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dzień: 14 do 18 0C
noc: 9 do 5 0C
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 16 do 20 0C
noc: 10 do 6 0C
wiatr: 2-6 m/s

W KSIĄŻNICY 
WSPOMINALI 

OSWALDA GUZIURA
W tym roku upłynęło 20 lat od 
śmierci Oswalda Guziura, pocho-
dzącego z Suchej Górnej inżynie-
ra, działacza społecznego, żołnierza 
Związku Walki Zbrojnej – Armii 
Krajowej, autora głośnych publika-
cji nt. historii polsko-czechosłowac-
kich stosunków na Śląsku Cieszyń-
skim, członka honorowego Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej. Jego sylwet-
kę przedstawił we wtorek w Książni-
cy Cieszyńskiej prof. Janusz Guziur 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Oswald Guziur 
był jego stryjem.

– Oswald Guziur od młodzień-
czych lat walczył o Śląsk Cieszyński, 
jego granice i przynależność do Pol-
ski, najpierw z bronią w ręku, a po-
tem piórem – powiedział Krzysztof 
Szelong, dyrektor Książnicy, nim od-
dał głos prof. Guziurowi. 

Oswald Guziur był jednym z pię-
ciorga dzieci Adolfa Guziura, mi-
strza cechu masarskiego w Suchej 
Górnej. Dom w samym centrum 
gminy, w którym mieszkali Guziu-
rowie i gdzie znajdowała się rzeź-
nia, do dziś jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych górnosuskich 
budynków. Także obecnie znajduje 
się tam sklep mięsny. Oswald Guziur 
miał ciekawe daty urodzenia i śmier-
ci. Przyszedł na świat w Nowy Rok 
1910 roku, zmarł 29 lutego (w dzień 
przypadający raz na cztery lata) 1996 
roku. Pochowany jest w Katowicach. 

 (dc)
 Ciąg dalszy na str. 3
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Cieszyniacy kochają
pluszaki
| s. 3

Jesteśmy jedną 
wielką rodziną
| s. 8

Zagranica przyjeżdża 
do nas
| s. 4

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali wicehetman województwa mo-
rawsko-śląskiego, Josef Babka, bur-
mistrz Trzyńca, Věra Palkovská, wi-
cehetman województwa ds. opie-
ki zdrowotnej, Jiří Martinek, głów-
ny lekarz nowo otwartego OIOM, 
David Míra, oraz dyrektor trzyniec-
kiego szpitala, Tomáš Stejskal. Po 
symbolicznym akcie otwarcia moż-
na było na nowy oddział wejść i za-
poznać się z jego wyposażeniem. 
– Pierwotne rozmieszczenie stano-
wisk pracy nie odpowiadało standar-
dom współczesnej medycyny. Łóż-
ka w pokojach kilkuosobowych były 
chociażby oddzielone zwykłą ścian-
ką, pacjenci narzekali więc na brak 
prywatności. Nieodpowiednie było 
też rozmieszczenie zaplecza, instala-
cji wentylacyjnych i sieci inżynieryj-
nych – powiedział dyrektor trzyniec-
kiego szpitala, Tomáš Stejskal. 

Prace budowlane zostały przepro-
wadzone na drugim piętrze bloku E, 
gdzie znajduje się OIOM, a częścio-
wo także piętro wyżej. Przeprowa-
dzona została kompleksowa reno-
wacja instalacji elektrycznej, sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągu. Dzięki no-
wym instalacjom wentylacyjnym do-
konywać będzie można pomiarów 
ciśnienia i czystości oddziału. Po-
koje, w których dotychczas przeby-
wała nawet piątka pacjentów, prze-
budowane zostały na jednoosobowe 
stanowiska, tzw. boksy. Zapewniają 
one pacjentom większą prywatność 
i lepsze warunki higieniczno-epide-
miologiczne. Oddzielne stanowiska 
zmniejszają też ryzyko przenosze-

nia zakażenia szpitalnego, które po-
wstaje w związku z hospitalizacją pa-
cjenta w szpitalu. Im mniej zakażeń 
szpitalnych, tym mniejsza liczba i za-
kres komplikacji, co przekłada się na 
mniejsze koszty opieki zdrowotnej. 
W sześciu z jedenastu boksów moż-
na w dodatku dokonać zwiększonej 
wymiany powietrza. Większość pa-
cjentów, którzy w przyszłości trafi ą 
na międzyoddziałowy OIOM, two-

rzyć będą osoby po operacjach, resz-
ta trafi  tu tzw. z zewnątrz, np. po wy-
padku czy zatruciu.

