiki i architektów oraz studentów i absolwentów uczelni projektowych 
oraz architektury. 

Podczas tegorocznej edycji spró-
bujemy wypracować rozwiąza-
nia, które pomogą uporządkować 
informacyjny i reklamowy chaos 

panujący w przestrzeni miejskiej. 
Będziemy projektować w realnym kontek-

ście - skupimy się na wybranych witrynach 
sklepowych, ogrodzeniu targowiska oraz 
tzw. witaczach. Temat warsztatu wpisuje 
się w działania miejskie, zmierzające do 
wprowadzenia w Cieszynie uchwały krajo-
brazowej. Uczestnicy spotkają się z gośćmi 
specjalnymi. Będą nimi, m.in.: Agnieszka 
Łakoma, plastyk miasta Krakowa oraz Anna 
Syrokosz z Wydziału Strategii i Rozwoju 
Miasta, odpowiedzialna za przygotowa-
nia do wprowadzenia uchwały krajobra-
zowej w Cieszynie. Letnia Szkoła Designu 
jest organizowana przy wsparciu projektu 
„Human Cities. Challenging the City Scale 
2014-2018”. Formuła warsztatów to wykła-
dy, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, korekty 
indywidualne i grupowe, finalne prezen-
tacje. Ze względu na specyfikę warsztatu 
prosimy osoby, które zakwalifikują się do 
udziału w szkoleniu, o przywiezienie lapto-

pa (z zainstalowanymi programami edytor-
skimi lub graficznymi i własnymi fontami) 
oraz cyfrowego aparatu fotograficznego 
(lub innego urządzenia umożliwiającego 
robienie zdjęć). Chęć udziału w warszta-
cie prosimy zgłaszać do 2 lipca 2018 tylko 
poprzez przesłanie formularza rejestracyj-
nego wraz z portfolio (link do portfolio lub 
plik do 5 MB) na adres e-mail: wbeczek@
zamekcieszyn.pl. Udział w warsztacie jest 

bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczo-
na! O uczestnictwie nie decyduje kolejność 
zgłoszeń. Wyniki będą ogłoszone 4 lipca 
2018, a zakwalifikowane osoby zostaną 
dodatkowo powiadomione mailowo.  

ZAMek ciesZyn

Dodatkowych informacji udziela: Wio-
letta Beczek , tel. 33 851 08 21 wew. 34, 
wbeczek@zamekcieszyn.pl.

Dizajn w przestrzeni publicznej
Niezależnie od przyczyn, dla których 
wyruszamy w podróż, liczy się nie tylko 
osiągniecie celu, ale jakość doświad-
czeń zbieranych po drodze. A te można 
świadomie projektować. 
Czy są to wakacyjne wyprawy, codzien-
ne dojazdy do pracy lub szkoły, masowe 
migracje ludzi pozbawionych dachu nad 
głową, wszystkie wymagają zapewnienia 
bezpieczeństwa i troski o najsłabszych. 
Dlatego ta wystawa nie będzie konkurować 
z biurami podróży pięknymi obrazkami. 
Pokażemy przestrzenie zaprojektowane 
z myślą o potrzebach podróżujących - od 
lotnisk po miejskie toalety. Towarzyszyć 
im będą nie tylko „tradycyjne” akcesoria 
podróżnicze, ale również aplikacje ułatwia-
jące poruszanie się w obcym miejscu. A że 
podróżą bywa wyprawa w głąb siebie, nie 
zabraknie w niej literackich inspiracji... 

Zapraszamy na spotkanie z podróżnika-
mi i projektantami oraz otwarcie wystawy 
„Dizajn w przestrzeni publicznej. W podró-
ży” 30 czerwca, godz. 18.00, Zamek Cie-

szyn (budynek A, Oranżeria), o godz. 20.00 
na zamkowym dziedzińcu zagra zespół 
Vladimirska – gość Festiwalu Herbaty na 
Wzgórzu Zamkowym (30.06–1.07). Wysta-
wa będzie prezentowana w Zamku do 16 
września. Latem zachęcamy do lokalnych 

mikropodróży, m.in. będziemy obserwo-
wać ptaki w Ochabach i Zarzeczu, a także 
odwiedzimy Paprocany w Tychach.  

tekst i fOtO: ZAMek ciesZyn

Szczegóły: www.zamekcieszyn.pl.

PrzewodniK CzeKa
Zamek Cieszyn i PTTK Oddział „Be-
skid Śląski” w Cieszynie zapraszają 
do udziału w bezpłatnych spacerach 
po Cieszynie.
Będzie to okazja, by dowiedzieć się więcej 
o mieście, jego historii, poznać ciekawe 
miejsca. Zaplanowano dwa takie spacery 
z przewodnikiem: pierwszy odbędzie się 
15 lipca, drugi – 12 sierpnia.  Zbiórka przy 
Punkcie Informacji Turystycznej Zamku 
Cieszyn, ul. Zamkowa 3 (budynek C) 
o godz. 10.00. Informacje: tel. 33 851 08 
21 wew. 14, skrupka@zamekcieszyn.pl
wzagan@zamekcieszyn.pl
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Biblioteka w trójwymiarze
Latem w Bibliotece Miejskiej w Cie-
szynie poszukuje się nowych atrakcji 
i inspiracji dla dzieci i nastolatków 
spędzających wakacje w naszym mie-
ście. Nie inaczej jest w tym roku – w te 
wakacje nie zabraknie interesujących 
zajęć dla dzieci i młodzieży.
W tym roku z wykorzystaniem nowych 
urządzeń, w tym drukarki 3D, młodzi 
uczestnicy bibliotecznych warsztatów 
tworzą własne trójwymiarowe modele. 
Proces wytwarzania trójwymiarowych, 
fizycznych obiektów na podstawie kom-
puterowego modelu to tylko jedna z me-
tod szybkiego prototypowania używana 
zarówno do budowania form, jak i samych 
prototypów. Tak w bibliotecznej pracow-
ni TWOJEmedia pod okiem instruktora 
powstają gotowe obiekty: biżuteria, za-
bawki, modele budowli i samochodów, 
a nawet… protezy. Zajęcia udowadniają, że 
wystarczy odrobina kreatywności, trochę 
wyczucia przestrzeni, komputer, skaner 
i drukarka 3D, by przejść od szalonego 
pomysłu do jego realizacji. Warsztaty na-
stawione są przede wszystkim na rozwój 

kreatywności i myślenia przestrzennego 
uczestników, zachęcając jednocześnie 
do dalszego tworzenia coraz bardziej 
zaawansowanych modeli. 

