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Instrumenty prawne polityki
przestrzennej gminy

Zmiany w Urzędzie Stanu Cywilnego 
i nie tylko

Cieszyńska Karta Dużej Rodziny

Nabór do przedszkoli na 
rok szkolny 2015/2016
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Zima w mieście w obiektywie

W tym roku Książnica Cieszyńska postawiła na interaktywne warszta-
ty – zainteresowani mogli m.in. zaprojektować własny ekslibris.

Ku wielkiej uciesze dzieci – Bibliotekę Miejską w Cieszynie odwiedzili... 
bohaterowie „Władcy pierścieni” J. R. R. Tolkiena.

W Domu Narodowym dzieci rozwijały swoje plastyczne zdolności 
podczas licznych warsztatów tematycznych.

MOSiR zadbał o zimowe szaleństwo na stoku – na nartach i snowboardzie.

Ferie zimowe w Cieszynie niestety już dawno za nami i ucznio-
wie powrócili do szkolnych klas. Miejmy nadzieję, że dzieciom 
udało się wypocząć i spędzić ten czas na dobrej zabawie – a oka-
zji do tego w naszym mieście było sporo. Codziennie można było 
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wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach prowadzonych m.in. przez 
COK „Dom Narodowy”, Bibliotekę Miejską w Cieszynie, Książnicę 
Cieszyńską czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jak więc ba-
wili się uczestnicy? Przeczytamy o tym na str. 10 i 11. BZ
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19 lutego w sali konferencyjnej Biblioteki 
Miejskiej odbyło się spotkanie, podczas któ-
rego została omówiona rola dokumentów 
planistycznych pozwalających na kształto-
wanie i prowadzenie polityki przestrzennej 
gminy oraz procedury ich sporządzania.

Pracownicy Wydziału Strategii i Rozwo-
ju Miasta – Arkadiusz Skowroński, Halina 
Mierzejewska i Jolanta Trojan-Kraszewska 
wyjaśnili znaczenie studium uwarunko-

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym do zadań własnych gminy zali-
cza się kształtowanie i prowadzenie polityki 
przestrzennej. Zadanie to realizowane jest 
przy użyciu różnych instrumentów praw-
nych, m.in. poprzez studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, które jest aktem obligatoryj-
nym (każda gmina zobowiązana jest do spo-
rządzenia i uchwalenia takiego dokumentu 
dla obszaru całej gminy) oraz miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego.

Istotą studium jest określenie polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego. W prze-
ciwieństwie do miejscowych planów doku-
ment ten nie stanowi prawa miejscowego, 
w związku z czym jego ustalenia są wiążące 
tylko dla organów gminy m.in. przy sporzą-
dzaniu miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego czy też tworzeniu 
gminnego zasobu nieruchomości i wyznacze-
niu celów publicznych należących do zadań 
własnych gminy. Studium jest dokumentem 
mającym bezpośredni wpływ na miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego 
i przyjęte w nich rozstrzygnięcia. Studium 
składa się z części poświęconej uwarunko-
waniom, zarówno prawnym, jak również 
faktycznym, występującym na obszarze całej 

gminy. Druga część tego dokumentu określa 
politykę przestrzenną oraz kierunki zago-
spodarowania przestrzennego. 

W czerwcu 2013 r. Rada Miejska Cieszyna 
uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego, 
które zastąpiło Studium uchwalone w roku 
1999. W obecnie obowiązującym dokumen-
cie nastąpił znaczący wzrost wskaźnika 
w stosunku do stanu istniejącego w zakresie 
powierzchni terenów przeznaczonych dla 
realizacji zabudowy: mieszkaniowej wielo-
rodzinnej – wzrost o 33%, mieszkaniowej 
jednorodzinnej – wzrost o 79%, jak również 
zabudowy produkcyjnej – wzrost o 78%.

Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego stanowią podstawowe, a zarazem 
niezbędne narzędzie służące realizacji zadań 
własnych gminy wynikających z ustawy 
o samorządzie gminnym. Ustalenia planów 
kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób 
wykonywania prawa własności wszystkich 
nieruchomości objętych planem, tym samym 
stanowią akt prawa miejscowego. 

Dokumentem inicjującym przystąpienie do 
opracowania planu na obszarze Cieszyna jest 
uchwała Rady Miejskiej Cieszyna, natomiast 
organem odpowiedzialnym za sporządzenie 
miejscowego planu jest Burmistrz Miasta. Pro-

cedura planistyczna realizowana jest zgodnie 
z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, który to przepis wy-
mienia poszczególne kroki planistyczne oraz 
ich kolejność. Jednym z pierwszych działań 
Burmistrza jest poinformowanie wszystkich 
zainteresowanych, w tym ogół społeczeń-
stwa, o podjęciu przez Radę Miejską uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu. Na tym etapie zbierane są wnioski do 
projektu planu. Proces sporządzania miejsco-
wego planu jest procesem bardzo złożonym 
i wielozagadnieniowym. Czynnikami mają-
cymi istotny wpływ na przyjęte w projekcie 
planu rozwiązania są przede wszystkim: 
Studium, przepisy prawa odnoszące się do ob-
szaru objętego planem oraz uwarunkowania 
faktyczne w terenie. Analiza wszystkich tych 
czynników pozwala na opracowanie projektu 
planu, który podlega opiniowaniu i uzgadnia-
niu z organami współdziałającymi, a następ-
nie konsultacjom społecznym. Konsultacje te 
są realizowane poprzez wyłożenie projektu 
planu do publicznego wglądu oraz przepro-
wadzenie otwartej dyskusji publicznej. Pra-
wo przewiduje możliwość składania uwag do 
przyjętych rozwiązań przez osoby zaintere-
sowane. Szczegółowe informacje o terminach 
poszczególnych czynności w ramach kon-
sultacji społecznej zamieszczane są zawsze 
w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, „Wiadomo-
ściach Ratuszowych”, na stronie internetowej 

wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego jako podstawowego dokumentu 
zawierającego diagnozę (uwarunkowania) 
oraz określającego politykę rozwojową 
gminy w zakresie zagospodarowania tere-
nów. Omówili też podstawowe narzędzie 
służące do realizacji polityki przestrzennej 
zawartej w studium jakim jest miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Procedurę sporządzania miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego 
przedstawili na przykładzie Marklowic.

W podsumowaniu burmistrz Ryszard 
Macura stwierdził, że organizacja tej konfe-
rencji jest potwierdzeniem woli omawiania 
z mieszkańcami ważnych tematów doty-
czących funkcjonowania miasta. Podkreślił 
też walor edukacyjny konferencji: Jesteśmy 
winni to mieszkańcom, aby pokazać jak funk-
cjonują pewne procedury i dokumenty. Po-
nadto zadeklarował, że: postulat wysunięty 
podczas konferencji, aby informacje na temat 
tworzonych miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego ukazywały się 
w terminach wcześniejszych niż ustawowe, 
zostanie spełniony. 

W drugiej części konferencji został za-
prezentowany przez firmę WIROMET S.A. 
oszczędzający miejsce system „automa-
tycznych parkingów”.

Ostatnia część spotkania poświęcona 
była innej tematyce; pytania i postulaty 
dotyczyły m.in. nierealizowanej inwestycji 
w miejscu byłego dworca PKS oraz sytuacji 
przedsiębiorców na byłym przejściu gra-
nicznym w Cieszynie-Boguszowicach. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 11 czerw-
ca, a jego tematem będzie „Komunikacja 
publiczna łącząca Cieszyn z innymi miej-
scowościami”. 

RK

Konferencja o znaczeniu planu zagospodarowania przestrzennego 

Konferencja przybliżyła mieszkańcom sposób w jaki realizowana jest polityka przestrzenna gminy.

Instrumenty prawne polityki przestrzennej gminy
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Z inicjatywy Burmistrza Miasta oraz 
Rady Miejskiej, wdrażany będzie w mie-
ście Cieszynie program na rzecz rodzin 
wielodzietnych – „Cieszyńska Karta Dużej 
Rodziny”. Celem programu jest wspieranie 
rodziny wielodzietnej. Przewiduje się, iż 
niniejsza karta, podobnie jak ogólnopolska, 
będzie przysługiwała rodzinom z przynaj-
mniej trójką dzieci, niezależnie od docho-
du. Rodzice będą mogli korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub 
do ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta będzie wyda-
wana bezpłatnie każdemu członkowi rodzi-
ny mieszkającemu na terenie Cieszyna.

„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” bę-
dzie stanowić system zniżek oraz dodat-
kowych uprawnień. Mamy nadzieję, iż jej 
posiadacze będą mieli możliwość korzysta-
nia z szerokiego katalogu oferty bytowej, 
handlowo-usługowej, kulturalnej, rekre-
acyjnej oraz komunikacyjnej na terenie 
Cieszyna, co jednak będzie możliwe, kiedy 
takie przywileje zaoferują nie tylko insty-
tucje publiczne, ale również przedsiębior-
cy prywatni czy stowarzyszenia. Dlatego 
też bardzo zachęcamy wszystkich zainte-
resowanych przedsiębiorców czy kierow-

Cieszyńska Karta Dużej 
Rodziny

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniej-
szej ankiety zgodnie z Państwa preferencja-
mi i oczekiwaniami. Ankieta jest anonimowa 
i służy diagnozie potrzeb rodzin wielodziet-
nych. Państwa odpowiedzi stanowić będą in-
formację, na jakie obszary samorząd powinien 
szczególnie skierować swoje działania, chcąc 
wspierać rodziny wielodzietne w ramach pro-
gramu „Cieszyńska Karty Dużej Rodziny”.

A Świadczenia bytowe

B Sport, rekreacja

C Kultura

D Sfera handlowo-usługowa

E Komunikacja miejska

1. W jakich sferach życia codziennego chciałaby Pani/chciałby Pan uzyskać zniżki? 
Proszę określić w skali od 1 do 5 (1 – najmniej istotne, 5 – najbardziej istotne):

Ankieta dot. Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny

ników instytucji o włączenie się w akcję. 
W tym celu wkrótce na miejskiej stronie 
internetowej uruchomiony zostanie spe-
cjalny formularz, gdzie osoby te będą mo-
gły zgłaszać swoje propozycje wsparcia ro-
dzin wielodzietnych. Ze swej strony także 
przewidujemy nawiązywanie kontaktów 
z wszystkimi zainteresowanymi progra-
mem. Dodatkowych informacji udziela Łu-
cja Stolpa – kierownik Działu ds. projektów 
MOPS, tel. 33 4794 934.

Uruchomienie programu przewiduje 
się od początku 2016 r.

Osoby z rodzin zainteresowanych pro-
gramem „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” 
zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą 
znaleźć można w „Wiadomościach Ratuszo-
wych” oraz na stronie internetowej gminy 
Cieszyn www.um.cieszyn.pl w zakładce 
KARTA DUŻEJ RODZINY. Ankieta będzie 
zbierana do dnia 31 marca br.

Zespół do spraw wdrożenia programu

Zamknięty most PrzyjaźniBIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a ponadto 
na tablicy ogłoszeń w Ratuszu. Złożone uwagi 
są następnie rozpatrywane przez Burmistrza 
Miasta. Uwzględnione przez Burmistrza uwa-
gi wprowadzane są odpowiednimi zmianami 
do projektu planu, następnie projekt planu 
wraz z nieuwzględnionymi uwagami przeka-
zywany jest do Rady Miejskiej Cieszyna. Po 
zapoznaniu się z uzasadnieniem dotyczącym 
nieuwzględnionych uwag, Rada Miejska roz-
strzyga o ich uwzględnieniu lub nieuwzględ-
nieniu. Jeżeli zostaną uwzględnione uwagi, 
które nie wpływają na warunki uzgodnienia 
przez organy zobowiązane do współdziała-
nia przy sporządzaniu projektu planu oraz 
nie wpływają na naruszenie interesów praw-
nych właścicieli nieruchomości, Rada Miej-
ska przystępuje do uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
W przeciwnym razie projekt planu wraca do 
Burmistrza Miasta, który ponawia niezbęd-
ne kroki procedury planistycznej. Ustalenia 
planu obowiązują od dnia w niej określonego, 
jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego.

Obecnie 58% powierzchni miasta jest obję-
te 18 obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, w tym 
7 planów (54% powierzchni Cieszyna) to 
plany uchwalone na mocy przepisów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z 2003 r. W chwili obecnej prowadzonych 
jest 6 procedur planistycznych – 3 z nich do-
tyczą obszarów o braku planu, zaś pozostałe 
3 odnoszą się do zmiany miejscowych planów.

Dostęp do wszystkich dokumentów plani-
stycznych oraz aktualnych informacji o pro-
wadzonych pracach planistycznych jest 
możliwy bezpośrednio w Urzędzie Miejskim 
w Cieszynie, w Wydziale Strategii i Rozwo-
ju Miasta, Ratusz, pok. 216, II piętro lub na 
stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
pod adresem bip.um.cieszyn.pl (zakładka: 
Zagospodarowanie przestrzenne). Z obo-
wiązującymi planami można również zapo-
znać się, korzystając z Systemu Informacji 
Przestrzennej pod adresem miastocieszyn.
geoportal.pl lub um.cieszyn.pl (zakładka: 
System Informacji Przestrzennej).

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

 Od 7 marca do 30 kwietnia 2015 r. bę-
dzie remontowany wiadukt kolejowy 
nad ul. Wiaduktową w Czeskim Cieszy-
nie. W związku z powyższym, na wniosek 
strony czeskiej, na czas remontu wiaduktu 
kolejowego zostanie zamknięty dla ruchu 
kołowego graniczny most Przyjaźni przy 
ul. Zamkowej w Cieszynie. Objazd do Cze-
skiego Cieszyna zostanie skierowany na 
graniczny most Wolności w ciągu ul. 3 Maja. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Miejski Zarząd Dróg
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2. Pani/Pana propozycja ważnego obszaru wsparcia w ramach programu „Cieszyńska Karty Dużej Rodziny”.
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Wypełnioną ankietę można wrzucać do urny znajdującej się w holu przy wejściu do Urzędu Miejskiego, Rynek 1, do dnia 31 marca 2015 roku.

Ochrona danych osobowych 

Klub Przedsiębiorcy zaprasza na pierwsze 
spotkanie na temat ochrony danych osobowych, 
które odbędzie się 4 marca (środa) w godz. 
12.00-14.30 w sali konferencyjnej Oranżerii 
Zamku Cieszyn. Tematem wiodącym będą prawa 
i obowiązki przedsiębiorców przetwarzających 
dane osobowe, także w Internecie. Na ten temat 
będzie mówił adwokat Piotr Buława, a pretek-
stem do poruszenia tej tematyki jest nowelizacja 
ustawy o ochronie danych osobowych, która we-
szła w życie 1.01.2015 r. Znowelizowane przepisy 
nakładają na firmy nowe obowiązki w zakresie 
ochrony danych osobowych i ułatwiają ich prze-
twarzanie. Od teraz działający w strukturach 
firmy administrator bezpieczeństwa informa-
cji (ABI) będzie miał większy zakres obowiąz-
ków. Ustawa wprowadza także istotne uprosz-
czenia w zakresie rejestracji zbiorów danych.  
Na spotkaniu zostaną poruszone tematy: 
– podstawowe pojęcia dotyczące przetwa-
rzania danych osobowych,
– uprawnione cele przetwarzania danych osob., 
– informacja o przetwarzaniu danych osobowych, 
– prawa osób, których dane dotyczą, 
– zabezpieczenie danych osobowych – ABI 
i wymagane dokumenty, 
– rejestracja zbioru danych w GIODO,
– odpowiedzialność administratora, 
– dane osobowe a usługi świadczone drogą 
elektroniczną,
– porady specjalistyczne. 

