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dzień: 17 do 19 0C
noc: 11 do 9 0C
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 16 do 20 0C 
noc: 14 do 12  0C
wiatr: 2-3 m/s

WIELKI 
WYBUCH

Do silnego wybuchu i pożaru doszło 
wczoraj rano w Policzce (wschodnie 
Czechy). Na terenie zakładu Poli-
čské strojírny eksplodowało aż 320 
ton prochu strzelniczego. Jak poin-
formowała dziennikarzy Vendula 
Horáková, rzeczniczka Wojewódz-
kiej Komendy Straży Pożarnej w 
Pardubicach, podczas eksplozji oraz 
pożaru lżejszych obrażeń odniosło 
dwóch pracowników zakładu. Zosta-
li przewiezieni do szpitali w Policzce 
i Litomyszlu.

Kompleks przemysłowy znajduje 
się na obrzeżach Policzki, w dziel-
nicy Borziny. Wybuch miał miejsce 
przed godziną 8.00. Płomienie i 
czarny dym były widoczne z dużej 
odległości. W pierwszych wiado-
mościach z miejsca wypadku infor-
mowano o wybuchu 500 ton prochu 
strzelniczego, dyrekcja zakładu uści-
śliła jednak, że chodziło o „zaledwie” 
320 ton.

Ogień objął także sąsiadujący z 
zakładem las, strażacy ugasili pożar 
w ciągu godziny. Później skupili się 
na hali magazynu, w której doszło do 
eksplozji. – Hala została kompletnie 
zniszczona, wybuch odrzucił jej dach 
na odległość 50 metrów – stwierdzi-
ła rzeczniczka strażaków. 

Na miejsce wybuchu od razu wy-
jechał burmistrz Policzki, Jaroslav 
Martinů. Poinformował, że dwóch 
pracowników przeprowadzało w hali 
magazynu rutynową konserwację. 
Przyczyną pożaru było zapalenie 
się wózka widłowego, później zaś 
pożar objął magazyn, w którym był 
przechowywany proch strzelniczy. 
– Dzięki temu, że hala jest otoczona 
wysokim betonowym murem i wa-
łem ziemnym, wybuch nie zagroził 
mieszkańcom osady Borziny (miesz-
ka w niej 80 osób) – wyjaśnił bur-
mistrz Martinů.

Przyczyny wybuchu bada Policja 
RC. Straty oszacowano wstępnie na 
25 mln koron.  (kor)

Szpitale oraz placówki opieki spo-
łecznej w naszym regionie podają 
swoim pacjentom i pensjonariuszom 
pokarmy zawierające zbyt wiele soli. 
Wynika to z badań, które Woje-
wódzka Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Ostrawie przeprowadziła 
w czterech placówkach służby zdro-
wia i w ośmiu placówkach opieki 
społecznej na terenie województwa 
morawsko-śląskiego. 

– Najpoważniejszym mankamen-
tem, jaki stwierdzono podczas reali-
zacji tego pilotażowego projektu, jest 
nadmierne podawanie soli. Wysoka 

zawartość soli w pokarmach powo-
duje nadciśnienie, które następnie 
negatywnie oddziałuje na cały sys-
tem sercowo-naczyniowy. Stopniowo 
uszkadza nerki i jest jedną z głównych 
przyczyn ich niewydolności – ostrze-
ga Sanepid w sprawozdaniu z prze-
prowadzonych badań, zamieszczo-
nym na swojej stronie internetowej. 
Kontrole wykazały, że na przykład 
pensjonariusze jednego z domów se-
niora otrzymywali posiłki zawierające 
prawie dwa razy więcej soli niż wyno-
si optymalna dzienna dawka. Jeszcze 
gorzej wypadła kontrola na szpital-

nym oddziale porodowym. Okazało 
się, że mamy karmiące piersią przyj-
mowały w pokarmach blisko trzy 
razy więcej soli niż powinny, z drugiej 
strony posiłki, które im podawano, 
miały zdecydowanie za niską war-
tość energetyczną, zawierały za mało 
tłuszczy, a częściowo także cukrów. 
– W przypadku tej kategorii osób 
jest to poważne uchybienie – sko-
mentował Sanepid. Pracownicy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej omówili wyniki 
z kierownictwami poszczególnych 
instytucji i zalecili im wprowadzenie 

do menu całego szeregu zmian. Na-
leżą do nich m.in.: częstsze podawa-
nie pokarmów z ryb – co jest ważne 
zwłaszcza dla starszych osób w do-
mach seniora, które mało przebywa-
ją na słońcu i mają w związku z tym 
niedobór witaminy D, ograniczenie 
wędlin, białego pieczywa i konserw, 
częstsze podawanie świeżych owoców 
i warzyw, przetworów z mleka oraz 
past z twarogu, jarzyn, roślin strącz-
kowych i ryb. Do zalecanych potraw 
należą również mniej dziś stosowane 
artykuły, takie jak gryka, ciecierzyca 
czy choćby płatki owsiane.  (dc)

Szpitalne posiłki zbyt słone

Od 1 września zakaz korzystania z telefonów ko-
mórkowych obowiązuje w polskiej podstawówce w 
Karwinie. – W ub. roku wymagaliśmy od uczniów, 
żeby telefony były wyłączone w czasie trwania za-
jęć. W praktyce wyglądało to jednak tak, że nie-
którzy uczniowie wyłączali komórki dopiero z 
chwilą wejścia do klasy nauczyciela lub zupełnie 
o tym zapominali. W tegorocznym regulaminie 
szkolnym zawarliśmy więc bardziej restrykcyj-
ny zakaz – wyjaśnił dyrektor Tomasz Śmiłowski. 
Zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami, mło-
dzież karwińskiej podstawówki ma odtąd obo-
wiązek wyłączania komórki wraz z pierwszym 
dzwonkiem. Włączyć może ją ponownie po 
lekcjach oraz w czasie przerwy obiadowej, w 
celu skontaktowania się np. z rodzicami lub 
odebrania od nich wiadomości. 

Zdaniem Śmiłowskiego, wprowadzenie 
komórkowych restrykcji było konieczne. 
– Problem urósł do takich rozmiarów, że nie-
które dzieci niecierpliwie włączały komórki 
jeszcze przed wyjściem z klasy nauczyciela, a w 
czasie przerwy nawet nie zdążyły wyjść do toale-
ty, pościerać tablicę lub przygotować się do dalszej 
lekcji. Tymczasem badania, które przeprowadzono 
w szkołach, gdzie obowiązuje już taki zakaz, wyka-
zały ponad wszelką wątpliwość, że po jego wpro-
wadzeniu słabsi i średni uczniowie zaczęli osiągać 
lepsze wyniki w nauce – stwierdził dyrektor. Jak 
jednak zaznaczył, problem nie dotyczy wszystkich 
klas. Są bowiem również takie, które wolą w czasie 
przerwy porozmawiać we własnym gronie lub po-
spacerować po korytarzu.

Zmiany dotyczące korzystania z telefonów czy 
tabletów w karwińskiej podstawówce na razie zo-
stały zawarte w regulaminie szkolnym, który musi 
jeszcze zatwierdzić Rada Szkoły. Za dwa tygodnie 
na walnym zebraniu Macierzy Szkolnej dyrektor 
będzie rozmawiać na ten temat również z rodzi-
cami. Chociaż ich zdania mogą się różnić, liczy na 
ich poparcie.

Obowiązek trzymania wyłączonych komórek w 

tornistrach od pierwszego dzwonka do zakończe-
nia zajęć został wprowadzony niedawno również 
m.in. w polskich szkołach w Bystrzycy i Wędryni. 
Powody były te same, co w Karwinie. Zamiast od-
począć lub przejrzeć w zeszycie zapis z ostatniej 
lekcji dzieci siedziały ze 

wzrokiem wbitym w smartfona. Całkowity zakaz 
używania przez uczniów komórek w szkole spotkał 
się również ze zrozumieniem ze strony rodziców. – 
W nagłej sprawie rodzic zawsze może skontakto-
wać z nauczycielem. Tak samo uczeń może podejść 
do wychowawcy i pod jego nadzorem zadzwonić 
do rodzica w pilnej sprawie – wyjaśniła dyrektor 
wędryńskiej podstawówki, Elżbieta Wania, gdzie 
zapis dotyczący telefonów komórkowych wprowa-
dzono do regulaminu szkolnego już w czerwcu po 
zebraniach klasowych.

Tymczasem w polskiej podstawówce w Suchej 
Górnej impuls wprowadzenia zakazu korzystania 
z komórek wyszedł od samych rodziców. – Pro-

blem zrodził się w świetlicy, gdzie dzieci zamiast 
wspólnie się bawić siedziały w grupkach i grały na 
tabletach. To wywołało szerszą dyskusję wśród ro-
dziców, w trakcie której doszliśmy do wniosku, że, 
jeżeli nie chcemy, żeby nasze dzieci były uzależnio-
ne od nowoczesnych technologii, telefony komór-
kowe i tym podobne urządzenia powinny w czasie 
całego dnia w szkole leżeć wyłączone na dnie tor-
nistra – poinformował nas prezes górnosuskiego 
Koła Macierzy Szkolnej, Tomasz Żyła. Z konkret-

ną propozycją wprowadzenia zakazu używania 
przez uczniów komórek w szkole górnosuscy 
rodzice zwrócili się pod koniec czerwca do 
dyrekcji. Dyrektor przyjął ją z otwartymi ra-
mionami, chociaż – jak zauważył – niektóre 
propozycje były na tyle radykalne, że szkoła 
nie miałaby możliwości ich egzekwowania. 
A zakaz, którego nie da się egzekwować, 
mija się z celem. Wkrótce potem zmiany zo-
stały uwzględnione w regulaminie szkolnym, 

który jeszcze przed pierwszym wrześniowym 
dzwonkiem zdążyła uchwalić Rada Szkoły. 

Według Tomasza Żyły, zakaz przyniesie korzyści 
wszystkim trzem stronom – uczniom, nauczycie-
lom i rodzicom. Dzieci wykorzystają przerwy do 
rozmowy lub wspólnej zabawy, nauczycielom nie 
będą przeszkadzały sygnały wyłączanych dopiero 
ukradkiem po dzwonku komórek, rodzicom zaś 
dzieci nie będą zawracać głowy „pilnymi” SMS-
ami o tym, czego w domu zapomniały i co należy 
im niezwłocznie dostarczyć do szkoły. 

O tym, że uczniowie potrafi ą się obyć bez ko-
mórek w czasie pobytu w szkole, zdążył się już 
przekonać dyrektor czeskocieszyńskiej podsta-
wówki, Marek Grycz. Zakaz korzystania z nich 
funkcjonuje w szkole z powodzeniem już od roku. 
Jest przestrzegany. Podobnie jak w szkołach w 
Karwinie czy Suchej Górnej dotyczy on nie tylko 
klasycznych zajęć lekcyjnych, ale również wyjaz-
dów młodszych uczniów, czyli z klas 1.-5. na zie-
loną szkołę lub inne wyjazdy szkolne. 

BEATA SCHÖNWALD

Komórki pod kluczem
PROBLEM: Zamiast wyjść do toalety włączali komórki. Zamiast przygotować się do lekcji grali gry na iPadzie. Problem urósł 

do takich rozmiarów, że wiele polskich szkół podstawowych na Zaolziu postanowiło wprowadzić całkowity zakaz używania przez 

uczniów telefonów komórkowych i pokrewnych im urządzeń. Nie tylko na lekcjach. Także podczas przerw.
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MIESZKANIOWA 
POŻYCZKA
GRÓDEK (kor) – Mieszkańcy 
będą mogli w tym roku wystąpić 
o pożyczkę z gminnego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na remont 
lub modernizację swojego domu 
rodzinnego. Pożyczkę będzie można 
wykorzystać przykładowo na za-
gospodarowanie poddasza, remont 
dachu, przebudowę ogrzewania, 
wymianę okien, ocieplenie budynku, 
modernizację kuchni lub łazienki. 
Potrzebne formularze są dostępne na 
stronie internetowej gminy, a należy 
je złożyć w Urzędzie Gminy najpóź-
niej do 7 października. O przyznaniu 
pożyczki zdecyduje komisja powoła-
na przez Radę Gminy.

