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Z okazji festynu uczniowie przygo-
towali godzinny program artystyczny 
pn. „W lesie i na łące”. Gościnnie na 
szkolnym boisku wystąpiły również 
maluchy z przedszkola przy ul. Šte-
fánikowej. – Chociaż wakacje rozpo-
czną się dopiero za dwa tygodnie, my 
spróbujemy się przenieść w wakacyjne 
klimaty radości, słońca i przygody już 
dziś – mówiła dyrektor szkoły Anna 
Jeż, witając uczestników festynu.

Podziękowała też nauczycielom i 
rodzicom, którzy zaangażowali się 
w organizację imprezy. – Bez was 
nie byłoby społeczności szkolnej, bez 
rodziców nie byłoby tej imprezy, w 
imieniu własnym i grona pedago-
gicznego dziękuję więc za dary, fi -
nansowy wkład oraz za waszą pracę, 
która w ostatnim miesiącu była bar-
dzo widoczna – mówiła dyrektor Jeż.

Przypomniała przy okazji, że co 
roku reżyserii szkolnego programu 
artystycznego podejmują się inni na-
uczyciele. – Tym razem występ mło-
dzieży zaaranżowały nauczycielki 
Grażyna Roszka i Danuta Zawada 
– poinformowała.

W rozmowie z „Głosem Ludu” 
zaznaczyła też, że dochód z impre-
zy zasili budżet szkoły. – Pieniądze 
przeznaczymy na imprezy dla dzieci, 
wycieczki, prezenty. Zarobione dziś 
fundusze w całości wrócą więc do na-
szych uczniów – zapewniła Anna Jeż.

Po zakończeniu popisów młodzie-
ży, w sobotnie popołudnie na uczest-
ników festynu czekała taneczna 
muzyka DJ Bartnickiego, przysmaki 
kuchni domowej oraz atrakcje dla 

dzieci i dorosłych. Dla gości festynu 
przygotowano również wystawę prac 
plastycznych uczniów trzynieckiej 
szkoły, jakie powstały w tym roku 
szkolnym pod okiem nauczycielki 
Marii Drobisz. Wiele z nich zdoby-
wało laury na konkursach w Repub-
lice Czeskiej i Polsce. 

W czerwcu nie ma weekendu bez 
festynu szkolnego. W ostatnią sobo-
tę, prócz trzynieckiej szkoły, urządziły 
festyny m.in. polskie podstawówki i 
przedszkola w Suchej Górnej, Orło-
wej-Lutyni, Bystrzycy i Wędryni. We 

wszystkich tych placówkach impre-
zy organizowane są wspólnie przez 
dyrekcję i grono pedagogiczne oraz 
Macierz Szkolną. Podział zadań jest 
zwykle następujący: nauczyciele przy-
gotowują z dziećmi program kultural-
ny, rodzice zrzeszeni w Kole Macierzy 
Szkolnej troszczą się o zaplecze kuli-
narne, muzykę i dodatkowe atrakcje. 
Działacze Macierzy przyznają, że fe-
styny są ich sztandarowymi i najbar-
dziej dochodowymi imprezami. 

Koło szczęścia, loteria, strzelnica 
– te atrakcje pamiętają z festynów 

już babcie i dziadkowie dzisiejszych 
uczniów i przedszkolaków. Do nich 
dochodzą coraz to nowsze – na 
przykład na niedawnym festynie 
polskiego przedszkola przy ul. Mo-
skiewskiej w Czeskim Cieszynie 
całe rodziny mogły pojeździć kola-
są, a dzieci dodatkowo na kucykach. 
Przejażdżki na koniach (w tym wy-
padku dużych) od lat uatrakcyjniają 
górnosuski festyn. 

WITOLD KOŻDOŃ
DANUTA CHLUP
Ciąg dalszy na str. 5

środa

dzień: 20 do 24 0C
noc: 14 do8 0C
wiatr: 2-6 m/s

wtorek

POGODA

dzień: 19 do 23 0C
noc: 14 do 8 0C
wiatr: 2-6 m/s

Pieniądze, które wrócą do uczniów
WYDARZENIE: Czerwiec to tradycyjnie czas, kiedy bawią się społeczności szkolne naszego regionu. Festyny szkolne to dobra 

okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy. W sobotę tradycyjny festyn zorganizowała Polska Szkoła Podstawowa im. Gustawa 

Przeczka w Trzyńcu. Nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice i dziadkowie jak zwykle biesiadowali na boisku szkolnym.

REWOLUCYJNA METODA 
Oddział ortopedii Szpitala Trzy-
niec zdecydował, że w tym roku we 
współpracy z Narodowym Centrum 
Komórek w Brnie wprowadzi rewo-
lucyjną metodę leczenia niektórych 
schorzeń. W terapii będą stosowane 
komórki macierzyste. Przeszczep 
komórek można będzie zastosować 
przy takich schorzeniach, jak artro-
za stawu kolanowego i biodrowego, 
ostre i przewlekłe zapalenie ścięgien, 
reumatoidalne zapalenie stawów i 
tym podobnie. Metoda będzie na ra-
zie dostępna dla tych, którzy gotowi 
są sami ją zapłacić. 

– Komórki macierzyste mają zdol-
ność podziału i przemiany na inny typ 
komórek. Dzięki tej zdolności ciało 
ma możliwość tworzenia nowych 
komórek i regeneracji uszkodzonych 
części ciała, składających się z komó-
rek, które nie mają zdolności podziału 
– wyjaśnił lekarz Martin Beier, ordy-
nator oddziału ortopedycznego.

Dorosłe komórki macierzyste wy-
stępują w szpiku kostnym, łożysku, 
krwi pępowinowej, tkance tłuszczo-
wej. Komórki odpowiednie do prze-
szczepu można pozyskać stosun-
kowo łatwo, pobierając od pacjenta 
tkankę tłuszczową podczas lipo-
sukcji brzucha. Próbka jest natych-
miast odesłana przez kuriera do la-
boratorium w Brnie, gdzie komórki 
macierzyste zostaną przygotowane 
do transplantacji. Zaraz następnego 
dnia wszczepia się je pacjentowi do 
chorego stawu. Ponad 80 proc. osób 
obserwuje poprawę – zwiększa się 
zdolność ruchu, ustępują bóle. – Me-
toda wykorzystuje naturalne zdolno-
ści komórek znajdujących się w ciele 
i nie ma, w odróżnieniu od leków 
przeciwzapalnych, niebezpiecznych 
skutków ubocznych. Nie jest też 
ryzykowna jak operacja zastąpienia 
stawu endoprotezą. Jest odpowied-
nia również dla starszych pacjentów 
– wyjaśnia ordynator. 

Metoda ma tylko jedną wadę: 
koszty nie są pokrywane z powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego. 

 (dc)

Maria Drobisz, nauczycielka
Na naszych festynach zawsze 
jest wesoło i kolorowo. Są one 
również okazją do innej pracy 
z dziećmi. Dzięki takim im-
prezom nie tylko pracujemy 
w ławkach z książkami, ale 
mamy okazję do zabawy czy 
tańca. A co decyduje o suk-
cesie naszego festynu? Na 
pewno mamy fajnych rodzi-
ców, ale ważne są przede wszystkim dzieci, które 
zawsze bardzo się cieszą, gdy ich rodzice przycho-
dzą do szkoły, by obejrzeć przygotowany przez nie 
program. Uśmiechnięci rodzice i dziadkowie to 
dla każdego dziecka z pewnością największa za-
płata. A do tego można u nas zawsze zjeść pyszne 
ciastko czy smaczne mięso. Są także różne zabawy, 
dzięki czemu jest rodzinnie i swojsko.

Beata Bartnicka, organizatorka, 
członkini Macierzy Szkolnej
Na dobrym festynie musi 
być przede wszystkim dużo 
zaangażowanych rodziców, 
musi być także fantastyczny 
program, a do tego potrzeb-
na jest jeszcze dobra muzyka, 
pogoda i sprawna obsługa na 
stoiskach. Wspólnie z mę-
żem to już chyba nasz dzie-
siąty festyn, bo mamy trójkę 
dzieci. Niestety z perspektywy czasu obserwuję, 
że na naszych festynach bawi się coraz mniej lu-
dzi. Kiedy ja chodziłam do szkoły, wydawało mi 
się, że rodzice zostawali na takich zabawach do 
późnych godzin, a nawet do rana. Teraz ludzie 
przychodzą na festyn, obejrzą program przygo-
towany przez dzieci, coś zjedzą, zrobią zakupy 

na stoiskach, poczekają na tombolę i wracają do 
domu.

Irena Zawada, gość festynu
Jaka jest recepta na sukces fe-
stynu? Na pewno potrzebna 
jest pogoda, dobra organi-
zacja i przepiękny program, 
który jest zawsze przygoto-
wywany przez nauczycieli. 
No i fajna zabawa, która dziś 
przed nami. Razem z mężem 
chodziliśmy do tej szkoły, 
dlatego mamy dla niej wielki 
sentyment. Lubimy tutaj przychodzić, ale nie zdra-
dzę, który to już nasz festyn. Z mojego doświad-
czenia wynika jednak, że zawsze potrzeba ludzi 
chętnych do pracy. A jeżeli robią to z sercem, wtedy 
wszystko odbywa się tak, jak powinno. (wik)

ANKIETA

Podczas sobotniej biesiady w Trzyńcu zapytaliśmy jej uczestników o to, jaka jest recepta na udany festyn szkolny. 

W sobotę na boisku szkolnym w Trzyńcu najmłodsi wystąpili w godzinnym programie artystycznym. 

Cuda z włóczki 
i papieru
| s. 3
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FONTANNA 
DO REMONTU
KARWINA (ep) – Na ostatnim po-
siedzeniu radni uchwalili, że remont 
amfi teatru w Parku Boženy Němco-
vej nie będzie w najbliższym czasie 
jedyną inwestycją w popularnym 
wśród mieszkańców i przyjezdnych 
parku. Po zakończeniu remontu kina 
letniego rozpoczną się prace nad za-
bytkową parkową fontanną i okalają-
cych ją terenach przy jednej z głów-
nych ścieżek. Miasto uzyskało na 
ten cel dotację z Unii Europejskiej. 
Oprócz renowacji fontanny robot-
nicy zajmą się położeniem nowych 
chodników, remontem oświetlenia, a 
także umieszczeniem nowych ławek. 

*   *   *

BĘDZIE MINI-ZOO?
FRYDEK-MISTEK (kor) – Or-
ganizacja „Spolek pro faunapark” 
przygotowała projekt urządzenia w 
mieście strefy wypoczynkowej, w 
której zwłaszcza najmłodsi miesz-
kańcy miasta mogliby zobaczyć 
na własne oczy, a nawet pogłaskać 
różne zwierzęta. Ich rodzice lub 
opiekunowie zaś mogliby się w mini
-zoo doskonale zrelaksować. Taki 
kącik zoologiczny mógłby powstać 
w zaniedbanym parku w kompleksie 
byłej dyrekcji fi rmy Slezan. Na reali-
zację projektu jednak przyjdzie jesz-
cze jakiś czas poczekać, bo trzeba 
załatwić sprawy własności terenu. 

*   *   * 

CZYTAJĄCE »BABCIE«
REGION (ep) – Najmłodszym 
pacjentom szpitali wojewódzkich w 
naszym regionie umilać czas będą 
wkrótce czytające „babcie”. Ruszył 
projekt „Počteníčko s babičkou”,w 
ramach którego starsze panie od-
wiedzają oddziały dziecięce szpitali 
i przez godzinę dziennie czytają 
młodym pacjentom książeczki. Na 
razie – w szpitalach w Ostrawie 
i Krnowie, ale wkrótce „babcie” 
zaczną czytać dzieciom także w po-
zostałych szpitalach prowadzonych 
przez województwo, m.in. w Trzyń-
cu, Karwinie i Hawierzowie.

*   *   *

PLAN ROZWOJU
BUKOWIEC (kor) – Włodarze 
wioski szykują strategiczny plan 
rozwoju gminy na lata 2014-2020. 
W związku z tym powstała ankieta 
dla mieszkańców Bukowca, w której 
mają się oni wypowiedzieć m.in. o 
tym, na jakich dziedzinach życia 
powinny skupić się władze gminy, 
jakie projekty mają być priorytetem 
lub co należałoby zmienić w pracy 
Urzędu Gminy. Wypełnioną ankietę 
należy złożyć w UG do czwartku.