Udział dla członków Klubu Przedsiębiorcy 
jest bezpłatny. Obowiązuje potwierdzenie 
uczestnictwa do 2 marca: tel. 33 851 08 21 
w. 21, biuroklub@zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

Szkolenie dla organizacji 
samorządowych

W związku z realizacją projektu Ciesz-
Lab – Cieszyńskie Laboratorium Współpracy 
i z myślą o organizacjach pozarządowych in-
formujemy o szkoleniu z Arturem Gluzińskim 
pn.: „Usprawnić współpracę JST-NGO – zasa-
dy przygotowania i rozliczania ofert realiza-
cji zadań publicznych”.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, 
ul. Skrajna 5 (sala konferencyjna), od godz. 9.00 
do 15.00 w dniu 9 marca br. (poniedziałek).

Zachęcamy wszystkie organizacje poza-
rządowe do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

MOPS

Dobra książka… i kawa
Lubisz czytać książki i o nich rozmawiać? 

Chcesz poznać twórczość nowych autorów? 
A może chcesz po prostu miło spędzić czas 
i poznać nowych ludzi? Przyjdź na spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK) do 
cieszyńskiej biblioteki.

11 marca (środa) o godz. 16.00 zaprasza-
my do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na 
spotkanie DKK. Naszym celem jest rozmo-
wa przy kawie o książkach, pisarzach, no-
wościach wydawniczych. Nie musisz znać 
się na literaturze ani prowadzić poważnych 
dyskusji literackich – wystarczy, że kochasz 
książki i podzielasz pasję czytelniczą.

Dyskusyjne Kluby Książki to akcja ogól-
nopolska, której inicjatorami są: Instytut 
Książki oraz biblioteki British Council. Pro-
jekt ten jest adaptacją brytyjskiej idei rea-
ding clubs – wspólnego czytania i wspólnej 
o książkach rozmowy.

Wszystkich zainteresowanych spotka-
niem DKK prosimy o kontakt telefoniczny 
(33 8520710 w. 21), mailowy (czytelnia@
biblioteka.cieszyn.pl) lub osobisty w Bi-
bliotece Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 
15, I piętro).

BM

10 lat i 200 propozycji
Takim bilansem może poszczycić się Dys-

kusyjny Klub Propozycji „Podgórze”, który 
obchodzi właśnie jubileusz dwusetnego 
spotkania. 

Wszystko zaczęło się 16 lutego 2005 r., kie-
dy to ówczesny przewodniczący Rady Osie-
dla „Podgórze I” Eugeniusz Raabe wpadł na 
pomysł organizowania comiesięcznych spo-
tkań ze znanym osobami z życia społecznego, 
kulturalnego, politycznego itp.

Wkrótce spotkania, pomyślane jako osie-
dlowe, przerodziły się w „instytucję ogól-
nomiejską”, do której organizacyjnie przy-
łączyło się Koło nr 2 „Mały Jaworowy” MZC. 

I tak od 10 lat, w każdą trzecią środę mie-
siąca o godz. 17.00 w świetlicy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Cieszynianka” przy ul. 
Kossak-Szatkowskiej 6, Eugeniusz Raabe, 
główny organizator, aranżer i prowadzący, 
przedstawia kolejnego gościa – prelegenta.

Poznajemy rzeczy niesamowite, zgłębia-
my naszą wiedzę, odbywamy dalekie po-
dróże, dyskutujemy. Odbywa się więc „prze-
rzucanie mostów między ludźmi”, o czym 
mówił nieżyjący już prekursor dyskusyj-
nych klubów redaktor Władysław Oszelda. 

W Klubie gościli prelegenci nie tylko 
z Polski, ale również z Czech, Rosji, Brazylii, 
Omanu, USA i Indii. Siedem spotkań klubo-
wych odbyło się na sesjach wyjazdowych 
do cieszyńskich instytucji kultury. 

Przy okazji jubileuszu pragniemy podzię-
kować dotychczasowym prelegentom za bez-
interesowny udział w naszych spotkaniach, 
Zarządowi SM „Cieszynianka” za nieodpłatne 
udostępnianie świetlicy, a redakcji „Wiadomo-
ści Ratuszowych” za zamieszczanie naszych 
ogłoszeń. Jako współorganizatorzy składamy 
szczególnie podziękowania panu Eugeniu-
szowi Raabe za inicjatywę, powołanie i pro-
wadzenie Klubu. To właśnie dzięki niemu, na 
osiedlu „Podgórze”, z dala od centrum kultu-
ralnego miasta, zyskaliśmy możliwość intere-
sującego spędzenia wolnego czasu.

Ogłoszenia o tematyce spotkań nadal będą 
zamieszczane na osiedlowych tablicach ogło-
szeń i w „Wiadomościach Ratuszowych”. 

Wszystkich chętnych jak zawsze serdecz-
nie zapraszamy.

Organizatorzy
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W dniu 1 marca bieżącego roku wchodzą 
w życie nowe przepisy dotyczące aktów sta-
nu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów 
osobistych, a także ceremonii ślubnych. 

Wiążą się z tym istotne zmiany technicz-
ne w sferze obsługi klientów Urzędu Miej-
skiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
oraz Centralny Ośrodek Informatyki rozpo-
czyna wdrażanie w ramach przedsięwzięcia  
„PL.ID” programu „Źródło”. Program ten skła-
da się z pięciu elementów, z których trzy za-
stąpią dotychczasowe aplikacje wykorzysty-
wane w biurach ewidencji ludności, dowodów 
osobistych i urzędach stanu cywilnego. 

Równocześnie od 1 marca nastąpi odmiej-
scowienie wielu spraw, które dotychczas 
można było załatwić jedynie w urzędzie wła-
ściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 
Według nowych przepisów sprawy te będzie 
można załatwić w dowolnie wybranym przez 
siebie urzędzie. Przykładowo – odbiór odpisu 
lub zaświadczenia z rejestru stanu cywilne-
go, wydanie zaświadczeń o braku przeszkód 
do zawarcia małżeństwa potrzebnego do ślu-
bu konkordatowego, wydanie zaświadczenia 
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 
za granicą czy wydanie dowodu osobistego 
mieszkańcy całej Polski będą mogli załatwić 
w Cieszynie, przy ul. Kochanowskiego 14. 

Niestety, tego typu „informatyzacja” nie 
oznacza, że odpisy czy zaświadczenia dostępne 
będą zawsze „od ręki”, ponieważ baza aktów 
rejestru stanu cywilnego w dniu wejścia w ży-
cie przepisów będzie „pusta”. Dotychczas spo-
rządzone akty będą mogły być przenoszone do 
nowego rejestru tylko przy okazji dokonywania 
czynności z zakresu rejestracji oraz w związku 
z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub od-
pisu. Uzyskanie odpisu aktu sporządzonego 
w cieszyńskim USC będzie możliwe podczas 
jednej wizyty, natomiast jeśli chodzi o odpisy 
bądź zaświadczenia, w celu uzyskania których 
konieczne będzie wystąpienie do USC położo-
nego w innej miejscowości, termin załatwienia 
sprawy wydłuży się do 10 dni, ponieważ szyb-
kość załatwienia sprawy uzależniona będzie od 
wprowadzenia do systemu informatycznego 
niezbędnych aktów przez inny urząd na terenie 
kraju. Aby usprawnić i przyspieszyć załatwie-
nie spraw z zakresu rejestracji, osoby zgłasza-
jące zdarzenia proszone będą o przestrzeganie 
terminów ustawowych oraz przedkładanie po-
siadanych odpisów niezbędnych do dokonania 
danej czynności rejestracyjnej. 

Wniosek o wydanie odpisu będzie moż-
na złożyć również drogą elektroniczną, 
jednak w tym przypadku tylko podpisując 
go tzw. uwierzytelnionym podpisem elektro-
nicznym, weryfikowanym za pomocą kwa-
lifikowanego certyfikatu lub tzw. profilem 
zaufanym ePUAP. Zwykły mail nie wystarczy.

Od 1 marca bieżącego roku czynności do-
tyczące zgłoszenia urodzenia dziecka będzie 
trzeba dokonać w terminie 21 dni od daty 
sporządzenia przez szpital karty urodzenia, 
a w przypadku, gdy dziecko urodziło się nieży-
we – w ciągu 3 dni. Po upływie tego terminu kie-

rownik USC będzie miał obowiązek sporządzić 
akt urodzenia z urzędu, równocześnie z urzędu 
dokonując wyboru imienia dziecka. O takim try-
bie załatwienia sprawy poinformuje rodziców. 
Zmienione przepisy umożliwiają nadawanie 
dzieciom imion obcych oraz niewskazujących na 
płeć, jednak imiona te muszą w powszechnym 
znaczeniu być przypisane do danej płci. W sytu-
acji, kiedy wybrane imię lub imiona nie spełniają 
ustawowych kryteriów, kierownik USC będzie 
musiał wybrać dziecku imię z urzędu w formie 
decyzji podlegającej natychmiastowemu wyko-
naniu, z adnotacją w akcie urodzenia o trybie, 
w jakim to imię zostało nadane.

Zmiany przepisów wprowadzają możli-
wość przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński (zawarcia tzw. ślubu 
cywilnego) poza Urzędem Stanu Cywilne-
go. Kierownik USC będzie mógł przyjąć ta-
kie oświadczenia na wniosek osób chcących 
zawrzeć związek małżeński (nupturientów) 
w miejscu zapewniającym zachowanie uro-
czystej formy oraz bezpieczeństwo osób 
obecnych przy ceremonii. Ślub poza urzędem 
wiązać się będzie z obowiązkiem uiszczenia 
opłaty w wysokości 1000 zł. Nadal możliwe 
będzie zawieranie małżeństw na wniosek oso-
by zamierzającej zawrzeć związek małżeński 
poza urzędem stanu cywilnego bez ww. opła-
ty, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia ży-
cia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

Inną nowością wprowadzoną przepisami 
jest możliwość otrzymania zaświadczenia 
o stanie cywilnym oraz zaświadczenia o za-
mieszczonych lub niezamieszczonych w re-
jestrze stanu cywilnego danych dotyczących 
wskazanej osoby. 

Część spraw opisanych powyżej  można bę-
dzie załatwić w urzędzie konsularnym, bez 
konieczności przyjazdu do kraju. 

Od 1 marca bieżącego roku obowiązywał 
będzie nowy wzór dowodu osobistego. Doku-
ment nie będzie już zawierał informacji o adre-
sie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie 
będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza, 
natomiast format i wymiary nowego dowodu 
osobistego pozostaną takie same jak obecnie. 
Dotychczasowe dowody osobiste zachowają 
ważność i nie będzie konieczności ich wymiany. 

Nowością będzie możliwość złożenia 
wniosku o wydanie dowodu osobistego 
w dowolnej gminie w kraju lub drogą elek-
troniczną, według procedury opisanej powy-
żej. W każdym przypadku do wniosku o wyda-
nie dowodu osobistego będzie trzeba dołączyć 
fotografię nowego typu – podobnie jak do pasz-
portu, czyli z tzw. portretem „na wprost”. Foto-
grafia ta powinna być wykonana nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  

Wniosek o wydanie dowodu osobistego bę-
dzie mogła złożyć osoba ubiegająca się o jego 
wydanie z wyjątkiem osoby małoletniej, 
której do ukończenia 18 roku życia zostało 
więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek 
składa tylko jeden z rodziców lub opiekun 
prawny (dawniej musieli to robić oboje ro-
dzice łącznie). Dowód osobisty będzie mógł 
odebrać w urzędzie także pełnomocnik. Inną 
nowością będzie możliwość zgłoszenia utra-

ty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą 
elektroniczną na zasadach jak wyżej opisano.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat 
od daty wydania, z wyjątkiem dokumentu 
wydawanego dzieciom poniżej piątego roku 
życia, który będzie ważny przez 5 lat.  

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi 
ewidencji ludności został zachowany obo-
wiązek meldunkowy, który tak jak obecnie 
polega na zameldowaniu w miejscu stałego 
lub czasowego pobytu oraz zgłoszeniu wyjaz-
du poza granice kraju lub przyjazdu z takiego 
pobytu. 

Nowością będzie w przypadku zgłaszania 
wyjazdu lub powrotu z zagranicy możliwość do-
pełnienia tego obowiązku drogą elektroniczną. 
Inną nowością będzie także możliwość uzyska-
nia numeru pesel przez cudzoziemca bezpośred-
nio po dokonaniu czynności zameldowania.

Wprowadzenie opisanych powyżej zmian 
to spora „rewolucja”, która niestety wiąże się 
z przejściowymi trudnościami, polegającymi 
głównie i w nierzadkich przypadkach na wy-
dłużeniu okresu załatwienia spraw w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego lub Wydziale Spraw 
Obywatelskich. Po zapełnieniu baz systemu 
„Źródło”, sytuacja powinna się radykalnie po-
zytywnie zmienić. Sprawność obsługi klien-
tów w znacznej mierze zależeć będzie również 
od tego, jak będzie działać sam system, a co 
za tym idzie oprogramowanie przygotowa-
ne przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
w ramach tworzonego od kilku lat systemu 
centralnych rejestrów państwowych.

Lokalizacja biur Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz Wydziału Spraw Obywatelskich pozosta-
je bez zmian, czyli na ul. Kochanowskiego 14. 
W toku przygotowań do wdrożenia systemu 
„Źródło” dokonano niezbędnych zmian ka-
drowych i organizacyjnych.  

Zmiany wynikają z wejścia w życie ustaw:
– ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo 
o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U z 2014 r., 
poz. 1741 z późn. zm.)
– ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewiden-
cji ludności (Dz. U. z 2010 nr 217, poz. 1427 
z późn. zm.)
– ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 
osobistych (Dz. U. z 2010 nr 167, poz. 1131 
z późn. zm.)

Urząd Stanu Cywilnego

• Kierownik: Artur Lorek
• biura: ul. Kochanowskiego 14, I p., pok. 107, 108
• telefon kontaktowy: 33 4794 364
• obsługa klientów: 33 4794 365

Wydział Spraw Obywatelskich

• Naczelnik: Grzegorz Soboszek
• biura: ul. Kochanowskiego 14, parter, pok. 3, 5, 7
• telefony kontaktowe: 33 4794 371, 33 4794 372
• obsługa klientów – ewidencja ludności: 
33 4794 373, dowody osobiste 33 4794 374.

Stanisław Kawecki
Sekretarz Miasta

Zmiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, dowodach osobistych i ewidencji ludności
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Bezdomność, przemoc, samotne macierzyństwo, 
kryzys w rodzinie, trudności wychowawcze, myśli 
samobójcze, samookaleczania i wiele więcej. 
Jakie mamy skojarzenia, czytając?

W Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” od 19 lat 
wiemy, że są to sytuacje, obok których nie można przejść obojętnie. 
We współczesnym świecie można by powiedzieć, że jest to codzien-
ność, która dotyka wielu. Dotyka mnie, ciebie, sąsiada, kogoś bliskie-
go z rodziny. Dotyka nie tylko osoby o niskim statusie materialnym, 
ale również tych, którzy wydawałoby się, że osiągnęli już tak wiele. 

W codziennej pracy, w spotkaniu z drugą osobą najważniejsza jest 
dla nas relacja, która pozwala na zatrzymanie lub zmianę obecnej 
sytuacji. Przez wiele lat uczymy się każdego dnia doskonalić w po-
maganiu. Każde kolejne miejsce i program, który powstaje w ramach 
„Być Razem” tworzy się z potrzeby, którą dostrzegamy wokół siebie. 
Każde z prowadzonych miejsc ma swoje odrębne zadania i pomaga 
określonej grupie osób, jednak tylko razem tworzy to spójną całość. 
Często trudności, problemy w rodzinie nie dotyczą tylko ojca, matki 
lub dzieci. One przenikają się, wypływają jedne z drugich. Dlatego 
systemowa praca, na wielu płaszczyznach pozwala „uzdrowić” całą 
rodzinę jako system połączonych ze sobą naczyń. 