* * *

ODNOWIĄ 
ELEWACJĘ
CZESKI CIESZYN (kor) – Miasto 
zamierza stylowo odnowić elewację 
kina „Central”. Rozpoczęcie prac 
umożliwi dotacja z Urzędu Woje-
wódzkiego w Ostrawie, przyznana 
w ramach wojewódzkiego programu 
odnowy zabytków. Kiedyś budynek 
był architektonicznym cackiem. W 
czasach socjalistycznych z elewacji 
obiektu zniknęły typowe kubistyczne 
elementy. Zainstalowane w tamtych 
czasach oświetlenie zewnętrzne też 
nie jest dopasowane do stylu budowy.

* * *

POMOGĄ 
ŚWIETLICY
KOCOBĘDZ (kor) – Do miejsco-
wej podstawówki uczęszczają dzieci 
z najbardziej nawet odległych osad 
wioski i rodzice przywożą je do szko-
ły na długo przed pierwszym poran-
nym dzwonkiem. Dyrekcja postano-
wiła, że rano będą mogły poczekać na 
lekcje w świetlicy szkolnej. 

* * *

OLIMPIJSKA ZABAWA
WĘDRYNIA (kor) – Od kilku lat 
gmina organizuje Olimpiadę Gmin 
Partnerskich. Piąta edycja tej ponad-
granicznej imprezy odbyła się w so-
botę, a w szranki – oprócz gospoda-
rzy – stanęły ekipy okolicznych gmin: 
Bystrzycy, Gródku, Herczawy, Nydku 
i Jabłonkowa, polskiego Goleszowa 
i słowackich miejscowości Lesztiny 
i Czierne. Tegoroczna olimpiada 
odbywała się w ramach obchodów 
710-lecia wioski.

* * *

DO ODEBRANIA 
TRZYNIEC (dc) – Mieszkańcy, 
którzy okazali zainteresowanie wy-
pożyczeniem kompostownika, mogą 
odebrać go w  punkcie zbioru odpa-
dów fi rmy Nehlsen w terminie do 
soboty 12 bm. Urząd Miasta zwraca 
się w związku z tym do mieszkańców, 
którzy nie podpisali jeszcze umowy, 
by stawili się w ratuszu do końca tego 
tygodnia. W przypadku, gdy nie do-
pełnią formalności, ratusz zaoferuje 
kompostowniki kolejnym zaintere-
sowanym.

* * *

POZBĄDŹ
SIĘ ODPADÓW
BYSTRZYCA (kor) – W dniach od 
10 do 21 września w różnych czę-
ściach gminy zostaną rozmieszczane 
specjalne duże kontenery, do których 
będzie można wyrzucić stary sprzęt 
elektroniczny, komputerowy, niewy-
korzystane puszki z farbami i innymi 
chemikaliami, zużyte baterie.

KRÓTKO

REGION

Latem zakończyła się realizacja cze-
sko-polskiego programu „Ogród 
dwóch brzegów 2013-2015”. We 
wtorek unijny projekt podsumowa-
no podczas specjalnej konferencji 
zorganizowanej w Ośrodku Kultury 
„Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.

W „Strzelnicy” spotkali się m.in. 
samorządowcy z Cieszyna i Czeskie-
go Cieszyna, przedstawiciele czeskiej 
i polskiej części Euroregionu „Śląsk 
Cieszyński”, a także gmin z obu stron 
Olzy. Inwestycje w ramach „Ogrodu 
dwóch brzegów” stanowiły kolejny 
etap większego programu mającego 
na celu rewitalizację cieszyńskich 
terenów miejskich znajdujących się 
nad Olzą. W latach 2014-2015 prze-
prowadzono w Czeskim Cieszynie 
szeroko zakrojoną  rewitalizację 
obszaru między mostami Wolności 
i Przyjaźni. Ponowne zagospodaro-
wanie tej przestrzeni pozwoliło na 

połączenie ścieżek rowerowych w 
Parku Sikory i Alejach Masaryka. W 
efekcie powstała atrakcyjna, miejska 
trasa rowerowa. Dzięki programowi 
odnowiona został tamtejsza miejska 
zieleń, dzieci mogą zaś korzystać z 
dwóch nowoczesnych placów zabaw, 
a ich rodzice z nowych zestawów do 
ćwiczeń siłowych. 

Z kolei w Cieszynie gruntowną 
rewitalizację zafundowano Cieszyń-
skiej Wenecji, przebudowany został 
chodnik przy al. Łyska. Ulica otrzy-
mała też nowe oświetlenie, a miło-
śnicy aktywnego wypoczynku zyska-
li nową ścieżkę pieszo-rowerową, a 
najmłodsi teren rekreacyjny przy ul. 
Przykopa.

Uczestnicy konferencji przespa-
cerowali się odnowioną częścią obu 
miast, mówili o doświadczeniach, 
jakie wnieśli z realizacji wspólnych 
projektów, wspominali też początki 

ambitnych działań. – Przyznam, że 
nie spodziewałem się, że wszystko 
tak dobrze pójdzie. Przewidywałem 
większe problemy, dlatego jestem na-
prawdę pozytywnie zaskoczony fak-
tem, że nasza współpraca tak daleko 
się posunęła – mówił były burmistrz 
Cieszyna, Bogdan Ficek. Podobnie 
mówili inni uczestnicy konferencji. 
– Wykorzystaliśmy możliwości, ja-
kie dała nam Unia Europejska, na 90 
procent. Udało nam się m.in. wybu-
dować Avion, jesteśmy też dzisiaj w 
zmodernizowanej za europejskie pie-
niądze „Strzelnicy”. Mamy więc suk-
cesy, choć są jeszcze w naszym mieście 
ważne miejsca, które muszą się zmie-
nić – stwierdził Stanisław Folwarczny, 
wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna.

Cieszyńscy samorządowcy zdra-
dzili jednak, że trwają już przygo-
towania do kolejnej wspólnej in-
westycji, którą będzie rewitalizacja 

nadolziańskich bulwarów ciągnących 
się od mostu Przyjaźni w kierunku 
mostu kolejowego.

– W ramach tego przedsięwzięcia 
wybudowana będzie tzw. kładka ko-
lejowa, która zamknie pętlę pieszo-
rowerową rozpoczynającą się przy 
kładce Sportowej obok Parku Siko-
ry. Realizację tego przedsięwzięcia 
planujemy w latach 2016-2018 – 
stwierdził Stanisław Folwarczny.

– To zadanie w praktyce już 
uzgodniliśmy. Natomiast roboczo 
rozmawiamy o możliwościach reali-
zacji jeszcze innych przedsięwzięć. 
Myślimy na przykład o remoncie 
reprezentacyjnych miejskich ulic. 
W ramach tego projektu my odno-
wilibyśmy ulicę Głęboką, a Czeski 
Cieszyn wyremontowałby na przy-
kład ul. Dworcową – dodał Ryszard 
Macura, burmistrz Cieszyna.

WITOLD KOŻDOŃ

Podsumowali »Ogród dwóch brzegów«
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Pisaliśmy już, że od 13 grudnia ko-
munikację autobusową w regionach 
jabłonkowskim i trzynieckim będzie 
obsługiwał nowy przewoźnik. Au-
tobusy spółki Veolia Transport Mo-
rava zastąpią pojazdy spółki ČSAD 
ze Wsecina. Urząd Wojewódzki w 
Ostrawie podpisał z jej kierownic-
twem umowę na dziesięć lat.

Jak zapowiada dyrekcja wseciń-
skiego ČSAD, po 13 grudnia nie 
powinno dojść do większych zmian 
w rozkładach jazdy autobusów, które 
uzgodnili z poprzednim przewoź-

nikiem przedstawiciele podgórskich 
miast i wiosek jeszcze pod koniec 
roku 2014. Drobne korekty mogą 
dotyczyć tych połączeń, gdzie po-
trzebna jest synchronizacja przyjaz-
dów autobusów na dworce kolejowe 
z odjazdami pociągów, lub gdzie 
domagać się tego będą samorządy 
lokalne. Zachowane będą w pełni 
autobusy kursujące z podgórskich 
wiosek bezpośrednio do Huty Trzy-
niec, z których korzystają codziennie 
pracownicy tego zakładu.  
 (kor)

Uznany za stratę wojenną, ilumi-
nowany, rękopiśmienny brewiarz z 
1415 r, sporządzony na pergaminie 
przez Jana z Połańca i Marcina z 
Oławy, trafi ł na początku września 
do Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu. Zabytek przekazała 
bibliotekarzom minister kultury i 
dziedzictwa narodowego prof. Mał-
gorzata Omilanowska. 

– Dla nas jest to dzieło bezcenne. 
Po wielu latach wraca do kolekcji, 
do której pierwotnie należało – 
stwierdziła minister podczas uro-
czystości. Dodała, że jest to „dzieło 
wielkiej urody”. – Kopista, który je 
przygotował, bardzo dokładnie je 
opisał. Możemy nawet znaleźć datę 
dzienną ukończenia prac nad nim. 
To rękopis dekorowany przepiękny-
mi inicjałami, malowanymi z wiel-
kim mistrzostwem. To prawdziwe 
arcydzieło sztuki – przekonywała 

Omilanowska. Brewiarz, zgodnie 
z zachowanymi archiwaliami, po-
zostawał przynajmniej od połowy 
XIX w. w zbiorach Biblioteki Miej-
skiej we Wrocławiu. Figurował w 
inwentarzach placówki, a od 1866 
r. wzmiankowany był wielokrotnie 
w literaturze przedmiotu. W 1943 
r. wraz z pozostałymi zbiorami bi-
bliotecznymi i dziełami sztuki zo-
stał wywieziony przez Niemców z 
ówczesnego Wrocławia do pałacu 
w Ramfeld (dziś Ramułtowice). 
Po wojnie zaginął. W lipcu 2009 r. 
pojawił się w ofercie antykwariatu 
w Krakowie, gdzie miał zostać wy-
stawiony na aukcję za cenę wywo-
ławczą 150 tys. zł. – Właścicielka 
tego brewiarza dowiedziawszy się 
jednak, że jest to dzieło zrabowane, 
sama podjęła decyzję o jego zwrocie 
– stwierdziła minister.  
 (wik)

Wrzesień rozpoczął się w Jabłon-
kowie pod znakiem przygotowań 
nowego planu strategicznego miasta. 
To, że taki dokument w najbliższych 
miesiącach powstanie, zadeklarowali 
w umowie koalicyjnej po ubiegło-
rocznych wyborach przedstawiciele 
ugrupowań tworzących obecną ra-
tuszową koalicję. Jak mówi jabłon-
kowski radny David Sventek, szef 
komisji strategicznej Urzędu Miasta, 
plan strategiczny to ważny doku-
ment, który mówi o tym, jak rozwijać 
będzie się miasto lub gmina w kolej-
nych latach. – To taka mapa rozwoju 

miasta, wytycza kierunki i cele roz-
woju, priorytety. To także podstawa 
do podejmowania decyzji o ważnych 
dla miasta inwestycjach i projektach. 
Dlatego chcemy się zwrócić o pomoc 
także do jabłonkowian, którym zale-
ży na tym, żeby ich miasto rozkwita-
ło – podkreśla Sventek.

Mieszkańcy mogą pomóc auto-
rom planu strategicznego chociażby 
poprzez udział w ankiecie i udziele-
nie odpowiedzi na pytania dotyczące 
różnych dziedzin życia oraz planów 
inwestycyjnych.  
 (kor)

Wszyscy dobrze znamy rezerwa-
ty przyrody, których zadaniem jest 
ochrona zagrożonych gatunków 
zwierząt lub roślin. Dwoma mały-
mi rezerwatami może się pochwa-
lić także Czeski Cieszyn. Mają one 
służyć ochronie zagrożonych owa-
dów, zwłaszcza zaś różnych gatun-
ków chrząszczy. Chodzi zaś o grupy 
pniaków, na których takie chrząsz-
cze mogą żyć i żerować. W czesko-
cieszyńskim ratuszu nadano takim 
„rezerwatom” nazwę „broukoviště”, 
chociaż w języku czeskim nie ma 
takiego słowa. W świecie używa się 
raczej określenia „logger” (od an-
gieskiego słowa „log”, czyli kłoda). 
Takie „loggery” można znaleźć od 
ponad roku w Parku Adama Sikory, 

od niedawna zaś w parku przy ulicy 
Frydeckiej. 