 Z kolei w Oddziale dla dzieci codzien-
nie o godz. 14.00, za wyjątkiem czwart-

ków, odbywają się warsztaty plastyczne 
inspirowane książką oraz turnieje gier 
planszowych.

 Zapraszamy zatem do Biblioteki! 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 
obowiązują zapisy! 

Wakacje – idealny czas na 
CHWILĘ Z KSIĄżKĄ!
O tym, że lato to doskonały moment, by nadrobić książkowe zaległości, nikogo nie trzeba 
przekonywać. Czytać można przecież dosłownie wszędzie – w podróży, nad wodą, w ogrodzie, 
na leżaku. Zapraszamy więc do Biblioteki Miejskiej po nasze nowości wydawnicze!

Bóg nie jest automatem do kawy” 
to wywiad-rzeka przeprowadzony 
z „najbardziej znanym księdzem 
w bezbożnych Czechach” – Zbi-

gniewem Czendlikiem (ur. 1964). Pocho-
dzący z Dębowca duchowny od ponad 
dwudziestu lat jest proboszczem w La-
nškrounie . W międzyczasie stał się też 
gwiazdą czeskich mediów i gospodarzem 
własnego talk-show. W książce odpowia-
da na pytania o swoją młodość w Polsce, 
codzienność kapłana, poglądy na temat 
wiary i kościoła, różnice między religijno-
ścią Polaków i Czechów. To optymistyczna 
lektura dająca do myślenia. Oryginalny 
tytuł „Postel, hospoda, kostel” („Łóżko, 
knajpa, kościół”) u naszych południowych 
sąsiadów trafił na listy bestsellerów. Teraz 
przyszła pora na rodzinną Polskę.

Niedawno ukazał się wnikliwy repor-
taż Cezarego Łazarewicza „Koronkowa 

robota. Sprawa Gorgonowej”. Książka 
opowiada o niewyjaśnionych do dziś 
okolicznościach śmierci nastoletniej 
Lusi w grudniu roku 1931 i głównej 
podejrzanej, tytułowej Ricie Gorgon 
(do wypożyczenia w bibliotece). Wła-
śnie w naszych nowościach pojawiła 
się kolejna pozycja na temat zbrodni 
sprzed lat, która do dziś budzi emocje 
i prowokuje alternatywne wersje wy-
darzeń poprzedzających krwawy finał. 
W powieści „Zobacz, co zrobiłam” inspi-
rowanej prawdziwą historią z 1892 roku 
trzydziestodwuletnia amerykanka Liz-
zie Borden staje się główną podejrzaną 
w sprawie brutalnego morderstwa ojca 
i macochy. Mimo drobiazgowego docho-
dzenia i głośnego procesu sądowego nie 
ustalono jej winy. Powieść jest mocnym 
i obiecującym debiutem bibliotekarki 
z Melbourne, Sarah Schmidt. 
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Urodził się w Cieszynie w 1923 w ro-
dzinie cieszyńskich fabrykantów 
czekolady. W 1994 roku odebrał 
honorowe obywatelstwo miasta 

Cieszyna. Prof. Richard Pipes z synem 
ostatni raz gościł w Cieszynie w 2014 roku. 

W związku z uchwałą dotyczącą powo-
łania zespołu opiniującego kandydatów 
na ławników mieliśmy okazję wysłuchać 
krótkiego apelu Posła Rzeczypospolitej 
z ramienia Partii Kukiz 15 Pana Jerzego 
Jachnika. Poseł zaapelował o rzetelne 
podejście do prac zespołu. 

W trakcie sesji głos zabrała także 
przedstawicielka grona pedagogicznego 
oraz rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 
z Oddziałami Integracyjnymi. Zwróciła się 
prośbą o wsparcie starań zmierzających 
do podziału obecnej klasy IV, a od nowe-
go roku szkolnego klasy V na dwie klasy, 
ponieważ nauka w tej chwili, przy tej ilo-
ści dzieci i z tymi problemami z którymi 
się borykają, jest naprawdę trudna. W tej 
sprawie głos zabrał Przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Kultury i Sportu Remigiusz 
Jankowski, który zapewnił, iż Komisja, jak 
również cała Rada Miasta, popiera zgło-
szone postulaty jednak podjęcie decyzji 
w tej sprawie leży poza jej kompetencjami, 
gdyż organem zatwierdzającym arkusze 
organizacyjne dla szkół publicznych jest 
Burmistrz Miasta. Burmistrz Miasta zade-
klarował, że problem zostanie dogłębnie 
zanalizowany przed podjęciem decyzji.

Radni wysłuchali informację o wstęp-
nych wynikach naboru do przedszkoli 
publicznych na rok szkolny 2018/2019, 
sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Cieszynie na lata 2017-2020 
oraz sprawozdanie z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw przeciw-
działania przemocy w rodzinie w roku 
2017. Ponadto radni zapoznali się ze spra-
wozdaniem Burmistrza Miasta Cieszyna 
z działalności w okresie między sesjami.