Kolejno, przez 19 lat powstawały…

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT”

 (przy ul. ks. Janusza 30)

Działalność tego miejsca polega na profesjonalnym świadczeniu 
pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej osobom potrze-
bującym – głównie dzieciom i młodzieży z rodzin zaniedbanych, 
kobietom żyjącym w związkach z osobami uzależnionymi, ofiarom 
przemocy; kształtowaniu aktywności twórczej w pracowniach ar-
tystycznych, organizowaniu obozów i wycieczek o charakterze so-
cjoterapeutycznym, a także udzielaniu skutecznej pomocy interwen-
cyjnej osobom doświadczającym przemocy. Realizowane programy 
są wynikiem wieloletnich doświadczeń Stowarzyszenia w pracy 
z rodzinami borykającymi się z problemami: ubóstwa, bezrobocia, 
uzależnienia, przemocy, trudności wychowawczych, bezradności 
i wykluczenia społecznego. Są próbą stworzenia kompleksowej ofer-
ty pomocowej uwzględniającej aktywność wszystkich zainteresowa-
nych stron na zasadzie partnerstwa.

Działalność CPEiT „Kontakt” jest też ośrodkiem o szczególnym 
charakterze (zapleczem edukacyjnym) i prowadzi obecnie kilka pro-
gramów obejmujących pomocą różne środowiska, w tym także grupy 
zawodowe. 

Rocznie z pomocy w tym miejscu w różnych formach korzysta po-
nad 4 000 osób.

Dom dla osób doświadczających przemocy domowej 

(Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą 
w Rodzinie przy ul. Mała Łąka 17a)

Mieszkańcy już od pierwszych dni pobytu są objęci pomocą wielu 
specjalistów – pedagogów, psychologa, prawnika, pracownika socjal-
nego, pielęgniarki, certyfikowanego specjalisty w zakresie pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Jest to miejsce działające 
w trybie 24-godzinnym. W ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
prowadzone jest również poradnictwo psychologiczne oraz prawne 
dla osób, które nie wymagają schronienia – kobiet, mężczyzn i dzieci. 
Każdego dnia i każdej nocy o komfort i bezpieczeństwo mieszkań-

Bezpieczne Domy. Mały fragment wielkiej całości…

ców dbają pracownicy pełniący dyżur interwencyjny. 
Przemoc domowa, którą dotknięte są osoby tutaj mieszkające to 

bardzo trudny i raniący temat, ponieważ osobami, które krzywdzą 
nie są przypadkowi ludzie, lecz najbliższe osoby – ukochany mąż lub 
partner – ten, który miał być pomocą, opoką i wsparciem. Panie oraz 
ich dzieci, które są zmuszone opuścić swoje miejsce zamieszkania 
i szukać schronienia najbardziej potrzebują spokoju, wsparcia, życz-
liwego towarzyszenia w codzienności, by powoli odbudowywać po-
czucie godności, szacunku do samej siebie i z czasem odzyskać wiarę 
w niekrzywdzące relacje z ludźmi. 

Ogromnym wsparciem, często początkiem decyzji o odejściu 
z domu rodzinnego, jest Telefon Zaufania. Od 19.00 do 7.00, dzwoniąc 
pod numer 33 851 29 29, można uzyskać wsparcie na wielu płaszczy-
znach życia codziennego, nie tylko doświadczając przemocy.

Rocznie w tym miejscu mieszka ok. 40 osób (mam z dziećmi), po-
nad 500 osób korzysta z pomocy i wsparcia psychologa, prawnika, 
pracowników przy telefonie zaufania.

Dom dla osób doświadczających bezdomności 

(Centrum Edukacji Socjalnej przy ul. Błogockiej 30, z domami docelo-
wymi przy ul. Kasztanowej 8 i ul. Frysztackiej 69) 

Ten Dom powstał przy udziale samych mieszkańców. To założyciel 
Stowarzyszenia wraz z osobami bezdomnymi wyremontowali stare 
budynki, które dzisiaj są Ich Domem.

Podstawą Centrum Edukacji Socjalnej są Domy Wspólnoty, a ich 
fundamentem mieszkańcy. Domy to trzon, to serce, to źródło – 
z tego źródła biją często pomysły i inspiracje, które kształtują 
i wpływają na charakter tego miejsca, to także „oddawanie pomo-
cy” – niezwykle ważna zasada pozwalająca osobom wykluczonym 
odzyskiwać wartość i własną godność poprzez pomaganie innym 
osobom wykluczonym, szczególnie tym znajdującym się jeszcze  
w trudnej sytuacji życiowej. Zasada ta dotyczy szczególnie osób 
bezdomnych i uzależnionych. Oddawanie pomocy to pomaganie so-
bie nawzajem; ludziom z bezpośredniego otoczenia i całej lokalnej 
społeczności. Centrum Edukacji Socjalnej to miejsce, którego celem 
jest udzielanie wsparcia i długofalowej, dostosowanej do indywidu-
alnych potrzeb pomocy, głownie osobom zagrożonym wykluczeniem 
i wykluczonym społecznie. 

Tutaj nie dostaje się łóżka do spania i talerza zupy, w tym Domu 
dostaje się coś więcej. Dostaje się relacje, dostaje się uwagę drugiej 
osoby. Dostaje się możliwość zmiany swojego jutra na inne, na bez-
pieczne i godne człowieka. Tutaj jest możliwość odbudowania relacji 
z rodziną, otrzymania legalnej pracy, wyjścia z uzależnienia, „podre-
perowania” zdrowia.

W placówkach prowadzonych przez SPW „Być Razem” osoby potrzebujące 
obejmowane są świadczoną przez wielu specjalistów pomocą.
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Spotkania grupy terapeutycznej
Zapraszamy na spotkania grupy terapeutycznej dla osób, które:

• są zmotywowane i wiedzą, że zmiana w życiu zależy od nich, a nie 
tylko od okoliczności;
• cierpią z powodu lęków czy obniżonego nastroju;
• szukają rozwiązania trudnej sytuacji życiowej;
• chcą lepiej rozumieć siebie i swoje motywy;
• pragną poznawać siebie i swój sposób funkcjonowania w grupie;
• przeżywają trudności w relacjach z bliskimi i chcą to zmienić;
• chcą nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi;
• mają problemy wymagające rozwiązania; 
• czują, że ich życie jest puste czy niesatysfakcjonujące;
• chcą się rozwijać.

Cykl obejmuje 12 spotkań od marca do czerwca, począwszy od 9 mar-
ca (zawsze w poniedziałki w godz. 18.00-20.00). Zajęcia odbywać się 
będą w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, ul. ks. Janu-
sza 3, siedziba Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

O udziale w grupie decyduje przejście pozytywnie rozmowy 
kwalifikacyjnej. Udział w grupie jest bezpłatny, zachęcamy jed-
nak, by dobrowolną kwotą wesprzeć działalność Stowarzyszenia.  
Zgłoszenia: tel. 33 479 54 55.

Prowadzący: Katarzyna Kauer – psychoterapeuta i Elżbieta Kie-
droń-Fałat – psychoterapeuta; grupa prowadzona w nurcie psycho-
terapii metasystemowej.

CPEiT „Kontakt”

Grupa wsparcia dla rodziców
Nie zapominaj, że najlepsza rzecz, na jaką będzie cię stać przez 

większość dni, to bycie dostatecznie dobrym rodzicem...

Zapraszamy wszystkie chętne osoby dorosłe będące rodzicami, 
opiekunami lub planujące nimi zostać do udziału w cyklu 10 warsz-
tatów, w trakcie których będzie można dowiedzieć się jak:
• znaleźć siły do bycia rodzicem;
• lepiej poznać własne dziecko i zrozumieć co nim kieruje;
• poznać najczęstsze błędy popełniane przez kochających rodziców;
• nie wpaść w „pułapkę nadopiekuńczości”;
• nauczyć dziecko szacunku dla siebie i innych; 
• nauczyć się bycia konsekwentnym;
• pozbyć się lub zmniejszyć poczucie winy, będące często stałym 
towarzyszem rodzica;
• zyskać świadomość zagrożeń współczesności i nauczyć się chro-
nić przed nimi dziecko (używki, cyberprzemoc);
• poznać innych rodziców i wymienić doświadczenie.

Cykl 10 dwugodzinnych spotkań ruszy 9 marca o godz. 15.30. Zapi-
sy:  Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”, ul. ks. Janusza 3, 
tel. 33 479 54 55. Prowadzący: mgr psycholog, psychoterapeuta Kata-
rzyna Kauer; mgr pedagog, psychoterapeuta Elżbieta Kiedroń-Fałat.

Projekt współfinansowany w ramach programu „Bezpieczne 
dzieciństwo”  Fundacji Dzieci Niczyje.

CPEiT „Kontakt”

Rocznie w tym miejscu mieszka ok. 100 osób oraz w innych for-
mach otrzymuje wsparcie ok. 400 osób.

Dom dla kobiet doświadczających samotnego 
macierzyństwa i bezdomności 

(Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” przy ul. Dworkowej 8)

Dom ten stworzony został dla kobiet w ciąży oraz mam samotnie 
wychowujących swoje dzieci – znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Realizowany w Domu program odnosi się do zasad i war-
tości wynikających z życia we wspólnocie, a jego głównym celem jest 
wspieranie macierzyństwa, dbanie o szeroko rozumiany dobrostan 
dzieci oraz wzmacnianie więzi pomiędzy matką a dzieckiem. Przyję-
cie kobiety spodziewającej się dziecka ma na celu wyciszenie napięć 
wynikających z zaskoczenia faktem macierzyństwa, pomoc w jego 
akceptacji, odpowiedzialne przyjęcie i pokochanie dziecka, nabycie 
praktycznych umiejętności w opiece nad nim, a także pomoc w odbu-
dowie zerwanych więzi rodzinnych.

Dom jest domem wspólnotowym – mieszkające w nim kobiety 
wraz z dziećmi tworzą wspólnotę, w ramach której wspólnie gospo-
darują posiadanymi zasobami finansowymi, są współodpowiedzial-
ne zarówno za atmosferę w domu, jak i jego stan techniczny, wspólnie 
spożywają posiłki, uczestniczą w finansowaniu bieżącej działalności 
domu, aktywnie angażują się w jego życie.

Rocznie w tym miejscu mieszka ok. 35 kobiet i dzieci oraz około 
20 rodzin rocznie korzysta ze wsparcia doraźnego.

Centrum Wolontariatu 

(przy ul. ks. Janusza 3, działające w terenie)

Zrzesza rocznie ponad 50 wolontariuszy i zajmuje się koordynacją 
programów środowiskowych i społeczno-kulturalnych, udzielaniem 
informacji o możliwości pracy wolontarystycznej, pomocą w okre-
ślaniu predyspozycji dotyczących podjęcia pracy wolontarystycznej, 
organizowaniem współpracy Stowarzyszenia „Być Razem” z wolon-
tariuszami w oparciu o przepisy ustawy o organizacjach działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. 
Organizuje i prowadzi szkolenia dla wolontariuszy, superwizję pracy 
wolontariuszy, tworzy bazy informacji o wolontariacie oraz promuje 
wolontariat.

Ściśle współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami z te-
renu gminy Cieszyn działającymi w obszarze edukacji, profilaktyki 
i pomocy społecznej. 

Prawie 20 lat działalności trudno zmieścić na kilku kartach. 
To tylko mały fragment wielkiej całości. Wielkiej pracy, zaanga-
żowania i dobrej woli wielu osób, pracowników, wolontariuszy, 
przedstawicieli jednostek samorządów, darczyńców, dobrych anio-
łów Stowarzyszenia. 

Działalność Stowarzyszenia to pomaganie przez różne formy ak-
tywności. To realizacja wielu ciekawych projektów, przygotowy-
wanie wydarzeń ogólnie dostępnych, to edukacja, szkolenia, wizyty 
studyjne, konferencje. To także kreowanie polityki społecznej oraz 
model do naśladowania w Polsce i za granicą. To także codzienność 
i troska o bieżące funkcjonowanie 5 miejsc, z których rocznie korzy-
sta ponad 4000 osób z całej Polski.

Za całość działań w 2009 roku w kategorii „Promocja człowie-
ka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”: za owocne 
tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, Stowarzyszenie otrzymało nagrodę 
TOTUS. To ogromne wyróżnienie i zapewnienie, że to co robimy ma 
znaczenie i służy wielu. 

To wielkie dzieło potrzebuje także twojego uczestnictwa. Przekaż 
swój 1% na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem” (ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55 lub wspieraj w innej 
formie (szczegóły na www.bycrazem.com).

SPW „Być Razem”

Gra planszowa – konkurs o Mojżeszu
 
Katecheci i uczniowie II LO im. M. Kopernika w Cieszynie w po-

rozumieniu z Wydziałem Katechetycznym w Bielsku-Białej zapra-
szają młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału 
w konkursie na najciekawszą grę planszową o życiu biblijnego Moj-
żesza. Szczegóły na stronie szkoły: www.kopernik.netus.pl oraz na 
www.diecezja.bielsko.pl w zakładce katecheza. Konkurs ma cha-
rakter ekumeniczny.

Organizatorzy
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Przystanek Cisza
Zapraszamy serdecznie 11 marca (środa) o g. 16.30 do Kawiarni NOIVA (most Przyjaźni, 

ul. Hlavní 1, Czeski Cieszyn) na spotkanie autorskie pt. „Przystanek CISZA” z Aleksandrą 
Błahut-Kowalczyk – na rzecz Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie w ramach 
ogólnopolskiej akcji hospicyjnej „Pola Nadziei”, zorganizowanej w ramach cyklu spotkań li-
terackich „DIALOG – poezja łączy a nie dzieli”, zainicjowanego przez Wydawnictwo Wings-
ber.com POLAND. Śpiewa Marta Bylok. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc: noiva@
noiva-tesin.cz, tel. (Czechy) +420 558 711 961. Główną organizatorką jest laureatka tego-
rocznej Srebrnej Cieszynianki – Halina Sajdok-Żyła. Na spotkaniu będzie można również 
nabyć wiersze pacjenta hospicjum – nieżyjącego już Stabiaława Goli.

Zarząd Stowarzyszenia

Azjatyckim szlakiem: Tajlandia 
Pasjonatów dalekich podróży zapraszamy do Domu Narodowego 3 marca (wtorek) o go-

dzinie 18.30 na multimedialną podróż do Tajlandii, którą poprowadzą Anna „Żywia” Kra-
jewska i Ryszard „Mojmir” Krawiec.

...Tajlandia była początkiem naszej trzymiesięcznej podróży z plecakami przez Azję Połu-
dniowo-Wschodnią. Jak to jest być niezbyt zamożnym turystą wśród rekinów tajlandzkiego biz-
nesu turystycznego? Jak jedzie się na pace półciężarówki przez dżunglę i nonszalancko ewaku-
uje sprzed trąby rozeźlonego dzikiego słonia? Jak smakuje smażona żaba?. Na te i wiele innych 
pytań odpowiemy w trakcie spotkania… COK

Koncert Art Music Trio
Cafe Muzeum (ul. Regera 6) z okazji Dnia 

Kobiet zaprasza na koncert zespołu Art 
Music Trio, który odbędzie się 8 marca 
(niedziela) o godz. 16.00 (bilety do nabycia 
w Cafe Muzeum).

Cafe Muzeum

Śląsk – takie miejsce na ziemi
Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowe-

go w Republice Czeskiej zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 5 marca 
o godz. 17.00 w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
(ul. Havlíčka 213/13, wejście od ul. Bezruča). Wykład pt. „Śląsk, takie miejsce na ziemi” wy-
głosi Marek Szołtysek – pisarz, publicysta, dziennikarz, fotoreporter, nauczyciel historii, 
ale przede wszystkim Ślązok i autor wielu poczytnych książek o Śląsku. Podczas wykładu 
będzie można nabyć książki prelegenta. MUR PZKO

Niech was strzegą anioły
„Niech was strzegą anioły” – taki tytuł 

nosi wystawa prac Dariusza Orszulika, 
którą można oglądać już od pierwszych dni 
marca w szpitalnej galerii.