– W obu tych parkach ścinaliśmy 
niedawno drzewa, które były już 
mocno nadwerężone przez czas i 
choroby. Postanowiliśmy przeznaczyć 
je właśnie na „loggery”. Takie pnia-
ki są częściowo zakopane w ziemi i 
w naturalny sposób podlegają roz-
kładowi. Dzięki temu mogą się tam 
osiedlać i żerować rzadkie owady, na 
przykład chrząszcze z rodziny kóz-
kowatych, sprężykowatych lub jelon-
kowatych – wyjaśnia Lada Večeřová z 
wydziału ochrony środowiska Urzędu 
Miasta. Dodaje, że dzięki „parkowym 
rezerwatom” miasto włączyło się do 
ogólnopaństwowej akcji ochrony za-
grożonych gatunków owadów.  (kor)

Bez większych zmian

Wrocław odzyskał 
bezcenny brewiarz »Loggery« 

dla chrząszczy

Na takim pniaku mogą żyć i żerować zagrożone gatunki owadów.

Pomóż stworzyć plan
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Siły wojskowe i służby bezpieczeń-
stwa z 16 krajów wezmą udział w 
Dniach NATO i Dniach Sił Po-
wietrznych Armii RC, które odbędą 
się w weekend 19-20 września na 
Lotnisku Leoša Janáčka w Moszno-
wie. Piętnasta edycja zaoferuje uczest-
nikom 43 pokazy statyczne i dyna-
miczne, w tym kilka premier czeskich 
i zagranicznych. 

– Wielkim wydarzeniem będzie 
premierowy udział Jordanii, która 
wyśle do Ostrawy elitarną jednostkę 
sił specjalnych, tworzoną wyłącznie 
przez kobiety – zapowiada Zbyněk 
Pavlačík, dyrektor spółki Jagello, która 
jest organizatorem Dni NATO. Żeń-
ski oddział wystąpi razem z czeskimi 

żołnierzami z batalionu rozpoznaw-
czego z Prościejowa. Jordania należy 
do krajów, które walczą z terrorystycz-
ną organizacją Państwo Islamskie, 
dlatego też jeden z pokazów będzie 
dotyczył uwolnienia zakładników.

Krajem partnerskim tegorocznych 
Dni NATO będzie Szwecja. Kraj 
ten wyśle do Ostrawy całe spektrum 
swych sił zbrojnych – wojsko lądo-
we, siły powietrzne oraz historyczny 
sprzęt wojskowy. Już po raz trzeci z 
kolei zaprezentuje się na mosznow-
skim lotnisku Szwedzka Eskadra Hi-
storyczna. 

Kilku reprezentantów będzie mia-
ła również Polska. Przedstawią się 
marynarka wojenna – 43. Baza Lot-

nictwa Morskiego w Gdyni, siły po-
wietrzne (m.in. zespół akrobacyjny 
„Orlik”), a także polska policja. Siły 
Powietrzne Armii RC już tradycyjnie 
będą reprezentowane przez myśliwce 
JAS-39 Gripen. – Po raz pierwszy od 
2008 roku widzowie będą mogli obej-
rzeć dynamiczny pokaz 212.  Eskadry 
Taktycznej, która wykona symulowa-
ny atak na cel naziemny za pomocą 
dwóch samolotów bojowych L-159 
– podkreśla Pavlačík. 

Program na lotnisku rozpocznie się 
w oba dni o godz. 9.00, w sobotę bę-
dzie trwał do godz. 17.00, w niedzielę 
do 16.00. Wstęp jest bezpłatny. Za-
planowane są również imprezy towa-
rzyszące.  (dc)

Czas na Dni NATO

Rok 2015 kierownictwo Śląskie-
go Kościoła Ewangelickiego A.W. 
ogłosiło Rokiem Misji, Ewangeli-
zacji i Diakonii. Dla ewangelików 
upływa on m.in. pod znakiem setnej 
rocznicy urodzin pastora Władysła-
wa Santariusa. Ks. Władysław San-
tarius (1915-1989) był duchownym 
ŚKEAW, jednym z najbardziej zna-
czących przywódców ruchu odro-
dzeniowego wśród ewangelików w 
czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. 
W czasie rządów komunistycznych 
był prześladowany (ale nie uwięzio-
ny), w latach 60. władze cofnęły mu 
nawet na jakiś czas pozwolenie na 
wykonywanie czynności duszpaster-
skich. Do jego spuścizny duchowej 

nawiązuje dziś Diakonia Śląska i sto-
warzyszenie Křesťanské společenství 
– Społeczność Chrześcijańska. 

Obecnie kierownictwo ŚKEAW 
szykuje konferencję poświęconą tej 
wybitnej postaci. Odbędzie się ona 
10 października w ośrodku „Strzel-
nica” w Czeskim Cieszynie. O pa-
storze Santariusie będą mówić m.in. 
zastępca biskupa ŚKEAW Tomáš 
Tyrlík oraz pastorowie: Jiří Kaleta i 
Martin Piętak. Udział w konferencji 
zapowiedzieli już m.in. przewod-
niczący Ekumenicznej Rady Koś-
ciołów RC i przewodniczący Koś-
cioła braterskiego Daniel Fajfr oraz 
przedstawiciele Kościołów ewange-
lickich z Polski i Słowacji. (kor)

Konferencja 
o pastorze

„Dyskretny urok Śląska” to książ-
ka poświęcona historii niewielkiej, 
leżącej w Hulczyńskiem gminy 
Rohov. I to historii długiej, bo au-
torka opisuje czasy od „milionów 
lat przed naszą erą” aż po począ-
tek wieku XXI. Ta książka złożona 
jest z urywków kroniki gminnej, 
opowiadań i licznych fotografi i. 
Sięgając po różne środki stylistycz-
ne Eva Tvrdá snuje opowieść o 
skomplikowanym życiu na pogra-
niczu, o przemianach związanych 
z postępem cywilizacyjnym, zmia-
nami ustrojowymi. Opisuje losy 
mieszkańców Rohova trwających 
w swojej małej ojczyźnie pomimo 
przetaczającej się nad ich głowami 
wielkiej historii i polityki.

To wszystko zaś dzieje się w 
Hulczyńskiem, w regionie, który 
do 1724 roku był częścią monar-
chii habsburskiej, później zaś został 

przyłączony do Prus. To właśnie 
wpłynęło na odmienny od pozo-
stałych regionów czeskiego Śląska 
rozwój. To też było powodem, że 
chociaż region zamieszkiwała lud-
ność mówiąca po czesku, pomysł 
przyłączenia go po I wojnie świa-
towej do Czechosłowacji nie zyskał 
uznania mieszkańców, którzy bez-
skutecznie protestowali przeciwko 
tej decyzji. W 1938 roku Hulczyń-
skie stało się częścią III Rzeszy, a 
od 1945 roku pozostaje w grani-
cach najpierw Czechosłowacji, a 
obecnie Republiki Czeskiej. 

Eva Tvrdá urodziła się w 1963 
roku w Opawie, mieszka z mężem i 
dwoma synami w Szylerzowicach. 
Studiowała na Wydziale Pedago-
gicznym Uniwersytetu Ostraw-
skiego. Przez jakiś czas uczyła w 
szkole w Beneszowie Dolnym, 
później jednak postanowiła skupić 

się na pracy pisarskiej. Zadebiuto-
wała w 1996 roku nowelą „Dálka” 
(„Dal”), ale powszechną uwagę 
czytelników zwróciła głównie 
jej książka „Dědictví” („Dziedzi-
ctwo”) z 2005 roku, w której pi-
sarka po raz pierwszy spróbowała 
ukazać historię Śląska Hulczyń-
skiego poprzez dzieje zwyczajnych 
mieszkańców. 

Książka stała się bestsellerem, a 
z kolejnymi tytułami: „Třešňovou 
alejí” („Czereśniową aleją”) i „Okna 
do pokoje” („Okna do pokoju”) 
tworzy „Śląską trylogię” Tvrdej. 
Autorka skupia się w nich na losach 
ludzi żyjących w Hulczyńskiem od 
lat 30. XX wieku po czasy jak naj-
bardziej współczesne. Jak podkre-
ślają recenzenci, Tvrdá w swoich 
książkach zwraca uwagę na prob-
lemy tożsamości lokalnej miesz-
kańców regionu oraz ważne dla jej 

budowania kwestie: język, religię, 
pracę, własność prywatną. Regio-
nowi hulczyńskiemu poświęcony 
jest też „Dyskretny urok Śląska”, 

którego polskie tłumaczenie au-
torstwa Karoliny Pospiszil wydała 
niedawno ofi cyna Silesia Progress.

(kor)

Kto kocha góry, powinien wybrać się 
do Muzeum Ostrawskiego. W pla-
cówce na Rynku Masaryka otwarto 
w ub. tygodniu wystawę pt. „Między 
niebem a ziemią”. Przedstawia foto-
grafi e o tematyce górskiej 19 auto-
rów. Te najstarsze zostały wykonane 
w latach 30. ub. wieku, najnowsze 
pochodzą z czasów współczesnych. 
Część ekspozycji jest poświęcona hi-
storii sprzętu alpinistycznego. – Nikt 
do tej pory nie podjął się u nas po-
dobnej retrospektywy na dany temat. 
Chcemy poprzez tę wystawę oddać 
hołd pierwszej ofi cjalnej czechosło-
wackiej ekspedycji himalaistycznej 
w najwyższe góry Azji, która od-
była się w 1965 roku – powiedział 
podczas wernisażu organizator Jiří 
Kráčalík. W wernisażu wziął udział 
m.in. jeden z uczestników owej wy-
prawy, legendarna postać czeskiego 
himalaizmu, Jan Červinka. Foto-
grafi e jego kolegi Viléma Heckela 

(zginął w 1970 roku) są ozdobą wy-
stawy. Oglądać można również prace 
znanych współczesnych alpinistów, 
m.in. Leopolda Sulovskiego czy Li-
bora Uhra. 

Wystawa potrwa do 25 paździer-
nika. Jest imprezą poprzedzającą 
Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Outdoorowych, który rozpocznie się 
w Ostrawie 9 października. Muze-
um jest otwarte w dni powszednie 
od godz. 9.00 do 17.00, w soboty w 
godz. 9.00-13.00, a w niedziele w 
godz. 13.00-17.00. W święto pań-
stwowe 28 września placówka będzie 
nieczynna.  (dc)

Dla miłośników gór

Wernisaż wystawy fotografi i górskich w Muzeum Ostrawskim. 

Okładka książki Evy Tvrdej „Dyskretny urok Śląska”.

Dyskretny urok Śląska 
Polakom nieznanego
Z wielkim zainteresowaniem przyjęli czytelnicy w Polsce, zwłaszcza zaś na Śląsku i na polsko

-czeskim pograniczu, książkę czeskiej pisarki Evy Tvrdej „Dyskretny urok Śląska” (w oryginale 

„Nenápadný půvab Slezska”, publikacja wydana w 2009 roku). Mieszkańcy Polski zwykli bowiem 

patrzeć na Dolny Śląsk i Górny Śląsk z perspektywy polsko-niemieckiej. Urodzona w Opawie 

i mieszkająca w Szylerzowicach (Šilheřovice) autorka pisze o mieszkańcach Śląska Hulczyńskiego 

(Hlučínsko) i uświadamia polskim czytelnikom, że istnieje także tzw. czeski Śląsk.
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Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC 
poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko

księgowy/księgowa
Zakres obowiązków:

• prowadzenie księgowości ZG PZKO
• prowadzenie i rozliczanie projektów oraz dotacji

Wymagania:
• wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe
•  bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz czeskiego 

w mowie i piśmie
• znajomość obsługi komputera (Excel, Word, Outlook, Internet)
• znajomość prowadzenia księgowości w programie POHODA
•  odpowiedzialność, sumienność, samodzielność w działaniu, 

dyspozycyjność
• możliwość zatrudnienia od 1. 10. 2015
• prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:
• wielostronną, ciekawą pracę w młodym kolektywie
• miejsce pracy Czeski Cieszyn

List motywacyjny wraz z CV prosimy przesyłać drogą mailową na adres 
zg@pzko.cz w terminie do 18 września 2015. Osoby spełniające wyma-
gania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 22 września 
od godz. 10.00 w siedzibie ZG PZKO ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn.
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W hotelu „Jawor” w Rzece prze-
bywają w tym tygodniu młodzi 
ludzie z różnych krajów Europy. 
To grupa wolontariuszy, którzy na 
początku września przyjechali do 
Republiki Czeskiej, by przez rok 
pomagać w Diakonii Śląskiej. O 
międzynarodowym wolontariacie 
rozmawiamy z koordynatorkami 
programu – Miroslavą Hlawicz-
kovą i Zuzaną Hartmannovą. 

Kim są młodzi ludzie, którzy zde-
cydowali się spędzić rok w Cze-
chach i poświęcić go nieodpłat-
nej pracy z seniorami, dziećmi 
czy ludźmi niepełnosprawnymi?