W porządku obrad znalazły się uchwa-
ły dotyczące:

zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 
XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku 
w sprawie nadania Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,

wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umów dzierżawy na czas nieozna-
czony (działki przy ul. Menniczej i Placu 
Teatralnym),

wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy na czas nieoznaczony 
(działka przy ul. Szybińskiego),

aktualizacji Planu gospodarki nisko-
emisyjnej Cieszyna, przyjętego uchwałą 
nr X/66/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia 
Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna,

aktualizacji założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe miasta Cieszyna, przyjętych 
uchwałą nr XVII/172/99 Rady Miejskiej 
w Cieszynie z dnia 25 listopada 1999 roku 
w sprawie uchwalenia założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe miasta Cieszyna,

ustalenia maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania na terenie Gmi-
ny Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych,

ustalenia zasad udzielania obniżek obo-
wiązkowego wymiaru godzin dydaktycz-
nych dla nauczycieli, którym powierzono 
kierownicze stanowisko w przedszkolach 
i szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Cieszyn,

określenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych 
dla niektórych nauczycieli pracujących 
w szkołach i przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Cieszyn,

ustalenia czasu bezpłatnego naucza-
nia, wychowania i opieki oraz wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz 
warunków częściowego i całkowitego 
zwolnienia z opłat,

wskazania wstępnej lokalizacji miejsc 
nowych przystanków komunikacyjnych,

uchylenia uchwały Nr XXXIX/395/17 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopa-
da 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy partnerskiej i przystą-
pienie do realizacji projektu pn. „Przyja-
zny e-urząd – podniesienie jakości usług 
w zakresie podatków i opłat lokalnych 
oraz zarządzania nieruchomościami w 8 
Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, 
Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk 
oraz Miasto Świnoujście” z innymi gmi-
nami oraz podmiotami spoza sektora 
finansów publicznych,

zaciągnięcia na warunkach prefe-
rencyjnych długoterminowej pożyczki 
ze środków WFOŚiGW w Katowicach, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu 
Cieszyna – etap II”,

powołania zespołu opiniującego kan-
dydatów na ławników do Sądu Okręgo-
wego w Bielsku-Białej w wyborach uzu-
pełniających,

wyznaczenia przedstawiciela Rady 
Miejskiej Cieszyna do prac Rady Progra-
mowej Książnicy Cieszyńskiej,

zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 
2018 rok,

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

Ze szczegółami zapytań, wniosków i inter-
pelacji radnych, klubów radnych i komisji 
oraz odpowiedziami można się zapoznać 
na stronie internetowej pod adresem: 
http://bip.um.cieszyn.pl w zakładce 
„Rada Miejska”.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna 
na sesje Rady Miejskiej. Nagrania z sesji 
Rady Miejskiej Cieszyna są dostępne na 
stronie http://bip.um.cieszyn.pl/ - Rada 
Miejska- Sesja Rady Miejskiej offline.

Zapraszam na dyżury Klubów Radnych 
i Prezydium Rady. 

PrZeWOdnicZącA rAdy Miejskiej ciesZynA

gABrielA stAsZkieWicZ

Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna 

Uczczony MINUTĄ CISZY
Rada Miasta uczciła minutą ciszy pamięć prof. Richarda Pipes’a zmarłego 17 maja 2018r. 
Honorowego Obywatela Miasta Cieszyna. Richard Pipes był światowej sławy amerykańskim 
historykiem i sowietologiem polsko-żydowskiego pochodzenia, specjalistą w zakresie historii 
Rosji, byłym doradcą prezydenta USA Ronalda Reagana ds. Rosji i Europy Środkowej. 

Szczegóły zapytań, 
wniosków i interpelacji 
radnych dostępne są  
w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta 
Cieszyna w zakładce 
„Rada Miejska”
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PROgRAM  
„DOBRY START”  (300+)

Świadczenie „Dobry start” to 300 zł jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 
szkolny, które rodziny otrzymają bez względu na dochód. 
Przysługuje ono raz w roku na rozpoczynające rok szkol-
ny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24 roku życia.

 Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom 
uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychcza-
sowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotych-
czasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły 
policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, 
w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, 
a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny 
ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wy-
chowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

 Program nie obejmuje dzieci realizujących przygo-
towanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. 
„zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także 
studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół 
dla dorosłych.

 Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że 
gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samo-
dzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet 
jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Jak otrzymać świadczenie dobry start? 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może 
to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przeby-
wających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek? Wnioski o świadczenie będą 
przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, 
które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ra-
mach programu „Rodzina 500+”. W gminie Cieszyn wnio-
ski o przyznanie świadczenia „Dobry start” należy złożyć 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. 
Skrajna 5.

Kiedy złożyć wniosek? Wniosek będzie można składać 
już od 1 lipca br. online przez stronę Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, empatia.mrpips.gov.pl 
oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia br. 
drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 
30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu 
i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 
września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych 
miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące 
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start 
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie 
później niż do 30 września.

Ważne! Osoby zainteresowane złożeniem wniosku 
o świadczenie „Dobry start” mogą uzyskać informacje 
w tej sprawie pod nr telefonu (32) 606 30 03. Infolinia 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach czynna 
jest w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 9:00 do 14:00 w okresie od 11 czerwca br. do 
31 sierpnia br.

INfORMACJA DOTYCZĄCA  
SPADKÓW

Zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Pra-
wo bankowe, banki kierują do gmin ostatniego miejsca 
zamieszkania informacje o zmarłych klientach, którym 
pozostały środki na rachunkach. Ma to na celu odszukanie 
przypadków, gdy osoba zmarła nie ma rodziny, w związku 
z czym dziedziczy po niej gmina. Dotyczy to rachunków, 
lokat, książeczek oszczędnościowych.

Część banków nie przesłała jeszcze danych, ale już w kil-
kudziesięciu przypadkach na kontach pozostały kwoty 
od kilkuset złotych do nawet ok. 40.000 zł. Informacje 
dotyczą osób zmarłych w ostatnim czasie, ale także przed 
kilku lub nawet kilkunastu laty.

W wyniku czynności sprawdzających ustalono, że Gmi-
na Cieszyn nie jest spadkobiercą w/w zmarłych, a w więk-
szości przypadków na terenie Cieszyna zamieszkują ich 
spadkobiercy ustawowi.