Dwa duże projekty inwestycyjne 
zrealizowane w Trzyńcu zostały na-
grodzone w dorocznym konkursie 
Budowla Roku Województwa Mo-
rawsko-Śląskiego. Organizatorami 
konkursu są organizacje branżowe 
architektów i budowniczych oraz 
województwo. Wyniki zostały ogło-
szone w ub. czwartek w Konserwa-
torium Janáčka w Ostrawie. Grand 
Prix otrzymał budynek wielofunk-
cyjny Concept House, wybudowany 
w Ostrawie-Porubie. 

Nagrodę w kategorii budowli 
transportowych i inżynieryjnych 
zdobył podjazd pod torami kolejo-
wymi Via Łyżbice w Trzyńcu, który 

został oddany do użytku w listopa-
dzie ub. roku. – Jestem przekonana, 
że przyznano nam nagrodę m.in. za 
odwagę, z jaką zdecydowaliśmy się 
na tak skomplikowaną inwestycję, 
realizowaną przy pełnym ruchu – 
skomentowała burmistrz Trzyńca, 
Věra Palkovská. 

W kategorii budowli przemy-
słowych nagrodę zdobył obiekt 
wybudowany przez Hutę Trzynie-
cką, służący do nowej technologii 
– wdmuchiwania mielonego węgla 
do pieców hutniczych. Po nagrodę 
pojechał do Ostrawy Radek Ol-
szar, dyrektor inwestycyjny HT. 
To w jego głowie zrodziła się myśl 

wprowadzenia najnowocześniejszej 
technologii produkcji żelaza, któ-
ra została następnie zrealizowana 
kosztem 700 mln koron we współ-
pracy z luksemburską spółką Paul 
Wurth. 

Do regionu trzynieckiego trafi ła 
jeszcze jedna nagroda – w kategorii 
budynków mieszkalnych otrzymały 
ją domy jednorodzinne w Ropicy. 

Konkurs objął patronatem het-
man wojewódzki Miroslav Novák. 
Włodarz przyznał nagrodę nowym 
pawilonom w kompleksie Wyższej 
Szkoły Górniczej – Uniwersytetu 
Technicznego w Ostrawie. 

 (dc)

Najciekawsze budowle

KRÓTKO Jak sprostać współczesnym wyzwaniom?
Początek XXI wieku przynosi istotne zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury, a także w mentalności artystów, twórców, 

a zwłaszcza menedżerów organizacji artystycznych. Jak stawić czoła nowym realiom rynkowym, globalizacji, konkurencji w szeroko 

rozumianej rozrywce? Tego dowiedzieli się uczestnicy warsztatów edukacyjnych doskonalących kompetencje w dziedzinie zarządza-

nia w dziedzinie kultury, jakie w weekend odbyły się w Czeskim Cieszynie.

Zaraz po wakacjach w Karwinie ru-
szą prace nad ogromną inwestycją. 
Rada Regionalna Morawskośląskie, 
która rozdziela w naszym regionie 
europejskie fundusze, właśnie przy-
znała przeszło 80 mln koron dotacji 
na przebudowę miejskiego stadionu 
piłkarskiego w Raju. Obiekt czeka 
na remont od lat. Plany moder-
nizacji stadionu karwińscy radni 
uchwalili już przed pięciu laty, do 
tej pory nie było jednak funduszy 
na tak kosztowną inwestycję. Prace 
pochłoną 200 mln koron, oprócz 
funduszy unijnych miasto skorzysta 
również z innych dotacji.

– Przebudowany stadion pomie-
ści 4862 osoby, czyli o blisko 4 ty-
siące więcej niż do tej pory. Piłkarze 
dostaną odpowiednie zaplecze, a 
kibice wygodę i lepsze usługi. Mia-
sto chce organizować tutaj także 
imprezy kulturalne i inne inicjaty-
wy – wyjaśniła Kateřina Dostálová, 
dyrektorka Rady Regionalnej Mo-
rawskośląskie. Pojemność stadionu 
zwiększy się dzięki postawieniu no-
wego obiektu przy wejściu i przebu-
dowie trybun. 

Prace powinny zakończyć się w 
listopadzie przyszłego roku. Dodaj-
my, że projekt jest częścią Zintegro-

wanego Planu Rozwoju Karwiny, 
na który miastu obiecano dotację 
w wysokości 400 mln koron. Po 
wykorzystaniu dotacji na remont 
stadionu Karwina wyczerpie już 
ostatnie środki z tej puli. – Z tych 
pieniędzy w Karwinie wybudo-
wano już na przykład nowoczesną 
bibliotekę, wyremontowano szkołę 
podstawową Mendelova i park uni-
wersytecki. 

W tej chwili trwa modernizacja 
terenów na osiedlu w Mizerowie, 
remont kościoła św. Marka, kina 
Centrum i miejskiego klubu teniso-
wego – dodała Dostálová.  (ep)

Raj dla piłkarzy i kibiców

Na początek lipca zaplanowano ot-
warcie parku Milady Horákovej w 
centrum Ostrawy, który przechodzi 
właśnie gruntowny remont. Władze 
dzielnicy postanowiły zrobić porzą-
dek w parku, który w ostatnich latach 
służył przede wszystkim jako miejsce 
spotkań narkomanów i bezdomnych. 

Kiedyś w obiekcie przy ulicy 28 
października mieścił się miejski 
cmentarz i krematorium, później 
działał tu park z mini-golfem, jesz-
cze później – amfi teatr z fontanną, 
a od niemal dziesięciu lat zaniedba-
ne i brudne miejsce raczej odstrasza 
mieszkańców, a w nocy jest wręcz 
niebezpieczne się tutaj zapuszczać.  

– Remont już się zaczął. W tej 

chwili naprawiamy betonowe po-
wierzchnie i ogrodzenie. Zajęliśmy 
się także chodnikami i oświetle-
niem, planujemy jeszcze zadbać o 
parkową zieleń. Większą część prac 
wykonują nasze Służby Techniczne 
– poinformowała rzeczniczka dziel-
nicy Morawska Ostrawa i Przywóz, 
Jana Pondělíčková. Jak dodała, „po-
sprzątanie” parku pochłonie oko-
ło 300 tysięcy koron. Największą 
zmianą i jednocześnie atrakcją dla 
zwiedzających, będzie możliwość 
zagrania w mini-golfa – w parku 
znajdzie się 10 torów do gry. Wła-
dze dzielnicy planują na kolejne lata 
dalszą rozbudowę i uatrakcyjnienie 
parku.  (ep)

Parkowe porządki 

Warsztaty przeznaczone dla mene-
dżerów kultury zorganizował cieszyń-
ski Wydział Zamiejscowy Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej wspólnie z Polskim Związkiem 
Kulturalno-Oświatowym w Republice 
Czeskiej w ramach wspólnego projek-
tu „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-
-naukowa »Razem dla pogranicza«”. 
W dwudniowym szkoleniu wzięło 
udział 20 osób z obu stron Olzy. – Te-
maty szkolenia zostały skonstruowane 
przede wszystkim pod kątem potrzeb 
PZKO, mimo to zaprosiliśmy także 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych z 
nami organizacji i instytucji z Jawo-
rzynki, Wisły czy Cieszyna – mówił 
Leszek Richter, uczestnik i zarazem 
organizator przedsięwzięcia. Dla 
uczestników warsztatów codziennie 
przygotowano po trzy bloki zajęć, 
każdy o długości ok. półtorej godziny. 
W sobotę po południu o „marketin-
gu szeptanym w praktyce menedżera 
kultury” mówił słuchaczom Wiesław 
Bełz, dziennikarz, a także praktyk i 
teoretyk marketingu.

– Namawiałem słuchaczy, by za-
wsze robili wstępną analizę, taki szkic 
imprezy. Żeby określali grupę doce-
lową, mocne punkty przedsięwzięcia 
oraz media, które można wykorzystać. 
Bardzo częstym błędem jest bowiem 
nieprzepracowanie projektu na sa-
mym jego początku. Później kładzie 
się to cieniem i odbija negatywnie 
na kolejnych działaniach, które nie 
są celne i przypominają działanie po 
omacku – tłumaczył w rozmowie z 
„Głosem Ludu”.

Wcześniej uczestnicy warsztatów 

wysłuchali wykładu „Zarządzanie 
partnerstwem w projektach kultural-
nych”. – PZKO to organizacja poważ-
na i interesuje nas trwałe, strategiczne 
partnerstwo. Dziś dowiedzieliśmy się 
natomiast, jak budować takie relacje i 
jak dobierać partnerów. A trzeba wie-
dzieć, że stworzenie trwałego part-
nerstwa nie jest wcale rzeczą łatwą 
– tłumaczył Richter.

Organizatorów chwalił Tade-
usz Smugała, prezes Miejscowego 
Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu. 
– Wiadomo, że podczas półtorago-
dzinnego wykładu można jedynie za-

interesować słuchaczy jakąś tematyką 
i dziś raczej niczego się nie nauczymy. 
Mimo to spotkanie jest bardzo poży-
teczne, ponieważ pomaga rozbudzić 
wyobraźnię, no i można posłuchać, 
co robią inni. Po dzisiejszym dniu w 
mojej głowie zrodziły się już dwa po-
mysły – mówił Smugała.

Na jeszcze inny aspekt zwróciła 
uwagę Marta Kmeť, szefowa Cen-
trum Pedagogicznego dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego. 
– Zaciekawiła mnie koncepcja mar-
ketingu szeptanego, który wychodzi z 
klasycznych zasad, ale przystosowany 

został do potrzeb organizacji, które 
nie są nastawione na zysk. Ale dysku-
sja z tego typu specjalistami jest rów-
nie ważna, ponieważ pozwala przeła-
mywać rutynę w działaniu. W każdym 
działaniu potrzebne są nowe pomysły 
i nowe impulsy. A to dzisiejsze szko-
lenie pozwala na spojrzenie na pracę 
naszych instytucji z zewnątrz. Prowa-
dzący krótkimi pytaniami zmuszał do 
refl eksji, co można zmienić i zrobić 
inaczej To bardzo dobrze, bo kiedy 
patrzy się jedynie oczami organizato-
ra, wielu rzeczy można nie zauważyć 
– tłumaczyła. WITOLD KOŻDOŃ

Wiesław Bełz objaśnił zebranym rolę marketingu szeptanego. 

Spotkanie 
z biskupem
Doroczne spotkanie dzieci i mło-
dzieży z całej diecezji ostrawsko-
opawskiej z jej ordynariuszem, ks. 
bp. Františkiem Václavem Lobko-
wiczem odbędzie się w tym roku we 
wtorek 1 lipca. Młodzież przybędzie 
tradycyjnie na Praszywą. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 10.00 w kom-
pleksie Kamienite w Ligocie Górnej 
mszą sprawowaną przez bp. Lob-
kowicza. Po uroczystym otwarciu 
spotkania młodzi katolicy wyruszą 
na szczyt Praszywej. Organizatorzy 
spotkania spodziewają się, że na Pra-
szywą powinno dotrzeć około 1500 
młodych ludzi z całego regionu.
 (kor)
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W sali piotrowickiego Domu 
PZKO można było oglądać najróż-
niejsze hafty, ręcznie szydełkowane 
obrusy, wyroby z papieru, nietypo-
we obrazy z serwetek, choinkę z 
szyszek, a także kwiaty wykonane z 
dziecięcych pończoch. Uwagę zwie-
dzających przyciągały również pięk-
ne lalki, obrazki wykonane drobnym 
krzyżykiem czy zawieszone na ścia-
nie „kucharki” sprzed stu lat.

– Dużo mamy tutaj także cera-
miki, a prace te wykonały dzieci ze 
szkoły w Karwinie – mówiła Wan-
da Fusek, szefowa piotrowickiego 
Klubu Kobiet PZKO, która sama 
zaprezentowała na wystawie obru-
sy wyhaftowane techniką richelieu, 
dziś już rzadko spotykaną.

