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W Bibliotece

O Kossak i Morcinku

Zofia Kossak i Gustaw Morcinek to literaci, których na Śląsku Cieszyńskim przedstawiać nie trzeba. Chociaż koleje ich losu
były bardzo odmienne, swoje przeżycia
i doświadczenia przelewali na papier. Dzięki temu, czytając ich powieści, listy czy
wspomnienia zapoznajemy się z ważnymi
świadectwami nie tylko biograficznymi,
ale również historycznymi i kulturowymi.
Dwa z takich dokumentów-świadectw
chce zaprezentować Biblioteka Miejska
w Cieszynie. Będą to listy Gustawa Morcinka pisane z obozu koncentracyjnego w Dachau oraz powieść dla młodzieży Zofii Kossak poruszająca temat Kresów.
Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek to zbiór nigdy wcześniej niepublikowanych 119 listów autora
Wyrąbanego chodnika z obozu koncentracyjnego do jego siostry Teresy, mieszkającej w Skoczowie. Listy… są niezwykle cennym zapisem życia obozowego.
Z kolei opowieść Zofii Kossak Ku swoim
to historia rodziny kresowych ziemian, Ma-

Pierwsza
mapa Polski

Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze
oraz Koło nr 2 Mały Jaworowy MZC zapraszają 15 czerwca o godz. 17.00 do Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji przy
ul. Z. Kossak 6, na multimedialną prelekcję
Józefa Króla pt. Wacław Grodecki – Cieszyniak, twórca pierwszej mapy Polski.
Organizatorzy
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rii i Jana Turskich oraz trójki ich dzieci. Powieść Zofii Kossak ze względu na poruszaną
tematykę nie mogła być wydawana aż do lat
90. ubiegłego wieku. Wydanie z 2016 r. jest
pierwszych powojennym wydaniem książki.
Spotkanie promujące obie publikacje odbędzie się w siedzibie Biblioteki Miejskiej
w Cieszynie (ul. Głęboka 15) 21 czerwca
o godz. 16.00. W spotkaniu weźmie udział
prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, autorka posłowia do książki Zofii Kossak
i wstępu do Listów z Dachau oraz dr Lucyna
Sadzikowska, współautorka wstępu i opracowania Listów…. Spotkanie poprowadzi dr
Joanna Jurgała-Jureczka. Wstęp wolny.
Biblioteka Miejska

Walne fotografów
Zawody strzeleckie
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób
Niepełnosprawnych w Cieszynie zaprasza
23 lipca do OSP Gumna na Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych. Zapisy do
11 lipca. Bliższe informacje można uzyskać
w siedzibie stowarzyszenia w dniach i godzinach dyżurów, tel. 33 858 12 56. Zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy.
SRKFTiION

Uchwała nr XXI/195/16 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu WojeNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
wodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminczemu w Bielsku-Białej.
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom
446) w związku z art. 13a ustawy z dnia 5
w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr
wniesienia skargi do komisarza wyborcze21, poz. 112 z późn. zm.) – działając na wniogo, w terminie 5 dni od daty podania jej do
sek Burmistrza Miasta Cieszyna Rada Miejpublicznej wiadomości.
ska Cieszyna uchwala, co następuje:
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien§ 1. W związku z uporządkowaniem pełnych
niku Urzędowym Województwa Śląskiego,
nazw ulic oraz zmianą siedzib obwodowych
publikacji w Biuletynie Informacji Publiczkomisji wyborczych, w uchwale Rady Miejskiej
nej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w WiaCieszyna Nr XXIV/252/12 z dnia 25 październidomościach Ratuszowych oraz wywieszeka 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn
niu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich graw Cieszynie przy ulicy Rynek 1 – Ratusz.
nic, numerów oraz siedzib obwodowych komi§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
sji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012
podjęcia.
r., poz. 5587) w miejsce dotychczasowego zaPrzewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna,
łącznika wprowadza się nowy, stanowiący zaKrzysztof Kasztura
łącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się BurZałącznik do ww. uchwały znajduje się na
mistrzowi Miasta Cieszyna.
stronie 8.