Gminy nie mają obowiązku przesłania spadkobiercy 
informacji o koncie z pozostałymi środkami. Przepisy 
nie przewidują też informowania banku o odszukanych 
możliwych spadkobiercach.

Informacja otrzymana z banku wysyłana jest bez względu 
na to, czy w banku złożono dyspozycję na wypadek śmierci. 
Może więc okazać się, iż do odbioru środków uprawniony 
jest kto inny niż spadkobierca. W razie złożenia w banku 
dyspozycji na wypadek śmierci, bank ma obowiązek wy-
stąpić z informacją do osoby uprawnionej do odbioru 
środków. Jednak nie wyśle takiej informacji, jeśli nie wie, 
że właściciel konta zmarł. Problemem jest także zmiana 
adresu osoby uprawnionej w dyspozycji lub jej śmierć.

W związku z opisaną sytuacją proszę mieszkańców 
Cieszyna o zwrócenie uwagi na:

- konieczność informowania banku o zmianie miejsca 
zamieszkania klienta,

- konieczność aktualizacji danych zawartych w złożonej 
w banku dyspozycji na wypadek śmierci,

- wprowadzoną w art. 92ba Prawa bankowego moż-
liwość złożenia przez spadkobiercę w dowolnym banku 
wniosku o zbiorczą informację z Centralnej informacji 
o rachunkach. 

Wcześniej spadkobierca musiał zwrócić się do każdego 
banku z osobna. Obecnie uruchomiono możliwość uzy-
skania jednej zbiorczej informacji obejmującej ogół ban-
ków. Informacje te są odpłatne.

Wspomniana sytuacja wskazuje na to, że w wielu przy-
padkach rodziny zmarłego nie wiedzą, że pozostawił on 
środki w danym banku. Jeśli mają Państwo wątpliwości, 
czy osoba zmarła z rodziny mogła pozostawić środki na 
koncie bankowym, lokacie lub książeczce oszczędnościo-
wej, celowe jest skontaktowanie się z właściwym bankiem 
lub uzyskanie wspomnianej zbiorczej informacji.

W związku z napotykanymi w praktyce problemami 
dotyczącymi sytuacji, gdy gminy dziedziczą po oso-
bach zmarłych, proszę także o zwrócenie uwagi na 
następujące kwestie:

Osoba, która pokryła koszty pogrzebu (np. znajomi, 
sąsiedzi) a nie jest spadkobiercą, może zwrócić się do 
banku, w którym zmarły ma zdeponowane środki. Bank 
ma obowiązek zwrócić takiej osobie poniesione koszty 
pogrzebu, jeśli nie otrzymała ich zwrotu z innych źródeł. 
Niedopuszczalne jest natomiast dokonanie samodzielnie 
wypłaty takich środków z bankomatu z użyciem karty 
zmarłego lub przelanie ich z jego konta z wykorzystaniem 
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hasła do bankowości internetowej. Działania takie są nie-
legalne i spowodują zawiadomienie organów ścigania.

Osoby żyjące w wolnych związkach powinny sporządzić 
odpowiednie dyspozycje testamentowe, bowiem obo-
wiązujące przepisy nie przyznają partnerom uprawnień 
do dziedziczenia ustawowego.

Osoby samotne pozostają czasami pod opieką osób 
niespokrewnionych. Jeżeli chcą im z tego powodu prze-
kazać prawa do swojego mienia, należy to uczynić w sto-
sownej umowie lub testamencie.

Sporządzenie testamentu nie gwarantuje, że zostanie 
on właściwie zrealizowany. Zdarzają się przypadki, że te-
stament zostaje odnaleziony dopiero po wielu latach i do 
tego czasu majątek po zmarłym jest już rozdysponowany.

Urząd Miejski w Cieszynie nie udziela porad w sprawie spo-
sobu rozwiązania tych problemów, ani też o działaniach jakie 
należy podjąć w celu dokonania wypłaty środków z banku 
i uzyskania stwierdzenia nabycia spadku oraz o zasadach 
rozliczeń z tytułu podatku od spadku. W przypadku osób 
spełniających wymogi, istnieje możliwość uzyskania nie-
odpłatnej pomocy prawnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 
4, w budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego wej-
ście A3 Szpitala Śląskiego, rejestracja tel. (33) 445 70 11 
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 12:00. Informacje 
o zasadach takiej pomocy znajdują się na stronie www.
bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce Pomoc prawna.

WydZiAł geOdeZji, kArtOgrAfii i kAtAstru nieruchOMOści

NIERUCHOMOŚCI  
PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

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

lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. 
Górnej 16 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki 
i części wspólnych budynku w 10682/65534 części,

lokal mieszkalny nr 37 położony w budynku przy ul. 
Moniuszki 7 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 5340/241396 części,

lokal mieszkalny nr 21 położony w budynku przy Pl. 
Poniatowskiego 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu 
działki i części wspólnych budynku w 10513/209858 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Cieszynie / Rynek 1, I piętro / oraz na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.
um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 14 czerwca 2018 
r. do dnia 5 lipca 2018 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE,  
PROgRAM RODZINA 500+, 

ŚWIADCZENIA Z fUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEgO

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłko-
wym i świadczeniowym 2018/2019 Kierownik Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie informuje, 
iż nowe wnioski o: 

 ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami,
specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 świadczenia wychowawczego (tzw. program Rodzina 

500+),
świadczeń z funduszu alimentacyjnego

będą przyjmowane elektronicznie od dnia 1 lipca 2018 r., 
natomiast w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r. 
w siedzibie Ośrodka mieszczącej się przy ul. Skrajnej 5, 
pok. nr 11.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) oraz 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone:

 w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. będą rozpa-
trywane i wypłacane do dnia 31 października 2018 r.;

 w okresie od 1 do 30 września 2018 r. będą rozpatry-
wane i wypłacane do dnia 30 listopada 2018 r.;

 w okresie od 1 do 31 października 2018 r. będą rozpa-
trywane i wypłacane do dnia 31 grudnia 2018 r.;

 w okresie od 1 do 30 listopada 2018 r. będą rozpatry-
wane i wypłacane do dnia 31 stycznia 2019 r.;

 w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 
będą rozpatrywane i wypłacane do dnia 28 lutego 2019 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone:
 w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. będą rozpa-

trywane i wypłacane do dnia 30 listopada 2018 r.;
 w okresie od 1 września do 31 października 2018 r. będą 

rozpatrywane i wypłacane do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r. będą 

rozpatrywane i wypłacane do dnia 28 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Świad-
czeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Cieszynie, ul. Skrajna 5, pok. nr 11 lub pod nr telefonu:

świadczenia rodzinne - 33 4794941,
 świadczenie wychowawcze (500+) - 33 4794936,
fundusz alimentacyjny - 33 4794942.