Zuzana Hartmannová: Na razie 
przybyła grupa 24 wolontariuszy z 
Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpa-
nii, Węgier i Ukrainy. Ostatecznie 
miałoby ich być 30. Przyjechali do 
nas w ramach programu INVY 
– „Rok wolontariuszem między-
narodowym”, w ramach którego 
Diakonia Śląska przyjmuje wo-
lontariuszy do swych ośrodków w 
naszym regionie oraz organizacji 
partnerskich. Wolontariusze pra-
cują z różnymi grupami docelowy-
mi: na przykład niepełnosprawny-
mi dziećmi i dorosłymi, seniorami, 
uczniami szkół diakonijnych. 

Według jakiego klucza są wolon-
tariusze kierowani do poszcze-
gólnych ośrodków?

Miroslava Hlawiczková: Dia-
konia Śląska jest członkiem or-
ganizacji EDYN, która zrzesza 
organizacje diakonijne w różnych 
krajach Europy. Mamy opracowa-
ny jednolity proces naboru wolon-
tariuszy. Młodzi ludzie, którzy za 
pośrednictwem współpracujących 
z nami zagranicznych organizacji 
zgłoszą się do programu, mogą 
określić swoje preferencje, wybrać 
grupę docelową, która najbardziej 

by im odpowiadała, czy też taką, 
z którą już wcześniej pracowali. 
Z kandydatami przeprowadzamy 
rozmowę przez Skype, gdzie oma-
wiamy jeszcze te kwestie i staramy 
się dla każdego wolontariusza wy-
brać odpowiednią placówkę. 
Z. H.:  W Niemczech wybieramy 
wolontariuszy osobiście. Koordy-
natorzy wolontariatu międzyna-
rodowego w Diakonii Śląskiej za-
wsze w lutym jeżdżą do Niemiec 
na spotkanie kandydatów. To dla-
tego, że najwięcej wolontariuszy 
przyjeżdża do nas z  Niemiec – w 
tym roku jest ich 11. Także na Wę-
grzech byliśmy kilkakrotnie, tam 
również jest dużo chętnych. 

W jakim wieku są wolontariu-
sze? Wszyscy są studentami?

Z. H.: Program przeznaczony jest 

dla młodych ludzi w wieku od 17 
do 30 lat. To, w jakim wieku przy-
jeżdżają, zależy od konkretnych 
osób, ale też od sytuacji i zwycza-
jów panujących w poszczególnych 
krajach. Z Niemiec mamy tu w 
większości młodzież po szkole 
średniej, ponieważ tam jest taki 
zwyczaj, że młody człowiek przed 
podjęciem studiów wyjeżdża na 
wolontariat. Z Hiszpanii w tym 
roku przyjechały nieco starsze 
osoby, już po studiach. 

Pierwsze dni swego pobytu w 
Republice Czeskiej wolontariu-
sze spędzają razem w Rzece. 
Przygotowują się do pracy w 
Diakonii?

Z. H.: Biorą udział w 6-dniowym 
seminarium połączonym z nauką 
podstaw języka czeskiego. Cho-

dzi o to, by poznali się nawzajem, 
biorą udział w zajęciach mających 
na celu rozwój osobowości, umie-
jętność współpracy, zapobieganie 
konfl iktom. Po skończeniu semi-
narium rozjadą się już do poszcze-
gólnych ośrodków. 

W ciągu sześciu dni chyba nie-
wiele da się nauczyć z języka cze-
skiego?

Z. H.: Nauczą się podstawowych 
frazesów grzecznościowych, za-
mówić jedzenie w restauracji, za-
kupić bilet na dworcu i tym po-
dobnie. 

Wolontariusze będą z osoba-
mi, które w większości nie znają 
chyba języka angielskiego. Jak 
będzie przebiegała wzajemna 
komunikacja?

M. H.: To sprawa bardzo indywi-
dualna. Niektórzy wolontariusze 
są mocno zmotywowani i starają 
się jak najszybciej nauczyć języka 
czeskiego. Po 2-3 miesiącach roz-
mawiają już po czesku. Z drugiej 
strony również człowiek, któ-
ry nie opanuje języka, może być 
bardzo dobrym wolontariuszem. 
Mieliśmy na przykład chłopaka z 
Francji, który w ogóle nie był w 
stanie przyswoić sobie czeskiego. 
Pomimo to pracował w Karwi-
nie z dziećmi. Wszyscy byli nim 
zachwyceni. Nie tylko język jest 
ważnym narzędziem komunikacji, 
równie ważna jest komunikacja 
niewerbalna, mowa ciała, uśmie-
chy. Przede wszystkim ważny jest 
zapał do pracy. 
Z. H.: Program INVY realizuje-
my od 2005 roku. Nasze dziesię-
cioletnie doświadczenia pokazują, 
że owszem – początki są trudne, 
nie da się od razu przeskoczyć ba-
riery językowej. Jednak  większość 
młodych ludzi jest w stanie po 2-3 
miesiącach pobytu w RC na tyle 
opanować język, by mogli posłu-
giwać się nim w środowisku, gdzie 
pracują. 

Czy Diakonia też wysyła swych 
wolontariuszy za granicę?

Z. H.: W ramach programu INVY 
przebywa obecnie dwoje naszych 
wolontariuszy we Francji. To para 
małżeńska. W ub. roku wysłali-
śmy wolontariuszkę do Niemiec 
w ramach innego programu prze-
znaczonego dla ludzi powyżej 30. 
roku życia. Obecnie realizujemy 
również wspólny program z Tan-
zanią. Wysyłamy tam naszych wo-
lontariuszy na dziewięć miesięcy. 
W tej chwili jest ich tam trzech. 
W tym tygodniu jedna nasza wo-
lontariuszka odleci do Argentyny. 

DANUTA CHLUP

Zuzana Hartmannová (pierwsza z lewej w pierwszym rzędzie) i  Miroslava Hlawiczková (druga z lewej w drugim rzędzie) 
z wolontariuszami w Rzece.

Młodzi Europejczycy przyjechali pomagać

Fedrowanie może iść w parze z folklorem, 
a przedsięwzięcia kulturalne miejscowych 
Polaków mogą cieszyć się poparciem władz 
gminnych. W Suchej Górnej dowodem na to 
jest „Fedrowani z folklorym”, impreza orga-
nizowana wspólnie przez gminę i Miejscowe 
Koło PZKO, a konkretnie przez trzy osoby: 
wicewójta Josefa Žerdíka, reżysera progra-
mu Jana Mračnę oraz odpowiedzialnego za 
sprawy organizacyjne Mariana Weisera. Z 
tym ostatnim umówiliśmy się na rozmowę. 

W sobotę 19 września w Domu Robot-
niczym w Suchej Górnej odbędzie się 
kolejna edycja „Fedrowanio z folklorym”. 
Pierwszy raz impreza ta odbyła się w 
2006 roku. Jak wpadliście na ten pomysł? 

Nigdy nie ukrywałem, że inspiracją był dla 
nas „Bal Gorolski” w Mostach koło Jabłon-
kowa. Stwierdziliśmy, że skoro istnieje do-
bra impreza folklorystyczna w „goraliji”, to 
coś podobnego można zrobić również na 
„dołach”. To był główny impuls, który po 
pewnym czasie przybrał bardzo konkretną 
postać. 

Postać imprezy łączącej górnicze klimaty z 
folklorem polskim, czeskim i słowackim...

Ta koncepcja pozostaje taka sama i myślę, że 
ludziom się podoba. My nie robimy przeglą-
du zespołów folklorystycznych na zasadzie 
wpuszczania ich kolejno na parkiet, ale na 
każdą edycję przygotowujemy oryginalny 
scenariusz na konkretny temat związany z 
wydobyciem węgla. Próbujemy na bieżąco  
reagować na aktualną sytuację w górnictwie 

i tak np. motywem przewodnim na ostatnim 
„Fedrowaniu” była logistyka i transport ma-
teriału. W tym roku z kolei takim tematem 
wiodącym będą problemy ze zbytem węgla, 
w związku z czym będziemy się starać szu-
kać sposobów, jak dobrze sprzedać węgiel. 
Będą to takie sposoby z przymrużeniem 
oka, do czego wykorzystamy naszych dwóch 
sprawdzonych prezenterów – Agatę Rzyman 
i Wojtka Kadłubca. 

Wszystkie edycje oprócz oprawy górni-
czej na wesoło miały również swoje folklo-
rystyczne gwiazdy. Które z nich występo-
wały już w Suchej Górnej, a kto zabłyśnie 
na tegorocznej edycji?  

Rozpoczynaliśmy w skromnych warunkach. 
Najpierw naszą największą gwiazdą była 
prezentująca folklor słowacki ostrawska 
„Šmykňa“. W drugiej odsłonie był to Jožka 
Černý, a potem „Lučnica”, „Śląsk”, „SĽUK”... 
W tym roku też nie zabraknie złotego gwoź-
dzia programu, choć zespół, który zapro-
siliśmy, nie jest może tak znany, jak te po-
przednie. Będzie nim profesjonalny słowacki 
zespół folklorystyczny „PUĽS” z Preszowa. 
Zespół ten jest o tyle ciekawy, że prezentuje 
nie tylko folklor słowacki, ale też rusiński i 
ukraiński. Na tegorocznym „Fedrowaniu” 
przesuniemy się zatem jeszcze bardziej na 
wschód. To pozwoli nam pokazać coś, czego 
w poprzednich edycjach nie było. Na mar-
ginesie dodam, że „PUĽS” sam dowiedział 
się o naszym przeglądzie i już kilka lat temu 
zwrócił się do nas z propozycją występu. W 
tym roku wreszcie do nas przyjedzie i to w 

dość dużym składzie, bo z 9-osobową kapelą, 
12-osobowym chórkiem i 8 parami tanecz-
nymi. Korzystając z okazji pobytu na tym 
terenie, część zespołu wystąpi także w nie-
dzielę z repertuarem sakralnym w kościele 
ewangelickim w Błędowicach. 

Kogo oprócz „PUĽS-u“ zobaczymy jesz-
cze na tegorocznym „Fedrowaniu z folk-
lorym”?

Wyłącznie dobre zespoły, bo udało nam się 
na przykład zaprosić tradycyjny czeski ze-
spół „Mladina” z Pilzna, który plasuje się 
w absolutnej czołówce czeskich zespołów 
folklorystycznych. Zaprezentuje nam folklor 
regionu chodzkiego i południowoczeskiego. 
Z Polski natomiast przyjedzie zespół „Kali-
na” z Wrocławia, który podobnie jak „Mla-
dina” znany jest nie tylko w kraju, ale też za 
granicą.  Ponadto po latach wrócą do nas 
„Kamraci”, którzy rzadko już koncertują, 
ale u nas zgodzili się zagrać „po kamracku” z 
naszym „Chórkiem”. Będzie też, oczywiście,  
„Šmykňa“, a z naszego terenu kapela „Lip-
ka” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Suszanie“.  
Imprezę tradycyjnie zainauguruje orkiestra 
dęta, a hymn górniczy odśpiewa śpiewak 
operowy, Tomasz Suchanek.

Sala Domu Robotniczego w Suchej Gór-
nej na „Fedrowaniu” zawsze pęka w 
szwach. Czy są w ogóle jeszcze bilety do 
zdobycia?

Jest jeszcze ostatnich kilka wolnych miejsc. 
Kto miałby więc ochotę przyjść, nie powi-
nien zwlekać i zamawiać bilet pod nr. tel. 

596 410 756. „Fedrowani z folklorym” jest 
bowiem imprezą, która ma już swoje stałe 
grono bywalców. Są to osoby, które nawet 
z półrocznym wyprzedzeniem pytają, kiedy 
będzie impreza i na tej podstawie rezerwują 
sobie miejsce w kalendarzu.

Rozmawiała:
BEATA SCHÖNWALD
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Folklor w górniczej oprawie

Marian Weiser
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HAMBURGER 
NADAL 

AKTUALNY
„Budowanie piramid można zali-
czyć do ćwiczeń równoważnych. 
Podczas tych ćwiczeń pracują mię-
śnie całego ciała, gdyż dźwigacze 
i wspieracze przybierają rozmaite 
pozycje, takie jak: postawy, siady, 
klęczenia, zwieszenia i podpory – 
kształcąc zarazem przytomność 
umysłu, zręczność i odwagę” – pi-
sał w 1924 roku Alfred Hamburger. 
Książkę „Wzory igrzysk i piramid 
wolnych” przygotował na zamówie-
nie Dzielnicy Małopolskiej Związ-
ku Towarzystw Gimnastycznych 
„Sokół” we Lwowie. W tym czasie 
Polskie Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół” Wędrynia działało już 
prężnie niemal dwadzieścia lat. Za-
mieszczone w książce Hamburgera 
układy piramid wędryńscy gimna-
stycy wykonują do dziś.