– To naprawdę bardzo trudna 
technika. Ja nie potrafi ę nią hafto-
wać, jak również wyszywać metodą 
drobnego krzyżyka, ale chciałabym 
się nauczyć. Być może uda się, kiedy 
przejdę na emeryturę – śmiała się 
Jadwiga Karolczyk, prezes Miejsco-
wego Koła PZKO w Piotrowicach 
koło Karwiny.

O aranżację ekspozycji zadbała 
jak zawsze, Barbara Sztuła, a swo-

je prace oprócz niej i Wandy Fusek 
zaprezentowały jeszcze Ewa Sztu-
ła, Wanda Dworok, Ewa Żywczok, 
Anna i Blanka Oslizlok oraz An-

tonia Breza. Na gości czekał także 
pyszny poczęstunek – ciasta, koła-
cze oraz doskonały gulasz przygo-
towany wspólnie przez długoletnie 

członkinie Klubu Kobiet oraz pa-
nie, które w Piotrowicach zwane są 
„młodymi mamami”. 

Wanda Fusek przypomniała 

również, że wystawy robótek ręcz-
nych piotrowicki Klub Kobiet 
PZKO organizuje regularnie co 
dwa lata. – Ostatnią zorganizowa-
łyśmy jednak przed trzema laty, bo 
w zeszłym roku własną ekspozycję 
przygotowały nasze młodsze kole-
żanki. One mają już inne zainte-
resowania i na robótki ręczne nie 
mają ani ochoty, ani czasu – śmiała 
się szefowa Klubu.

W sobotę wystawę odwiedzili 
m.in. działacze i działaczki Koła 
PZKO z Olbrachcic. – Naszym 
zdaniem wszystkie wystawy organi-
zowane przez kluby kobiet PZKO 
są bardzo fajne, dlatego bywamy na 
nich regularnie. Panie mają bardzo 
różne pomysły i na tych ekspozy-
cjach można zobaczyć naprawdę 
ciekawe rzeczy. A w Piotrowicach 
uwagę przyciągają zwłaszcza rze-
czy wykonane z papieru. Bardzo 
interesujące są również wiszące na 
ścianach nietypowe obrazki. Ge-
neralnie podziwiam panie, że stale 
potrafi ą tworzyć nowe rzeczy – mó-
wiła Helena Bubik, prezes Miej-
scowego Koła PZKO w Olbrachci-
cach. (wik)

Cuda z włóczki i papieru
Klub Kobiet Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach koło Karwiny zorganizował w Domu PZKO wystawę robót ręcznych. 

W sobotę i niedzielę obejrzało ją 200 osób.

Wystawę Klubu Kobiet w Piotrowicach k. Karwiny obejrzało w weekend dwieście osób. 

Do 28 czerwca w Galerii „Przysta-
nek Grafi ka” Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie można oglądać wystawę 
grafi k Bronisława Kohuta, znanego 
artysty i drukarza. Z grafi ką artysta 
związał się we wczesnej młodości, 
kiedy to zauroczony drzeworytami 
Pawła Stellera i Jana Wałacha wyje-
chał do Warszawy, by tam zapoznać 
się w Technikum Poligrafi cznym z 
litografi ą. 

Po powrocie podjął pracę jako 
rysownik – litograf w Cieszyńskich 
Zakładach Kartoniarskich. Swoje za-
interesowania skierował też w stronę 
technik wypukłych – drzeworytu i 
linorytu. Związał się z cieszyńskim 
środowiskiem artystycznym i pod 
kierunkiem profesora Pawła Stellera 
dalej poznawał tajniki dawnych tech-

nik grafi cznych. Kolejne doświadcze-
nia zdobył podczas studiów na Wy-
dziale Pedagogiczno-Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego. 

W jego pracach przeważa archi-
tektura Śląska Cieszyńskiego. Obok 
niej na jego grafi kach znajdziemy też 
ciekawych ludzi. Głębokie umiłowa-
nie stron rodzinnych przez artystę, 
upowszechnianie w grafi kach folk-
loru i kultury materialnej Beskidów 
często służą jako ilustracje w wielu 
wydawnictwach, nie tylko okolicz-
nościowych. Jego grafi ki publikuje 
chętnie również prasa. 

Wystawę twórczości grafi cznej 
Bronisława Kohuta oglądać można 
od wtorku do piątku w godz. 10.00-
17.00, a w soboty i niedziele od 
14.00 do 18.00.  (o)

Piękno Śląska Cieszyńskiego

W Kawiarni i Czytelni Avion/Noiva 
w Czeskim Cieszynie można oglądać 
zdjęcia Mariana Palowskiego. Wer-
nisaż wystawy „Cieszyńskie piękne 
chwile”, zorganizowanej przez Zaol-
ziańskie Towarzystwo Fotografi czne, 
odbył się w piątek.
Marian Palowski jest absolwentem 
Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie. W 
2009 r. ukończył medycynę na Uni-
wersytecie im. Palackiego w Oło-
muńcu i obecnie pracuje jako lekarz 
rodzinny. Oprócz fotografi i para się 
również poezją. W fotografi i najbar-
dziej ceni indywidualność i nieza-
leżność, najczęściej fotografuje zaś 
krajobraz śląski. 

– To moja druga wystawa w Avio-
nie. Pierwsza odbyła się w 2011 r. 
– przyznał. – Tym razem moje zdję-
cia przedstawiają krajobraz miejski. 
To nie jest fotografi a społeczna. Fo-
tografi e są raczej pocztówkowe, w 

większości powstały też po polskiej 
stronie granicy, bo Cieszyn jest bar-
dziej fotogeniczny. Kilka wykonałem 
na dawnym cmentarzu żydowskim, 
który – chociaż jest zaniedbany – 
należy do moich najbardziej ulu-
bionych miejsc nad Olzą – mówił w 
piątek Marian Palowski.

W wernisażu jego wystawy, któ-
ry zbiegł się w czasie z inauguracją 
Święta Trzech Braci na moście Przy-
jaźni, wzięło udział wielu pasjonatów 
fotografi i. Jeden z nich, dr Bogusław 
Dziadzia z Uniwersytetu Śląskiego, 
przedstawił zebranym bohatera piąt-
kowego popołudnia.

– Autor wystawy jest lekarzem, 
a zarazem niedoszłym etnologiem, 
który przez rok próbował studiować 
ten kierunek. I ślady etnologii widać 
w jego pracach – mówił Dziadzia. 
– Dzisiejsza wystawa Mariana Pa-
lowskiego poświęcona została Cie-
szynowi. Marian pochodzi z tego 

miasta, ale oglądając jego fotografi e 
możemy się przekonać, że potra-
fi  patrzeć na to miejsce z dystansu. 
Wygląda, jakby przyjechał tutaj na 
wycieczkę i zauroczył się pewny-
mi miejscami. Taka wrażliwość nie 

zdarza się często, bo przecież bardzo 
trudno zachwycać się dobrze znany-
mi przestrzeniami. Zdjęcia Mariana 
Palowskiego z pewnością jednak po-
trafi ą zachwycać. Potrafi ą też wpro-
wadzić w zadumę, chociaż operują 

praktycznie jedynie światłem i cie-
niem – przekonywał Dziadzia.

Marian Siedlaczek, prezes Zaol-
ziańskiego Towarzystwa Fotogra-
fi cznego, w rozmowie z „Głosem 
Ludu” przypomniał, że towarzystwo 
współpracuje z Kawiarnią Avion od 
początku jej działalności. – Co roku 
urządzamy tutaj dwie, trzy kameral-
ne wystawy. Dzisiejsza ekspozycja 
jest pierwszą w tym roku. Kolejną 
planujemy w sierpniu. Poza tym w 
grudniu tradycyjnie urządzimy wy-
stawę podsumowującą nasza cało-
roczną pracę – mówił Siedlaczek.

Wystawę prac Mariana Palow-
skiego w Kawiarni Avion można 
oglądać do 7 sierpnia. Wszystkie za-
prezentowane na niej zdjęcia można 
kupować. Jedno kosztuje 400 ko-
ron. Dochód ze sprzedaży fotografi i 
przeznaczony zostanie na wsparcie 
Domu Pomocy Społecznej „Eden” w 
Czeskim Cieszynie.  (wik)

Zdjęcia do oglądania i kupowania
Galerię „Przystanek Grafi ka” wypełniły linoryty Bronisława Kohuta.
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Te zdjęcia można nie tylko oglądać, ale także kupować. 
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Gwiazdą 
będzie Nazareth
Jedna z legend muzyki hard rocko-
wej, szkocki zespół Nazareth, będzie 
gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu 
rockowego Valašský špalíček, który 
rozpoczyna się jutro w Wałaskim 
Międzyrzeczu. Zespół zagra swoje 
najbardziej znane przeboje, takie jak 
„Love Hurts”, „Hair of the Dog” czy 
„Miss Misery”, w sobotę wieczorem, 
o godz. 20.30.

Nazareth nie jest jedyną gwiazdą 
trzydniowego wałaskiego festiwalu. 
Zagra na nim ze swoją kapelą tak-
że amerykański gitarzysta basowy 
Fernando Saunders, znany ze współ-
pracy m.in. Lou Reedem, Janem 
Hammerem lub Jeff em Beckiem. 
Z innych wykonawców wymieńmy: 
Radůzę, Laco Decziego, Karla Plíha-
la lub irlandzkiej wokalistkę Rebeccę 
Collins. (kor)
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Przez trzy dni trwało nad Olzą 
XXIV Święto Trzech Braci. Jak co 
roku wspólna czesko-polska zabawa 
rozpoczęła się od spotkania na gra-
nicznym moście Przyjaźni, sygnałem 
do biesiady była zaś salwa członków 
cieszyńskiego Bractwa Kurkowego.

Na moście Przyjaźni spotkały się 
dwa kolorowe korowody. Włodarze 
obu miast tradycyjnie wznieśli toast 
lampką szampana i skosztowali cie-
szyńskiego strudla. Następnie przy 
dźwiękach muzyki uczestnicy spot-
kania ruszyli wspólnie na rynek w 
Czeskim Cieszynie, gdzie przedsta-
wiona została legenda o założeniu 
nadolziańskiego grodu przez braci: 
Bolka, Leszka i Cieszka.

Po inscenizacji burmistrzowie 
przekazali symboliczny klucz od 
bram miast głównym organizatorom 

imprezy – szefom ośrodków kultury 
„Strzelnica” i Dom Narodowy. 

Mówili też o świętowaniu i co-
dziennej współpracy obu Cieszynów. 

– Niewielu mieszkańców pamięta, 
jak to święto wyglądało przed wej-
ściem obu naszych państw do Unii 
Europejskiej i Strefy Schengen. Dziś 
ludzie mogą przechodzić przez gra-
nicę i wspólnie się bawić. Co ważne, 
miasto jest teraz dwa razy większe, a 
dzięki tej imprezie nasi mieszkańcy 
mogą dwa razy bardziej się cieszyć 
– przekonywał burmistrz Czeskiego 
Cieszyna, Vit Slovaček.

– Dziś nie ma już problemu z prze-
kraczaniem granic, a Święto Trzech 
Braci to wspólna zabawa obu miast. 
Jak słyszeliśmy burmistrz Czeskiego 
Cieszyna zapraszał na polski rynek, 
a ja zapraszam na czeski. Myślę, że 

jest to wzajemna, doskonała zabawa 
– mówił z kolei Mieczysław Szczu-
rek, burmistrz Cieszyna.

Obaj samorządowcy podkreślali 
znaczenie współpracy, która przy-
nosi wiele korzyści. – Dziś ma ona 
charakter codzienny. Jest już taka 
automatyczna, a wszystko dlate-
go, że oba miasta nie mogą działać 
jedno bez drugiego. Zwyczajnie nie 
mogą nie współpracować i myślę, 
że mieszkańcy widzą wynikające z 
tej współpracy korzyści – mówił Vit 
Slovaček.