OgŁOSZENIE 
Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.07.2018 r. upły-
wa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za II kwartał 2018 r.
Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony 
wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi,

na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie za-
mieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stro-
nie internetowej Urzędu,

gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.

Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czyn-
szu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
za których należność jest regulowana przez Spółdzielnie 
Mieszkaniowe oraz Wspólnoty.

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

SKŁADANIE WNIOSKÓW  
DO PROJEKTU BUDżETU NA 2019 ROK

W związku z rozpoczęciem prac związanych z opraco-
waniem projektu budżetu na 2019 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 2018 roku

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicz-
nych, dla których nie maja zastosowania przepisy ustawy 
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 
15 października 2018 roku (wnioski składamy na for-
mularzu będącym załącznikiem do Uchwały nr V/29/11 
Rady Miejskiej w Cieszynie)

Informuję, że złożone wnioski stanowią materiały po-
mocnicze do opracowania projektu budżetu.

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogól-
nej Urzędu Miejskiego lub przesyłać listownie na adres:

Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

OgŁOSZENIE O PRACĘ 
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie poszukuje pracow-
nika na stanowisko majstra w Dziale Wykonawstwa 
drogowego. Termin zatrudnienia: od zaraz.
Do obowiązków na tym stanowisku należy między innymi:

nadzór nad robotami drogowymi realizowany przez 
Dział Wykonawstwa Drogowego w zakresie remontów 
i całorocznego utrzymania dróg na terenie miasta Cie-
szyna,

wprowadzanie ograniczeń, objazdów i zmian w ruchu 
drogowym na podstawie opracowanych projektów or-
ganizacji ruchu,

koordynowanie, prowadzenie i nadzór przy pracach 
związanych z organizacją imprez masowych i niemaso-
wych odbywających się na terenie miasta Cieszyna.
Kandydat na to stanowisko winien spełnić podsta-
wowe wymagania:

prawo jazdy,
wykształcenie min średnie o preferowanym kierunku 

„budownictwo”,
umiejętność pracy z zespołem ludzkim,
komunikatywność.

Dokumenty wraz z opisem przebiegu dotychczasowej 
pracy zawodowej, należy złożyć w sekretariacie Miejskie-
go Zarządu Dróg w Cieszynie, pokój 203, adres; Liburnia 4, 
43 – 400 Cieszyn lub przesłać pocztą elektroniczną na 
adres: mzdcieszyn.pl w terminie do 10 lipca 2018 roku. 

Dodatkowe informacje związane z zatrudnieniem pra-
cownika można uzyskać w Dziale Wykonawstwa Drogo-
wego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, tel. 33 85 82 
890, wew.113 lub 33 47 95 263.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych 
w celach rekrutacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Cie-
szynie, ul. Liburnia 4, 43- 400 Cieszyn. Dane te nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. Stronie przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawie-
nie. Podanie danych jest dobrowolne.

dyrektOr MiejskiegO ZArZądu dróg W ciesZynie

UWAżAJ PRZEDSIĘBIORCO – KOSZTY ZA 
OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCI

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminie zapłaty w trans-
akcjach handlowych ( 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 han-
dlowych ustawodawca 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 ro-

boczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej 
rekompensatę za koszty odzyskania należności.

 
Przepisy ustawy o terminach w transakcjach han-
dlowych dotyczą zgodnie z art. 2 powyższej ustawy 
następujących stron:

przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej,

podmiotów prowadzących działalność, o której mowa 
w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

osób wykonujących wolny zawód,
oddziałów i przedstawicielstwa przedsiębiorców za-

granicznych,
zagranicznych przedsiębiorców, o których mowa w art. 

1 ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w 
zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby 
prawne i fizyczne,

przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europej-
skiej państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu,

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
lub Konfederacji Szwajcarskiej.

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

podstawie przepisów Prawo upadłościowe,
umów, na podstawie których wykonywane są czynno-

ści bankowe w rozumieniu art.5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
bankowe,

umów, których stronami są wyłącznie podmioty za-
liczane 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 – BASEN SP4
Wszelkie informacje dotyczące godzin otwarcia i rezerwacji 
basenu SP 4 w Cieszynie w czasie wakacji są dostępne na 
stronie internetowej szkoły www.sp4cieszyn.pl w zakład-
ce „basen”. Informujemy również, że w dniu 15.08.2018 r. 
(Wniebowzięcie NMP) obiekt będzie nieczynny.

jArOsłAW nOWAkOWski

kierOWnik OBiektu sPOrtOWegO, tel. 697-845-076

INfORMACJA  
– ZAWODY STRZELECKIE 

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej 
Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszy-
nie informuje, że 28 LIPCA 2018 r. na strzelnicy pneuma-
tycznej LKS LOK „KORONA” w GUMNACH (budynek OSP 
- GUMNA 98) organizuje ZAWODY STRZELECKIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zgłoszenia są przyjmowane w 
siedzibie Stowarzyszenia do 12 lipca br. w dniach i go-
dzinach dyżurów. Bliższe informacje można uzyskać w 
siedzibie Stowarzyszenia. Zainteresowanych bardzo ser-
decznie zapraszamy: tel. 33 858 12 56.