– W ostatnich latach zrealizo-
waliśmy wiele inwestycji w szpita-
lach wojewódzkich. Trzyniec nie jest 
wyjątkiem. Oprócz otwartego dziś 
OIOM przeprowadzono w szpita-
lu remont sali operacyjnych w wyso-
kości 78 mln koron z funduszy eu-
ropejskich. Oddział Anestezjolo-

gii i Intensywnej Terapii odnowiono 
kosztem 19 mln koron – powiedział 
wicehetman województwa ds. opieki 
zdrowotnej, Jiří Martinek. 

Do przygotowywanych inwestycji 
należy remont dróg i chodników wo-
kół szpitala, by ułatwić poruszanie się 
po nich osobom niepełnosprawnym. 
W przyszłym roku powinien ruszyć 
również remont dziecięcego OIOM.

 MAGDALENA ĆMIEL

Trzyniecki szpital z nowym oddziałem
WYDARZENIE: Jedenaście nowych stanowisk intensywnej terapii, najwyższej jakości specjalistyczny sprzęt – tak wygląda nowy 

międzyoddziałowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w wojewódzkim Szpitalu Trzyniec. Prace remontowe trwały cztery i 

pół miesiąca, ich koszt wyniósł 46,5 mln koron. Uroczystego otwarcia dokonano wczoraj przed południem. 

Uroczyste otwarcie nowego oddziału w trzynieckim szpitalu.

ZAPROSZENIE 
NA POSIEDZENIE
Szanowni Państwo, serdecznie za-
praszam wszystkich zainteresowa-
nych na robocze posiedzenie Ko-
misji Praw Mniejszości Naro-
dowych Kongresu Polaków w Re-
publice Czeskiej, które odbędzie 
się w czwartek 29 września 2016 o 
godz. 16.00 w siedzibie Kongresu 
Polaków w Czeskim Cieszynie. W 
programie m.in.: realizacja prawa 
do wielojęzycznych nazw i oznac-
zeń (dwujęzyczność) – przygoto-
wanie listu, śluby cywilne w języ-
ku polskim – propozycje rozwiązań 
oraz polskie nazewnictwo jednos-
tek samorządowych – oświata.

 Dariusz Branny, 
 przewodniczący komisji

Codziennie, łącznie z weekendami, 80 seniorek i 3 seniorzy 
odwiedzają szpitale w województwie morawsko-śląskim, 
by umilić pobyt leczącym się tam dzieciom. W poniedzia-
łek hetman Miroslav Novák docenił ich poświęcenie. 

Wolontariusze od trzech lat odwiedzają w ramach pro-
jektu „Czytanko z babcią” oddziały dziecięce w szpitalach 
wojewódzkich w Karwinie, Hawierzowie, Trzyńcu, Fryd-
ku-Mistku, Opawie i Karniowie. Młodszym dzieciom czy-
tają bajki i rymowanki, ze starszymi grają w „pexeso”, po-
magają im z nauką oraz rozmawiają na najróżniejsze tematy. 

Jednym z czytających „dziadków” jest przewodniczą-
cy hawierzowskiego Klubu Nauczycieli-Seniorów, Vilém 
Uher. – Członkowie naszego klubu odwiedzają regular-
nie dzieci w hawierzowskich przedszkolach. „Czytanko” w 
pewnym sensie poszerza więc naszą działalność. Byłe na-
uczycielki i świetliczanki należą do tych właśnie osób, które 
wiedzą, czego dzieciom potrzeba. Ja osobiście oprócz czy-
tania i rozmów lubię pomagać dzieciom z nauką. To wspa-

niałe uczucie, kiedy mały chłopak przytuli się i poprosi, że-
bym mu pomógł z fi zyką – przekonuje były nauczyciel.

Projekt „Czytanko z babcią” ruszył w 2013 roku. Pierw-
szym jego partnerem były władze Województwa Moraw-
sko-Śląskiego, później dołączyły kolejne województwa – 
Wysoczyzna, Praskie, Ołomunieckie i Zlińskie. (sch)

Docenieni za czytanie

Czytający seniorzy zostali docenieni przez hetmana Mirosla-
va Nováka.
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NOWY BRODZIK
HAWIERZÓW (sch) – Po za-
kończeniu sezonu czas na remont. 
Dotyczyć on będzie miejskiego ba-
senu, a konkretnie brodzika dla 
dzieci, który zostanie wyposażo-
ny w nowy wkład ze stali nierdzew-
nej z jedenastoma dyszami. Dzię-
ki nim będzie możliwa szybsza wy-
miana wody, co poprawi jej czy-
stość. Głębokość nowego brodzika 
będzie wahać się od 15 do 40 cm, 
powierzchnia wynosi ok. 100 m kw. 
Przewidywany koszt inwestycji to 
3,8 mln koron.