Po zakończeniu ofi cjalnej części 
na wielkiej, multimedialnej scenie 
ustawionej przed ratuszem rozpo-
częły się muzyczne koncerty. Mimo 
nie najlepszej pogody zabawa po 
obu stronach Olzy trwała nieprze-
rwanie do niedzielnej nocy.  (wik)
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Za nami Święto Trzech Braci

Uroczystość zorganizowana na cześć 
jubilata była spotkaniem rodziny, 
krewnych, przyjaciół, artystów oraz 
przedstawicieli polskich władz pań-
stwowych i górnosuskich władz sa-
morządowych. Benefi s rozpoczął 
literat Kazimierz Kaszper, który na 
przykładzie życia Bronisława Firli, 
próbował szukać odpowiedzi na py-
tanie, jak żyć. – Myślę, że nasz dzi-
siejszy jubilat rozwiązywał to pytanie 
wielokroć i to tak, że można dzisiaj 
mu tych rozwiązań pozazdrościć i 
pogratulować – powiedział m.in. 
– Zaolzie będzie ci dziękować do koń-
ca swoich dni. Gratuluję ci wszyst-
kich dokonań – mówił Kaszper. 

Z kolei minister Jan Ciechanow-
ski, kierownik Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, 
określił Firlę jako człowieka rene-
sansu i zaolziańskiego Leonardo da 
Vinci. – 90 lat to jest wprawdzie 
wiek, ale jeszcze nie wiek. 90 lat 
służby poświęconej Polakom, na-
rodowi polskiemu, 90 lat wspaniale 
spędzonych, 90 lat nadziei podtrzy-
mywanej również w czasach bardzo 
trudnych – podsumował minister. 
– W polskiej tradycji jest tylko jeden 
prezent, który można dać ofi cerowi 
Wojska Polskiego, weteranowi walk 
o niepodległość Rzeczypospolitej. 
Tym prezentem jest szabla ofi cerska 

– dodał, przekazując ją na ręce jubi-
lata. Jego żonie, Hildzie Firli, która 
nota bene obchodziła właśnie 85. 
urodziny, wręczył natomiast ogrom-
ny bukiet czerwonych róż, przypo-
minając rolę polskich kobiet, które, 
kiedy mężczyźni walczyli, podtrzy-
mywały polskość. Konsul generalna 

RP w Ostrawie, Anna Olszewska, 
wskazała równie inny wymiar życia 
benefi santa – wymiar rodzinny, gra-
tulując mu założenia wspaniałej wie-
lopokoleniowej rodziny.

Ofi cjalne życzenia w imieniu 
wszystkich mieszkańców Suchej 
Górnej oraz członków górnosuskie-

go MK PZKO złożyli jubilatowi 
wójt Jan Lipner oraz prezes Broni-
sław Zyder. 

Protagonista spotkania, posiłkując 
się tekstem Andrzeja Szmilichow-
skiego, odwdzięczył się zebranym 
krótkim wyznaniem prawdy. – Wiek 
osiągnąłem rzec można poważny, a 

ciągle nie mogę się pozbyć myśli, że 
zrobiłem za mało. Mogłem więcej 
i lepiej, ale zaniedbałem, nie przy-
łożyłem się, mieszka we mnie nie-
zręczność, która nie ułatwia życia... 
– mówił, dołączając, już własne, sło-
wa podziękowania. – Za to, że jestem 
taki, jakim jestem, dziękuję moim 
nieżyjącym rodzicom, ukochanej żo-
nie, najbliższej rodzinie, krewnym i 
przyjaciołom, plastykom. Dziękuję 
tym, którzy mnie nie lubią i nienawi-
dzą, bo ci zawsze wyzwalają we mnie 
siły do jeszcze więcej aktywności i 
działalności. Wszystkim za wszystko 
serdeczne Bóg zapłać. 

W dniu swoich urodzin B. Fir-
la nie zapomniał o ofi arach drugiej 
wojny światowej. Wspólnie z ofi -
cjalnymi gośćmi złożył kwiaty pod 
pomnikiem w Parku Bohaterów. 
Sam zaś benefi s był okazją do wielu 
artystycznych doznań. W sali Domu 
Robotniczego została zainstalo-
wana wystawa, będąca przekrojem 
twórczości malarskiej jubilata, Karol 
Suszka i Marek Mokrowiecki poka-
zali spektakl „Grzybobranie”, a tak-
że zaśpiewały dwa zespoły wokalne: 
górnosuski „Chórek” oraz czeskocie-
szyńska „Ta Grupa”, których człon-
kami są syn i córka państwa Hildy i 
Bronisława Firlów.

BEATA SCHÖNWALD 

Uroczysty toast i „Sto lat!”.

Jabłonkowska organizacja Czeskiego Związku Kynologicznego zaprosiła w so-
botę mieszkańców Jabłonkowa i okolicznych miejscowości na pchli targ. Impre-
za odbyła się po raz pierwszy. W małym parku za głównym budynkiem Urzędu 
Miasta można było za „grosze” kupić używane towary i produkty. Sprzedawcy 
oferowali m.in. odzież, zabawki, sprzęt sportowy. Można było zakupić nawet lo-
dówkę, starszy rower górski czy odtwarzacz DVD. Dodajmy, że dochód z imprezy 
zostanie przeznaczony na rzecz jabłonkowskiego schroniska dla psów i działal-
ność kynologicznej organizacji.  (kor)

Jak wygląda ogród zoologiczny 
po zapadnięciu zmroku? Co robią 
zwierzęta wieczorową porą? O tym 
wkrótce będą się mogli przekonać 
odwiedzający ostrawski ogród zoolo-
giczny. Pierwsze wieczorne zwiedza-
nie odbędzie się w najbliższą sobotę 
o godz. 20.00. Później z podobnej 
atrakcji będzie można korzystać w 
każdą sobotę do końca wakacji. 

– W czasie wieczornego spaceru 
po ogrodzie zoologicznym zwiedza-
jący zobaczą, jak wygląda zoo po go-
dzinach otwarcia i przede wszystkim 
będą mogli obserwować zwierzęta, 
które wieczorem i w nocy zachowu-
ją się inaczej niż w dzień – wyjaśnia 
Šárka Kalousková z ostrawskiego 
zoo. – Niektóre zwierzęta są wieczo-
rem bardziej aktywne niż w czasie 

dnia, na przykład drapieżne koty, 
jelenie lub sowy. Natomiast w przy-
padku zwierząt bardziej aktywnych 
za dnia, będzie można obserwować, 
jak układają się do snu. Na przy-
kład pawie, które przez cały dzień 
swobodnie poruszają się po terenie 
zoo, co wieczór wylatują wysoko, by 
umościć się w koronach drzew – tłu-
maczy.  

Zwiedzanie odbywać się będzie po 
godzinach otwarcia, dlatego odwie-
dzającym towarzyszyć będzie prze-
wodnik, który opowie o zwierzętach 
i ich zwyczajach. Wieczorne zwie-
dzanie trwać będzie około trzech 
godzin. Wstęp kosztować będzie tyle 
samo, co w dzień, nie można jednak 
wykorzystać karnetów oraz biletów 
promocyjnych.  (ep)

Czeskocieszyński koncert zespołu Doga.

Pchli targ w Jabłonkowie

90 lat minęło... To żaden wiek
Bronisław Firla, architekt, plastyk, poeta i kombatant, obchodził w niedzielę 90. urodziny. Dla uczczenia tego wydarzenia w Domu Robotniczym w Suchej Górnej 

odbył się benefi s, który objęły patronatem: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Konsulat Generalny RP w Ostrawie oraz Urząd Gminny 

w Suchej Górnej.
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Jego godzinna prelekcja dotyczyła 
kultury Indian obu Ameryk. Dwu-
dziestka maluchów zebrana przed 
południem w odnowionej sali kon-
ferencyjnej przy ul Bożka 16 w 
Czeskim Cieszynie dowiedziała się 
m.in., skąd wzięła się nazwa „In-
dianie”, z ilu piór składa się pióro-
pusz indiański, dlaczego Indianie 
palili fajki i dlaczego czcili żółwia. 
Dzieci usłyszały też indiański mit 
o stworzeniu świata, zobaczyły po-
nadto indiańską broń, instrumenty 
muzyczne, a także przedmioty co-
dziennego użytku. Mali słuchacze 
grali na okarynie i tradycyjnych 
grzechotkach, przymierzali wspa-
niały indiański pióropusz oraz daw-
ne napierśniki.

– Ważne jest, że wszystkie przed-
mioty są autentyczne. To pamiątki 
przywiezione przeze mnie z Ame-
ryki Północnej i Południowej, ale 
także z Australii, Azji i Afryki. W 
czasie ponad siedemdziesięciu po-
dróży objechałem bowiem wszyst-
kie kontynenty zamieszkane przez 
człowieka – mówił Łukasz Wrób-
lewski.

Dodał, że uniwersytet dziecięcy to 
kolejny pomysł, który zrodził się we 
współpracy z Polskim Związkiem 
Kulturalno-Oświatowym. – Wyższa 
Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górni-
czej wspólnie z PZKO organizuje 
już wykłady Międzygeneracyjnego 
Uniwersytetu Regionalnego, dlate-
go razem z prezesem PZKO Janem 
Ryłką stwierdziliśmy, dlaczego nie 
zorganizować także zajęć dla dzie-

ci – mówił Wróblewski, przypomi-
nając jednocześnie, że Cieszyński 
Uniwersytet Dziecięcy od trzech 
sezonów z powodzeniem dzia-
ła już po polskiej stronie granicy. 
– Na wszystkie warsztaty i wykłady 
uczęszcza tam prawie 150 małych 

studentów, dlatego pomyśleliśmy, że 
warto przenieść ten projekt również 
na Zaolzie – tłumaczył.

Stanisław Gawlik, szefujący 
obecnie Międzygeneracyjnemu 
Uniwersytetowi Regionalnemu 
PZKO przyznał zaś, że temat in-

auguracyjnego wykładu nie został 
wybrany przypadkowo. – Zbliżają 
się wakacje, a Indianie kojarzą się 
przecież z latem i wakacjami. Inter-
aktywne wykłady dla najmłodszych 
to poszerzenie naszej oferty, ponie-
waż chcemy przyciągać także dzieci 

i młodzież. Dzisiaj zorganizowa-
liśmy spotkanie w Czeskim Cie-
szynie, ale po wakacjach zawitamy 
do szkół w Karwinie, Jabłonkowie, 
Wędryni, czy Bystrzycy – stwierdził 
Gawlik.

WITOLD KOŻDOŃ

Unijna 
dotacja na... 
rower?
Mieszkańcy regionu morawsko-ślą-
skiego od czerwca do września bie-
żącego roku będą mogli co tydzień 
wziąć udział w konkursie o dotacje 
europejskie, które z 85 proc. pokryją 
koszty zakupu jak najbardziej prak-
tycznych towarów. Chociażby samo-
chodu, roweru, przyborów szkolnych, 
książek lub weekendowej wycieczki 
dla całej rodziny. Organizatorem 
konkursu jest Rada Regionalna Mo-
rawskośląskie.

– Idea jest prosta – usłyszeliśmy 
w Radzie. – Unia Europejska dofi -
nansowała w regionie budowę ponad 
100 kilometrów ścieżek rowerowych. 
Dlaczegóż więc mieszkańcy woje-
wództwa nie mogliby uzyskać dotacji 
na zakup roweru i korzystać z nie-
go do woli na tych ścieżkach? Unia 
przyznała pieniądze na zakup nowo-
czesnego sprzętu dla szkół, możecie 
dostać dotację na zakup dla swoich 
dzieci przyborów szkolnych. Według 
tego klucza przez szesnaście tygodni, 
od 18 czerwca aż do końca września, 
mieszkańcy województwa będą mogli 
zagrać w konkursie o dotacje unijne.

Co tydzień, zawsze w środę, do-
tację na pokrycie 85 proc. kosztów 
na wytypowane przez siebie towary 
lub usługi mogą wygrać cztery osoby. 
Więcej informacji można zdobyć na 
stronie internetowej: http://velkahra.
nejkacka.eu. (kor)

Dokończenie ze str. 1
W tym roku pomyślano tam też o 
zgoła nowych atrakcjach. Dzieci mo-
gły wypróbować jazdę na segwayu, 
pomalować twarz, własnoręcznie wy-
produkować skórzaną bransoletkę. 

Na każdym festynie jest bogata 
oferta kulinarna. To dzięki niej oraz 
sprzedanym biletom (lub dowolnym 
darom fi nansowym składanym przy 
wejściu), a także dzięki darom dekla-
rowanym przez rodziców już przed 
festynem imprezy te przynoszą Ko-
łom Macierzy niemały dochód. 