Informujemy również, że planujemy 1-dniowy wyjazd 
do Bukowiny Tatrzańskiej na wody termalne w dniu 21 
sierpnia 2018 r. Zapisy są przyjmowane w siedzibie Sto-
warzyszenia do 31 lipca br. Bliższe informacje można 
uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia. Wyjazd uzależnio-
ny jest od ilości uczestników. Jednocześnie informujemy, 
że w sierpniu biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. 
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Kino piast
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

29.06-05.07, g. 15:00 2D Han Solo. 
Gwiezdne wojny – historie – dubbing 
(akcja/science fiction), USA, 7

29.06-05.07, g. 17:30 2D Han Solo. 
Gwiezdne wojny – historie – napisy 
(akcja/science fiction), USA, 7

29.06-04.07, g. 20:00 Pozycja obo-
wiązkowa – napisy (komedia), USA, 15

03.07, g. 10:30 Wakacyjne kino fami-
lijne. Kaczki z gęsiej paczki – dubbing 
(familijny/przygodowy), Chiny/USA, b.o.

04.07, g. 10:30 Wakacyjne kino fa-
milijne. 2D Han Solo. Gwiezdne wojny 
– historie – dubbing (akcja/science 
fiction), USA, 7

05.07, g. 10:30 Luis i Obcy – dubbing 
(familijny), Niemcy/Luksemburg/Dania, 
b.o.

05.07, g. 20:00 Muzykanci – napisy 
(komedia muzyczna), Czechy, 15

06-12.07, g. 14:30 Odlotowy nielot 
– dubbing (familijny/przygodowy), 
Belgia/Islandia, b.o.

06-12.07, g. 16:00 Bóg nie umarł: 
światło w ciemności – napisy (dramat), 
USA, 12

06-12.07, g. 18:00 Deadpool 2 – napisy 
(komedia/akcja/science fiction), USA, 15

06-12.07, g. 20:15 Ciche miejsce – na-
pisy (horror/science fiction), USA, 15

06-08.07, g. 22:00 Wakacyjne kino 
nocne. Ciche miejsce – napisy (horror/
science fiction), USA, 15

10.07, g. 10:30 Wakacyjne kino fami-
lijne. Kacper i Emma w teatrze – dub-
bing (familijny), Norwegia, b.o.

11.07, g. 10:30 Wakacyjne kino fami-
lijne. Odlotowy nielot – dubbing (fami-
lijny/przygodowy), Belgia/Islandia, b.o.

12.07, g. 10:30 Wakacyjne kino fami-
lijne. Wielka wyprawa Oskara – dub-
bing (familijny/przygodowy), Norwe-
gia/Szwecja, 6

BiBLioteKa
MieJsKa
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

29.06, g. 09:00-13:00 All in one – 
warsztaty programowania i robotyki

02.07, g. 09:00-13:00 Druk 3D i pisaki 
kreatywne – warsztaty dla początku-
jących

02.07, g. 14:00 Wstydziołki z miasta 
Humorki – warsztaty z cyklu Emocjo-
nalny poniedziałek

03.07, g. 09:00-13:00 Robotyka – 
warsztaty dla początkujących

03.07, g. 14:00 Pasiasty lub w kropy – 
warsztaty z cyklu Malowany wtorek

04.07, g. 09:00-13:00 Projektowanie 
3D – warsztaty dla średniozaawanso-
wanych

04.07, g. 14:00 Zgrana środa cz. 1. – 
wakacyjny turniej gier planszowych

05.07, g. 09:00-13:00 Kreatywne 
czwartki – warsztaty z wykorzystaniem 
żywicy, odlewów i skanów 3D

06.07, g. 09:00-13:00 All in one – 
warsztaty programowania i robotyki

06.07, g. 14:00 Powolny i zwinny – 
warsztaty z cyklu Obrysuj piątek

09.07, g. 09:00-13:00 Druk 3D i pisaki 
kreatywne – warsztaty dla początku-
jących

09.07, g. 14:00 Narysuj mi radość – 
warsztaty z cyklu Emocjonalny ponie-
działek

10.07, g. 09:00-13:00 Robotyka – 
warsztaty dla początkujących

10.07, g. 14:00 Plum, plum, słuchać 
morza szum – warsztaty z cyklu Malo-
wany wtorek

11.07, g. 09:00-13:00 Projektowanie 
3D – warsztaty dla średniozaawanso-
wanych

11.07, g. 14:00 Zgrana środa cz. 2. – 
wakacyjny turniej gier planszowych

13.07, g. 14:00 Na zboczach Szkla-
nej Góry – warsztaty z cyklu Obrysuj 
piątek

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

29.06, g. 18:00 Noc Świętojańska 
(Rynek)

30.06-25.08 Wakacyjne Kadry  
i Dźwięki. Projekcje odbywają się  
w każdy piątek i sobotę o 21:30 na tere-
nie Browaru Zamkowego. Szczegóły: 
www.domnarodowy.pl

zaMeK CieszYn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

29.06, g. 21:00 Makbet na Wzgórzu 
Zamkowym

30.06-16.09 Dizajn w przestrzeni 
publicznej. W podróży

09-12.07 Letnia Szkoła Designu. Robi-
my porządki

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

Městský úřad Český Těšín | Náměstí ČSA 1/1 | 737 01 Český Těšín
Odbor školství a kultury | pracoviště Štefánikova 18/25
tel.: +420 553 035 302 | e-mail: epodatelna@tesin.cz | www.tesin.cz
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PARK A. SIKORY
ZÁBAVNÉ AKTIVITY OD 15 HODIN

 ČÍSLO AKTIVITY - POZICE V PARKU -
 KLÍČ K ORIENTAČNÍ MAPCE

1. LANOVÉ AKTIVITY

2. WORKSHOP – DĚTI V AKCI + ROYAL   

 RANGERS

3. TEEN CHALLENGE

4. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZDRAVÉHO   

 ŽIVOTNÍHO STYLU (MĚŘENÍ TUKU, 

 TLAKU, APLIKACE JEDNODUCHÝCH   

 ZDRAVOTNÍCH ZÁKONŮ – SLUNCE, 

 VODA, VZDUCH, DŮVĚRA, VÝŽIVA, …)

5. HÁZENÍ MÍČKŮ NA TERČ

6. LOVENÍ RYBIČEK

7. PETANQUE

8. ŠIPKY

9. MAMLAS, SKÁKÁNÍ V PYTLI, PŘES LANO

10. LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ 

11. LET HORKOVZDUŠNÝM BALÓNEM    

 (OD 17:00 HOD.)