Na całym Śląsku Cieszyńskim ciężko chy-
ba znaleźć kogoś, kto nie wierzyłby w anio-
ły. Każdy wie, że warto mieć takiego Anioła 
Stróża po swojej stronie, a nie po przeciw-
nej. Doskonale wie to i Dariusz Orszulik, 
znakomity cieszyński artysta malarz. Na 
jego obrazach pojawiły się anioły, każdy ze 
swoją duszą i niesamowitą siłą, która spra-
wia, że nikt nie przechodzi obok nich obojęt-
nie. Są magiczne. Ale żeby to poczuć, trzeba 
stanąć z nimi twarzą w twarz. Anioły pro-
stoty, miłości, radości, mądrości, ciszy, po-
kory, wdzięczności, nadziei, pokoju i zgody… 
Dostojne i ciepłe zarazem, swojskie.

O sile aniołów możecie Państwo prze-
konać się, odwiedzając „Galerię zmienną”, 
która mieści się w Zespole Poradni Specja-
listycznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, 
wstęp wolny. Wystawa została zorganizo-
wana we współpracy z Galerią Sztuki PULS 
w Cieszynie.

ZZOZ w Cieszynie

Festiwal Górski w Cieszynie
Międzywydziałowy Studencki Klub Górski działający na Uniwersytecie Śląskim w Cieszy-

nie zaprasza w dniach 3-4 marca (wtorek-środa) na Festiwal Górski „Szlakiem na grani(cy)”.
Podczas dwudniowego wydarzenia odbędą się warsztaty przygotowujące do wycieczek 

górskich, prowadzone przez doświadczonych przewodników beskidzkich. Ich uczestnicy 
dowiedzą się m.in. jak orientować się w terenie górskim i zadbać o bezpieczeństwo swoje 
oraz innych uczestników wycieczek (3.03 g. 16.00). 

W pierwszy dzień będzie można ponadto posłuchać opowieści i zobaczyć zdjęcia Alek-
sandry Ginter, która wyruszyła na Islandię, by podziwiać tamtejsze wulkany i wodospady 
oraz tropić maskonury (g. 18.00). Michał Słowioczek zabierze uczestników festiwalu do 
Ekwadoru, by opowiedzieć o wyprawie na szczyty wulkanów Cotopaxi, Chimborazo i Ilini-
zas (g. 19.00), a Agnieszka Matusiak zaprezentuje zdjęcia z wędrówek po górach m.in. Chin, 
Tadżykistanu, Iranu i Libanu (g. 20.00). 

Drugi dzień, oprócz warsztatów (g. 17.00), wypełnią prezentacje filmów górskich, m.in. 
Marcina Furtaka, Jerzego Surdela i Piotra Snopczyńskiego (od g. 18.00).

W ramach festiwalu odbędzie się również wystawa zdjęć „Górami przez życie” Klubu Fo-
tograficznego START z Cieszyna oraz konkurs zdjęć górskich.

Festiwal odbędzie się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (ul. Bielska 62). Udział 
w warsztatach i innych wydarzeniach festiwalowych jest bezpłatny. Więcej informacji: fan-
page MSKG „Bukowe Czuby” na Facebooku. Organizatorzy

Konkursy w COK
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zaprasza do udziału w konkursach:

• XXII Regionalny Przegląd „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza (org. COK, 
Związek Górnośląski w Katowicach, ZPiT „Śląsk”). Termin: 15 kwietnia godz. 9.00 (zgłosze-
nia do 7 kwietnia);
• Cieszyńska Liga Talentów 2015. Przesłuchania odbędą się 7 maja od godz. 9.00 (zgłosze-
nia do 24 kwietnia), koncert finałowy w trakcie Święta Trzech Braci;
• Międzynarodowy Konkurs Tańca Dance Cieszyn 2015 (org. COK, DDM w Czeskim Cie-
szynie). Termin: 14 maja o godz. 9.00 (zgłoszenia do 4 maja).

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie interne-
towej www.domnarodowy.pl (w zakładce „konkursy”). COK

Praca Dariusza Orszulika.
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Nie tylko dla Pań...
W niedzielę 8 marca o godzinie 16.00 

w sali koncertowej Domu Narodowego od-
będzie się spektakl „Pociąg relacji kobie-
ta–mężczyzna”. To żartobliwa, muzyczna 
podróż w głąb relacji damsko-męskich, 
w czasie której za pośrednictwem znanych 
polskich piosenek oraz inteligentnego żar-
tu opowiemy o odwiecznych zależnościach 
pomiędzy światem kobiet i mężczyzn. 

Dowiemy się też kilku prawd o związ-
kach – w krzywym zwierciadle i z przy-
mrużeniem oka… W wykonaniu Justyny 
Hubczyk (wokal) i Łukasza „Foresta” Pie-
choty (fortepian) usłyszymy ponadczaso-
we przeboje: „Gdy mi Ciebie zabraknie”, 
„O mnie się nie martw”, „Bombonierka”, „Bo 
to się zwykle tak zaczyna” i wiele innych...  

Zapraszamy nie tylko Panie! Bilety w ce-
nie 15 zł można nabyć w COK. COK

„Cafe Teatr” w Cieszynie! 
Grupa „Baj(k)arze Trio” startuje w Cie-

szynie z nową propozycją miłego spędzenia 
czasu! Dzięki uprzejmości państwa Misiarz, 
cieszyńskich restauratorów, będziemy mogli 
część naszych spektakli pokazać w urokliwej 
Sali Lustrzanej na piętrze „Kamienicy Kon-
czakowskich”, mieszczącej się przy Rynku.

Formuła „Cafe Teatru” opiera się na tym, 
by w trakcie oglądania naszych komedii, 
w miłym klimacie i wyjątkowej atmosferze, 
widz mógł sobie na przykład pić kawę lub 
wino albo zajadać się czymś pysznym. Te-
atr o podobnej formule istnieje na świecie. 
Chcemy, by coś podobnego miało szansę za-
istnieć również w naszym pięknym mieście.

Pierwsza odsłona już niebawem, premie-
ra nowej komedii – 19 marca. Zapraszamy 
serdecznie! Grupa „Baj(k)arze Trio”

Premiera najnowszej komedii Grupy „Baj(k)arze 
Trio” już 19 marca w „Kamienicy Konczakowskich”.

Pół wieku z gitarą – recital 
Zapraszamy na „Pół wieku z gitarą” – recital gitarowy Bogdana Firli, wielo-

letniego pracownika UŚ i PSM I i II stopnia w Cieszynie. W programie znajdą się 
utwory argentyńskiego gitarzysty i kompozytora Hectora Ayali, oparte na folk-
lorze latynoamerykańskim. Recital odbędzie się 11 marca (środa) o godz. 17.00 
w Piwnicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego (ul. Regera 6). Wstęp wolny!

Bogdan Firla

Ziymia roztomiło
Ewelina Szuścik to mieszkająca w Zebrzy-

dowicach poetka, miłośniczka folkloru i gwa-
ry cieszyńskiej. Jest laureatką wielu nagród 
i wyróżnień literackich. Współpracuje z ze-
społem „Kończaneczki”, pisze scenariusze, 
gawędy i wiersze; zajmuje się także grafiką 
i malarstwem. W ubiegłym roku wydała na-
pisany gwarą tomik „Ziymio roztomiło”, a już 
wkrótce ukaże się jej kolejna książka – „Ce-
sta od Cieszyna”. Na spotkanie z autorką i jej 
twórczością zapraszamy do Domu Narodo-
wego 5 marca (czwartek) o g. 17.00. COK

Ksiądz u źródeł Amazonki

Bohaterem kolejnego spotkania w cy-
klu „Moje fascynacje” będzie ks. Krzysztof 
Gardyna, kapłan, podróżnik i himalaista, 
proboszcz Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Cieszynie-Krasnej, pierwszy 
ksiądz na świecie, który odprawił mszę św. 
na wierzchołku ośmiotysięcznika. Ma na 
koncie 330 udanych wypraw m.in. w Tatry, 
Alpy, Andy, Hindukusz i Himalaje… Jest au-
torem 33 nowych dróg wspinaczkowych. 
Pasjonuje się również fotografią (zdjęcia 
jego autorstwa ilustrują książki „Moja 
ewangelia, moje góry”, „Mistyka gór I”, 
„Mistyka gór II”). W trakcie multimedial-
nej prelekcji, która odbędzie się 12 marca 
(czwartek) o godzinie 17.00 w Domu Naro-
dowym, ksiądz Krzysztof Gardyna będzie 
naszym przewodnikiem w wyprawie do 
źródeł Amazonki. Wstęp wolny!

COK

Finlandia z perspektywy 
bicyklowego zica

W lipcu ubiegłego roku Turystyczny Klub 
Kolarski „Ondraszek” z Cieszyna zorgani-
zował wyprawę (600 km na rowerze) przez 
kraje nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię do 
Finlandii (od Helsinek wzdłuż wybrzeża Za-
toki Fińskiej po największe jezioro Finlandii 
leżące w Karelii Południowej). Multimedial-
ną relację z wycieczki przedstawi 19 marca 
(czwartek) o godzinie 18.00 w Domu Narodo-
wym Zbigniew Pawlik, prezes Klubu. 

Finlandia, kraj nieco większy od Polski, jest 
jednym z najmniej zaludnionych w Europie, 
słynie z nieskażonej przyrody i otwartości na 
turystów. Ma bogatą i piękną historię, jednak 
niepodległość uzyskała dopiero po I wojnie 
światowej. Przeszłość Finlandii jest więc za-
dziwiająco podobna do losów Rzeczpospolitej. 
Finowie do światowego słownictwa wnieśli 
określenia: sauna, Nokia czy Linux… COK

 

O kiju samobiju 
Stoliczku, nakryj się! Osiołku, otrząśnij się! 

Bij, kiju samobiju! – opowieść o trzech ma-
gicznych darach, które przyniosły szczęście 
pastuszkowi Jasiowi i jego ukochanej Anusi 
to najnowsza premierowa realizacja Sceny 
Lalek Bajka Teatru Cieszyńskiego z Czeskie-
go Cieszyna na podstawie klasyki literatury 
dziecięcej – baśni braci Grimm i K. J. Erbena. 
Na barwny, pełen piosenek i humoru spektakl 
teatralny dla dzieci zapraszamy do Domu Na-
rodowego 19 marca (czwartek) o godzinie 
9.00. Bilety (13 zł) już w sprzedaży! COK
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Ferie w bibliotece pełne 
atrakcji

W województwie śląskim zakończyły się 
ferie zimowe. Dwa tygodnie odpoczynku 
mieli też uczniowie w Cieszynie, a wśród 
miejskich propozycji ciekawego spędzenia 
tego okresu znalazło się również mnóstwo 
atrakcji oferowanych przez Bibliotekę Miej-
ską w Cieszynie.

W ciągu dwóch pierwszych tygodni lute-
go biblioteczny Oddział dla dzieci odwie-
dziło niemal 300 milusińskich. Nic dziwne-
go – codziennie czekały tu na najmłodszych 
zajęcia i warsztaty, w tym plastyczne, edu-
kacyjne oraz literackie.

Wszystkie dzieciaki, które tęskniły za emo-
cjami i przygodą, zaprosiliśmy do zabawy 
w mroźnym i tajemniczym pałacu Królowej 
Śniegu. Podczas zajęć plastycznych stworzyli-
śmy „Lodową krainę”, poznawaliśmy „Zwierzę-
ta, które lubią zimę”, byliśmy magicznie „Otu-
leni śniegiem”, zaś nasza plastyczna podróż 
zakończyła się na przystanku „Zima na ulicy 
Głębokiej”. Z kolei małe damy i dżentelmeni 

 Zima w mieście – w Domu Narodowym

Dla najmłodszych, pozostających w czasie zimowych ferii w mie-
ście, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” przygotował 
wiele atrakcyjnych zajęć. Wszystkie imprezy cieszyły się – jak co 

Zajęcia w cieszyńskiej bibliotece cieszyły się zainteresowaniem dzieci,... ...a także młodzieży i dorosłych.

pilnie studiowali zasady królewskiego, i nie 
tylko, bon tonu, zaś podczas zajęć literackich 
mali czytelnicy poznali ciekawe książki o zimie 
i świetne lektury na ten mroźny czas. W piątki 
fani gier „bez prądu” mogli rywalizować pod-
czas specjalnej edycji turnieju „WyGRYwamy” – 
wylicza Agata Dąbek z Oddziału dla dzieci.

Warto dodać, że podczas ferii w bibliote-
ce gościli też uczestnicy zimowisk organi-
zowanych w Szkołach Podstawowych nr 4 
i 7 oraz przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, 
którzy mieli okazję wziąć udział w warszta-
tach literackich „Zima w dolinie Muminków” 
i regionalnych pt. „Zimobranie”.

Drugim bardzo chętnie odwiedzanym 
miejscem w bibliotece była Pracownia Multi-
medialna „YOURmedi@TWOJEmedia”, gdzie 
odbywały się zajęcia z zakresu szeroko rozu-
mianej edukacji medialnej i nie tylko. Przede 
wszystkim po raz pierwszy uruchomione 
zostały warsztaty programowania w języ-
ku Scratch, czyli spotkania Cieszyńskich Mi-
strzów Kodowania. Scratch jest propagowany 
w naszym kraju przez Fundację CoderDojo 
Polska, a zajęcia w cieszyńskiej bibliotece pro-
wadzili Wioletta Matusiak (będąca zarazem 

współpracującym z cieszyńską placówką la-
tarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans) 
oraz Junior Mentor Franciszek Matusiak. 

W pracowni ruszyły również Warsztaty Ta-
niego Podróżowania „TRAVELmedia”, prowa-
dzone przez podróżnika Andrzeja Pietrzyka 
oraz warsztaty fotograficzne „FOTOmedia 50+” 
dla osób w wieku 50+. Sporą atrakcją dla cie-
szyńskiej młodzieży były dwie Noce Gier – jedna 
poświęcona wyłącznie grom komputerowym, 
zaś druga, dodatkowo, grom „bez prądu”. Jedno-
cześnie przez cały czas trwały spotkania mania-
ków cyfrowej rozrywki „GAMEmedia”. Łącznie 
podczas ferii nasza pracownia została odwie-
dzona ponad 450 razy, co jest sporym sukcesem, 
zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że działa 
ona dopiero od listopada zeszłego roku – mówi 
opiekun pracowni Marcin Wieczorek.

Wisienką na torcie były dwa baliki kar-
nawałowe dla dzieci, które odbyły się w bi-
bliotecznej sali konferencyjnej. Jeden został 
zorganizowany przy współpracy z Hospi-
cjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie, 
zaś drugi, noszący tytuł „W krainie Władcy 
Pierścieni”, razem z cieszyńskim Centrum 
Helen Doron. BM

roku – dużą popularnością, a ich uczestnicy mogli m.in. z plastra gli-
ny wyczarować zimowego zwierzaka, zrobić własnoręcznie karmnik 
dla ptaków, bibułkowe kwiaty, karnawałowe maski, uszyć „śniegową 
kulę", zagrać w szachy, wziąć udział w warsztatach origami, dowie-
dzieć się, jak zostać DJ-em i wystąpić w spektaklu lalkowym… COK

Szachowy pojedynek w toku. Co robi DJ? Odpowiedzi udzielano na zajęciach.
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Ferie w Książnicy 
Cieszyńskiej

Na ferie zimowe 2015 Książnica Cieszyń-
ska przygotowała cykl spotkań pt. „Ferie 
wśród starych książek”, na który złożyły 
się nie tylko pokazy połączone z prelekcja-
mi, ale i warsztaty praktyczne – w sumie 
8 spotkań w dniach od 4 do 13 lutego. Zain-
teresowani mogli m.in. poznać wymagającą 
sztukę kaligrafii, dowiedzieć się jak poszu-
kiwać swoich przodków czy zaprojektować 
swój własny ekslibris. Oprócz tego w ofer-
cie znalazły się ilustrowane prezentacją 
zabytkowych rękopisów i druków prelek-
cje poświęcone historii książki, „kamie-
niom milowym” naszej regionalnej historii 
oraz – tradycyjnie – pokazy konserwacji 
starych druków. Na następcę ks. Leopolda 
Jana Szersznika Cieszyn będzie musiał jed-
nak jeszcze poczekać – w tym roku bowiem, 
podobnie jak i w poprzednim, nikomu nie 
udało się zdobyć „Certyfikatu młodego 
znawcy dawnej książki”, który jest przy-
znawany, za udział w przynajmniej pięciu 
spotkaniach. Serdecznie zapraszamy – ko-
lejne ferie w Książnicy już za rok!