– Na naszym festynie w Parku 
PZKO bawiło się w sobotę, nie licząc 
uczniów, ok. 600 osób – powiedział 
„Głosowi Ludu” Leszek Czernek, 

prezes Koła Macierzy Szkolnej przy 
PSP im. Stanisława Hadyny w By-
strzycy. Nie chce zdradzać konkret-
nej kwoty, którą udało się zarobić do 
kasy Macierzy, lecz mówi, że będzie 
to „dość pokaźna suma”. – Festyn to 
bez wątpienia nasza największa im-
preza dochodowa – przyznał. Zaro-
bione fundusze zostaną przekazane 
na wsparcie fi nansowe działających 
w szkole zespołów i chórów, wyjaz-
dy uczniów na konkursy, na zabawki 
dla przedszkola, na fundusz socjal-
ny, dzięki któremu również dzieci 
z biedniejszych rodzin mogą brać 
udział na przykład w kursach nar-
ciarskich. – Pomagamy też fi nansowo 
harcerzom, kupujemy im mundurki, 

a ci z kolei nam pomagają przy ob-
słudze niektórych atrakcji na festynie 
– zdradza Czernek mechanizm wza-
jemnej pomocy.

Na podobne cele przeznacza zysk 
z festynu i innych imprez dochodo-
wych (głównie balu) również Koło 
Macierzy Szkolnej przy PSP w Su-
chej Górnej. – W tym roku najwięcej 
pieniędzy przekazujemy na wycieczki 
szkolne. Częściowo opłacamy ucz-
niom kursy narciarskie, zgrupowania 
przez Zjazdem Gwiaździstym, ucz-
niom klasy dziewiątej dofi nansowu-
jemy wieczorek pożegnalny, przezna-
czamy fundusze na zakup nagród dla 
najlepszych uczniów, które wręczane 
są na końcu roku szkolnego – wyli-

czyła Katarzyna Gałuszka, skarbnik 
Koła Macierzy Szkolnej. 

Festyny szkolne – czasem zwane 
też piknikami rodzinnymi – organi-
zowane są również po drugiej stronie 
Olzy. W ostatnią sobotę Piknik Ro-
dzinny zorganizowała m.in. Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrow-
skiej w Jaworzu. – Za zebrane pienią-
dze ze sprzedaży zabawek, smakoły-
ków i loterii fantowej chcemy zakupić 
pomoce naukowe oraz wyposażenie 
sal lekcyjnych – informowali organi-
zatorzy. Również w Polsce organiza-
torami festynów szkolnych są dyrek-
cje szkół oraz rodzice. 

WITOLD KOŻDOŃ
DANUTA CHLUP

Na mapie śląskiego szlaku zabytków 
techniki nie brakuje Muzeum Dru-
karstwa w Cieszynie. Dzień otwarty, 
zabawy dla najmłodszych i młodzie-
ży, fabularna gra miejska LARP oraz 
zwiedzanie cieszyńskiego teatru i jego 
tajemniczej maszynerii – to wszystko 
w dużym skrócie czekało na uczestni-
ków tegorocznej Industriady w Cie-
szynie, która odbyła się w sobotę.

– Chcemy pokazać, ile fantazji 
trzeba było, żeby powstały tego typu 
urządzenia i maszyny. Ile ci ludzie 
musieli mieć w sobie tej fantazji, żeby 
można było skonstruować tak skom-
plikowane, a równocześnie proste 

urządzenia. Proszę pamiętać, że wte-
dy, kiedy konstruowano i tworzono te 
urządzenia, nie było komputerów  – 
mówił Karol Franek z Muzeum Dru-
karstwa w Cieszynie.

Spacerujący w godzinach od 10.00 
do 17.00 mogli na własne oczy zoba-
czyć, jak wyglądają różne maszyny i 
urządzenia, które kiedyś były wyko-
rzystywane między innymi do druku. 
Na Industriadzie w Cieszynie nie 
brakowało również najmłodszych.   
– Jesteśmy jedynym takim Muzeum 
Drukarstwa w Polsce, gdzie możemy 
obejrzeć nie tylko eksponat, ale rów-
nież zobaczyć, jak on funkcjonował, 

po co był w drukarni. To przyciąga 
ludzi w każdym wieku  – tłumaczył 
Karol Franek.

W ramach Industriady można było 
również wybrać się na wycieczkę do 
Izby Cieszyńskich Mistrzów na Sta-
rym Targu oraz do cieszyńskiego tea-
tru, by zobaczyć, jak działa tajemnicza 
maszyneria oraz posłuchać zaskaku-
jących plotek i anegdot o zdarzeniach, 
które miały miejsce w czasie trwania 
spektakli teatralnych. Tegoroczna 
Industriada z fantazją przyciągnęła 
również wszystkich fanów gier. Po 
raz pierwszy w Cieszynie zorgani-
zowano w tym roku podczas Indu-

striady fabularną grę miejską LARP. 
Celem zabawy było prowadzenie 
przez uczestników śledztwa, by roz-
wiązać dany problem, bądź odszukać 
konkretną rzecz.  – Ta gra miejska, 
którą przygotowaliśmy, ma dużo cech 
Larpa. Taka aktywność polega na 
wcielaniu się w pewną rolę tak, jak w 
teatrze, natomiast scenariusz piszemy 
tak naprawdę my. To my tworzymy 
historię. Możemy się wcielić w róż-
ne postacie, jak na przykład: rycerza, 
człowieka z przyszłości  albo po pro-
stu w Duńczyka – tłumaczył Szymon 
Boruta ze Stowarzyszenia Liveform. 

 (ox.pl)

Dr inż. Łukasz Wróblewski prezentował najmłodszym różne przedmioty związane z kulturą Indian.

Drugi CUD nad Olzą...
W sobotę w Czeskim Cieszynie zainaugurował działalność Cieszyński Uniwersytet Dziecięcy. Interaktywną pogadankę połączoną z warsztatami pt. „Kolorowy świat 
Indian” wygłosił dr inż. Łukasz Wróblewski, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a prywatnie podróżnik, 
muzyk i kolekcjoner. 

Pieniądze, które wrócą do uczniów

Industriada z fantazją

Mali żacy 
nad Olzą

Cieszyński Uniwersytet Dzieci 
działa nad Olzą od trzech lat. 7 
czerwca dla ponad 130 młodych 
studentów zakończył się jego ko-
lejny sezon. Dzieci odebrały gra-
tulacje od dziekana Wydziału Za-
miejscowego w Cieszynie Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej, burmistrza Cieszyna oraz 
starosty Powiatu Cieszyńskiego, 
a następnie otrzymały dyplomy 
ukończenia CUD-u. 

W minionym roku „akademi-
ckim” odbyło się 10 wykładów, 
pięć warsztatów, konkurs na kart-
kę świąteczną oraz spotkanie dla 
rodziców. Finałowy wykład trze-
ciej edycji Cieszyńskiego Uni-
wersytetu Dzieci – Skarby spod 
naszych stóp, czyli co Indiana 
Jones mógłby znaleźć w Cieszy-
nie – przygotowała w auli Zespo-
łu Szkół Technicznych przy ul. 
Frysztackiej w Cieszynie archeo-
log Małgorzata Piwko.  (wik)
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6.00 Opole 2009 na bis 6.50 Polo-
nia w Komie 6.55 Słownik polsko@
polski, talk-show prof. Jana Miodka 
7.25 Sześć milionów sekund 8.00 Py-
tanie na śniadanie 11.10 Polonia 24 
11.40 Dwie strony medalu (s.) 12.05 
Bulionerzy 12.35 Wiadomości 12.50 
Londyńczycy (s.) 13.50 Sprawiedliwi 
14.50 Gala XIV Festiwalu Dwa Te-
atry Sopot 2014 15.40 Smaki polskie 
- Galaretka z cielęcych nóżek 16.00 
Złotopolscy (s.) 16.30 Flesz historii 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.45 Łamigłówka - Pisarze polscy 
17.55 Bulionerzy 18.25 Encyklopedia 
II wojny światowej 18.55 Czas honoru 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.50 Nowa (s.) 21.45 Polonia w Ko-
mie 22.00 Polonia 24 22.45 Sfora 0.45 
Dwie strony medalu (s.). 

ŚRODA 18 czerwca
 

6.00 Benefi s - Romuald Lipko 6.55 
Polonia w Komie 7.05 Ex Libris 7.25 
Tylko Kaśka 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.40 Dwie strony 
medalu (s.) 12.05 Bulionerzy 12.35 
Wiadomości 12.50 Na sygnale (s.) 
13.50 Studio Wschód 14.25 Okrasa 
łamie przepisy - Różne smaki wie-
przowiny z grilla 14.55 Benefi s - Ro-
muald Lipko 16.00 Złotopolscy (s.) 
16.30 Wilnoteka 16.55 Dwie strony 
medalu (s.) 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpres 17.55 Bulionerzy 
18.25 Encyklopedia II wojny świa-
towej - Narodziny wojny - Luftwaff e 
18.55 Czas honoru 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.50 Przystań (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 
24 22.45 Ofi cer (s.) 0.45 Dwie strony 
medalu (s.). 

CZWARTEK 19 czerwca

6.05 Czarodzieje - piosenki Agniesz-
ki Osieckiej 6.50 Polonia w Komie 
7.00 Amangarij 7.25 Szaleństwo Maj-
ki Skowron 8.00 Smak tradycji - Od 
Zielonych Świątek do Bożego Cia-
ła 8.25 Polonia 24 9.05 Dwie strony 
medalu (s.) 9.30 Bulionerzy (s.) 10.00 
Uroczystość Bożego Ciała z Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach 13.10 M jak miłość (s.) 
14.10 Przystań (s.) 15.05 Za zasługi 
dla Polski i Polaków poza granicami 
kraju - Koncert Galowy 16.00 Złoto-
polscy (s.) 16.25 Smak tradycji - Od 
Zielonych Świątek do Bożego Ciała 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.55 Bulionerzy 18.25 Encyklopedia 
II wojny światowej - Narodziny woj-
ny - polityka 18.55 Czas honoru 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.55 
Komisarz Alex (s.) 21.45 Polonia w 
Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Glina 
(s.) 23.35 Te Deum Laudamus - Po-
lonia Świata Janowi Pawłowi II 0.45 
Dwie strony medalu (s.). 

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 16. 6. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 24
Hawierzów 18
Karwina 22
Orłowa 18
Trzyniec 17
Wierzniowice 16
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Wakacje z Jedynką - iCarly (s.) 
9.30 Wakacje z Jedynką - Awantura 
o Basię (s.) 10.10 Gala XIV Festi-
walu Dwa Teatry Sopot 2014 11.10 
Druga szansa 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.25 Pakujemy 
- Karton, naturalnie! 12.50 Natu-
ra w Jedynce - Wielkie migracje - 
Urodzeni wędrowcy 13.55 Wszyst-
ko przed nami 15.00 Wiadomości 
15.30 Klan (s.) 16.00 MacGyver (s.) 
17.00 Teleexpress 17.30 Dom nad 
rozlewiskiem (s.) 18.30 Siła wyższa 
19.30 Wiadomości 20.10 Piąty Sta-
dion (s.) 20.15 Studio Plaża 20.25 
Mundial 2014 - studio: Brazylia - 
Meksyk 23.25 Mundial 2014 - skró-
ty meczów 23.35 W garniturach (s.) 
0.30 MacGyver (s.). 