14 czerwca o godz. 17.00 w Domu Narodowym odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Cieszyńskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Zapraszamy.
Marcin Wieczorek, Prezes CTF

Charytatywna piłka

Takiego wydarzenia na Śląsku Cieszyńskiego dawno nie było. W sobotę 18 czerwca na
boisku w Gumnach zagrają drużyny złożone
z lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych z Bielska-Białej i Cieszyna. – Chcemy wykorzystać doświadczenie lekarzy z Bielska-Białej, którzy organizowali już takie spotkania. Ich
rywalami byli policjanci. Cel naszego spotkania
jest szczytny – pomoc małżeństwu lekarzy, które choruje na stwardnienie rozsiane – powiedział Roman Basiura, lekarz okulista, pomysłodawca piłkarskiego pojedynku.
Początek meczu, pod patronatem Beskidzkiej Izby Lekarskiej, o godz. 16.00. Organizatorzy liczą na obecność wielu kibiców.
wot

Konkurs plastyczny

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do
udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. Twoja ulubiona opowieść
biblijna. Konkurs skierowany jest do dzieci z w
wieku od 4 do 13 lat. Zwycięzcy otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2017, ze sprzedaży którego
dochód zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych. Aby wziąć
udział w artystycznych zmaganiach, należy
wykonać pracę plastyczną przedstawiającą
scenę z Biblii. Szczegóły dot. konkursu na stronie internetowej www.crl.org.pl. Informacje
można uzyskać pod nr. tel. 32 494 13 19 lub
mailowo: janik@crl.org.pl.
Mat. pras.
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Odpady niebezpieczne cz. 3 – przeterminowane leki

21 maja grupa 38 osób, złożona z zawodników i kibiców, członków Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, pojechała po raz pierwszy na Olimpiadę Sportową Uniwersytetów III
wieku i Grup Senioralnych. Olimpiada ta odbyła się już po raz ósmy w Łazach koło Zawiercia.
Kapitanem drużyny była Lucyna Bałandziuk,
przewodnicząca zarządu naszego zrzeszenia.
Na starcie w różnych dyscyplinach sportowych stanęło 10 zawodników: Anna
i Józef Balcy – rowerowy wyścig przełajowy, Dorota Gołda i Małgorzata Dylla-Długosz – brydż, Grażyna Filipek – szachy, Ewa
Adamska – pistolet pneumatyczny, Elżbieta
Holeksa – pływanie stylem dowolnym na

Festiwal z ogniem

Kolejna edycja Hip Hop Fest Cieszyn już za
nami. Pomimo deszczowego startu w turnieju
streetball, najmłodsi zawodnicy udowodnili,
że nie brakuje im charakteru i zjawili się punktualnie na terenie Sport Parku w Cieszynie. Do
walki zgłosiło się sześć zespołów, z których
najlepszą okazała się Pompa Team w składzie:
Bartosz Moik, Patryk Nowosadko oraz Michał
Zahradnik. Na drugim miejscu uplasował się
Gang znad Olzy (Filip Siekierka, Mikołaj Szojda
oraz Patryk Rutka), trzecie przypadło drużynie Liburnia Bucks Mini (Tomek Trela, Kacper
Isztok, Kamil Lizak). Do gry fair zagrzewał zawodników gorącymi setami dj Anem.
O godzinie 13.00 nastał moment, na który wielu czekało. Niesamowity pokaz łamania praw grawitacji oraz prawdziwa uczta
dla miłośników breakdance’a w wykonaniu
eMDeKa Crew z Ustronia. Panowie wystąpili w składzie: Jakub Mężyk, Jan Sokal,

50 m (grupa wiekowa 60-69), Helena Machna – pływanie stylem klasycznym na 50
m (grupa wiekowa 60-69), Antoni Śmiga –
pływanie stylem klasycznym na 50 m (grupa wiekowa 70-79), Zdzisław Szopa – pływanie stylem klasycznym na 50 m (grupa
wiekowa 60-69).
Medale zdobyli:
• brązowy – Elżbieta Holeksa w pływaniu
stylem dowolnym na 50 m,
• brązowy – Zdzisław Szopa w pływaniu
stylem klasycznym na 50 m.
Na olimpiadzie wystąpili też po raz
pierwszy publicznie tancerze z sekcji tańca
country, działającej przy Cieszyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Roześmiani i roztańczeni seniorzy z Cieszyna wyglądali okazale w barwnych koszulkach
ufundowanych na tę okazję przez burmistrza
Ryszarda Macurę, któremu serdecznie dzię-

Konrad Krzempek, Oliwier Ambo, Grzegorz
Leśniak oraz Maksymilian Szadorski z trenerem Wojciechem Twardzikiem.
W turnieju, w kategorii gimnazjum, wzięło udział dziewięć drużyn, które walczyły
w dwóch grupach. Najlepszymi drużynami
w tej kategorii okazały się Liburnia Bucks
w składzie: Dawid Trela, Wojtek Dragon oraz
Mateusz Żebrok, LKS Tempo Puńców (Maciej
Surzycki, Kamil Skocz oraz Mateusz Bryniar-

Taneczne popisy.