Obecni „Gimnaści” to kontynu-
atorzy zespołu powstałego w 1905 
roku jako Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” Wędrynia. 
Jego założycielami byli miejscowi 
nauczyciele Jagieło i Wojnar. Ze-
brania gimnastyków odbywały się 
w miejscowej szkole, ćwiczono zaś 
w sąsiednich Łyżbicach – jedynie 
tamtejsza sala w gospodzie Zoba-
wa miała na tyle wysoko sufi t, że 
gimnastycy mogli wykonywać tam 
swoje układy, a także ćwiczenia z 
drążkiem. W latach 20. przenieśli 
się do wybudowanej właśnie Czy-
telni Katolickiej, która od lat jest 
siedzibą Miejscowego Koła PZKO. 
Obecnie właśnie w „Czytelni”, jako 
zespół Miejscowego Koła, działają 
„Gimnaści”. Sala ma tu wysokość 
6,5 metra – dokładnie tyle, ile trze-
ba gimnastom, by pokazać swoje 
„najwyższe” numery – piramidy 
złożone z czterech pięter ludzi.

PIĄTKI 
W »CZYTELNI«

Jak dziś pracuje wędryński zespół 
gimnastyków? Wbrew temu, czego 
można by się spodziewać po upły-
wie 110 lat, nie zmieniło się tu aż 
tak wiele. Postanowiliśmy spraw-
dzić to, zjawiając się na jednej z 
piątkowych prób. O godzinie 19.00 
w szatni zaczęli schodzić się człon-
kowie zespołu. Wiek? Bardziej róż-
norodnie chyba nie może być: od 7 
do 57 lat. Większość to miejscowi, 
ale jest też kilka osób przyjeżdza-
jących z innych miejscowości – to 
rodowici wędryniacy, którzy nie 
potrafi ą rozstać się z „Czytelnią” i 
„Gimnastami”. – Ćwiczymy raz w 
tygodniu, dwie godziny, Ale o kon-
dycję fi zyczną każdy musi dbać sam, 
bez tego ani rusz – mówi kierow-
nik zespołu, Bogdan Ondraszek. 
„Gimnastami” kieruje od 30 lat, 
członkiem grupy jest od lat 44. Do 
zespołu zwerbował go kuzyn. Miał 
10 lat – tyle wtedy wynosiła dol-
na granica wieku dla wędryńskich 
gimnastyków.

– Skakałem akurat salto przez 
jakieś krzaki, kiedy zobaczył mnie 
kuzyn, Bogusław Ondraszek, zmie-
rzający akurat na ćwiczenia „Gim-
nastów”. Jak zobaczył moje wy-

czyny, powiedział: chodź ze mną. 
A że mama nie chciała mnie puścić 
samego, zacząłem przychodzić na 
próby ze starszym bratem. Oboje 
zostaliśmy w „Gimnastach” do dziś, 
ćwiczą tu też lub ćwiczyły nasze 
dzieci – opowiada kierownik zespo-
łu. Jak mówi, przez te lata opuścił 
niewiele prób, piątki zawsze spędza 
w „Czytelni”.

RODZINNE 
UZALEŻNIENIE

Przez „Gimnastów” przewinęło się 
już kilka pokoleń wędryniaków. W 
niektórych rodzinach ćwiczenia 
w „Czytelni” to rodzinna tradycja 
– przez zespół przewinęły już na 
przykład cztery pokolenia rodziny 
Biłków. Gimnastycy chętnie przy-
prowadzają na próby swoje dzieci, a 
ich pociechy, nawet te najmłodsze, 
szybko zaczyna wciągać wspinanie 
się na piramidy.

Obecnie w zespole jest kilka 
rodzin. Marek Kaszper na próby 
przychodzi z czwórką swoich dzie-
ci – najmłodsza Natalka ma siedem 
lat. W domu państwa Kaszperów 
jest jeszcze czwórka pociech.

– Może jeszcze któreś uda się 
zwerbować do „Gimnastów”, jak 
podrosną – śmieje się tata.

– Dzieci są lekkie, więc jeśli nie 
boją się wysokości, to szybko za-
czynają wchodzić na górę piramidy. 
Najmłodsza córka chyba po dwóch 
próbach poszła z nami na występ – 
opowiada.

Jak mówi, między najmłodszymi 
gimnastami widać różnicę. – Każ-
de dziecko radzi sobie inaczej. Nie 
trzeba mieć wprawdzie jakichś spe-
cjalnych zdolności, bo wiele można 

wyćwiczyć, ale jedni są bardziej, a 
inni mniej zwinni, niektórzy mają 
do tego dryg – wyjaśnia. Dodaje 
jednak, że trening czyni mistrza i 
nawet, jeśli dziecko na początku 
nie radzi sobie najlepiej, ćwiczenia 
z gimnastami dużo dają. – Na po-
czątku trudno było się tego wszyst-
kiego nauczyć, trochę się bałam 
wychodzić na górę, ale teraz podoba 
mi się, jak wchodzę na sam szczyt 
piramidy – mówi siedmioletnia Na-
talka. To właśnie dzieci, jako naj-
lżejsze, dostają się na górę piramidy. 
Jak wyjaśniają dorośli gimnastycy, 
dzieci są małe i lekkie, dlatego ła-
two jest je chwycić i utrzymać na 
barkach.

NA SZCZYCIE 
PIRAMIDY

Bogdan Ondraszek wyjaśnia, że 
nowo przyjęci gimnaści na początek 
uczą się wchodzenia na dwójkowe 
piramidy, ćwiczą umiejętność zeska-
kiwania, obrotności, utrzymywania 
równowagi. To, ile czasu upłynie, 
zanim „nowy” może wejść na pi-
ramidę, zależy od indywidualnych 
predyspozycji. – To zależy od ta-
lentu, sprawności. Są dzieci, którym 
wystarczą trzy, cztery próby, a są ta-
kie, które nawet przez kilka lat nie 
osiągną takiej sprawności – mówi. 
Zespół ma opracowanych około 20 
układów. Wszystkich musi nauczyć 
się każdy nowy gimnasta.

Na pytanie, co powinno cecho-

wać gimnastę oprócz sprawności 
fi zycznej, odpowiada: – Na pirami-
dzie człowiek musi mieć zaufanie 
do tych, na których wchodzi, musi 
wiedzieć, że oni go nie puszczą na 
dół. Nie można się bać wysokości, 
bo gimnastycy na ostatnim piętrze 
zeskakują z wysokości 4,5 metra – 
mówi. – Zwykle przed występem 
jest niewielka trema, nie tylko u 
dzieci. Ale trochę bać się trzeba, bo 
bez lęku człowiek przestałby być 
ostrożny – dodaje Marek Kaszper.

»GIMNASTÓW«
KAŻDY ZNA?

Od chwili pierwszego ofi cjalnego 
występu – na zlocie w Cieszynie 
w 1910 roku – „Gimnaści” zaczęli 
pojawiać się w regionie, występując 
przy różnych okazjach. Pomimo że 
goszczą regularnie na wielu impre-
zach w całej okolicy, ich popisy na-
dal kończą się gorącymi brawami, 
a niejednokrotnie – owacjami na 
stojąco. Od Mostów po Bogumin 
są już doskonale znani i chętnie 
zapraszani na miejscowe imprezy, 
nie tylko polskie. – Zawsze znajdzie 
się jednak ktoś, kto jeszcze nas nie 
widział i siedzi z rozdziawioną bu-
zią – śmieje się kierownik zespołu, 
podkreślając, jak duże wrażenie ro-
bią kilkupiętrowe ludzkie piramidy.

Grupa gości czasem także poza 
Zaolziem, niejednokrotnie wystę-
powała już na przykład na igrzy-
skach polonijnych – ostatnio w 
sierpniu w Rybniku, na inauguracji 
tegorocznych igrzysk. „Gimnaści” 
bywali już też na przykład w Pradze 
lub na Słowacji. Tegoroczny sezon 
jest dla wędryńskich gimnastyków 
wyjątkowo wyczerpujący. – W tym 
roku mamy mnóstwo występów, od 
początku roku było ich już niemal 
20, a to przecież jeszcze nie koniec 
sezonu – mówi Bogdan Ondraszek.

POSIEDZIMY, 
POGADAMY…

Pod pewnymi względami w „Gim-
nastach” od ich pierwszych wyczy-
nów przed ponad stu laty niewiele 
się zmieniło. Wędryniacy nadal po-
kazują stare, sprawdzone piramidy, 
w niewielkim stopniu modyfi kując 
swoje układy. Do przeszłości ode-
szły już jednak na przykład efek-
towne układy z drabinami. Pamięta 
je jeszcze Bogdan Ondraszek i inni 
starsi stażem gimnastycy. Jak mówi, 
z piramid drabinowych zrezygno-
wano, ponieważ przewożenie dra-
bin, mierzących ponad 4 metry, było 
skomplikowane. Dawniej program 
trwał też dłużej, bo po każdej fi gurze 
wchodziło się do szeregu i wycho-
dziło z niego. Skrócenie wykonywa-
nia układu sprawia jednak, że jest to 
o wiele większe obciążenie dla ciała.

Z pewnością nie zmieniło się jed-
nak to, że próby w „Czytelni” to dla 
wędryniaków nie tylko gimnastyka, 
ale także spotkanie w gronie przy-
jaciół. Na pytanie, czy po próbach 
gimnastycy są bardzo zmęczeni 
i szybko rozchodzą się do domu, 
kierownik „Gimnastów” odpowia-
da: – Zmęczenie? Po próbie jeszcze 
zagramy w piłkę, posiedzimy, poga-
damy...

ELŻBIETA PRZYCZKO
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»Stawiają piramidy« od 110 lat
Występy wędryńskich „Gimnastów” ludzie oglądają z zapartym tchem już od 110 lat. Chętnych do „stawiania ludzkich piramid” nie brakuje – co jakiś czas przychodzą 
nowi członkowie, często werbowani przez rodziców, bo dolna granica wieku w zespole to sześć lat. 25 członków grupy każde piątkowe popołudnie i wieczór spędza 
w miejscowej „Czytelni”, czyli Domu PZKO. Rekordziści – bracia Bogusław i Karol Ondraszkowie, ćwiczą z „Gimnastami” już 44 lata.

Próby „Gimnastów” odbywają się w „Czytelni”.

Układy z drabinami były bardzo efektowne, zrezygnowano z nich m.in. z powodu 
komplikacji przy transporcie. Na zdjęciu występ w 1949 roku.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Pays de la Loire 10.25 
Przeboje roku 11.10 Czworo przy na-
dziei 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 
Amy (s.) 14.15 Zeznanie 14.45 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 15.35 Grubas (s.) 
16.25 Listonoszka 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Szpi-
tal na peryferiach po dwudziestu latach 
(s.) 21.00 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny 
22.30 Schimanski (s.) 0.05 Kryminali-
sta (s.) 1.05 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Śle-
pa wiara 10.20 Świat gadów i płazów 
11.10 Historie domów 11.30 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 12.20 Mit Rom-
mela 13.05 San Pietro 13.45 Nauka na 
własnej skórze 14.40 Chcesz je? 14.45 
Boeing 747 - wersja 8 15.30 Czeska 
walka o piwo 16.45 Downton Abbey 
(s.) 17.50 Z Jakubem Vágnerem na 
olbrzymie ryby 18.45 Wieczorynka 
18.55 Istryjskie wariacje 19.20 Zagi-
nione adresy 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Z kucharzem dookoła 
świata 21.00 Podróżomania 21.30 Pół-
mrok 21.55 Pięści w ciemności (fi lm) 
23.35 Lol :-) 0.00 EXPOminuty 2015. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Uli-
ca (s.) 10.15 Zamieńmy się żonami 
11.30 Pan Złota Rączka (s.) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.35 Tescoma 
ze smakiem 12.45 Doktor Hart (s.) 
13.40 Bez śladu (s.) 14.40 Dr Hou-
se (s.) 15.35 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 21.35 Bach! 22.15 
8 części prawdy (fi lm) 23.50 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 

6.25 Ninjago (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Napisała: Morderstwo (s.) 10.20 
Policjantka (s.) 12.25 Hawaii 5-0 (s.) 
13.25 Komisarz Rex (s.) 14.35 Żółto-
dzioby (s.) 15.35 Statek marzeń (fi lm) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Czechy i Słowacja mają 
talent 21.35 Kulinarny reality-show 
22.55 Kto jest kim.