TVP 2 
6.00 Mikołajek 6.35 Męczennicy 
Ducha 7.00 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.15 Barwy 
szczęścia (s.) 11.50 Na dobre i na 
złe (s.) 12.50 Familiada (teleturniej) 
13.30 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Rozum 14.05 Baron24 
(s.) 14.35 Rodzinka.pl (s.) 15.45 Pa-
norama 16.25 Mundial 2014 - skrót: 
Niemcy - Portugalia, Iran - Nigeria, 
Ghana - USA 17.25 Mundial 2014 - 
studio: Belgia - Algieria 20.20 Mia-
sto nadziei 22.00 Zabójcze umysły 
23.30 Piąty Stadion (s.) 23.35 Mun-
dial 2014 - studio: Rosja - Korea Płd. 
2.25 Kamień na kamieniu. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Co niesie dzień 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Raport z Polski 8.30 Dzika Polska 
- Skrzydlate zaloty 9.00 Co niesie 
dzień 9.30 Co u nas? 9.35 Złote łany 
(s.) 10.10 To miejsce ma duszę 10.25 
Co u nas? 10.35 Przystanek Ziemia 
11.10 Na podobieństwo Jacka 12.20 
Zaproszenie - Od Rzeszowa szlak 
nas wiódł 12.55 Agrobiznes 13.25 
Antenowe remanenty - Przechowal-
nia - Jaromir Nohavica 14.25 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 14.35 
Fatima i świat 15.45 To miejsce ma 
duszę 16.00 Raport z Polski 16.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.35 Sprawa na dziś 17.10 Repor-
taż 17.30 Aktualności Flesz 17.40 
Kronika Miasta 17.55 Ekosonda 
18.30 Aktualności 20.05 Ślązaków 
portret własny - Bernard Krawczyk 
20.25 Wieś w odnowie 20.40 Co, 
gdzie, kiedy? 20.55 Gramy dla Was 
21.00 Echa dnia 22.00 Aktualności 
Wieczorne 22.40 Raport z Polski 
23.10 Fatima i świat 0.10 Everyday 
English 0.25 Ahora espanol - nauka 
języka hiszpańskiego. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.20 Świat według Kiepskich (s.) 
9.00 Malanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
(s.) 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pie-
lęgniarki (s.) 13.00 Trudne spra-
wy 14.00 Miodowe lata (s.) 14.45 
Dzień, który zmienił moje życie (s.) 
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwen-
cja (mag.) 16.45 Dlaczego ja? 17.45 
Trudne sprawy 18.50 Wydarzenia 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.05 Biblia (fi lm USA) 22.00 Nie-
uchwytny (fi lm USA) 0.05 Joshua 
(fi lm USA). 

TVC 1 

5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o 
gotowaniu 9.00 Córki McLeoda 
(s.) 9.45 Hercules Poirot (s.) 11.15 
Reporterzy TVC 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.20 
Pr. rozrywkowy 14.50 Obiektyw 
15.20 Pogotowie kulinarne 15.45 
Niegasnące gwiazdy 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne, 
prognoza pogody 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Przygo-
dy kryminalistyki (s.) 21.50 Opo-
wiadania fi lmowe 23.00 Kontrude-
rzenie (s.) 23.50 Tajniacy (s.) 0.40 
AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Ren - od źródła 
do ujścia 9.45 Wyprawa Tara Oce-
ans 10.40 Czeskie ślady na brzegu 
legendarnego jeziora Titicaca 11.30 
Nie poddawaj się 12.25 Broń spe-
cjalna 13.20 Katastrofy lotnicze 
14.05 Przygody nauki i techniki 
14.50 Średniowiecze 15.45 Łowcy 
bomb 16.35 Techniczne cuda świa-
ta: Olbrzymie teleskopy 17.30 Tak, 
panie ministrze (s.) 18.00 Kosmos: 
Koniec Ziemi 18.45 Wieczoryn-
ka 19.00 Bracia i siostry (s.) 19.40 
Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Broń specjalna 20.55 Katastrofy lot-
nicze 21.45 Powrót do domu (fi lm) 
23.10 Siostra Jackie (s.) 23.35 lol :-) 
0.00 Babel. 

NOVA 

5.59 Śniadanie z TV Nova 9.20 
Ulica (s.) 10.15 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 11.20 Krok za krokiem 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Sue Th omas 
(s.) 13.20 Bez śladu (s.) 14.20 Pra-
wo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.35 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.30 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.40 Weekend 22.30 
Impersonalni (s.) 23.20 Lekarz ma-
fi i (s.) 0.15 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napi-
sała: morderstwo (s.) 9.50 Policja 
Hamburg (s.) 10.50 Julie Lescaut 
(s.) 13.05 Obwód Wolff a (s.) 14.10 
Siska (s.) 15.25 Partnerki (s.) 16.25 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 18.00 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 VIP wia-
domości 20.15 Młode wino (fi lm) 
22.25 Kulinarny reality-show 23.40 
Zabójcze umysły (s.) 0.35 Zaprzy-
siężeni (s.) 1.30 Hawaii 5-0 (s.). 

ŚRODA 18 czerwca
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Wakacje z Jedynką - iCarly (s.) 
9.30 Wakacje z Jedynką - Awantura 
o Basię (s.) 10.10 Odyseja złomowa 
11.10 Druga szansa 12.00 Wia-
domości 12.05 Agrobiznes 12.25 
Magazyn Rolniczy - Wieprzowina 
wysokiej jakości 12.45 Natura w 
Jedynce - Wielkie migracje 13.50 
Wszystko przed nami (s.) 15.00 
Wiadomości 15.15 Polskie Waka-
cje - Na jeziorach 15.30 Klan (s.) 
15.55 MacGyver (s.) 17.00 Teleex-
press 17.30 Dom nad rozlewiskiem 
(s.) 18.30 Siła wyższa (s.) 19.30 
Wiadomości 20.10 Piąty Stadion 
20.15 Studio Plaża 20.25 Mundial 
2014 - studio: Hiszpania - Chile 
23.25 Mundial 2014 - skróty me-
czów 23.35 Mundial 2014 - studio: 
Kamerun - Chorwacja 2.25 W gar-
niturach (s.). 

TVP 2 

6.00 Mikołajek (s.) 6.30 Kielce - 
miasto pamięci 7.00 M jak miłość 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 
Barwy szczęścia (s.) 11.35 Na dobre 
i na złe (s.) 12.35 Familiada (tele-
turniej) 13.10 Na sygnale (s.) 13.40 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Znachor 14.20 Szkoła życia 
(s.) 15.05 Rodzinka.pl (s.) 15.45 Pa-
norama 16.25 Mundial 2014 - skrót: 
Belgia - Algieria, Brazylia - Meksyk, 
Rosja - Korea Płd. 17.25 Mundial 
2014 - studio: Australia - Holandia 
20.25 Kino relaks - Odkąd cię nie 
ma 22.05 Na sygnale (s.) 23.05 Dr 
House (s.) 0.45 Piąty Stadion (s.) 
0.55 Moja Ameryka. 

TV KATOWICE 

6.30 Echa dnia 7.00 Co niesie dzień 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Raport z Polski 8.30 Dzika Polska 
- Zakochani w Puszczy 9.00 Co 
niesie dzień 9.30 Co u nas? 9.35 
Złote łany 10.10 To wszystko od 
Pana Boga 10.25 Co u nas? 10.35 
Dwa żywioły 10.45 Misja. Integra-
cja 11.10 Szklane Domy Pani Zosi 
12.20 Fascynujące Śląskie - Henryk 
Konwiński 12.40 Skandia reportaż I 
12.55 Agrobiznes 13.25 Irena do... 
Benefi s Ireny Kwiatkowskiej 14.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
14.35 Fatima i świat 15.25 Rusz 
się człowieku 15.45 To wszystko od 
Pana Boga 16.00 Raport z Polski 
16.25 Dziennik regionów - tema-
ty dnia 16.35 Sprawa na dziś 17.05 
Rok w ogrodzie 17.30 Aktualności 
Flesz 17.35 Co, gdzie, kiedy? 17.50 
Magazyn Reporterów TVP Katowi-
ce 18.15 Kronika Miasta 18.30 Ak-
tualności 18.50 Gość Aktualności 
20.05 Śląskie na 20.30 Cud zdrowia 
21.00 Echa dnia 22.00 Aktualności 
Wieczorne 22.40 Raport z Polski 
23.10 Fatima i świat 0.10 Everyday 
English (s.) 0.25 Ahora espanol - 
nauka języka hiszpańskiego 0.45 
Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.15 Świat według Kiepskich (s.) 
9.00 Malanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
(s.) 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pie-
lęgniarki (s.) 13.00 Trudne spra-
wy 14.00 Miodowe lata (s.) 14.45 
Dzień, który zmienił moje życie (s.) 
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwen-
cja (mag.) 16.45 Dlaczego ja? 17.45 
Trudne sprawy 18.50 Wydarzenia 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.35 Kac Wawa (komedia polska) 
22.35 Szkoła uwodzenia II (fi lm 
USA) 0.30 Surfer z Nicei (komedia 
franc.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 
9.45 Łopatologicznie 10.35 168 go-
dzin 11.05 Przygody kryminalistyki 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszyst-
ko o gotowaniu 14.20 Zawodowcy 
(s.) 15.10 Pogotowie kulinarne 15.35 
Niegasnące gwiazdy 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne, 
prognoza pogody 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 List do ciebie 21.00 Duży za-
kład o małe piwo (fi lm) 22.35 Ana-
tomia prawdy (s.) 23.20 Pr. rozryw-
kowy 0.25 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 Inwazja 1944 10.45 Po czesku 
10.55 Nasza wieś 11.25 Ta nasza ka-
pela 11.50 Chcesz je? 12.00 Maga-
zyn chrześcijański 12.25 Folklorika 
12.50 Nauczyciele narodu 13.20 Eu-
ropa dziś 13.50 Stalkerzy wśród nas 
14.35 Poszukiwania świętego Graala 
15.25 Królestwo natury 15.55 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 16.20 
Wyprawa Tara Oceans 17.15 Tak, 
panie ministrze (s.) 17.50 Wyspy 
Christiana Karembeu: Haida Gwaii 
18.45 Wieczorynka 19.00 Bracia i 
siostry (s.) 19.40 Spostrzeżenia z za-
granicy 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Moje ostatnie 150 000 
papierosów 21.00 Podróż po Szuma-
dii 21.25 Trabantem przez Amerykę 
Południową 21.55 Luther (s.) 22.50 
Martwy wśród żywych (fi lm) 0.15 
Giuseppe Garibaldi - zatonięcie 
włoskiego pancernika. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.10 
Ulica (s.) 10.05 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.25 Krok za 
krokiem (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Sue Th omas (s.) 
13.20 Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i 
porządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 
15.15 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.30 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Głos 23.35 Szybcy i martwi 
(fi lm) 2.05 Breaking Bad (s.). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napi-
sała: morderstwo (s.) 9.55 Policja 
Hamburg (s.) 10.55 Julie Lescaut 
(s.) 13.05 Obwód Wolff a (s.) 14.10 
Siska (s.) 15.25 Partnerki (s.) 16.25 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 18.00 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 VIP wia-
domości 20.15 Dom towarowy (s.) 
21.30 Oczami Josefa Klímy 22.20 
Peepshowbazar 23.35 Hawaii 5-0 
(s.) 0.35 Vegas (s.).

TV POLONIA 

ODKĄD CIĘ NIE MA
Komedia romantyczna, USA 1998
TVP 2, środa 18 czerwca 2014, 
godz. 20.25
Reżyseria: David Schwimmer
Wykonawcy: Philip Rayburn 
Smith, Joey Slotnick, Joy Grego-
ry, Laura Eason, Heidi Stillman, 
Th om Cox, David Catlin

W chicagowskim hotelu odby-
wa się zjazd absolwentów 

liceum z 1987 r. Pediatrze Ke-
vinowi MacEldowneyowi towa-
rzyszą żona i gej Zane. Kevin jest 
niechętny spotkaniu z kolegami, 
gdyż ma przykre wspomnienia z 
zakończenia szkoły. Na zjeździe 
pojawiają się przyjaciółki: liczą-
ca na odświeżenie znajomości z 
dawną sympatią, Zane’em, Electra 
i Holly. Są też pewna siebie Maria 
i śliczna Grace, zdradzająca oznaki 
niezrównoważenia psychicznego. 
Podczas spotkania dochodzą do 
głosu wzajemne pretensje, padają 
oskarżenia, mają miejsce wybuchy 
zazdrości i gniewu.
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – LIGOTKA 
KAMERALNA: Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký (17, godz. 10.00);
GRÓDEK: Długi, Szeroki i By-
strooki (18, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Khumba (17, 18, godz. 15.30); Gra-
ce (17, 18, godz. 17.45); Wszystkie 
dróżki wiodą do grobu (17, 18, godz. 
20.00); Fanny i Alexander (18, godz. 
18.00); KARWINA – Centrum: 
X-men (17, godz. 17.30); Godzilla 
(17, godz. 20.00); Inna kobieta (18, 
godz. 20.00); TRZYNIEC – Kos-
mos: Godzilla (17, 18, godz. 17.30); 
Piękna i bestia (17, 18, godz. 20.00); 
JABŁONKÓW: Wszytkie moje 
dzieci (18, godz. 17.00, 19.30); CIE-
SZYN – Piast: Powstanie Warszaw-
skie (17, 18, godz. 18.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
GRÓDEK – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na smażenie jajecznicy w 
środę 18. 6. od godz. 16.00 do ogro-
du koło Domu PZKO. Prosimy 
przynieść jajka i słoninę.
HAWIERZÓW-MIASTO – 
Klub Emerytów zaprasza na spot-
kanie klubowe 19. 6. o godz. 15.00 
do świetlicy przy ulicy Horymira 
1511/9.
PTTS „BŚ” – Informuje, że od-
jazd na wycieczkę w Tatry 20. 6. 
jest z Karwiny o godz. 5.00, z Cz. 
Cieszyna o godz. 5.20, z Trzyńca o 
godz. 5.35, następnie przystanki w 
odstępach 5-minut. Informacje o 
ewent. zmianach programu na www.
info-beskidslaski.cz lub 608 620 424. 