W. Święs

Karatecy na zimowym obozie
Ferie to dla niektórych chwila relaksu, odpoczynku lub kosztowania białego szaleństwa. 

Klub Sportowy Shindo już po raz trzeci zorganizował podczas ferii zimowych Obóz Karate 
SKI w Zawoi, w którym uczestniczyło 29 karateków z Cieszyna. Pogoda, znakomite warun-
ki narciarskie dopisywały uczestnikom obozu – od siedmiolatków po młodzież. Codzienne 
treningi karate pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, konkursy, gry, zabawy i nie 
tylko... – w takiej atmosferze zleciały ferie wszystkim, których łączyło jedno – KARATE. 
Organizator obozu zorganizował dla wszystkich uczestników turniej karate oraz otwarty 
zjazd slalomem na czas na stoku narciarskim. Emocji nie brakowało! Trzeci Obóz Karate 
zakończył się tradycyjnie kuligiem i ogniskiem.

Shindo

Ferie na sportowo
Wszystko, co dobre musi się kiedyś skoń-

czyć. Tak zapewne pomyślał niejeden uczeń, 
który musiał po dwutygodniowej przerwie 
wstać do szkoły. Jednak każdy, kto spędził ten 
czas aktywnie mógł zregenerowany zasiąść 
w szkolnej ławie. A było ku temu wiele okazji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cie-
szynie w ramach akcji „Zima w mieście 
2015” przygotował szeroką ofertę aktywne-
go wypoczynku, w którym mogły uczestni-
czyć dzieci z cieszyńskich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. W ofercie znalazły 
się zarówno zajęcia stałe (m.in. bezpłatne 
lodowisko i basen „Za jeden uśmiech”, nar-
ciarstwo biegowe oraz zjazdowe, warsztaty 
szachowe, snowboard, ferie z karate, „Sport 
pod lupą”, zajęcia sportowo-rekreacyjne  
w szkolnych salach gimnastycznych itp.), jak 
i również turnieje i zawody (m.in. zawody 
snowboardowe i narciarskie, turniej koszy-
kówki oraz piłki nożnej, Sportowa gra miej-
ska), a także imprezy sportowe (Walentyn-
kowe Lovedisko). Oprócz miłej atmosfery, 
przepełnionej aktywnością fizyczną i świet-
ną zabawą, na uczestników akcji czekały 
drobne upominki, a dodatkowo najlepszym 
osobom, biorącym udział w turniejach i za-
wodach, wręczone zostały nagrody, puchary 
i medale. Największym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszył się turniej koszyków-
ki, w którym udział wzięło 16 drużyn oraz 
turnieje piłki nożnej, w których łącznie wy-
startowało 10 zespołów. Ponadto godnym 
zaznaczenia jest odnotowana frekwencja 
podczas spotkania z Pauliną Ligocką w ra-
mach inicjatywy „Sport pod lupą” oraz spor-
towego dnia ze Szkołą Podstawową nr 7, 
w których uczestniczyło ponad 30 osób. 

Robert Hubczyk

Sportowy dzień ze Szkołą Podstawową nr 7.

Uczestnicy turnieju piłki nożnej gimnazjum.

Młodzi karatecy z Cieszyna na zimowym obozie w Zawoi.
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Nietypowa lekcja 
wychowania fizycznego 
w Gimnazjum nr 1

Ostatni dzień w szkole przed feriami zi-
mowymi był dla uczniów Gimnazjum nr 1 
w Cieszynie bardzo interesujący. Do szko-
ły przyjechał Jose Luis Gonzalez (pseud. 
Pepe) – argentyński siatkarz, obecnie za-
wodnik BBTS Bielsko-Biała, grający na po-
zycji atakującego. „Pepe” to reprezentant 
siatkarskiej kadry narodowej Argentyny, 
która brała udział w mistrzostwach świata 
mężczyzn w piłce siatkowej rozgrywanych 
w Polsce w ubiegłym roku oraz w rozgrywkach Ligi Światowej. To także najlepszy i najsku-
teczniejszy zawodnik bielskiego klubu w minionym sezonie.

Spotkanie zaproszonego siatkarza z uczniami przebiegło w bardzo miłej atmosferze 
i prowadzone było w dwóch językach: po angielsku i po hiszpańsku. Gość odpowiadał na 
pytania gimnazjalistów, a później przeprowadził minitrening siatkarski, pokazując ćwicze-
nia z piłką siatkową i rozegrał z uczniami mecz. Na koniec spotkania Jose Luis podarował 
uczniom kalendarze z autografami siatkarzy BBTS Bielsko-Biała oraz wejściówki na mecz 
jego drużyny z AZS Częstochowa w Hali pod Dębowcem. „Pepe” pozował również do zdjęć 
i rozdawał autografy.

Aleksandra Kowalczuk

Zwycięstwo Akademii na 
zakończenie sezonu

21 lutego odbyła się ostatnia kolejka run-
dy zasadniczej II ligi mężczyzn w siatkówce. 
Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 
podejmowała w hali Uniwersytetu Śląskiego 
AZS Politechnikę Opolską. Przed tym spo-
tkaniem obie drużyny miały na koncie taką 
samą ilość zwycięstw i porażek, przy czym 
drużyna z Opola zgromadziła więcej punk-
tów i znajdowała się w tabeli bezpośrednio 
przed siatkarzami z Jastrzębia. Mimo że obie 
drużyny zapewniły sobie już udział w roz-
grywkach II ligi w przyszłym sezonie, to 
każdy, kto myślał, że będzie to typowy mecz 
o przysłowiową „pietruszkę”, pozbawio-
ny jakichkolwiek emocji i fantastycznych 
akcji, został mile zaskoczony. Nie zabrakło 
ani walki, ani wspaniałych i niekonwen-
cjonalnych zagrań, ani nawet dramaturgii. 
Po dwóch przegranych setach przez pod-
opiecznych Jarosława Kubiaka, nastąpiło 
nieoczekiwane odrodzenie młodych zawod-
ników z Jastrzębia, którzy po fenomenalnej 
grze wygrali kolejne 3 sety, przechylając 
tym samym szalę zwycięstwa na swoją ko-
rzyść. Mimo wygranej, drużynie z Jastrzębia 
nie udało się przeskoczyć w tabeli zespołu 
z Opola. Akademicy w zakończonym sezonie 
wygrali 12 meczów, notując przy tym 6 po-
rażek, co pozwoliło im na zajęcie 6 miejsca.

Każdy, kto postanowił zobaczyć to 
wspaniałe widowisko, na pewno się nie 
zawiódł. Dodatkowo, jak co mecz, kibi-
ce zgromadzeni na widowni mieli okazję 
wygrać wyjątkowe gadżety, ufundowane 
przez KS Jastrzębski Węgiel SA. Tym razem 
w ręce kibiców trafiły firmowe filiżanki ja-
strzębskiej drużyny. Szczęśliwcami, którzy 
udzielili prawidłowej odpowiedzi i otrzy-
mali upominek, okazali się: Magdalena 
z Opola oraz Stanisław i Czesław z Cieszy-
na. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

MOSiR

Sukces dziewczyn z G3
Laureatkami I miejsca ogólnopolskiego kon-

kursu „Erzähl mir eine grüne Geschichte” zosta-
ły Kinga Hess i Laura Nowak z Gimnazjum nr 3 
w Cieszynie. Konkurs został zorganizowany przez 
Goethe-Institut w Warszawie i skierowany był do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Uczennice napisały bajkę w języku niemiec-
kim „O księżniczce, która nie lubiła segregować 
śmieci” i zilustrowały ją pięcioma własnoręcznie 
wykonanymi zdjęciami. Laureatki otrzymają na-
grody główne – tablety. Serdecznie gratulujemy!

Gimnazjum nr 3

5. Piastowski Piruet
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cie-

szynie i Klub Sportowy „MOSiR Cieszyn” 
zapraszają na zawody w łyżwiarstwie figu-
rowym pod nazwą 5. Piastowski Piruet. Cy-
kliczna impreza, współfinansowana przez 
gminę Cieszyn i powiat cieszyński, która 
tym razem odbędzie się 14 marca (sobo-
ta) w hali widowiskowo-sportowej w Cie-
szynie, przyciąga co roku zawodników 
z różnych zakątków Polski. Nie zabraknie 
również zawodników sekcji łyżwiarstwa 
figurowego KS „MOSiR Cieszyn”. Uczestnicy 
zawodów będą rywalizować ze sobą na ta-
fli cieszyńskiego lodowiska w kategoriach 
solistek i solistów w klasach: wstępnej, brą-
zowej, srebrnej i złotej, przy czym w klasie 
złotej zaprezentują się wyłącznie solistki. 
Zapraszamy! Więcej informacji wkrótce na 
www.mosir-cieszyn.pl.

Robert Hubczyk

Zdjęcie ilustrujące zwycięską bajkę.

Jose Luis Gonzalez, argentyński siatkarz, udzie-
lał porad młodzieży z cieszyńskiego gimnazjum.
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Zbieramy nakrętki dla hospicjum

Zakończyła się kolejna zbiórka na-
krętek na rzecz Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty. Do akcji włączyły się ko-
lejne szkoły i instytucje, a łącznie ze-
brano tym razem 255 kg:
– LO nr 2 im. M. Kopernika w Cieszynie: 
61 kg
– Gimnazjum nr 2 w Cieszynie: 14 kg
– Zespół Szkół Budowlanych w Cieszy-
nie: 74 kg
– Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie: 54 kg
– miasto Wisła: 52 kg.

Cieszy nas bardzo, że akcja zyskuje na popularności i wykroczyła 
poza Cieszyn – do grona przyjaciół Hospicjum dołączyło teraz mia-
sto Wisła.

Kolejne zbiórki nakrętek na rzecz Hospicjum zaplanowano na 
28 marca oraz 30 maja.

Oddając nakrętki, proszę napisać na worku lub kartonie nazwę 
szkoły, przedszkola, instytucji, zakładu pracy, organizacji, stowa-
rzyszenia oraz o dopisek: dla Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty 
w Cieszynie.

Nadal zapraszamy do przyłączenia się do zbiórki – bliższe infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu 781 448 192.

Dziękujemy firmie Ekoplast Produkt w Cieszynie za przychylność 
i odbiór nakrętek. Zgłoszenia odbioru większej ilości nakrętek do-
konujemy pod numerem telefonu 501 723 990.
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Kulig, basen i coś jeszcze... – ferie zimowe przy 
Parafii św. Elżbiety w Cieszynie

Jeszcze nie przebrzmiały echa „Jasełek Tradycyjnych”, w których 
brała udział spora grupa członków naszego Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej, a już nadszedł czas na podjęcie kolejnych działań.

1.02 spotkaliśmy się w salkach parafialnych na tradycyjnym opłat-
ku, na który zaprosiliśmy również dzieci niepełnosprawne wraz z ro-
dzinami. Uroczyste spotkanie było świetną okazją do uhonorowania 
naszej prezes Marii Liwczak w związku z przyznaniem medalu Pro 
Consecratione Mundi, z którego wszyscy jesteśmy dumni!

Rozpoczęcie tegorocznych ferii zimowych w naszym wojewódz-
twie przypadło na Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02. Na zakoń-
czenie czasu kolędowania salki parafialne znów wypełnił gromki 
śpiew kolęd licznie zgromadzonych tam dzieci i młodzieży, wśród 
których były i aniołki, i baranki z Jasełek.

W tym roku w feriach zimowych uczestniczyła 45-osobowa (re-
kordowa!) grupa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, któ-
rym zaproponowaliśmy różnorodne formy wypoczynku. Zima 
w tym roku dopisała i dzieci mogły zażyć świeżego powietrza 
w ogrodach podczas gier i zabaw na śniegu, połączonych z piecze-
niem kiełbasek oraz kuligiem.

Zajęcia sportowe odbywały się na sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Technicznych, na krytym basenie SP-4 oraz lodowisku miej-
skim. Po zajęciach ruchowych dzieci relaksowały się w kinie, któ-
re przygotowało bogatą ofertę dla młodego widza, uczestniczyły 
w ciekawych zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę Miejską, 
zwiedzały również salę posiedzeń w Ratuszu, gdzie spotkały się 
z serdecznym przyjęciem przez sekretarza miasta.

Jednakże największym powodzeniem cieszą się zwykle wycieczki. Do 
tradycji należy już kulig i wycieczka do Chaty Chlebowej w Górkach Wiel-
kich, połączona ze zwiedzaniem Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej.

Realizacja 2-tygodniowego harmonogramu zajęć (codziennie od 
9.00 do 14.00) wymagała sporej mobilizacji członków naszego Od-

Dalsze sukcesy uczniów G1
Bardzo dobrze wypadli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Cieszynie 

w etapie rejonowym Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, 
które odbywały się przed feriami w Bielsku-Białej. 27 startów gru-
py 21 uczniów G1 przełożyło się na 14 zakwalifikowań do finałów 
WKP, które rozpoczynają się 2 marca w siedzibie Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego w Bielsku-Białej.

Finalistami, walczącymi o tytuł laureata, zostali:
– Marcin Kozubek z klasy 3c z matematyki, fizyki i chemii,
– Maciej Kozioł z klasy 3b z fizyki i chemii,
– Mieszko Pasierbek z klasy 3b z matematyki i wiedzy o społeczeń-
stwie,
– Patrycja Kądziałka z klasy 3d z matematyki,
– Magdalena French z klasy 3d z języka angielskiego,
– Karolina Glajcar z klasy 3d z chemii
– Laura Bartków z klasy 3d z języka niemieckiego,
– Marcel Miodek z klasy 2b z języka niemieckiego,
– Igor Brandenburg z klasy 2a z fizyki,
– Radosław Brzostek z klasy 3a z fizyki.

Uczniów przygotowywali następujący nauczyciele: Ewa Dobosz 
i Małgorzata Baszczyńska z matematyki, Ewa Miazgowska z chemii, 
Paweł Burzawa i Stanisław Wykręt z fizyki, Elżbieta Cieślar z języ-
ka angielskiego, Anna Cieślar i Aleksandra Kowalczuk z języka nie-
mieckiego, Ryszard Milewski z wiedzy o społeczeństwie.

Ponadto do III etapu wojewódzkiego w XX Ogólnopolskim Kon-
kursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” za-
kwalifikował się uczeń klasy 3d Mateusz Mazurek, przygotowywa-
ny przez Ewę Zdrazil.

Uczniom i opiekunom gratulujemy!
 D.N.

Pieczone kiełbaski – posiłek między zabawami na świeżym powietrzu.

działu Akcji Katolickiej. Aby sprostać zadaniom logistyczno-opie-
kuńczym, potrzebne było zaangażowanie kilkunastoosobowej 
grupy członków, jak i sympatyków AK, wśród których nie wszyscy 
to emeryci, lecz osoby czynne zawodowo, więc trzeba było brać 
urlopy...

Organizacja zimowiska byłaby niemożliwa bez udziału spon-
sorów. Nasze podziękowania kierujemy pod adresem Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (główna dotacja), Stowarzyszeniu Zespół 
Teatralny przy Parafii pod wezwaniem św. Elżbiety w Cieszynie, 
dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych za nieodpłatne udostępnienie 
sali gimnastycznej, firmie KOH-I-NOOR za darowiznę materiałów 
papierniczych oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do organizacji tegorocznych ferii 
zimowych. Dzięki nim dzieci spędziły ten czas z dala od ekranu te-
lewizora i komputera.

Krystyna Kania
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Trudno wyobrazić sobie 10. Urodziny Zam-
ku Cieszyn bez wystaw. Czterem głównym 
będą towarzyszyły spotkania. 
 