12. JÍZDA NA PONÍCÍCH 

13. AUTA NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

14. UKÁZKA LETŮ VRTULNÍKŮ NA DÁLKOVÉ  

 OVLÁDÁNÍ

15. AWANA HRY

16. KREATIVNÍ TVOŘENÍ S JOHANKOU  

17. ZÁBAVNÉ ATRAKCE:

 - BAZÉN S VODNÍMI VÁLCI

 - SKÁKACÍ HRAD

 - SKLUZAVKA „HORA K2“

 - BOJOVÁ ARÉNA „KLADIVA“

18. PLNĚNÍ BALÓNKŮ HÉLIEM + SOUTĚŽE  

 PRO DĚTI

19. ROAD 146 – SOUTĚŽE

 MOTOCYKLOVÉHO KLUBU

20. INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA + SOUTĚŽE   

 A KVÍZY PRO DĚTI

21. STAN – CHARITA

22. STAN – DIAKONIE 

ORIENTAČNÍ MAPKA
ROZMÍSTĚNÍ AKTIVIT

PODIOVÝ PROGRAM

15:00
ZAHÁJENÍ AKCE 

15:05
ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ MĚSTA

15:10
WALERIAN BUGEL „CYRILOMETODĚJSKÁ 
TRADICE JAKO PROJEKČNÍ PLÁTNO 
KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ“

15:30
WALERIAN BUGEL „CYRILOMETODĚJSKÁ 
TRADICE JAKO PROJEKČNÍ PLÁTNO 
KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ“
(PŘEDNÁŠKA VE STANU)

16:15
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ CHARITY

17:00
AKORDEONOVÉ KVARTETO

17:50
HUDEBNÍ SKUPINA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ NA ROZVOJI

18:20
FUSION

19:15
ADONAI

20:00
KONEC AKCE AKCI POŘÁDÁ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

VE SPOLUPRÁCI S ČESKOTĚŠÍNSKÝMI CÍRKVEMI.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

2018-06 PLAKAT_Cyril a Metoděj.indd   1 18.6.2018   16:39:04
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Sklep Zamku Cieszyn (w Oranżerii): 
czynny codziennie 10:00–17:00

Wieża Piastowska i Rotunda św. 
Mikołaja i św. Wacława, czynne co-
dziennie: 9:00–19:00

MUzeUM ŚLĄsKa
CieszYŃsKieGo
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

do 30.06 Wystawa rzeźby Jarosława 
Jakubczyka „Worlds in the world”

do 31.08 Wystawa prezentująca 
nowe zbiory Muzeum „Od przybytku 
głowa nie boli”

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

KsiĄŻniCa 
CieszYŃsKa
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

29.06, g. 17:00 „Między Michejdą 
a Haasem. Najstarsze czasopisma 
ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim” 
w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości 
ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. 
Prelegent: Rafał Cholewa

06.07, g. 15:00 Wernisaż wystawy 
„Najlepsi 1848-1918. Polska elita na 
Śląsku Cieszyńskim”. Ekspozycja czyn-
na do 05.10.2018.

MUzeUM
DrUKarstWa
www.muzeumdrukarstwa.pl, 
tel. 33 851 16 30

do 24.07 Karol Śliwka – grafika użyt-
kowa

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 warszta-
tach graficznych, introligatorskich i ty-
pograficznych dla grup w każdym dniu 
tygodnia po uzgodnieniu terminu: 696 
652 114 lub osobiście. Na indywidual-
ne zwiedzanie zapraszamy o pełnych 
godzinach.

CieszYŃsKa 
raDa seniorÓW
Cieszyńska Rada Seniorów  

zaprasza na VII posiedzenie Rady, 
która odbędzie się 2 lipca 2018 r. 
o godz. 10:00 w Sali nr 205 w Ratuszu 
w Cieszynie. 

Spotkania odbywają się w każdy 
czwartek w godzinach 09:00-12:00, 
dyżury odbywają się w holu Ratusza 
w każdy pierwszy poniedziałek miesią-
ca w godzinach 09:00-10:00.

róŻne
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. 

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

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

sport
30.07-31.08 (poniedziałek, środa, 

piątek w godz. 17:30 – 19:00) RoLkOVE 
43400 – zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z jazdy na rolkach. Hala Widowiskowo-
-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpij-
czyków

02.07-29.07 (poniedziałek, środa  
w godz. 17:30 – 19:00) 
 Zajęcia sportowe i dydaktyczne – piłka 
nożna. Boisko „Orlik” przy ul. Wojska 
Polskiego 1

10.07-05.08 (od poniedziałku do 
soboty w godz. 08:00-16:00) Zajęcia 
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i mło-
dzieży. Org.: Cieszyński Wielosekcyjny 
Klub Sportowy, tel. 508 717 302.