Uczestnicy muszą mieć wykupione 
ubezpieczenie, a uczestnicy wyjścia 
na Gerlach dodatkowo obowiązko-
wy ekwipunek.
STOWARZYSZENIE ELEK-
TROTECHNIKÓW POL-
SKICH W RC – Zaprasza w piątek 
20. 6. o godz. 16.00 na spotkanie 
członkowskie, które odbędzie się w 
Cz. Cieszynie, Dvořáka 2 w siedzibie 
fi rmy Emtest.

OFERTA PRACY
MENEDŻERKA PROJEK-
TÓW, praca w internetowej agen-
cji tłumaczeń, znajomość polskiego 
języka jest niezbędna. Na początku 
praca przez 2 tygodnie w miesiącu, 
możliwa również na część etatu. Wy-
nagrodzenie: 16 000-25 000 kc za 2 
tygodnie pracy. Więcej informacji na: 
www.mojepolstina.cz/prace.php albo 
pod nr. telefonu 603 440 905.  GL-337

OFERTY
ETERNITOVÉ STŘECHY – 
ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 
šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let. www.stresnirekon-
strukce.cz, tel. 775 524 815. GL-282

ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel. 
604 192 092.  GL-292

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-308

KONCERTY
CHÓRY „TRALLALA I TRAL-
LALINKI” – Zapraszają na koncert 
połączony z projekcją multimedial-
ną, który odbędzie się dziś, 17. 6., o 
godzinie 17.30 w kościele czesko-
braterskim przy ulicy Frydeckiej w 
Czeskim Cieszynie. Dyryguje Beata 
Brzóska, akompaniują Andrzej Mo-
lin oraz Halina Pribula.
POLSKI ZESPÓŁ ŚPIEWA-
CZY „HUTNIK” – Zaprasza 

w sobotę 21. 6. o godz. 18.00 na 
Koncert Jubileuszowy 60-lecia pra-
cy artystycznej. Uroczysty koncert 
odbędzie się w sali teatralnej trzy-
nieckiego Domu Kultury „Trisia”. 
Z chórem--jubilatem pod dyrekcją 
Cezarego Drzewieckiego z akompa-
niamentem Beaty Drzewieckiej wy-
stąpi Trzyniecka Orkiestra Kameral-
na pod batutą Aleny Kostkovej. W 
foyer teatru będzie można obejrzeć 
wystawę okolicznościową oraz nabyć 
nową publikację zespołu. Zaprasza-
my wszystkich sympatyków muzyki 
chóralnej i kameralnej.

WYSTAWY
CZYTELNIA I KAWIARNIA 
„NOIVA”, Główna 2061, Cz. Cie-
szyn: Zaolziańskie Towarzystwo 
Fotografi czne zaprasza na wystawę 
Mariana Palowskiego pt. „Cieszyń-

skie piękne chwile”. Czynna do 7. 8., 
po-pt: 9.00-18.00, so: godz. 13.00-
18.00.

KONGRES POLAKÓW, Ko-
meńskiego 4, Cz. Cieszyn: do 
15. 7. wystawa poświęcona braciom 
dr. Janowi Buzkowi (1874-1940) i 
prof. inż. Jerzemu Buzkowi (1874-
-1939). Czynna w dni powszednie 
8.00-15.00.

MIEJSKI DOM KULTURY, Sala 
Mánesa, Karwina: do 27. 6. wysta-
wa Jarki Rybovej, Miloslavy Sztema-
novej i Tomáša Franty pt. „Výtvarná 
tvorba přibližující se dětem”. Czynna 
po, śr, pt: 9.00-15.00, wt-czt: 9.00-
19.00.

FOYER UNIWERSYTETU ŚLĄ-
SKIEGO, Karwina, Univerzitní 
náměstí 1934/3: do 20. 6. wystawa 
członków Polskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków w RC. 

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 15 czerwca 2014 
zmarł w wieku 72 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, Dzia-
dek, Brat, Wujek, Szwagier

śp. ANTONI FEBER

zamieszkały w Jabłonkowie-Radwanowie. Pogrzeb 
Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 18. 6. 2014 

o godz. 9.30 w kościele parafi alnym w Jabłonkowie. W smutku pogrążona 
rodzina.  GL-343

Nie umiera ten, 
kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Z żalem i poczuciem dotkliwej straty zawiadamiamy, że dnia 13. 6. 2014 
po ciężkiej chorobie odszedł od nas na zawsze w wieku 49 lat nasz Uko-
chany Mąż, Tata, Syn, Brat, Zięć, Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. ZBIGNIEW WRÓBEL

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 18. 6. 2014 o godz. 
14.30 w kościele rzymskokatolickim w Stonawie. W głębokim smutku 
pogrążona żona Barbara z synami i rodziną.  GL-342

Serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, przyjaciołom i sąsiadom 
za udział, kondolencje i kwiaty podczas ostatniego pożegnania

śp. ZOFII SZTEFKOWEJ

z Hawierzowa-Datyń Dolnych. Podziękowanie kierujemy do pastora 
Vladislava Volnégo mł. za dostojne przeprowadzenie obrzędu, również 
dziękujemy emerytowanemu biskupowi Vladislavowi Volnému, jego żo-
nie Urszuli za kondolencje. Zasmucona rodzina.  GL-340
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Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.
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Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

śp. ZBIGNIEWA WRÓBLA

żonie Barbarze, synom Markowi i Albertowi, rodzicom Annie i Bogu-
sławowi, siostrze Halinie oraz bratu Wiesławowi z rodzinami składają 
zarząd MK PZKO w Stonawie, członkowie ChM „Stonawa” oraz zespołu 
„Dziecka ze Stonawy”.  RK-098
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DYWIZJA

WAŁASKIE MIĘDZYRZECZE
KARWINA B  0:5

Do przerwy: 0:2. Bramki: 13. i 60. 
Uher, 16. i 78. Koutný, 66. Procház-
ka. Karwina B:  Dočekal – Derík, 
Káňa, Janík, Berešík – Siekiera, 
Duda – Uher (62. Molnári), Koutný 
(79. Kloda), Nowinski – Ryšavý (51. 
Procházka). 

Nawet wygrana różnicą klasy na 
murawie Wałaskiego Międzyrzecza 
nie odczarowała rezerwom Kar-
winy fatalnego sezonu. Karwińska 
„B” drużyna dołączyła w weekend 
do Szumperka. Obie ekipy spadły 
do piątej ligi. Szumperk zasłużenie, 
karwiniacy z plecakiem pytań, na 
które trudno znaleźć jednoznaczną 
odpowiedź. W piłkarskich kuluarach 
mówi się nawet o zrezygnowaniu z 
prowadzenia „B” drużyny seniorów 
nad Olzą, konkrety poznamy nieba-
wem. Ostatnia kolejka w Valmezie 
zamieniła się w zabawę w kotka i 
myszkę. Karwiniacy chcieli wygrać 
jak najefektowniej, z drugiej strony 
musieli pilnować wyników na innych 
stadionach (głównie w Otrokowi-
cach, gdzie zgodnie z oczekiwaniami 
obyło się bez niespodzianki). – By-
liśmy w zasadzie pogodzeni z tym 
faktem już przed meczem z Valmez-
em. Kiedy losy rozgrywek nie leżą w 
twoich rękach, ciężko coś wskórać – 
skomentował spadek Karwiny drugi 
trener Marek Bielan. – Chciałbym 
podziękować chłopakom za deter-
minację i wolę walki. Pożegnaliśmy 
się z rozgrywkami z podniesionym 
czołem. 

BENESZÓW DOLNY 
HAWIERZÓW  5:4

Do przerwy: 2:2. Bramki:  33. i 75. 
Husovský, 13. Haas, 68. samob. Zava-
dzan, 88. Spruch – 1. i 51. Vachtarčík, 
19. Michalčák, 78. Matušovič. Ha-
wierzów: Svatoš – Babič, Michalčák, 
Zavadzan, Vagner – Večeřa, Matušo-
vič, Byrtus, Vachtarčík (65. Trmal) – 
Förster, Skoupý (83. Zupko). 

Bramka z rzutu rożnego zakoń-

czyła zwariowaną wymianę ciosów 
na boisku Beneszowa Dolnego. Ze-
spół Hawierzowa w ostatniej kolejce 
sezonu znów nie ustrzegł się błędów, 
które prześladowały go w całej re-
wanżowej rundzie. Z fotela lidera 
Indianie spadli na szóstą pozycję, 
która nie odzwierciedla ambicji ekipy 
Miroslava Matušoviča. – Wiosenny 
sezon był bardzo dziwny. Nie na-
wiązaliśmy do gry z pierwszej części 
sezonu, a szkoda – stwierdził grający 
szkoleniowiec Hawierzowa, Miroslav 
Matušovič. Momentami odstraszają-
co zagrała w Beneszowie Dolnym 
dwójka stoperów Michalčák, Zava-
dzan. Eks-karwiński Zavadzan w 68. 
minucie popisał się w dodatku samo-
bójem, który tchnął nową energię w 
poczynania piłkarzy Beneszowa. W 
78. minucie Matušovič z rzutu wol-
nego znalazł lukę w beneszowskiej 
bramce, wykorzystując błąd w usta-
wieniu golkipera. Kiedy większość 
kibiców na Prajskiej pogodzona już 
była z remisem, losy meczu wziął w 
swoje ręce Spruch, trafi ając po ideal-
nie rozegranym rzucie rożnym. Bio-

rąc pod uwagę kiepską dyspozycję 
hawierzowskich stoperów, straconej 
bramce ze stałego fragmentu gry 
wcale nie można się dziwić.  

PIOTROWICE 
LISKOWIEC  1:2

Do przerwy: 1:0. Bramki: 3. L. Si-
kora – 70. Staško, 85. Kahánek. 
Piotrowice: Stach – Kempný, Gill, 
Bernatík, Ruisl (10. Hájek) – Lem-
chi, Škuta, Hoff mann, Anastazovský 
– Nielek, Sikora. 

Lokomotywa, pomimo przegra-
nej w ostatniej kolejce z Liskowcem, 
zaliczyła najlepszy dywizyjny sezon 
od czterech lat, czyli od powrotu do 
czwartej ligi. 43 zdobytych punktów 
to maksimum piotrowickiego zespo-
łu na przestrzeni czterech sezonów. 
Wynik ten zapewnił Lokomotywie 
zaledwie siódmą lokatę w tabeli. – To 
świadczy o wyrównanych i mocnych 
tegorocznych rozgrywkach. Żałuję 
tylko, że nie udało nam się wygrać 
ostatniej kolejki, bo mielibyśmy teraz 
46 punktów i w regionalnej rywali-
zacji wyprzedzilibyśmy Hawierzów 

– powiedział „Głosowi Ludu” trener 
Lokomotywy Piotrowice, Miroslav 
Čopjak. Awansujący do trzeciej ligi 
Liskowiec złapał wiatr w żagle po 
pechowej kontuzji Ruisla. Piotro-
wickiego obrońcę już w 10. minucie 
przymusowo zmienił... bramkarz 
Hájek. – Z powodu wąskiej ławki re-
zerwowych nie mieliśmy innego wyj-
ścia, jak wprowadzić na murawę Háj-
ka. Oczywiście nasza przedmeczowa 
strategia runęła niczym domek z 
kart – ocenił kluczowy moment me-
czu Čopjak. Polski napastnik Nielek 
przesunął się na lewą pozycję w linii 
pomocy, a z przodu zagrali Sikora z 
Hájkiem. Anastazovský zastąpił zaś 
Ruisla w linii obrony. Ucierpiała na 
tym siła rażenia Lokomotywy. Za-
nim Ruisl złapał kontuzję, gospoda-
rze zdążyli strzelić szybką bramkę po 
akcji Sikory. Potem notowania Pio-
trowic runęły niczym wartość akcji 
Lehman Brothers w 2008 roku. Przy 
stanie 1:1 skurcze złapały w dodat-
ku Škutę, który od 80. minuty tylko 
biernie przyglądał się ofensywnym 
manewrom rywala. W 85. minucie 
dobrze przygotowany kondycyjnie 
zespół Liskowca zadał gospodarzom 
nokautujący cios.