PIĄTEK 11 września

TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Malezji 10.25 Chło-
paki w akcji 10.55 Historie sław 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 
Blondynka 14.55 Pierwsza republika 
(s.) 16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Bedeker 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Doktor 
Martin (s.) 20.55 13. komnata Milana 
Kňažka 21.20 Wszystko-party 22.15 
Pr. rozrywkowy 23.10 Zawodowcy (s.)  

TVC 2 

5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
10.20 Podróżomania 11.00 Z ku-
charzem dookoła świata 11.55 Ry-
szard Lwie Serce 12.45 Z orkami w 
wodzie 13.35 Chcesz mnie? 14.05 Po 
Czechach 14.15 Historie ciekawych 
przyrodników 14.35 Ingriš! Eduard 
Ingriš! 15.30 Najważniejsze operacje 
II wojny światowej 16.30 Nauka na 

własnej skórze 17.25 Walka o życie 
18.15 Rok K. Grausovej 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Europa dziś 19.25 
Na ratunek życiu 19.50 Wiadomo-
ści w j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta 20.55 Z Jakubem Vágnerem 
na olbrzymie ryby 21.50 Downton 
Abbey (s.) 22.40 Wallander (s.) 0.10 
Zakazane imperium (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.30 Pan Złota Rączka 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.35 Tescoma ze smakiem 12.45 
Doktor Hart (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 
14.40 Dr House (s.) 15.35 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, po-
goda 17.25 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Kameňák (fi lm) 22.30 
Kac Vegas (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Ninjago (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.10 
Napisała: Morderstwo (s.) 10.15 Poli-
cjantka (s.) 12.25 Hawaii 5-0 (s.) 13.25 
Komisarz Rex (s.) 14.30 Żółtodzioby 
(s.) 15.30 Statek marzeń (fi lm) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top 
Star 20.15 Casino Royale (fi lm) 23.20 
Wschodzące słońce (fi lm). 

SOBOTA 12 września  
TVC 1 

6.00 Zielnik 6.25 Bananowe rybki 7.00 
Rozmowy H z Pałacu K 7.40 Łopato-
logicznie 8.30 Aleksander Dumas star-
szy (fi lm) 9.45 Gejzer 10.20 Wszyst-
ko-party 11.15 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 12.00 Tydzień w re-
gionach 12.25 Hobby naszych czasów 
13.00 Wiadomości 13.05 Berenika 
(bajka) 13.55 Taniec przez dwa piekła 
(bajka) 15.00 Dwa tygodnie szczęścia 
(fi lm) 16.40 Historie sław 17.30 Her-
cules Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Cuda natury 21.10 Miłość 
to miłość (fi lm) 23.00 Podróż do Indii 
(fi lm) 1.35 Schimanski. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 
Mikołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 
Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 
Wędrówki w poszukiwaniu muzyki 
9.55 Kolorowy stuk podków 10.25 Be-
deker 10.50 Dochodzenia w sprawie 
katastrof lotniczych 11.45 Wehrmacht 
Hitlera 12.40 Auto Moto Rewia 13.10 
Babel 13.35 Polowanie na lisa 15.20 
Tajemnicze życie skał 15.50 Kame-
ra w podróży 16.45 Akcje ratownicze 
w Górach Skalistych 17.40 Cudow-
na planeta 18.30 EXPOminuty 2015 
18.45 Wieczorynka 18.55 Boeing 747 
- wersja 8 19.50 Wiadomości w języku 
migowym 20.00 Zło czai się wszędzie 
(fi lm) 21.55 Most nad Sundem (s.) 
23.55 Cudze pieniądze (fi lm). 

NOVA 

6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Spider-Man (s. anim.) 6.45 Król 
dżungli (s. anim.) 7.10 Wilk i zając (s. 
anim.) 7.40 Tom i Jerry (s. anim.) 8.05 
Jak wytresować smoki (s. anim.) 8.30 
Rodzinka (s.) 9.05 Comeback (s.) 9.35 
Przyprawy 10.30 Dzwoń do TV Nova 
11.10 SuperStar 13.25 Zamieńmy się 
żonami 14.55 Ostatnie wakacje (fi lm) 
17.05 Poradnik domowy 18.15 Co-
meback (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Non-Stop (fi lm) 22.30 
Terminator III: Bunt maszyn (fi lm) 
0.30 Zabójczy układ (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.05 Ninjago (s. 
anim.) 7.35 Winx Club (s. anim.) 8.10 

Salon samochodowy 9.20 M.A.S.H. 
(s.) 9.55 Gruby i chudszy (fi lm) 12.20 
Casino Royale (fi lm) 15.30 Morder-
stwa w Midsomer (s.) 17.35 Gondíci, 
s.r.o. 18.55 Wiadomości 20.15 Czechy 
i Słowacja mają talent 21.55 Bękarty 
wojny (fi lm) 1.15 Martwa cisza (fi lm). 

NIEDZIELA 13 września  
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Bolkoviny 7.15 Dwa tygodnie szczęś-
cia 8.55 Łopatologicznie 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.35 
Obiektyw 11.05 Śpiąca Królewna (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Bajka 14.00 Świa-
tełka z moczarów (bajka) 15.00 Ro-
binsonka (fi lm) 16.15 Śladami gwiazd 
16.45 Małżeństwa z rozsądku (s.) 
18.25 Zielnik 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Żandarmskie 
humoreski (fi lm) 21.20 168 godzin 
21.55 Miesiąc miodowy (fi lm) 23.35 
Sprawy inspektora Lynleya (s.) 0.50 
Profi l zbrodni. 

TVC 2 

6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 Mi-
kołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Stu-
dio Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.35 Znak specjalny: Tęsk-
nota 10.00 Wielka Wojna Ojczyź-
niana 10.55 Nie poddawaj się 11.45 
Chcesz mnie? 12.15 Królestwo natury 
12.45 Słowo na niedzielę 12.50 Ma-
gazyn chrześcijański 13.15 Przez ucho 
igielne 13.45 Magazyn religijny 14.10 
Podróż po Alpach 14.40 Żelazna dziu-
ra 15.35 Jerozolima 16.30 Atilla 17.20 
Jimmy i treser wielorybów 18.15 Rok 
R. Kujana 18.45 Wieczorynka 18.55 
Mit Rommela 19.50 Wiadomości w 
języku migowym 20.00 Glina (fi lm) 
21.40 W kręgu zła (fi lm) 0.00 W po-
goni za pięknem. 

NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.30 
Spider-Man (s. anim.) 6.55 Król dżun-
gli (s. anim.) 7.20 Powrót do przyszło-
ści (s. anim.) 7.45 Tom i Jerry (s. anim.) 
8.10 Jak wytresować smoki (s. anim.) 
8.40 Niezwykła podróż (fi lm) 10.15 
Weekend 11.20 Ogólniak (s.) 12.45 
Dziewczyny z wyższych sfer (fi lm) 
14.30 Jest pan wdową! (fi lm) 16.35 
Pod Borsuczą Skałą (fi lm) 18.15 Co-
meback (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 
SuperStar 22.30 Odłamki 23.10 Wilk 
(fi lm) 1.30 Bez śladu (s.). 

PRIMA 

6.00 Wiadomości 7.10 Ninjago (s. 
anim.) 7.40 Winx Club (s. anim.) 
8.10 Tajemnice wojny 9.20 Prima 
Zoom Świat 9.50 Rosemary & Th y-
me (s.) 11.00 Partia 11.45 Jak zbu-
dować marzenie 12.40 Pr. kulinarny 
13.25 Poradnik domowy 13.50 Big 
Ben (s.) 15.55 Morderstwa w Mid-
somer (s.) 18.05 Pr. kulinarny 18.55 
Wiadomości 20.15 Winiarze (fi lm) 
21.30 American Pie (fi lm) 23.40 
Gondíci s.r.o. 0.50 Vegas (s.). 

PONIEDZIAŁEK 14 września 
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.50 Podróż po Albanii 10.20 168 god-
dzin 10.55 Doktor Martin (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 
Napisała: Morderstwo (s.) 15.35 Gru-
bas (s.) 16.25 Kubeł 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 La-
birynt (s.) 21.00 Każdy lubi Rudy’ego 
(s.) 21.25 Reporterzy TVC 22.05 Kry-
minalista (s.) 23.05 Na tropie 23.30 
Zawodowcy (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Świat gadów i płazów 10.45 Z 
Jakubem Vágnerem na olbrzymie ryby 
11.35 Babel 12.05 Magazyn religijny 
12.30 Klucz 12.55 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 13.10 Tito - ostatni 
świadkowie testamentu 14.10 Przez 
ucho igielne 14.35 Nauka na własnej 
skórze 15.30 Jimmy i treser wielory-
bów 16.20 Najważniejsze operacje II 
wojny światowej 17.20 Akcje ratunko-
we w Górach Skalistych 18.15 Podróż 
po Alpach 18.45 Wieczorynka 19.00 
Kosmos 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Wehrmacht Hitlera 21.00 
Helikopter AH-64D Apache 21.55 
Misja (fi lm) 0.00 Kłamstewka (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 Hotel marzeń: Meksyk (fi lm) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Tescoma ze smakiem 12.40 Doktor 
Hart (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 14.40 Dr 
House (s.) 15.35 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości, sport, pogoda 17.25 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Spadek II (fi lm) 22.35 
Stalker (s.) 23.20 Czarna lista (s.) 0.15 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.25 Star Wars (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Napisała: Morderstwo (s.) 10.20 
Policjantka (s.) 12.20 Hawaii 5-0 (s.) 
13.20 Komisarz Rex (s.) 14.30 Żółto-
dzioby (s.) 15.25 Statek marzeń (fi lm) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Przystań (s.) 21.35 Top 
Star magazyn 22.50 Zaginiona bez śla-
du (fi lm) 1.15 Zwykli Amerykanie (s.). 

WTOREK 15 września  

TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Ontario 10.25 Re-
porterzy TVC 11.05 Śladami gwiazd 
11.30 Każdy lubi Rudy’ego (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 
Napisała: Morderstwo (s.) 15.30 Gru-
bas 16.20 Zęby 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Szpi-
tal na peryferiach po dwudziestu latach 
(s.) 21.00 Rodzinne tajemnice Natálii 
Kocábovej 21.55 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 22.40 Na tropie 23.05 
Hercules Poirot (s.) 23.55 AZ kwiz 
0.20 Kamera na szlaku. 

TVC 2 

5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.55 Walka o życie 10.45 
Rok R. Kujana 11.15 Nie poddawaj 
się 12.05 Znak specjalny: Tęsknota 
12.30 Chcesz je? 12.40 Auto Moto 
Rewia 13.05 Dochodzenia w sprawie 
katastrof lotniczch 14.00 Najważ-
niejsze operacje II wojny światowej 
15.00 Atilla 15.50 Broń II wojny 
światowej 16.40 Kosmos 17.25 Świat 
gadów i płazów 18.15 Bedeker 18.45 
Wieczorynka 19.00 Historie cieka-
wych przyrodników 19.20 Lol :-) 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 
20.55 Urlop we dwoje 21.55 Szczęś-
cie (fi lm) 23.40 Raj utracony. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Bilet do piekła (fi lm) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Tescoma ze smakiem 12.40 Doktor 
Hart (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 14.40 
Dr House (s.) 15.35 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 21.35 Weekend 22.40 Stalker (s.) 
23.25 Czarna lista (s.) 0.20 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.20 Star Wars (s. anim.) 6.50 Winx 
Club (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Napisała: Morderstwo (s.) 10.10 
Policjantka (s.) 12.20 Hawaii 5-0 (s.) 
13.20 Komisarz Rex (s.) 14.30 Żół-
todzioby (s.) 15.30 Statek marzeń 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Powroty do 
domu (s.) 21.35 Oczyma Josefa Klímy 
22.20 Pr. kulinarny 23.35 Policja kry-
minalna Stuttgart (s.) 0.35 Sprawied-
liwość we krwi (s.). 