Dizajn tuStela

Jesteśmy lokalnymi patriotami, którzy 
wciąż z niekłamanym zadziwieniem i zachwy-
tem odkrywają potencjał i siłę swojego regio-
nu. Dlatego zapraszamy na drugą, poszerzoną 
odsłonę wystawy opowiadającej o firmach 
i twórcach pochodzących ze Śląska Cieszyń-
skiego oraz tych, którzy wybrali to miejsce na 
mapie jako swoją artystyczną i życiową przy-
stań. Chcemy również uświadamiać odbior-
com, że historia projektowania nie zaczęła się 
w ostatniej dekadzie, a jej rozdziały piszą rów-
nież ludzie „tu stela”. Wystawie będzie towa-
rzyszyła rozmowa: Siła w dizajnie! Jaką rolę 
może odegrać dizajn w regionie niekoniecz-
nie kojarzonym z innowacją i kreatywnością? 
Jak skuteczniej wspierać przedsiębiorców 
oraz jak wykorzystać rozwój gospodarczy do 
wdrażania społecznej zmiany? Jaka powin-
na być w tym rola państwa, a jaka lokalnego 
samorządu? Dlaczego warto budować markę 
regionu? Porozmawiają: projektantka Zofia 
Oslislo-Piekarska (ASP Katowice), projektant 
i wykładowca Michał Stefanowski (ASP War-
szawa, SPFP), projektant Andrzej Śmiałek 
(ERGO Design). Z gośćmi rozmawia dzienni-
karka Anna Dudzińska (Radio Katowice).

Wystawa: Dizajn tuStela, 27.02-31.05, sala 
ekspozycyjna Zamku, wernisaż: 27.02 godz. 
11.00. Rozmowa: Siła w dizjanie! 27.02 godz. 
11.30, sala konferencyjna Zamku.

Dizajn u źródeł 

Zamek Cieszyn to również po prostu... za-
mek, miejsce o bogatej tradycji i historii, od 
których nie możemy się odwracać. Wierzymy, 
że można z nich nie tylko czerpać pełnymi 
garściami, ale trzeba też czytać je „na nowo”. 
Dlatego współpraca rzemieślników i projek-
tantów staje się tak żyznym polem do poszuki-
wań i eksperymentów międzypokoleniowych, 
a nawet międzykulturowych. Ta część wysta-
wy pokazuje 10-letnie doświadczenia Zamku, 
łączącego rzemieślników i projektantów, dzię-
ki czemu udaje się wydobywać inne, świeże 
smaki tradycji, co zawdzięczamy m.in. takim 
projektom jak: Craft: Old for New, Wool de-

sign. Carpathians, OpolskiETNOdizajn… Wy-
stawie towarzyszy rozmowa: Siła w tradycji! 

Zderzenie starego z nowym, znanego i nie-
oczywistego bywa fascynującym polem do-
świadczeń. Styk tradycji i dizajnu, spotkanie 
rzemieślnika i projektanta, wymiana warsz-
tatu i idei daje szczególnie interesujące efekty. 
O wartości tkwiącej w tradycji, o jej znaczeniu 
dla współczesnego projektowania, o możliwości 
wdrażania innowacyjnych produktów poroz-
mawiają: gospodarz i regionalista Józef Micha-
łek (Oddział Górali Śląskich Związku Podhalan), 
projektantka Agnieszka Mazur (projekt Nowe 
Rzemiosło), historyk sztuki i dizajnu Krystyna 
Łuczak-Surówka (ASP Warszawa) oraz antropo-
log Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn). 

Wystawa: Dizajn u źródeł, 27.02-31.03, 
pracownie rzemiosła Zamku, wernisaż: 27.02 
godz. 15.00. Rozmowa: Siła w tradycji! 27.02 
godz. 15.30, sala konferencyjna Zamku.

Projektowanie… do usług 

Centrum seniora, szkoła rodzenia, izba cel-
na – pola aktywności projektantów ciągle się 
poszerzają. Coraz częściej angażują się oni 
w procesy, których celem nie jest nowy pro-
dukt czy projekt przestrzeni, ale dobrze funk-
cjonująca usługa. Na wystawie można zobaczyć 
przykłady usług stworzonych przez zespoły 
projektantów związanych z Zamkiem. Ulepszo-
ne usługi warszawskiego centrum seniora,  fir-
my budowlanej z Bielska-Białej czy szkoły ro-
dzenia z Tychów pokazują korzyści, jakie firmy 
i instytucje publiczne mogą osiągnąć dzięki 
świadomemu usprawnianiu  usług. Wystawa 
będzie pretekstem do rozmowy pod hasłem: 
Siła w usługach! W krajach rozwiniętych pra-
wie 80% dochodów tworzą usługi. Dzięki nim 
firmy i instytucje publiczne mogą uzyskiwać 
korzyści społeczne i przewagę nad konkuren-
cją. Pod warunkiem, że... są dobrze zaprojek-
towane. Zapraszamy do rozmowy o projekto-
waniu usług: jak skutecznie przeprowadzić 
takie procesy, co naprawdę jest celem – kom-
fort użytkownika czy zysk firmy? O przygodzie 
związanej ze świadomym projektowaniem 
usług będą rozmawiać: strateg Rafał Kołodziej 
(Greenhat, School of Form), projektantka Justy-
na Kucharczyk (ASP Katowice), urzędnik Lech 
Uliasz (Urząd M. St. Warszawy) i moderatorka 
Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn). 

Wystawa: Projektowanie… do usług, 27.02-
31.03, mały hol Oranżerii. Rozmowa: Siła 
w usługach! 27.02 godz. 13.30, sala konferen-
cyjna Zamku.

Graduation Projects 2014 

Od 10 lat Zamek we współpracy z kwartalni-
kiem „2+3D” pokazuje prace dyplomowe absol-
wentów uczelni projektowych, początkowo je-
dynie z Polski, z czasem także z Czech, Słowacji 
i Węgier. Dla większości z nich to pierwsza tak 
poważna prezentacja ich umiejętności i pomy-
słów, będąca przepustką do zawodowego życia. 
W tej części wystawy chcemy również przy-
pomnieć warsztaty, szkolenia i inne zamkowe 
inicjatywy, dzięki którym młodzi projektanci 
mogą uczyć się zawodu od najlepszych. Zapra-
szamy także do rozmowy: Siła w młodych! To 
spotkanie kilku pokoleń – wykładowców i do-
świadczonych projektantów oraz ich studen-
tów, laureatów tegorocznej i wcześniejszych 
edycji „Graduation Projects”. Porozmawia-
my o ścieżkach kariery młodych, spojrzymy, 
jak zmieniają się obszary ich zainteresowań 
i możliwości oddziaływania na rzeczywistość. 
Przypomnimy te zamkowe inicjatywy, które, 
jak Letnia Szkoła Designu czy warsztaty typo-
graficzne, pozwalają uczyć się od najlepszych 
oraz budować środowisko projektowe regionu. 
Rolę gospodarza spotkania będzie pełnił Jacek 
Mrowczyk (ASP Katowice, Rhode Island School 
of Design w Providence). W rozmowie wezmą 
udział: Marcel Benčík (ASP Bratysława), To-
masz Bierkowski (ASP Katowice), Czesława 
Frejlich (2+3D), Justyna Kucharczyk (ASP Ka-
towice), Agata Kulik-Pomorska (Malafor) oraz 
(naj)młodsze pokolenie projektantów. 

Wystawa: Graduation Projects 2014, 28.02-
19.04, sala ekspozycyjna Oranżerii, wernisaż: 
28.02 godz. 15.00. Rozmowa: Siła w młodych! 
28.02 godz. 15.00, sala konferencyjna Oranżerii. 

Wstęp na wystawy oraz udział w rozmo-
wach jest bezpłatny, ale należy się zgłosić za 
pośrednictwem aplikacji rejestracyjnej na 
www.zamekcieszyn.pl. Tam również można 
znaleźć program 10. Urodzin Zamku Cieszyn.

Zamek Cieszyn

Wystawy i rozmowy 

Projekty Karola Śliwki – jednego z bohaterów 
wystawy „Dizajn tuStela”.

W zeszłym roku urodzinowi goście zwiedzali 
Cieszyn, w tym roku wyruszają na Zaolzie.

Przekrocz Olzę. Śląsk 
wytarty z pamięci?

Nieznane i zapomniane jest Zaolzie. Mało 
kto chce o nim mówić, a i ono samo do głosu 
się nie wyrywa. Przekroczmy zatem Olzę, by 
odkrywać miejsca, których historia nie jest 
prosta. Przewodnikiem wyprawy, towarzy-
szącej 10. Urodzinom Zamku Cieszyn, będzie 
Jarosław JOT Drużycki, etnograf i dziennikarz, 
autor książki „Hospicjum Zaolzie”. Zapraszamy 
w niedzielę 1 marca w godz. 9.00-17.00, udział: 
40 zł. Trasa zwiedzania: wyjazd z Cieszyna –> 

Trzyniec (przejazdem): „werk”, urbanisty-
ka miasta –> Jabłonków: rynek, uliczki, dom 
PZKO –> Guty: kościół –> Kościelec: Żwirkowi-
sko, miejsce katastrofy RWD-6 –> Wojkowice: 
restauracja i minibrowar „Koníček”, obiad –> 
Hawierzów (przejazdem) – urbanistyka mia-
sta –> Stonawa: grób żołnierzy polskich –> Kar-
wina tzw. Stara: kościół, cmentarz, nieczynne 
kopalnie –> Frysztat: rynek, Pałac i park Lari-
schów –> wyjazd do Zebrzydowic na pociąg do 
Warszawy –> powrót do Cieszyna. Osoby zain-
teresowane wyjazdem prosimy o zgłoszenie się 
za pośrednictwem aplikacji rejestracyjnej na 
www.zamekcieszyn.pl. Zamek Cieszyn
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 1% podatku dla 
cieszyńskich OPP 

Przy rozliczaniu się z podatku za rok 2014 
istnieje możliwość przekazania 1% na rzecz 
wybranych przez siebie organizacji. Zachę-
camy do przekazania tej kwoty na rzecz cie-
szyńskich organizacji pożytku publicznego. 

• KRS 0000070261: Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, 
tel. 33 858 13 64, www.psouu.cieszynski.info
• KRS 0000037729: Stowarzyszenie Reha-
bilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Inte-
gracji Osób Niepełnosprawnych, ul. Głęboka 
11a, tel. 33 858 12 56, www.strehon.ox.pl
• KRS 0000081114: Stowarzyszenie Pomo-
cy Wzajemnej „Być Razem”, ul. ks. Janusza 3, 
tel. 33 479 54 54, www.bycrazem.com
• KRS 0000032238: Macierz Ziemi Cieszyń-
skiej – Towarzystwo Miłośników Regionu, 
ul. Stalmacha 14, tel. 33 852 16 59, www.ma-
cierz.cieszyn.pl
• KRS 0000130105: Fundacja Zdrowia Ślą-
ska Cieszyńskiego, ul. Bielska 4, tel. 33 852 
05 11 wew. 291, www.fundacja.cieszyn.pl
• KRS 0000134259: Stowarzyszenie Przyja-
ciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangeli-
sty, ul. Wąska 2a, tel. 33 851 45 14, www.hospi-
cjum.home.pl
• KRS 0000267283: Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kul-
tury Młodzieży „EkoGa”, pl. Londzina 3, 
tel. 33 858 18 73, www.zseg.cieszyn.pl
• KRS 0000347243: Stowarzyszenie Przy-
jaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”,  
ul. Bielska 108, tel. 662 010 996, www.hospicju-
motwartedrzwi.com
• KRS 0000304302: Stowarzyszenie na 
Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży „Nasze Dzieci”, ul. Wojska Polskiego 3, 
tel. 33 852 07 44, www.naszedzieci.cieszyn.pl
• KRS 0000366266: Fundacja dla Zwierząt 
i Środowiska „Lepszy Świat”, ul. Limanow-
skiego 8/3, tel. 782 71 77 71, www.fundacja-
lepszyswiat.pl
• KRS 0000063101: Stowarzyszenie „Dzie-
dzictwo” św. Jana Sarkandra, pl. Dominikań-
ski 2, tel. 33 852 51 84, www.dziedzictwo.
org.pl
• KRS 0000388684: Fundacja św. Elżbiety 
Węgierskiej w Cieszynie, ul. Katowicka 1, 
tel. 33 852 80 79, www.fundacjaelzbietan-
ki.cieszyn.pl
• KRS 0000017212: Towarzystwo Ewan-
gelickie im. ks. Franciszka Michejdy, ul. 
Sienkiewicza 2, www.tecieszyn.pl
• KRS 0000347067: Stowarzyszenie Wspie-
rające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej, ul. ks. Trzanowskiego 2
• KRS: 0000225587 z dopiskiem dla Oddzia-
łu Rejonowego w Cieszynie: Polski Czerwony 
Krzyż Oddział Rejonowy w Cieszynie, Rynek 6, 
tel. 33 852 01 74. 
• KRS 0000225641: Stowarzyszenie Cieszyń-
ski Uniwersytet III Wieku, ul. Bielska 62, tel. 33 
854 63 33 (czynny w czwartki 13.00-15.30), 
www.utwcieszyn.us.edu.pl.   BZ

Rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzo-
na od 10 marca od godziny 9.00 do 26 marca 2015 r. do godziny 15.00. Zapisy do przedszkoli pu-
blicznych będą prowadzone w ramach naboru elektronicznego i obejmą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Dzieci 5-letnie są obligatoryjnie zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Rodzice dzieci dotychczas nieuczęszczających do przedszkola, proszeni są o wprowadzenie danych 
swoich dzieci do systemu elektronicznego naboru, za pośrednictwem strony internetowej (www.cie-
szyn.przedszkola.vnabor.pl) lub złożenie stosownego wniosku w przedszkolu (wniosek do pobrania 
w przedszkolu). W przypadku zapisu dziecka za pomocą Internetu należy wypełniony formularz zgło-
szenia wydrukować, następnie podpisać i dostarczyć do przedszkola wraz z wymaganymi załączni-
kami. W dniu 26 marca o godz. 15.00 nastąpi zakończenie wprowadzania wniosków przez rodziców. 

 
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integra-

cyjnym w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie, tj.:
– rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego 
i tam składają podania do 26 marca br.,
– kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będą odpowiednio komisja powołana 
przez dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego.

Po 26 marca br. po godz. 15.00 żadne zgłoszenie w naborze głównym nie będzie rozpatrywane. Publi-
kacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 24 kwietnia 
2015 r. o godz. 9.00 na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl i w poszczególnych przedszkolach.

Informacja o rekrutacji uzupełniającej (o ile będą wolne miejsca) zostanie podana do wiadomości 
w późniejszym terminie, niemniej jednak będzie ona zakończona do 28 sierpnia 2015 r.

Ważne: dyrektor przedszkola przeprowadzi formalne sprawdzenie złożonego wniosku wraz z wy-
maganymi załącznikami. Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 określa dyrektor 
przedszkola i będą one dostępne na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl i w poszczególnych 
przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decy-
dować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe 
wypełnienie wniosków na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do 
danego przedszkola zadecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja 
Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie po-
szczególnych kryteriów. Ponadto Komisja Rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte w oświadczeniach. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opubliko-
wane 8 maja 2015 r. o godz. 9.00 na powyższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach. 

ZOJO

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Drodzy Rodzice! Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i niezwykle istotnym eta-
pem edukacji dziecka, gdyż stanowi podbudowę pod edukację szkolną i jednocześnie 
służy wyrównywaniu szans edukacyjnych przyszłych uczniów. Pobyt w przedszkolu 
bardzo korzystnie wpływa na rozwój wszystkich umiejętności. Dziecko systematycznie 
uczęszczające do przedszkola bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela 
i specjalistów zajęć dodatkowych. Na tych zajęciach poznaje nowe zagadnienia z zakre-
su językowego, matematycznego, przyrodniczego. Rozwija swoje umiejętności ruchowe, 
biorąc udział w zajęciach sportowych. To wszystko bardzo szybko procentuje, a efekty są 
widoczne w rozwoju intelektualnym i fizycznym dziecka.

10 marca 2015 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się nabór do wszystkich publicznych 
przedszkoli w Cieszynie. 

Wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może 
być objęte dziecko od początku roku szkolnego, w którym kończy trzy lata do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy sześć lat. 

Bardzo ważne: dzieci 5-letnie urodzone w 2010 r. obowiązane są odbyć roczne przygo-
towanie przedszkolne!