TABELA KOŃCOWA 
2013/2014

  1. Liskowiec 30 53 60:38
  2. Opawa B 30 51 53:44
  3. Slavičín 30 49 43:38
  4. Beneszów D. 30 48 59:45
  5. Mohelnice 30 48 37:26
  6. Hawierzów 30 44 47:57
  7. Piotrowice 30 43 47:36
  8. Brumow 30 42 44:50
  9. N. Jiczyn 30 41 41:50
10. Určice 30 38 36:41
11. Otrokowice 30 37 46:39
12. Przerów 30 37 42:45
13. Hranice 30 37 36:42
14. W. Międzyrzecze 30 36 50:59
15. Karwina B 30 35 42:50
16. Szumperk 30 26 33:56

Awans Liskowca, spadek Karwiny B 
i Szumperka. 

JANUSZ BITTMAR
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LIGA ŚWIATOWA: POLACY 
IDĄ JAK BURZA. Polscy siat-
karze pokonali w Łodzi Włochów 
3:1, awansując na drugie miejsce 
w tabeli grupy A Ligi Światowej. 
Tyle samo punktów mają mistrzo-
wie świata Brazylijczycy, którzy w 
Teheranie wygrali z Iranem 3:2. Z 
„polskiej” grupy do Final Six (16-20 
lipca we Florencji) awansują trzy ze-
społy: dwie najlepsze drużyny oraz 
Włosi, którzy jako gospodarz mają 
zapewniony udział w turnieju fi na-
łowym. W tym roku Liga Światowa 
rządzi się trochę innymi regułami. 
Międzynarodowa federacja (FIVB) 
powiększyła liczbę uczestników z 
18 do 28 i podzieliła ich na siedem 
grup w trzech dywizjach na podsta-
wie światowego rankingu. Polacy 
znaleźli się w elicie. Po raz pierw-
szy w Lidze Światowej uczestniczą 
też Czesi, ale w niższej wyczynowo 
grupie, na tzw. zapleczu. W grupie 
E Czesi przegrali w weekend oba 
mecze z Holandią (w piątek 2:3, w 
sobotę 1:3) i w tabeli zajmują trzecią 
pozycję. (jb)

Startuje Beskidzka 
Tour w skokach 
narciarskich
Na najbliższą sobotę zaplanowano w 
Nydku trzecią odsłonę Beskidzkiej 
Tour w skokach na igelicie. Na tam-
tejszym obiekcie zarządzanym przez 
sekcję skoków narciarskich TJ TŽ 
Trzyniec odbędą się zawody prze-
znaczone dla młodych skoczków. W 
stawce nie zabraknie także reprezen-
tantów gospodarzy, m.in. utalento-
wanego Roberta Szymeczka. 

Na Beskidzką Tour składają się 
cztery odcinki – 19 czerwca młodzi 
skoczkowie wystartują w Rożnowie 
pod Radhoszczem, dzień później w 
Kozlowicach, 21 czerwca w Nydku, 
a fi nał turnieju przewidziano na 22 
czerwca w Frensztacie pod Radhosz-
czem. - Zapraszamy wszystkich ser-
decznie do Nydku. Będzie się działo 
– napisał w liście do naszej redakcji 
prezes nydeckich skoków, Stanisław 
Lasota st.  (jb)

M. WOJEWÓDZTWA

DZIEĆMOROWICE
CZESKI CIESZYN  1:2

Do przerwy: 1:1. Bramki: 6. Ma-
leňák – 44. Trybulec, 67. Rac. Dzieć-
morowice: Polach – Maléř, Prčík, 
Hrdlička, Ligocký – Schimke, Holý 
(46. Lukan), Maleňák, Kadlčák (46. 
Matušík) – Šuster, P. Beilner (76. 
J. Beilner). Cz. Cieszyn: Klepek – 
Bolek, Rac, Stanowski, Czyž – Ko-
nečný (73. Žebrok), Mendrok, So-
střonek, Kupczak – Fizek, Trybulec.

Piłkarze Czeskiego Cieszyna de-
fi nitywnie uratowali piątoligową 
skórę. W związku z tym, że Polanka 
wygrała w weekend z Břídličną, nie 
mogą już spaść w tabeli na miejsce 
„premiowane” biletami do szóstej 
ligi. Podopieczni trenera Čestmíra 
Kročila na kolejkę przed końcem 
sezonu mogli otworzyć szampana. 
Pytanie tylko, czy w ogóle zasłużyli 
na szampana, za nerwówkę, jaką za-
serwowali swoim kibicom... Derby 
lepiej rozpoczęli Elektrycy, którzy 
już w 6. minucie wyszli na prowa-
dzenie po bramce Maleňáka. Jesz-
cze do przerwy wyrównał polski na-
pastnik na usługach IRP, Arkadiusz 
Trybulec, który zaczął strzelać gole 

w kluczowych momentach sezonu. 
W poprzedniej kolejce, w jednym z 
wielu spotkań ostatniej szansy, po-
mógł m.in. rozbić 3:0 Polankę, teraz 
po sprytnym zagraniu Raca w sytu-
acji sam na sam z bramkarzem zdo-
był wyrównującego gola. Trzy punk-
ty zapewnił gościom pod kominami 
elektrociepłowni świetnie dyspo-
nowany Rac z podania Mendroka. 
Mecz nie był sielanką, gospodarze 
do końca dążyli bowiem do remisu. 
Dwie czyste okazje Šustera wyłapał 
bramkarz Klepek, który skasował 
też kilka innych groźnych sytuacji 
we własnym polu karnym. – Wresz-
cie mogę spać spokojnie. Wszystko 
wskazuje na to, że w ostatniej ko-
lejce już raczej nie złapię zawału 
– powiedział „GL” trener Cz. Cie-
szyna, Čestmír Kročil. – Zawałowa 
końcówka sezonu mogła być nieco 
łagodniejsza, gdyby udało nam się 
wygrać z Herzmanicami. To był 
mecz, który zapamiętam do końca 
życia – dodał szkoleniowiec IRP. 

WĘDRYNIA
BOGUMIN  1:3

Do przerwy: 1:3. Bramki: 12. Sto-
szek – 10. i 16. Sittek, 31. Košťál. 
Wędrynia: Csikán – Fojcik, Chle-

bek, Broda, Buzek – Kohut, Fr. Ha-
nus, Baron, Martinčík – Stoszek, 
Pliska. Bogumin: Gladiš – Poštulka, 
Šiška, Košťál, Górniok – Ciesarik, 
Kubinski, Graňák, Seget – Sittek, 
Šindler (60. Kukuliač). 

Mecz, w którym obie ekipy poka-
zały pełnię swoich możliwości, za-
kończył się festiwalem strzeleckim. 
Szkoda, że wszystkie bramki padły 
w pierwszej połowie, bo również 
druga zasłużyła na golowe oklaski. 
Boguminiacy objęli prowadzenie 
po strzale Sittka, który uderzył nie 
do obrony pod poprzeczkę. Gospo-
darze wyrównali po akcji swojego 
najlepszego piłkarza, Stoszka. Ze 
strony ekipy Zdeňka Černeka był to 
jednak pierwszy i ostatni bramkowy 
akcent derbów. W 16. minucie po 
raz drugi uderzył Sittek, dobijając 
piłkę do siatki po akcji Šindlera. O 
najpiękniejszy moment spotkania 
zasłużyli się Kubinski, Sittek i głów-
kujący Košťál. Kubinski idealnie ob-
służył z rzutu rożnego Sittka, który 
przedłużył piłkę do niepilnowanego 
Košťála. – Wspaniała bramka, nie 
ma co ukrywać – ocenił swoich pod-
opiecznych trener Ivo Cichoň, który 
wspólnie z Markiem Poštulką po 
tym sezonie pożegna się z drużyną. 

– Nazwisko nowego szkoleniowca 
poznamy w tym tygodniu. Proszę 
uzbroić się w cierpliwość – powie-
dział nam Lukáš Fluxa, dyrektor FK 
Bogumin. 

Lokaty: 1. Rymarzów 67, 2. 
Witkowice 53, 3. P. Polom 49,... 5. 
Wędrynia 43, 8. Bogumin 40, 10. 
Dziećmorowice 37, 12. Czeski Cie-
szyn 34 pkt. 

I A KLASA
Lutynia Dolna – Bystrzyca 3:2, Sto-
nawa – Datynie Dolne 1:0, Rasz-
kowice – ČSAD Hawierzów 1:1, 
Olbrachcice – Petřvald n. M. 0:0, 
Frensztat – Sedliszcze 1:2, Veřovice 
– Szonów 4:1, Wracimów – Cze-
ladna 2:1. Lokaty: 1. Szonów 52, 2. 
Veřovice 46, 3. Stonawa 44, 4. Daty-
nie Dolne 38, 5. Olbrachcice 37, 6. 
Lutynia Dolna 37,... 13. Bystrzyca 
23, 14. ČSAD Hawierzów 20 pkt. 

I B KLASA
Mosty – Sucha Górna 3:1, Dobra – 
Gródek 3:1, Fryczowice – Gnojnik 
3:0, Piosek – Inter Piotrowice 3:3, 
Nydek – St. Miasto 3:0, Jabłonków 
– Starzicz 2:2, Luczina – Dobratice 
3:3. Lokaty: 1. Dobratice 63, 2. Fry-
czowice 44, 3. Dobra 40 pkt. 

MISTRZOSTWA POW.
KARWIŃSKIEGO

Grupa A: Sn Orłowa – TJ Pietwałd 
3:1, Żuków Górny – Dąbrowa 5:4, 
Cierlicko – Łąki 3:0, L. Piotrowice 
B – Sj Rychwałd 2:0, Slavia Orłowa 
B – Wierzniowice 8:2. Lokaty: 1. 
Żuków Górny 41, 2. Sn Orłowa 31, 
3. Cierlicko 28 pkt. 
Grupa B: B. Rychwałd – V. Bogu-
min 8:0, Zabłocie – F. Orłowa 1:1, 
Sn Hawierzów – Bogumin B 5:0. 
Lokaty: 1. Sn Hawierzów 24, 2. Za-
błocie 23, 3. Bogumin B 22 pkt. 

MISTRZOSTWA POW.
FRYDEK-MISTEK

Niebory – Rzepiszcze 4:2, Noszo-
wice – Bukowiec 3:2, Liskowiec B 
– Śmiłowice 0:5. Lokaty: 1. Śmiło-
wice 62, 2. Ostrawica 55, 3. Rzepisz-
cze 48 pkt. 

ROZGRYWKI POW.
FRYDEK-MISTEK

Nawsie – Oldrzychowice 1:2, Mili-
ków – Wojkowice 3:2, Toszonowice 
– Paskow 9:0, Sedliszcze B – Wę-
drynia B 2:2. Lokaty: 1. Toszonowi-
ce 37, 2. Oldrzychowice 35, 3. Woj-
kowice 34 pkt.  
 (jb)

Futbol w niższych klasach: IRP uratowany

Rezerwy Karwiny po dwóch latach spędzonych w czwartej lidze spadają do Mi-
strzostw Województwa.

Rezerwy Karwiny spadają do 5. ligi

W SKRÓCIE
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