ŚRODA 16 września

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Dominikanie 10.25 
13. komnata M. Kňažka 10.55 Tajem-
nice rodziny N. Kocábovej 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 
Napisała: Morderstwo (s.) 15.35 Gru-
bas (s.) 16.20 Spodenki 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Mnieej znaczy więcej 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Pierwsza republika (s.) 21.45 Czworo 
przy nadziei 22.30 Profi l zbrodni (s.) 
23.25 Policja kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.50 Wehrmacht Hitlera 10.45 Nasza 
wieś 11.15 Wędrówki w poszukiwaniu 
muzyki 11.40 Kolorowy stukot pod-
ków 12.10 Jak się żyje zdobywcom 
biegunów i gwiazd 12.25 Tajemnicze 
życie skał 12.50 Królestwo natury 
13.20 Historie ciekawych przyrodni-
ków 13.45 Europa dziś 14.10 Historia 
farmacji 15.05 Walka o życie 15.55 
Telewizyjny klub niesłyszących 16.25 
Z kucharzem dookoła świata 17.20 
Jerozolima 18.15 Podróżomania 18.45 
Wieczorynka 18.55 Auto Moto Re-
wia 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Podróż 
po Nigerii  21.30 Bedeker 21.55 Znak 
specjalny: Tęsknota 22.25 Bojownicy z 
północy 23.25 Film o fi lmie Gangster 
Ka 23.35 Queer: Shibari Kinbaku 0.05 
Zakazane imperium (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.30 Pan Złota Rącz-
ka (s.) 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Tescoma ze smakiem 12.40 
Doktor Hart (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 
14.40 Dr House (s.) 15.35 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 
Zamieńmy się żonami 21.35 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.) 22.40 Sni-
per III (fi lm) 0.20 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.25 Star Wars (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Napisała: Morderstwo (s.) 10.20 Miej-
sce zbrodni: Kolonia (s.) 12.20 Hawaii 
5-0 (s.) 13.20 Komisarz Rex (s.) 14.30 
Żółtodzioby (s.) 15.30 Statek marzeń 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Przystań (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 22.35 Kino-
bazar 23.50 Hawaii 5-0 (s.).
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przeszłości Śląska Cieszyńskiego”. 
Czynne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie, Pavlovova 2: do 13. 9. wystawa 
pt. „Tajniki gliniarstwa”. Czynna: wt
-pt: 9.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej, 
Rynek Masaryka 958: do 29. 9. wy-
stawa pt. „Jako vejce vejci”. Czynna: 
wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do muzeum 89: do 1. 11. wy-
stawa pt. „Włodarze nocy”. Czynna 
wt-pt: 8.00-16.30.
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW: wystawy „Ks. prałat 
Leopold Biłko (1892-1955)” i „Ks. 
dziekan Józef Nowak (1908-1995)” . 
Czynne do 15. 9. w dni powszednie 
8.00-15.00.

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CIESZYN-
WZGÓRZE ZAMKOWE: Mak-
bet (11, godz. 19.30);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Otesánek (10, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Mune 
(10, 11, godz. 15.30); Nigdy nie 
jest za późno (10, 11, godz. 17.30); 
Gangster Ka (10, 11, godz. 19.00); 
KARWINA – Ex: American ultra 
(10, 11, godz. 17.30); Gangster Ka 
(10, 11, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Gangster Ka (10, 11, 
godz. 17.30); Nigdy nie jest za póź-

no (10, 11, godz. 20.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Gangster Ka (10, 
11, godz. 17.45); Sinister 2 (10, 11, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Bystry Bill (10, godz. 15.30); Żyć nie 
umierać (10, godz. 17.30); Karbala 
(11, godz. 15.30, 17.45, 20.00).

CO NA ANTENIE
POLSKI E WIAD OMOŚCI : 
ČT1 SM, niedziela, wiadomości re-
gionalne od godz. 6.00. 

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
C I ER LI C KO, KO Ś C I ELE C 
– MK PZKO zaprasza na Dzień 
Otwarty 11. 9. nie tylko w ramach 
przedpołudniowego Młodego Żwir-
kowiska, ale także w godzinach popo-
łudniowych będzie można oglądnąć 
wystawę poświęconą Pawłowi Niem-
cowi – pilotowi myśliwca z Cieszyna, 
uczestnikowi Bitwy o Anglię. Można 
odbyć próbne loty na symulatorze 
lotniczym w Izbie Pamięci Żwirki i 
Wigury. Dom Polski będzie w tym 
dniu otwarty do godziny 19.00. 

HAWI ERZÓW-BŁĘD OWI-
CE – MK PZKO zaprasza wszyst-
kich chętnych na brygadę do Domu 
PZKO i ogrodu w sobotę 12. 9. i w 
niedzielę 13. 9. w godz. 8.00-15.00.
KARWINA – Klub Seniora „Przy-
jaźń” zaprasza swoich członków i 
przyjaciół na spotkanie klubowe w 
dniu 14. 9. o godz. 17.45 do salki 
PZKO w Karwinie-Nowym Mie-
ście. W programie prelekcja pań-
stwa Przeczków o Kazachstanie.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków i sympatyków w sobotę 
12. 9. o godz. 14.00 do ogrodu obok 
Domu PZKO na Festyn – Pożeg-
nanie lata. Program wykona Zespół 
taneczny MK PZKO Trzanowice, 
zagra Zespół Old Boys Band MK 
PZKO Orłowa-Poręba.
PIOTROWICE K. KARWI-
NY – Klub Propozycji MK PZKO 
zaprasza we wtorek 15. 9. o godz. 
17.00 do Domu PZKO na spotka-
nie z przewodniczącym Zarządu 
Głównego PZKO Janem Ryłko.
RODZINA KATYŃSKA – Przy-
pominamy o zbliżającym się terminie 
wyjazdu (16. 9.) do Muzeum św. Jana 
Pawła II w Wadowicach oraz Parku 
Miniatur w Inwałdzie. Najwyższy 
czas złożyć zgłoszenie wg przesła-
nych instrukcji. Podróżujemy wy-
godnym autokarem. Inf. pod nr. tel. 
558 357 045 w godz. wieczornych.
ZG PZKO – Zaprasza przedsta-
wicieli wszystkich miejscowych kół 
PZKO na wyprzedaż reszty strojów 
z byłej kostiumerii ZG PZKO po 
bardzo atrakcyjnych cenach. Wy-
przedaż odbędzie się 14. 9. (po-
niedziałek) w ZG PZKO przy ul. 
Strzelniczej 28 w Czeskim Cieszy-
nie (1. piętro) od godz. 16.00.

 zaprasza  przedstawic ie l i 
wszystkich szkół podstawowych, 
przedszkoli oraz osoby fi zyczne na 
wyprzedaż reszty strojów z byłej 
kostiumerii ZG PZKO po bardzo 
atrakcyjnych cenach. Wyprzedaż 
odbędzie się 16. 9. (środa) w ZG 
PZKO przy ul. Strzelniczej 28 w 
Czeskim Cieszynie (1.piętro) od 
godz. 16.00. 

OFERTY
PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkula-
cja ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 
679 452, www.bleskosvody.com. 

GL-538

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-046

OFERTA PRACY
DYREKCJA SP W BYSTRZYCY 
zatrudni nauczyciela języka polskie-
go i języka rosyjskiego na etacie 0,73 
w terminie od 1. 10. 2015. Kontakt: 
tel. 558 558 250, e-mail: pspbystri-
ce@seznam.cz. GL-591

KONCERTY
KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy miłośników muzyki organo-
wej w niedzielę 13. 9. o godz. 16.00 
do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Karwinie-Frysztacie na 
drugi koncert XI Festiwalu Muzyki 
Organowej „Karwińskie organy”. 
Tym razem organy zabrzmią niety-
powo (swing, jazz, etno-folk, minimal 
music) w utworach m.in. M.Schűtza 
(Pop – Fantasia), R.Grösslera (me-
dytacje o stworzeniu świata), J. Jancy 
(Te Deum w stylu Boogie i Waltz), J. 
Borstelmanna (Passacglia in blue), G. 
Simona (Song for organ), P.G. Peter-
sona (Dancing Pipes), L. Moravetza 
(pieśni etno-folk). Grać będzie mał-
żeństwo Ester i Ladislav Moravetzo-
wie, absolwenci i stażyści wyższych 
uczelni gry organowej w RC, Niem-
czech, Holandii. Pan Ladislav zagra 
również na akordeonie i zaśpiewa.

WYSTAWY
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 4. 10. 
wystawa pt. „Obozy jenieckie Te-
schen”; stała ekspozycja „Obrazki z 

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 9. 9. 2015

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,153  0,156 0,153  0,159

EUR  4,170 4,220  4,170  4,270

USD  3,680  3,770  3,730  3,830

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN   6,305  6,50  6,33   6,53

EUR  26,80 27,30 26,69 27,50

USD  23,70 24,40 23,89 24,61 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 9. 9. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,46 zł

ON  3,98 zł

LPG 1,70 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,57 zł

ON  4,23 zł

LPG 1,84 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,55 zł

ON  4,28 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,55 zł  

ON  4,32 zł

LPG 1,82 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  32,20 kc  

ON  29,90 kc  (wik)

WSPOMNIENIA

Kto znał, niechaj wspomni,

kto kochał, nie zapomni.

Dnia 12. 9. 2015 obchodziłby 90. urodziny nasz Kochany

śp. ADOLF MENDROK

z Trzyńca-Końskiej, zaś 12. 4. 2015 minęła 4. rocznica 
Jego śmierci. Z miłością i szacunkiem wspominają i o 
modlitwę proszą żona Helena oraz synowie Andrzej i 
Władysław z rodzinami. GL-601

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: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Poza godzinami otwarcia podanie 

ogłoszenia można uzgodnić 
telefonicznie pod nr.: 

596 312 477 lub 724 751 002 
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.

Dnia 9 września minęła czwarta rocznica śmierci

śp. FRANCISZKI HELENY RZYMANOWEJ 

z Orłowej-Poręby, która 22 października obchodziłaby 
92. urodziny. O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.

GL-607

NEKROLOGI

Upływa szybko życie...

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 6. 9. 2015 
zmarła w wieku 78 lat nasza Kochana Mamusia, Teś-
ciowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. WŁADYSŁAWA SIKOROWA

z domu Masłowska, zamieszkała w Marklowicach Dol-
nych. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 
11. 9. 2015 o godz. 14.30 z kościoła katolickiego w 
Marklowicach Dolnych. W smutku pogrążona rodzina.

RK-117

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że 4. 9. 2015 zmarła 
w wieku 81 lat nasza Kochana Szwagierka, Ciocia, Ku-
zynka i Koleżanka

śp. WANDA ZGUBISZOWA

z domu Król, ostatnio zamieszkała w domu opieki spo-
łecznej w Pietwałdzie-Brzezinach. Pogrzeb Drogiej 
Zmarłej odbędzie się w piątek 11. 9. 2015 o godz. 15.00 
z kościoła rzymskokatolickiego w Dziećmorowicach na 
miejscowy cmentarz. W smutku pogrążona rodzina. 

GL-608 

Wszystko przeminie –

rozpacz i ból, miłość,

tęsknota, szał i marzenie.

Jedno zostanie,

tylko jak cień

milczące, bezsenne wspomnienie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że w wieku 84 lat zmarła 

nasza Ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Ciocia i 
Szwagierka

śp. MARIA ĆMIELOWA

z domu Kujawa, zamieszkała w Milikowie pod nr. 170. Liturgia pogrze-
bowa Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek dnia 11. 9. 2015 o godz. 9.30 
w sali obrzędowej w Jabłonkowie. Córki Anna i Helena z zasmuconymi 
rodzinami. GL-610

G
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OFERTA PRACY
Poszukujemy kandydatek/kandy-

datów na stanowisko pracy:

1. OBSŁUGA KLIENTA (pełny etat)
2.  MAGAZYNIER (umowa zlecenie 

– 4h dziennie)
Miejsce pracy: 
Czeski Cieszyn/Cieszyn
Wymagania: komunikatywność, su-
mienność, uczciwość, umiejętność 
sprawnej organizacji pracy, mile wi-
dziana dobra znajomość języka pol-
skiego i czeskiego (w mowie i piś-
mie), obsługa komputera (MS Offi-
ce, internet).
Oferujemy pracę w prężnie rozwija-
jącej się czeskiej firmie logistycznej, 
w przyjaznym kolektywie, elastyczny 
system premiowania pracowników 
oraz świadczenia dodatkowe.

Życiorys wraz z listem motywacyj-
nym należy wysłać na adres: 

info@olzalogistic.com
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W SKRÓCIE

Hokeiści Witkowic u progu nowego 
sezonu dysponują zespołem zdol-
nym awansować do play off  Ligi 
Mistrzów. Pod znakiem zapytania 
stoi jednak ekstraligowa forma pod-
opiecznych Ladislava Svozila, któ-
rzy w letnim okienku transferowym 
stracili dwóch najlepszych strzel-
ców – Ondřeja Romana i Vladimíra 
Svačinę. 