Zapisy do przedszkoli publicznych prowadzone będą z wykorzystaniem elektroniczne-
go systemu naboru poprzez stronę internetową www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola oraz harmono-
gram rekrutacji dostępne będą w każdej placówce.

Zapraszamy do odwiedzania wszystkich publicznych przedszkoli w Cieszynie. 
Warto wcześniej zobaczyć placówkę, do której zamierzacie Państwo posyłać dzieci. 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze pisemnego przetargu nieograniczone-
go, lokal użytkowy położony na wysokim par-
terze budynku nr 32 przy ul. Głębokiej w Cie-
szynie (wejście do lokalu od ul. Kominiarskiej) 
o powierzchni użytkowej 26,63 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na 
tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul.Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronie interne-
towej www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o., 
ul. Liburnia nr 2a, I p., pok. nr 18, tel. 33 852 37 52.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze 
przetargu pisemnego, nieograniczonego – kon-
kurs ofert, lokal użytkowy położony na parterze 
budynku nr 60 przy ul. Głębokiej w Cieszynie 
(wejście do lokalu przez korytarz budynku), o łącz-
nej powierzchni użytkowej 16,50 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na 
tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronie interne-
towej www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o., 
ul. Liburnia nr 2a, I p., pok. nr 18, tel. 33 852 37 52.

Lokale do wynajęcia
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ogłoszenia i komunikaty

 Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że w dniu 
25 marca 2015 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00 od-
będzie się III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż działki nr 52 obr. 43 o pow. 205 m² za-
budowanej budynkiem użytkowym nr 28 przy 
ul. Śrutarskiej w Cieszynie. 

Nieruchomość zostanie udostępniona do obej-
rzenia w dniu 12 marca 2015 r. w godz. od 12.00 
do 12.30. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
200 000,– zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.). Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wa-
dium w wysokości 20 000,– zł, do dnia 19 marca 
2014 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego 
ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 
1083 1000 0022 6985 8169. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało 
zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cie-
szyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie. 
Bliższych informacji w tej sprawie można zasię-
gnąć pod numerem tel. 33 4794 230, 33 4794 232.

Na sprzedaż: nieruchomość przy ul. Śrutarskiej.

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego niezabudowaną 
działkę przy ul. Śniegonia nr 8/118 obr. 52 
o pow. 0,0098 ha, obj. KW nr BB1C/00048025/7 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres od 16 lutego 2015 r. do 9 marca 2015 r. Na sprzedaż: działka przy ul. Śniegonia.

Obwieszczenie Burmistrza 
Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 
4 lutego 2015 r. do tut. Urzędu wpłynął wnio-
sek pana Remigiusza Macheja – pełnomocnika 
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cie-
szynie, z siedzibą przy ul. Bobreckiej 29, na pod-
stawie którego wszczęte zostało postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudo-
wie z przebudową drogi powiatowej 2624 S 
(ul. Frysztacka) w Cieszynie na odcinku 
o długości ok. 1,2 km (od przejazdu kolejowe-
go do północnej granicy miasta). 

Przedsięwzięcie obejmować będzie m.in. wy-
konanie nowej konstrukcji oraz nawierzchni 
ul. Frysztackiej z ujednoliceniem jej szerokości 
do 7,0 m, przebudowę skrzyżowań z drogami 
gminnymi, budowę ciągu pieszo-rowerowego 
o szerokości 2,5 m, budowę ciągu pieszego o sze-
rokości 2,0 m, realizację 4 zatok autobusowych, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Częstochowie zaprasza 
wszystkich rolników do udziału w XIII edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne organizowanego wspólnie z Mi-
nisterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwo-
wą Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami. 
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie 
gospodarstwa rolnego w Oddziale Regional-
nym KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5, 
tel. 34 365 32 92 lub w Placówkach Terenowych 
KRUS (Cieszyn, ul. Bobrecka 21, tel. 33 852 40 18, 
cieszyn@krus.gov.pl) w terminie do 31 marca 
2015 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe 
informacje o warunkach udziału w Konkursie 
dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS 
i siedzibie OR KRUS w Częstochowie, a także na 
stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Komisje konkursowe w zgłoszonych gospo-
darstwach będą oceniać elementy wpływające 
bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, m.in.:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudo-
wań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodar-

przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji, 
budowę dwóch odcinków kolektora deszczowe-
go (Ø 400–500) wraz z przykanalikami i wylo-
tami, przebudowę istniejącego przepustu w km 
0+713,7 wraz z regulacją rowu melioracyjnego, 
budowę murów oporowych z elementów prefa-
brykowanych i wycinkę drzewostanu kolidują-
cego z inwestycją, a także budowę oświetlenia 
ulicznego. W ramach inwestycji przewiduje się 
również przebudowę i zabezpieczenie istniejącej 
w pasie drogowym infrastruktury podziemnej. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 oraz ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listo-
pada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2010 r., nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) plano-
wana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których wymagane jest uzy-
skanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.

Działając na podstawie art. 106 § 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, zawiadamiam ponadto, że 
w dniu 23 lutego 2015 r. Burmistrz Miasta Cie-
szyna zwrócił się o wydanie opinii w sprawie 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania ww. przedsięwzięcia na środowisko 
i ewentualnego określenia zakresu raportu do 

organów wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Katowicach oraz Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego organ administracji obowiązany 
jest do należytego informowania stron o oko-
licznościach prowadzonego postępowania ad-
ministracyjnego, jak również do zapewnienia 
stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji do za-
pewnienia możliwości wypowiedzenia się przez 
strony co do przeprowadzonych dowodów, 
zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek na-
leżytego i wyczerpującego informowania stron, 
uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego jest 
jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron 
z racji ich czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest 
obowiązkiem strony.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją 
można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1, pok. 117, w go-
dzinach pracy Urzędu. 

Burmistrz Miasta Cieszyna

czych, w tym schodów i używanych drabin oraz 
instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych 
w gospodarstwie w osłony ruchomych części, 
podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
• stan techniczny maszyn i urządzeń stosowa-
nych w gospodarstwie,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospo-
darskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony 
osobistej,
• rozwiązania organizacyjne, technologiczne i tech-
niczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracu-
jących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
• estetyka gospodarstw.

Przystąpienie do konkursu to szansa i okazja 
do polepszenia stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy we własnym gospodarstwie rolnym, to 
sprawdzian efektów swojej pracy i wprowadzo-
nych innowacji czy ulepszeń na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy. 

Zdobyta przy okazji uczestnictwa w konkur-
sie nagroda to dodatkowa motywacja i promocja 
dla laureata i regionu, z którego się wywodzi. 

KRUS

Konkurs dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
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PREMIERY
27.02, 1, 3, 5.03 g. 15.15 3D KRÓLOWA ŚNIEGU 2 
(animowany film familijny, dubbing) Rosja, b.o.
28.02 i 2, 4.03 g. 15.15 2D KRÓLOWA ŚNIEGU 2 
(animowany film familijny, dubbing) Rosja, b.o.
27.02-5.03 g. 17.00 TAJEMNICE LASU (fantasy/
musical, napisy) USA, od 12 lat
6-12.03 g. 14.30 2D DZWONECZEK I BESTIA Z NI-
BYLANDII (animowany/familij., dubbing) USA, b.o.
6-12.03 g. 16.00 3D DZWONECZEK I BESTIA Z NI-
BYLANDII (animowany/familij., dubbing) USA, b.o.
6-11.03 g. 17.30, 20.00 PIĘĆDZIESIĄT TWARZY 
GREYA (dramat/romans, napisy) USA, od 16 lat
12.03 g. 17.30 PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA (dra-
mat/romans, napisy) USA, od 16 lat
13-26.03 g. 14.00, 16.10 KOPCIUSZEK (baśń fan-
tasy/familijny, dubbing) USA, b.o.
13-22.03 g. 18.20 KOPCIUSZEK (baśń fantasy/
familijny, napisy) USA, b.o.
13-18.03 g. 20.30 ZIARNO PRAWDY (thriller 
kryminalny) Polska, od 15 lat
XXII CIESZYŃSKIE PREZENTACJE FILMOWE 
27.02 g. 19.45 CARTE BLANCHE, Polska, od 15 lat
28.02 g. 19.45 DZIKIE HISTORIE, Arg./Hiszp., od 15 lat
1.03 g. 19.45 LEWIATAN, Rosja, od 15 lat
2.03 g. 19.45 WHIPLASH, USA, od 15 lat
3.03 g. 19.45 BIRDMAN, USA, od 15 lat
4.03 g. 19.45 MÓW MI VINCENT, USA, od 15 lat
5.03 g. 19.45 BUNTOWNIK BEZ POWODU, USA, 
od 15 lat
DKF „Fafik”
12.03 g. 19.45 FOTOGRAF, Polska, od 15 lat
* – wstęp tylko dla członków klubu posiadają-
cych aktualny karnet DKF

27.02 g. 17.00 „BYĆ KOBIETĄ” – spektakl słowno-
-muzyczny (LO im. M. Kopernika w C-nie)
1.03 g. 8.00 TARGI STAROCI 
3.03 g. 9.30 i 11.00 INTERDYSCYPLINARNY 
PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO SZKO-
ŁA” – warsztaty dla dzieci i młodzieży
3.03 g. 18.30 „AZJATYCKIM SZLAKIEM: TAJLAN-
DIA” – prelekcja multimedialna Anny „Żywii” Kra-
jewskiej i Ryszarda „Mojmira” Krawca
4.03 g. 8.30 i 11.30 INTERDYSCYPLINARNY 
PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO SZKO-
ŁA” – warsztaty dla dzieci i młodzieży
4.03 g. 15.00 BIOLOGICZNA WALKA ZE SZKODNI-
KAMI W SADZIE I OGRODZIE – wykład mgra inż. Ry-
szarda Gołębiowskiego z Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Bielsku-Białej oraz MOJE DOŚWIADCZENIA 
Z DZIEDZINY SADOWNICZEJ – mgra inż. Stanisława 
Hessa z gospodarstwa sadowniczego Bielsko-Biała
4.03 g. 16.00 „BUDUJEMY PIRAMIDY” – prelek-
cja Czesława Stuchlika 
5.03 g. 9.00 i 10.45 (SP3) INTERDYSCYPLINARNY 
PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ „KINO SZKOŁA” – 
warsztaty dla dzieci i młodzieży
5.03 g. 11.00 „MIASTECZKO ZDROWIA – CIE-
SZYN 2015” – finał projektu 
5.03 g. 17.00 „ZIYMIA ROZTOMIŁO” – spotkanie 
autorskie Eweliny Szuścik
6.03 g. 8.30, 10.15 i 12.00 (SPTE) INTERDYSCY-
PLINARNY PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ 
„KINO SZKOŁA” – warsztaty dla dzieci i młodzieży
8.03 g. 16.00 „POCIĄG RELACJI: KOBIETA – MĘŻ-
CZYZNA” – spektakl słowno-muzyczny 
9.03 g. 17.00 „ENDORFINY – SZCZĘŚCIE, KTÓRE LE-

CZY” – wykład promotor zdrowia Beaty Głowackiej 
10.03 g. 9.00 W cyklu: „POZNAJEMY INSTRU-
MENTY MUZYCZNE: FLET” – koncerty edukacyj-
ne dla dzieci i młodzieży 
10.03 g. 16.00 SPOTKANIE SEKCJI GEOGRA-
FICZNO-HISTORYCZNEJ UTW
12.03 g. 9.00 W cyklu: „POZNAJEMY INSTRU-
MENTY MUZYCZNE: FLET” – koncerty edukacyj-
ne dla dzieci i młodzieży
12.03 g. 17.00 W cyklu Moje fascynacje: „SPOTKA-
NIE Z KS. KRZYSZTOFEM GARDYNĄ, KAPŁANEM, 
PODRÓŻNIKIEM I HIMALAISTĄ”
WYSTAWY
Galeria 
4-31.03 „WYMYŚLONE – NIESTWORZONE” – 
wystawa fotografii Agnieszki Jaworskiej (werni-
saż 4.03 godz. 16.00)
Galeria „Na Piętrze”
3-31.03 „ZDAJ EGZAMIN Z ŻYCIA” – wystawa foto-
grafii w 15-lecie Akcji Krwiodawstwa

28.02 g. 14.00 Kabaret Hrabi dla dzieci: „Bez wąsów”
28.02 g. 17.00 i 20.00 Kabaret Hrabi i Jurki: „Ak-
torem w płot”
8.03 g. 16.00 i 19.00 Dzień Kobiet z Kabaretem 
NEO-NÓWKA i zespołem Żarówki
12.03 g. 20.00 Dni Teatru Ateneum im. S. Jaracza 
z W-wy: „Niech no tylko zakwitną jabłonie”
13.03 g. 20.00 Dni Teatru Ateneum im. S. Jaracza 
z Warszawy: „Kasta la vista”
14.03 g. 20.00 Dni Teatru Ateneum im. S. Jaracza 
z Warszawy: „Pocałunek”

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
Do 28.02 wystawa „Karol Niedoba i mali cieszyń-
scy mistrzowie”
11.03 g. 17.00 recital gitarowy Bogdana Firli, 
Piwnica MŚC

Oddział dla dzieci
27.02 g. 15.00 „WyGRYwamy” – turniej gier plan-
szowych
2.03 g. 15.00 Fun English – zabawy z językiem 
angielskim
3.03 g. 15.00 DalEKOwzroczni – warsztaty edu-
kacyjno-wychowawcze
6.03 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier plan-
szowych
9.03 g. 15.00 Fun English – zabawy z językiem 
angielskim
10.03 g. 15.00 Strefa czytania – zajęcia literackie
13.03 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier plan-
szowych
Czytelnia
27.02 g. 16.00 Promocja książki Joanny Jurgały-
-Jureczki „Kobiety Kossaków” 
2 i 4.03 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – warsz-
taty językowe (stała grupa)
5.03 g. 9.00 i 12.00 „Komputer dla seniora” – 

warsztaty komputerowe (stała grupa)
9 i 11.03 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – 
warsztaty językowe (stała grupa)
11.03 g. 16.00 spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki
12.03 g. 9.00 i 12.00 „Komputer dla seniora” – warsz-
taty komputerowe (stała grupa)
Pracownia multimed. YOURmedi@TWOJEmedia
4 i 11.03 g. 16.00 „FOTOmedia50+” – warsztaty 
fotograficzne dla osób 50+ (grupa stała, zapisy)
9.03 g. 16.00 „FOTOmedia” – warsztaty fotogra-
fii cyfrowej (spotk. org., zapisy)
10.03 g. 16.00 „VIDEOmedia” – warsztaty kręce-
nia filmów (spotk. org., zapisy)

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 8.00-
18.00, sob. 9.00-15.00.
Do 10.04 wystawa „Największe, najstarsze, naj-
cenniejsze... Cymelia i osobowości ze zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej”
12.03 g. 17.00 Od kiedy cieszyniacy mogli czytać 
„swoją” gazetę przy porannej kawie? – najstarsze 
cieszyńskie czasopisma (Małgorzata Szelong)

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysztacka 2) 
możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicz-
nym: 604 833 667, Krzysztof Neścior.