Innym sposobem pozbycia się takiego niebezpiecznego odpadu jest przekazanie go:
1. do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-a, zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Motokrosowej
27 (za oczyszczalnią ścieków), w godzinach
funkcjonowania puntu, tj:
• w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-16.00
• w pierwszą sobotę miesiąca w godz.
7.00-13.00 (za wyjątkiem listopada br. –
termin funkcjonowania punktu w listopadzie br. wyznacza się na dzień 12 listopada
2016 r.).
2. podczas objazdowej zbiórki organizowanej przez firmę wywozową w terminach
wskazanych w harmonogramie odbioru
odpadów komunalnych, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu z firmą terminu
odbioru odpadu pod nr. tel. 33 858 00 75,
firma wywozowa: Ekoplast-Produkt Sp.
z o.o., ul. Frysztacka 145, Cieszyn.
Wydział OŚR
kujemy za okazane zainteresowanie i osobiste
zaangażowanie się w organizację naszego wyjazdu na tę wspaniałą sportową imprezę dla
seniorów. Hasło Oby nam się chciało chcieć jest
w CUTW stale aktualne.
Ela Holeksa

Fot. CUTW

Olimpiada
trzeciego wieku

i przekazywane do utylizacji poprzez spalanie
w temperaturze powyżej 1100 stopni Celsjusza, w specjalnie do tego celu przeznaczonych
zakładach.
Wykaz aptek zlokalizowanych na terenie Cieszyna, do których możemy przekazać przeterminowane leki:
• Apteka „Medea”, ul. Bielska 8
• Apteka „Na Banotówce”, ul. Hallera 65
• Apteka Medea w Ubezpieczalni, ul. Bielska 37
• Apteka „Na Trakcie”, ul. Szybińskiego 1
• Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kolejowa 20
• Apteka „U Miłosiernych”, Plac Londzina 1
• Apteka „Dr. Max”, ul. Rynek 6
• Apteka „Pod Zamkiem”, ul. Głęboka 62
• Apteka „Na Starówce”, ul. Mennicza 20
• Apteka „Galen”, ul. Liburnia 22
• Apteka „Centrum”, ul. Filasiewicza 3a
• Apteka „Medea 3”, ul. Frysztacka 20
• Apteka „Farmarosa”, ul. Bobrecka 27
• Apteka „Medea 2”, ul. Limanowskiego 9/1
• Apteka „Słoneczko”, ul. Stawowa 54
• Apteka Dr. Max, ul. Liburnia 28.

Fot. ARC

Niebezpieczne związki chemiczne zawarte
w odpadach farmaceutycznych, w tym w przeterminowanych lekach, są groźne nie tylko dla
środowiska naturalnego, ale w szczególności
dla dzieci. W sytuacji, gdy taki odpad wyrzucimy do zwykłego kosza, może on w łatwy
sposób trafić do ich rąk. Leki pomimo upływu
terminu ich ważności długo zachowują aktywność biologiczną. Te cechy powodują, że
przeterminowane leki zaliczamy do odpadów
niebezpiecznych i należy zachować ostrożność
zarówno podczas zażywania leków, jak również po przekroczeniu terminu ważności, gdy
musimy się ich pozbyć. Dlatego należy pamiętać, że nasz domowy kosz na śmieci czy kontener w altance śmieciowej nie są odpowiednim
miejscem do gromadzenia takich odpadów.
Przeterminowane leki można przekazać do
aptek, na terenie których ustawiono specjalne
ogólnodostępne pojemniki, tzw. konfiskatory,
do których każdy może wrzucić ww. odpad,
nie ponosząc żadnych kosztów. Stamtąd odpady zabierane są przez wyspecjalizowane firmy

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów.

ski) oraz Czikago Fools (Krzysztof Bylok, Kamil Żebrok, Sylwester Hodura). W kategorii
dziewcząt podium zdominowane było przez
zawodniczki z Bielska-Białej. Najstarszą kategorię – open wygrała drużyna Pretorianie.
Gdy pojawiło się słońce, na fanatyków surfowania czekał tor skimboardowy, na którym
wszyscy mogli spróbować swoich umiejętności. O godzinie 15.00 ruszyła scena hip hopowa, a na niej pierwsza w historii Cieszyna beatmakers battle, czyli pojedynek producentów
muzycznych, w którym zwyciężył cieszyniak
z Liburni – Drawek, przed Ptakiem oraz Estym. Dzień zakończył się freestyle’owym kawałkiem, do którego wyszli na scenę wszyscy
tegoroczni artyści, dając niesamowity ogień.
Na imprezę przyjechali goście z całej Polski,
począwszy od Wrocławia, przez Warszawę,
a skończywszy na Gdańsku, no i oczywiście
nasi czescy sąsiedzi. W trakcie imprezy tworzone było graffiti przez grupę GDB Crew oraz
uczniów cieszyńskich szkół.
Organizatorzy