Roman skorzystał z oferty rosyj-
skiego Jekatierinburgu, Svačina trafi ł 
do Trzyńca. – Obaj należeli do naj-
lepszych graczy w ubiegłym sezonie. 
W ich przypadku nie obowiązuje za-
sada, iż nie ma ludzi niezastąpionych 
– stwierdził szkoleniowiec Witko-
wic, Ladislav Svozil. Co gorsza, z 
ostrawskim klubem pożegnał się też 
trzeci najlepszy strzelec zespołu, Ru-
dolf Huna. Ostrawianie przystępują 
do nowego sezonu z dużo skrom-

niejszymi ambicjami, niż bogaty są-
siad z Trzyńca. – Sęk w tym, żeby nie 
zaliczać niepotrzebnych, zwariowa-
nych pojedynków z wymianą ciosów 
z jednej i drugiej strony. My musimy 
skupić się przede wszystkim na de-
fensywie. Właśnie obrona to nasza 
dewiza – zaznaczył Ladislav Svozil. 
Optymistą pozostaje też długolet-
ni prezydent witkowickiego klubu, 
František Černík. – W naszym za-
sięgu jest gra w środku tabeli, a co za 
tym idzie, bezproblemowy awans do 
play off . 

W Witkowicach udało się zatrzy-
mać gwiazdora drużyny, napastnika 
Rostislava Olesza. Ubiegłoroczna 
forma byłego zawodnika Florydy 
Panthers daleka była wprawdzie od 
ideału, Olesz stopniowo nabrał jed-
nak wiary w swoje umiejętności, zaś 
na starcie nowego sezonu deklaruje 

niezłą dyspozycję. – W Lidze Mi-
strzów udowodniliśmy, że stać nas 
na zwycięstwo w wyrównanych me-
czach. Awans do play off  w Lidze 
Mistrzów jest dla mnie przedsma-
kiem tego, co będzie się działo w 
ekstralidze. Wierzę w udany sezon 
– zadeklarował Olesz. Witkowice, 
podobnie jak Trzyniec, przebiły się 
z fazy grupowej do play off  Cham-
pions Hockey League. Podczas 

wtorkowego losowania w Helsin-
kach szczęście uśmiechnęło się do 
ostrawskich kibiców, pytanie tylko, 
czy również do hokeistów. Rywalem 
Witkowic w play off  będzie bowiem 
najbardziej utytułowany klub fi ń-
skiej ekstraklasy, Tappara Tampere. 
Pierwszy mecz Witkowice zaliczą 
w Ostrawa Arenie 22 września, re-
wanż odbędzie się 6 października. 
 (jb)

Plan minimum w Witkowicach: 
środek tabeli

Gwiazdor Witkowic – Rostislav Olesz.

Efektowne 
zwycięstwo 
Orłów Nawałki
Reprezentacja Polski pokonała na 
Stadionie Narodowym w Warsza-
wie drużynę Gibraltaru 8:1 w ós-
mej kolejce eliminacji mistrzostw 
Europy i jest już tylko o krok od 
awansu na Euro 2016 we Francji.

Biało-czerwoni od początku me-
czu ruszyli do generalnego ataku. 
W efekcie w ciągu kwadransa dwie 
bramki zdobył Kamil Grosicki. Po 
kolejnych 15 minutach jego wyczyn 
wyrównał Robert Lewandowski. 
W drugiej połowie dwa gole doło-
żył Arkadiusz Milik, a po jednym 
trafi eniu Jakub Błaszczykowski 
(z rzutu karnego) oraz debiutant 
Bartosz Kapustka. Rozprężenie w 
polskich szeregach sprawiło jednak, 
że honorowe trafi enie dla rywali 
zaliczył w 87 min. Jake Gosling. 
– Szanujemy każdego rywala, dla-
tego bardzo poważnie potrakto-
waliśmy ten mecz. Graliśmy od 
początku na pełnych obrotach, z 
wielkim zaangażowaniem – stwier-
dził selekcjoner reprezentacji Pol-
ski, Adam Nawałka.

Dzięki efektownej wygranej Pol-
ska zachowała dwupunktową prze-
wagę nad reprezentacją Irlandii, 
która w tym samym czasie pokona-
ła Gruzję 1:0.  (wik)

PŚ: POLSCY SIATKARZE 
OGRALI ROSJAN. Polscy siatka-
rze znów pokonali Rosję. Tym razem 
sztuka ta udała się biało-czerwonym 
w ramach Pucharu Świata w Japo-
nii. Podopieczni Stephane´a Antigi 
pokonali wczoraj Rosjan 3:1 (26:28, 
27:25, 25:19, 25:22). Bohaterem pol-
skiego zespołu został Bartosz Kurek. 
Polacy po wygranej z Rosją zostali 
wiceliderami Pucharu Świata.  (jb)

– Mamy mocny zespół i nie ukrywamy, że w no-
wym sezonie znów chcemy grać o najwyższe tro-
feum – powiedział „GL” trener HC Stalownicy 
Trzyniec, Jiří Kalous. Finalista poprzedniego se-
zonu w letnim okresie dokonał tylko jednego za-
kupu – z Witkowic pod Jaworowy przeprowadził 
się napastnik Vladimír Svačina. – Ominęła nas 
zakupowa gorączka, bo też nie było powodów do 
przetasowań w kadrze – stwierdził wiceprezydent 
trzynieckiego klubu, Jan Czudek. 

JAK KLOCKI LEGO
Hokej to jak klocki Lego. Wszystkie elemen-
ty składanki muszą idealnie do siebie pasować. 
W Trzyńcu trenerzy Jiří Kalous i Václav Varaďa 
szlifowali z zespołem w letnim okresie przygoto-
wawczym m.in. elementy defensywne. – Dobrze 
poukładana obrona to połowa sukcesu – zaznaczył 
szkoleniowiec Trzyńca, Jiří Kalous. – Druga poło-
wa sukcesu sprowadza się do bycia we właściwym 
czasie na właściwym miejscu. I dotyczy całego ze-
społu, wszystkich formacji – podkreślił trzyniecki 
trener. Pod wodzą Kalousa trzyńczanie w zeszłym 
roku dobrnęli do fi nału ekstraligi, przegrywając 
mecz o złoty medal z Litwinowem. – Mówiąc o 
planach minimum wszyscy podkreślają, że awans 
do play off  to alfa i omega udanego sezonu. W 
naszym przypadku wskaźnikiem udanego sezonu 
będzie co najmniej awans do półfi nału rozgrywek 
– powiedział nam wiceprezydent klubu Jan Czu-
dek. Mecze Stalowników fajnie się ogląda. Nie bra-
kuje męskiego hokeja, ale głównym składnikiem 
trzynieckiej gry jest ofensywa. Tak było od zawsze. 
Trzyniec, obok Litwinowa i Sparty, również w no-
wym sezonie Tipsport Ekstraligi wymieniany jest 
w gronie drużyn, które zamierzają  prezentować 
widowiskowy, atrakcyjny dla kibiców hokej. 

»HOKEJOSTRADA« 
TRZYNIEC – FRYDEK-MISTEK

Marka HC Stalownicy Trzyniec zobowiązuje i 
zdaje sobie z tego sprawę również kapitan ze-
społu, Rostislav Klesla. – W kadrze nie brakuje 
doświadczonych zawodników, ale są z nami też 
młodzi gracze, dla których mecze w ekstralidze 
mogą być przepustką do wielkiej kariery – ocenił 
Klesla, który również w lidze NHL zauważył, że 
klub bez dobrej bazy młodzieżowej po prostu się 

nie liczy. Trzyniec współpracujący w przeszło-
ści z klubami pokroju Prościejowa, gdzie wysyłał 
swoich młodych zawodników, w nowym sezonie 
nawiązał ścisłą współpracę z Frydkiem-Mistkiem. 
– W barwach Frydku-Mistku, ofi cjalnej farmy na-
szego klubu, zaprezentują się hokeiści, którzy nie 
zdobyli przepustki do pierwszego składu na kon-
kretny mecz ekstraligi. Nam, a także włodarzom 
Frydku-Mistku bardzo zależy na tym, żeby hokej 
w mieście pod Łysą Górą przebił się do pierwszej 
ligi – stwierdził dyrektor generalny HC Stalowni-
cy Trzyniec, Pavel Marek. 

JIŘÍ KALOUS NA DWÓCH FRONTACH
Jiří Kalous w nowym sezonie zakosztuje treningów 
na dwóch frontach. Do obowiązków 50-letniego 
szkoleniowca Trzyńca należy też praca z repre-
zentacją RC. Kalous w roli jednego z asystentów 
selekcjonera Vladimíra Vůjtka st. zaliczy wszystkie 
zgrupowania kadry, a także mecze w ramach Euro 
Hockey Tour. Pod jego nieobecność w Trzyńcu 

obowiązki przejmie asystent Václav Varaďa, które-
mu w meczach ekstraligowych towarzyszyć będzie 
dyrektor generalny Pavel Marek. Włodarze Trzyńca 
podkreślają, że obecność Jiřego Kalousa w sztabie 
szkoleniowym reprezentacji RC to dla klubu duża 
nobilitacja. – Václav Varaďa z Pavlem Markiem na 
pewno sobie poradzą. Trenerzy skądinąd wszelkie 
kwestie konsultują razem – podkreślił Jan Czudek. 

Stalownikom udało się w tym roku awansować 
do fazy pucharowej Champions Hockey League. 
W play off  Ligi Mistrzów trzyńczanie zmierzą się 
w dwumeczu z HV 71 Jönköping. Pierwszy mecz 
z największym prawdopodobieństwem Stalowni-
cy zaliczą u siebie we wtorek 22 września, rewanż 
zaplanowany jest dwa tygodnie później – 6 paź-
dziernika w Szwecji. – Cieszę się, że tym razem 
udało nam się przebić do playoff s Ligi Mistrzów. 
Konfrontacja z klasowymi europejskimi drużyna-
mi zawsze procentuje – stwierdził Czudek. 

JANUSZ BITTMAR

Wtorkowy trening w Werk Arenie. Od lewej: Erik Hrňa, Jiří Kalous i Václav Varaďa.

NA STARCIE SEZONU 2015/2016 TIPSPORT EKSTRALIGI HOKEJA NA LODZIE

Plan minimum w Trzyńcu: 
strefa medalowa
Z najwyższymi ambicjami przystępują do nowego sezonu hokeiści Trzyńca. O wizjach na najbliższe miesiące zdominowanych przez 

Tipsport Ekstraligę rozmawiano na wtorkowej konferencji prasowej w Werk Arenie. Jutro (17.30) Trzyniec podejmuje Chomutów.
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HC WITKOWICE
Bramkarze – Daniel Dolejš, Pa-
vel Kantor, Filip Šindelář
Obrońcy – Marek Bail, Peter 
Čerešňák, Lukáš Klok, Lukáš 
Kovář, Tomáš Kudělka, Tomáš 
Pastor, Ivan Puzič, Karol Slobo-
da, Jan Štencel, David Štich
Napastnicy – Stanislav Balán, 
Jiří Burger, Tomáš Gřeš, Michal 
Hlinka, Peter Húževka, Jakub 
Illéš, Jan Káňa, Petr Kolouch, 
Lukáš Kucsera, Filip Kuťák, Erik 
Němec, Rostislav Olesz, Petr 
Strapáč, Roman Szturc, Vojtěch 
Tomi, Michael Vandas, Patrik 
Zdráhal
Trenerzy – Ladislav Svozil, 
Jakub Petr.

HC STALOWNICY 
TRZYNIEC

Bramkarze – Peter Hamerlík, 
Šimon Hrubec
Obrońcy – Marian Adámek, 
Lukáš Doudera, Milan Doudera, 
Michael Foltýn, Lukáš Galvas, 
Josef Hrabal, Rostislav Klesla, 
Tomáš Linhart, David Nosek
Napastnicy – Martin Adamský, 
David Cienciala, Vladimír Dra-
vecký, Erik Hrňa, Aron Chmie-
lewski, Zbyněk Irgl, Lukáš Jašek, 
Jakub Klepiš, Kamil Kreps, 
Radim Matuš, Jakub Orsava, 
Tomáš Plíhal, Jiří Polanský, Da-
niel Rákos, Adam Rufer, Marek 
Růžička, Vladimír Svačina
Trenerzy – Jiří Kalous, Václav 
Varaďa.
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