28.02-29.03 wystawa „Prace na papierze” Janu-
sza Łukowicza. Wernisaż 28.02 g. 18.00

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Laureaci konkur-
su „Śląska Rzecz”. Możliwość organizacji warszta-
tów dla dzieci: tel. 33 851 08 21, wew. 30, 35 lub 53
27.02-31.05 Dizajn tuStela; sala ekspozycyjna. 
Wernisaż: 27.02 g. 11.00
27.02-31.03 Dizajn u źródeł; pracownie rzemio-
sła Zamku. Wernisaż: 27.02 g. 15.30
27.02-31.03 Projektowanie... do usług; mały hol 
Oranżerii
28.02-19.04 Graduation Projects 2014; sala eks-
pozycyjna Oranżerii. Wernisaż: 28.02 g. 15.00
27.02-31.03 Projektowanie w drodze / Design na 
cestě; antresola Zamku. Wernisaż: 27.02 g. 17.35
SPOTKANIA/WARSZTATY
27.02-1.03 10. Urodziny Zamku Cieszyn
Informacja Turystyczna, sklep z pamiątkami 
czynne codziennie (za wyjątkiem poniedział-
ków) g. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja 
czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Interne-
tu dla osób 50+ prowadzone przez Latarników 
Polski Cyfrowej
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

COK Dom Narodowy
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 25 20

Kino Piast
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

Książnica Cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

Teatr im. 
A. Mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

Zamek Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

Muzeum
4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87
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Wiadomości Ratuszowe. Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie turystycz-
nym (maj-wrzesień) również w soboty i niedziele: 
14.00-18.00. Zwiedzanie i udział w warsztatach 
graficznych, introligatorskich i typograficznych 
dla grup w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
Do 17.03 wystawa „Nasza pasja” – litografia (Fran-
ciszek Kubaczka i Gustaw Porębski)

3-4.03 Festiwal Górski „Szlakiem na grani(cy)”, 
ul. Bielska 62. Więcej: str. 8
8.03 g. 16.00 koncert z okazji Dnia Kobiet, Cafe 
Muzeum, ul. Regera 6
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary Targ 2, 
pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harcerza 
przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po kontak-
cie telefonicznym 33 852 43 75

Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn. Alejki SportParku
27.02 g. 16.00 koszykówka MU13: KS MOSiR Cie-
szyn – MKS Zabrze. Sala MOSiR Cieszyn, al. Łyska 21
2.03 g. 16.30 koszykówka MU16: KS MOSiR Cie-
szyn – MKS Strzelce Opolskie. Hala sportowa G2, 
ul. Szymanowskiego 9
4.03 g. 17.00 koszykówka MU18: KS MOSiR Cie-
szyn – RKK AZS Racibórz. Hala sportowa G2, 
ul. Szymanowskiego 9
6.03 g. 16.00 koszykówka MU13: KS MOSiR Cieszyn – 
MKS Dąbrowa Górnicza S.A. Sala MOSiR, al. Łyska 21
12.03 g. 17.00 koszykówka MU16: KS MOSiR Cie-
szyn – MKS Zabrze I.  Hala sportowa G2, ul. Szyma-
nowskiego 9
13.03 g. 16.00 koszykówka MU13: KS MOSiR Cie-
szyn – MOSM Tychy. Sala MOSiR Cieszyn, al. Łyska 21
19.03 g. 17.00 koszykówka MU16: KS MOSiR Cie-
szyn – MKS Dąbrowa Górnicza S.A. I. Hala sporto-
wa G2, ul. Szymanowskiego 9
20.03 g. 16.00 koszykówka MU13: KS MOSiR Cie-
szyn – KS Pogoń Ruda Śląska. Sala MOSiR, al. Łyska 21

27.02 g. 20.00 koncert Rocky Leon i Back To Basics. 
Kass Strelnice (za mostem Wolności)
Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67
28 i 29.03 g. 17.30 INTRYGA
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
11.03 g. 16.30 spotkanie autorskie pt. „Przysta-
nek CISZA” z Aleksandrą Błahut-Kowalczyk
Do 12.03 wystawa Jakub Adamec: TENKÁ HRANICE
Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, ul. Haw-
liczka 213/13 (wejście od ul. Bezrucza)
5.03 g. 17.00 wykład „Śląsk, takie miejsce na ziemi”

ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
23 II –  
16 III

Słoneczko
ul. Stawowa 54
33 488-35-33

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

Zapisz się na 
Newsletter

Tych, którzy chcą być na bieżąco infor-
mowani o najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych w Cieszynie, 
zachęcamy do skorzystania z Newslettera. 
Po wejściu na www.cieszyn.pl w zakładce 
Newsletter wystarczy podać swój adres  
e-mail, a wtedy na skrzynkę mailową będą 
trafiać informacje o ważnych wydarze-
niach w naszym mieście.                    BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

Wszystkich Organizatorów imprez odby-
wających się w naszym mieście zachęcamy 
do skorzystania z możliwości bezpłatnej 
promocji polegającej na zgłoszeniu imprez 
do Kalendarium na stronie internetowej 
miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl pro-
simy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją 
imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.          BZ

Polub Cieszyn na 
Facebooku

Zachęcamy do polubienia profilu Cieszy-
na na portalu społecznościowym Facebook. 
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi im-
prez, konkursy, itd. – to wszystko na www.
facebook.com/CieszynRobiWrazenie        BZ

Sport

Różne...

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, 
mci@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,  
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl.  
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00,  
www.mops.cieszyn.pl
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób  
nadużywających środków 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. zaufania 33 851 29 29 
(g. 19.00–7.00)
Hospicjum Domowe

ul. Wąska 2, tel. 691 771 892
Klub Abstynenta „Familia”

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości od pon. do pt.  
w godz. 14.00–20.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny: wt. g. 14-16, śr. g. 15-20, pt. g. 12-17
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 54,  
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, Ciepłowni-
cze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994, Ratunkowe: tel. 
999, Policja: tel. 997, Straż Pożarna: tel. 998, Europej-
ski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13, Graniczna 1,  
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.szpital.netus.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
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Niedzielne warsztaty rodzinne 
Ostatniego dnia Urodzin Zamku Cieszyn zapraszamy wszystkich 

w wieku od 5 do 105 lat do wspólnej, kreatywnej zabawy. A pretek-
stem będą warsztaty. Zapisy na: www.zamekcieszyn.pl.

Random Foods. Warsztaty z Tomkiem i Gosią Rygalik, łączące 
projektowanie, kulinaria i druk 3D
To projekt szpadek do podawania jedzenia wyprodukowanych w techno-
logii druku 3D. Każda ze szpadek jest inna, dzięki czemu każda z prze-
kąsek jest unikalna. Uczestnicy warsztatów poznają bliżej technologię 
druku 3D i możliwości, jakie oferuje, przetestują w praktyce proces pro-
jektowy, a przede wszystkim będą mieli okazję do kreatywnej i smacznej 
zabawy. Warsztaty: 1.03, godz. 12.00-15.00, sala konferencyjna Zamku, 
udział: 40 zł (dzieci do lat 10 wstęp wolny). 

Niespodziewana wełna. Warsztaty z Agnieszką Mazur i Kacprem 
Lateckim inspirowane (nowym) rzemiosłem
Z surowej wełny i sznurków uczestnicy zrobią stworaki-wełniaki, in-
spirowane ilustracjami owadów, gadów i innych stworzeń. Będą eks-
perymentować z formowaniem surowej wełny. Każdy twórca zabierze 
swojego wełniaka do domu. Warsztaty: 1.03, godz. 14.00-17.00, sala 
konferencyjna Oranżerii, udział: 20 zł.

Nie-zwykłe klocki. Kreatywna zabawa drewnianymi klockami 
firmy Pilch
Budowanie i konstruowanie to niezwykle twórcze zajęcie! Wierzymy, że 
najmłodsi (i nie tylko) dadzą upust swojej wyobraźni, odkrywając wyjąt-
kowe możliwości drewnianych klocków wtykowych. Każdy z uczestni-
ków dostanie w prezencie pakiet klocków. Warsztaty: 1.03, godz. 11.00-
12.00 oraz 13.00-14.00, sala ekspozycyjna Zamku (I p.), udział: 5 zł.

Zamek Cieszyn

Pościel dla małych pacjentów

W zeszłym roku konstrukcje z papieru – tym razem zapraszamy na warsztaty 
łączące kulinaria i drukowanie 3D oraz zabawę z wełną i drewnianymi klockami. 

Setne urodziny 
cieszynianek

W lutym dwie miesz-
kanki Cieszyna obchodzi-
ły wyjątkowy jubileusz – 
obie panie ukończyły 100 
lat. Jubilatki odwiedził 
z życzeniami burmistrz 
miasta Ryszard Macura.

Irena Dunand przyszła 

Żołnierze Wyklęci upamiętnieni
1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-

rzy Wyklętych, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego 
podziemia. W 2013 roku w cieszyńskim Ratuszu odsłonięta została 
tablica upamiętniająca ofiary politycznych wyroków śmierci, wy-
dawanych w cieszyńskim Ratuszu w 1946 roku. 27 lutego o g. 14.30 
kwiaty pod tablicą złoży burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

BZ 

Pani Irena Dunand (z lewej) wraz z siostrą.

Uroczyste urodziny stulatki – pani Klary Cyby.

Cieszyńskie Stowarzyszenie SCI, znane w mieście na przykład 
z zeszłorocznych Pikników Letnich w parku Pokoju, zorganizowało 
kolejną akcję charytatywną – tym razem skierowaną do najmłod-
szych pacjentów Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Członkowie stowa-
rzyszenia zawitali do szpitala z kompletami kolorowej pościeli, któ-
ra została przekazana Oddziałowi Chirurgicznemu dla Dzieci oraz 
Oddziałowi Pediatrycznemu.

Stowarzyszenie SCI zakupiło ponad pięćdziesiąt kompletów no-
wej pościeli, a podarunki odebrali dyrektor szpitala Czesław Pły-
gawko oraz pracownicy poszczególnych oddziałów. Dodatkowo 
organizacja przekazała też nowy czajnik dla pacjentów Oddziału 
Laryngologicznego.

To nie pierwsza akcja stowarzyszenia skierowana do Szpitala 
Śląskiego. Przykładowo w grudniu zeszłego roku mali pacjenci od-
działów dziecięcych otrzymali dwa duże kartony kredek, zeszytów, 
przyborów szkolnych i zabawek.

Mat. pras.

Szpital Śląski otrzymał w prezencie ponad 50 kompletów kolorowej pościeli.

na świat 18 lutego 1915 r. Dzieciństwo spędziła w Tomaszowie Mazo-
wieckim. W czasie II wojny światowej została wywieziona do pracy do 
Niemiec. Tam poznała swojego przyszłego męża – Gilberta, z którym 
później przez wiele lat mieszkała we Francji oraz w Nowym Jorku. Kil-
ka lat temu wróciła do Polski i zamieszkała w Cieszynie, wraz z opie-
kującą się nią siostrą. Pani Irena przez całe swoje życie pielęgnowała 
w sobie miłość do Ojczyzny i do dziś pozostaje wielką patriotką.

Sto lat temu – 22 lutego – urodziła się pani Klara Cyba. Przed wojną 
mieszkała w Gliwicach, a później wraz z rodziną przeprowadziła się 
do Cieszyna na ul. Frysztacką. Stulatka ma córkę, doczekała się też 
2 wnuków i 4 prawnuków. Być może sekretem jej długiego życia jest 
zupa wodzionka, którą codziennie rano je na śniadanie. Obecnie pani 
Klara przebywa w Zebrzydowicach, gdzie opiekuje się nią rodzina.

Solenizantkom życzymy wszelkiej pomyślności! BZ



Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 

zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.

Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41
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Trąbka i waltornia pod lupą
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Cieszynie 
zaprasza do lektury cyklu artykułów, których głównymi bo-
haterami są... instrumenty. Szkoła kształci uczniów w za-
kresie gry na skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, fortepianie, 
akordeonie, organach, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, 
trąbce, puzonie i waltorni. Nauczyciele Szkoły Muzycznej 
zdradzą nieco ciekawostek o każdym z nich.

Waltornia lub róg to współczesny instrument dęty blasza-
ny, zbudowany ze stopu miedzi i cynku. Instrument ten wy-
posażony jest obecnie w mechanizm tłokowy, który poprzez 
wdmuchiwane do ustnika powietrze, umożliwia wydobywanie 
wszystkich dźwięków w obrębie 3 i ½ oktawy.

Trąbka to najpopularniejszy instrument z grupy dę-
tych blaszanych, do której należą także: róg (waltornia), pu-
zon, tuba i wiele innych. Słowo trąbka (zdrobnienie od trąba) 
pochodzi z włoskiego tromba. Trąbka jest instrumentem trans-
ponującym – jej najpopularniejszym strojem jest B, lecz wystę-
pują także trąbki C, D, Es, F lub A. Jest to związane z tradycją po-
chodzącą jeszcze z czasów, w których instrumenty dęte blaszane 
bez systemu wentyli wydawały tylko szereg tonów naturalnych, 
dlatego też występowały różne odmiany instrumentu, przezna-
czone do grania w różnych tonacjach  Oprócz najbardziej popu-
larnych odmian trąbki używane są: basowa – grająca o okta-
wę niżej; piccolo – grająca o oktawę wyżej; kieszonkowa (pocket 
trumpet) – instrument o rozmiarach zmniejszonych dzięki wielo-
krotnemu zwinięciu rury; ma gorsze walory brzmieniowe.

Instrumentami zewnętrznie podobnymi do trąbki, choć o od-
miennej konstrukcji i pochodzeniu, są kornet i skrzydłówka.

Współczesna trąbka składa się z metalowej rury, najczęściej wy-
konanej z mosiądzu, rzadziej z metali szlachetnych. Rura skręcona 
jest w pętlę. Z jednej strony jest zakończona kielichowym lub stoż-
kowym ustnikiem, a z drugiej rozszerzeniem w kształcie dzwonu 
(czarą). Zespół trzech zaworów (najczęściej tłoków) otwiera lub 
zamyka alternatywne drogi przepływu powietrza, umożliwiając 
zmianę wysokości dźwięku. Trąbka wyposażona jest także w je-
den lub więcej zaworów pozwalających na usuwanie gromadzącej 
się wilgoci (śliny grającego i skroplonej pary wodnej). Strojenie 
trąbki polega na drobnej regulacji długości głównej pętli (między 

innymi dźwięku g), ale także za pomocą pozostałych krąglików. 
Brzmienie trąbki w dużej mierze zależne jest od techniki gry 
i może być łagodne i melodyjne bądź ostre i wibrujące. Charaktery-
styczna dla tego instrumentu jest duża siła dźwięku i donośność. 
Zastosowanie tłumików pozwala na zmianę siły i barwy dźwięku. 
Istnieje również trąbka cyfrowa, umożliwiająca wydawanie z niej 
dźwięków innych niż dźwięk trąbki. 

Naukę gry na trąbce można rozpocząć w każdym wieku. Gra na 
instrumencie takim jak trąbka stwarza nieskończone możliwo-
ści wyrażenia samego siebie. Stwarza też szanse odkrycia tego, 
co w całym procesie rozwoju człowieka jest najważniejsze – czy 
mogę nauczyć się więcej niż potrafię? Gra na trąbce wymaga syste-
matyczności. Jednak gdy grający usłyszy pierwsze dźwięki, będzie 
wiedział, że włożona praca była tego warta, a instrument jeszcze 
bardziej go zafascynuje.

Joachim Paczyński

Pierwsze wzmianki o grze na rogu sięgają czasów staro-
żytnych i mają ścisły związek ze środowiskiem naturalnym. 
Najbardziej pierwotną formą tego instrumentu był róg pocho-
dzenia zwierzęcego (przeważnie bawoli lub barani), używany 
w celach pasterskich i myśliwskich.

Przez upływające stulecia nie czyniono większych wysiłków, 
by instrumenty te unowocześniać i modernizować. Dopiero 
radykalne przeobrażenie języka muzycznego (jakie nastąpi-
ło w muzyce począwszy od baroku – ok. 1700 r.), wymusiło na 
poszczególnych wytwórniach instrumentów wprowadzanie do 
waltorni różnego rodzaju innowacji i usprawnień technicznych, 
co trwa do czasów obecnych. Projekty nowych modeli waltor-
ni opierają się na najnowszych wynikach badań naukowych 
w dziedzinie akustyki, metaloznawstwa, metaloplastyki, fizyki 
oraz fizjologii człowieka.

Na takiej współczesnej waltorni (rogu) można podjąć naukę 
gry w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Cieszynie w wie-
ku 9-16 lat. Szkoła zapewnia uczniom wypożyczenie instru-
mentu na okres nauki, stwarza dogodne warunki do ogólnego 
rozwoju muzycznego i intelektualnego. 

Joachim Nowak 

Na trąbce uczy się grać Paweł...

...a na waltorni Janusz.