MUzeUM 
4. PUŁKU
sTrzeLCów P.
Bezpłatne zwiedzanie muzeum 

(ul. Frysztacka 2) możliwe po wcze-
śniejszym kontakcie tel. 604 833 667, 
Krzysztof Neścior.
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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 Konsultacyjno-Informacyjny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19

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

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

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

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

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

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

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 
„Kontakt”
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
www.bycrazem.com

Miejski Zarząd Dróg
ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,  
www.mzd.cieszyn.pl

Pogotowia
Energetyczne: tel. 991,  
Gazowe: tel. 992,  
Ciepłownicze: tel. 993,  
Wodociągowe: tel. 994,  
Ratunkowe: tel. 999,  
Policja: tel. 997,  
Straż Pożarna: tel. 998,
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112

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

Straż Miejska
ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,
www.sm.cieszyn.pl

Szpital Śląski 
ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpitalslaski.pl

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

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

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

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

POLUB CIESZYN NA fB
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi imprez, kon-
kursy itd. – to wszystko na www.facebook.com/
CieszynRobiWrazenie.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Cieszynie. 
Wejdź na www.cieszyn.pl w zakładce Newsletter 
podaj swój adres e-mail, a będziesz otrzymywał 
na skrzynkę mailową informacje o ważnych wyda-
rzeniach w naszym mieście.

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

INfORMACJA SMS
Zarejestruj się w Miejskim Systemie SMS-owym. 
Otrzymuj powiadomienia SMS o wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, a także ostrzeżenia 
i komunikaty. Wejdź na stronę www.cieszyn.pl 
i podać swój numer telefonu.
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MIKOŁAJ HARATYK
Uczy się w trzeciej klasie o profilu geodezyjnym w Technikum 
Budowlanym w Cieszynie. Do jego zainteresowań należą: geodezja, 
architektura, ,muzyka oraz historia naszego regionu. W wolnym 
czasie dużo jeździ na rowerze. 

MUffKA
Jest spokojną, malutką suczką. Ma siedem lat. Została znaleziona 10 
czerwca w godziszowie. Nr ewidencyjny: 235/2018 

 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.

BARTŁOMIEJ ZOPAŁA
Uczęszcza do trzeciej klasy Technikum w Zespole Szkół Budowlanych 
w Cieszynie. W wolnym czasie gra w piłkę nożną oraz w siatkówkę. 
Jest właścicielem trzech kotów.

LIZA
Piesek ze zdjęcia to urocza suczka. Jest niewielkim pieskiem, ma 
siedem lat. Została znaleziona 12 czerwca w Bażanowicach.
Nr ewidencyjny: 236/2018 
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PIERWSI NIEPODLEgLI

Franciszek BARTECZEK
Zapraszamy do obejrzenia kolejnego z cyklu krótkometrażowych filmów o bohaterach 
pierwszych chwil niepodległości w Cieszynie, które powstają w ramach makroregionalnego 
projektu „Pierwsi niepodlegli”. 

Tym razem czeka nas opowieść 
o Franciszku Barteczku. To on, wraz 
z dwoma innymi oficerami Pola-
kami, przygotował i w nocy z 31 X 

na 1 XI 1918 r. pokierował przewrotem 
w cieszyńskim garnizonie, co stanowiło 
dopełnienie niepodległościowego zrywu 
na Śląsku Cieszyńskim. 

FRANCISZEK BARTECZEK - urodzony 3 
maja 1891 w Dziećmorowicach k. Frysz-
tatu, zmarły 14 stycznia 1983 w Jasienicy 
- nauczyciel, urzędnik, społecznik.

Syn Franciszka Barteczka, chałupnika 
i Marianny Lankocz. Absolwent seminarium 
nauczycielskiego w Bobrku (1912). Służbę 
wojskową odbył w 31 Pułku Obrony Kra-
jowej w Cieszynie (1912-1913). Nauczyciel 
w polskiej szkole ludowej w Dziećmoro-
wicach (1913-1914 lub 1917). 

W czasie I wojny światowej należał do 
armii austriackiej (31 Pułk Strzelców). Był 
jednym z trzech przywódców przewrotu 

wojskowego w Cieszynie (31 X 1918 r.), 
uczestnikiem walk podczas czeskiego na-
jazdu na Śląsk Cieszyński (1919), a także 
prac plebiscytowych na Śląsku Cieszyńskim 
(1919-1920) i III Powstania Śląskiego (1921). 

Franciszek Barteczek spełniał się 
również jako nauczyciel. Pracował w pol-
skiej szkole w Bielsku (1922), w szkołach 
wydziałowych w Cieszynie (1921-1922). 
Był kierownikiem szkoły w Leszczynach 
(1922-1925), naczelnikiem gminy Jasienica 
(od 1925). Wyróżnił się także jako admini-
strator gminy Dziećmorowice (1938-1939), 
komisarz rządowy Nowego Bogumina 
(1938-1939) kierownik szkoły ludowej 
(przekształconej w powszechną) w Jasie-
nicy (1925-1938, 1948-1949). 

W czasie II wojny światowej ukrywał 
się pod fałszywym nazwiskiem. Po przej-
ściu na emeryturę został pracownikiem 
Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Remon-
towego Przemysłu Drzewnego w Sopocie 

(1949-1951), Spółdzielni Gminnej w Jawo-
rzu (1952-1953) i Powszechnej Spółdzielni 
Spożywczej w Pszczynie (1953-1958). Był 
członkiem licznych organizacji społecznych, 
m.in. prezesem Związku Obrony Kresów 
Zachodnich, Ogniska Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego i Koła Macierzy Szkolnej 
Księstwa Cieszyńskiego w Jasienicy. Od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i Krzyżem Walecznych.

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego fil-
mu o cieszyńskich „Pierwszych Niepodle-
głych”. Wideo można obejrzeć w serwisie 
Youtube: https://youtu.be/-y6XPY9lQmQ.

Biogram na podstawie Elektronicznego 
Słownika Biograficznego Śląska Cieszyń-
skiego. Fotografie ze zbiorów Książnicy 
Cieszyńskiej. 

Prezentowany materiał powstał 
w ramach realizacji projektu edukacyjno-
badawczo-filmowego.
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FranCiszeK BarTeCzeK 
- urodzony 3 maja 1891  

w Dziećmorowicach  
k. frysztatu, zmarły  

14 stycznia 1983  
w Jasienicy - nauczyciel, 

urzędnik, społecznik.
Ppor. Franciszek Barteczek (w środku) 

w towarzystwie pchor. Franciszka Foltyna (l.) i pchor. Józefa Gabzdyla (p.), rok 1916