* * *
ŚWIADKOWIE 
POSZUKIWANI
BŁĘDOWICE GÓRNE (dc) – 
Policja szuka świadków tragiczne-
go wypadku, który wydarzył się w 
ub. piątek o godz. 16.45. Jadący z 
górki 48-letni rowerzysta na zakrę-
cie stracił panowanie nad pojazdem 
i wypadł z drogi. Na skutek odnie-
sionych obrażeń zmarł na miejscu. 
W pobliżu miejsca zdarzenia poru-
szała się rowerzystka, a także duży 
biały samochód, którego kierow-
ca wezwał pogotowie. Policja pro-
si te osoby oraz innych świadków, 
by zadzwonili pod nr. tel. 596 805 
519 lub 158.

Szanowni Czytelnicy. W czwar-
tek i piątek sekretariat redakcji 
będzie czynny od godz. 8.30 do 
15.30. Z kolei dziennikarz dy-
żurny, Beata Schönwald, będzie 
czekała na Państwa w redakcji w 
czwartek w godz. 13.00-15.00, tel. 
558 731 766, 775 700 896, e-mail: 
beata.schonwald@glosludu.cz.

Czekamy na Państwa

W dniach od 13 do 17 września odbyły się tradycyjne „Dni brneńskich mniejszo-
ści narodowych – Babylonfest”. Spotkanie mniejszości miasta Brna już po raz 
dziewiąty zorganizował Urząd Miasta Brna. Polski klub w Brnie – Polonus jak co 
roku wziął aktywny udział w tej imprezie, propagując na swym stoisku najciekaw-
sze miejsca turystyczne Polski oraz w ramach akcji „Babylon chutí pod širým ne-
bem” tradycyjne potrawy polskie, jak na przykład barszcz i sernik, polskie wędli-
ny i sery, a także chyba najpopularniejsze cukierki krówki. W ramach programu 
kulturalnego „Babylon pod Špilberkem”, prezentującego 10 mniejszości narodo-
wych miasta Brna, wystąpił w sobotę gościnnie zaproszony zespół MK PZKO Su-
cha Górna – „Suszanie”, prezentując licznym uczestnikom tańce rozbarskie.  (r)

Aktywny Polonus

Spółka B2B Partner s.r.o.
POSZUKUJE

na miejsce pracy w Ostrawie

pracownika / pracowniczkę 
do przyjmowania i opracowywania zamówień 
oraz prowadzenia korespondencji handlowej

Wymagania:
wykształcenie średnie
bardzo dobra znajomość języka polskiego w słowie i piśmie
prawo jazdy kat. B
biegła obsługa komputera
 odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, komunikatywność i 

zaangażowanie
możliwość natychmiastowego podjęcia pracy

Proponujemy:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
wynagrodzenie początkowe 17000,- Kč
wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym
pracę w młodym i zgranym zespole
realne warunki rozwoju zawodowego

Prosimy zainteresowanych o przesłanie życiorysu na adres e-mail: 
marketa.haskova@b2bpartner.cz
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Oględziny gimnazjum goście z wo-
jewództwa rozpoczęli od auli. Na-
stępnie zwiedzili klasy i klasopra-
cownie w nowej i starej części bu-
dynku. Zobaczyli nową klasopra-
cownię komputerową, w której aku-
rat odbywały się nadobowiązko-
we zajęcia z pisania na komputerze 
dziesięcioma palcami, zajrzeli do bi-
blioteki, która może pochwalić się 
ok. 7 tys. pozycji książkowych pol-
skich, czeskich i angielskich, czaso-
pismami fachowymi i fi lmoteką, a 
także odwiedzili klasopracownię ję-
zykową wykorzystującą nowoczesne 
technologie do nauki języków ob-
cych.

Dyrektor Andrzej Bizoń, który 
oprowadzał gości po szkole, zwró-
cił uwagę nie tylko na najnowsze in-
westycje w wyposażenie szkoły oraz 
dobrą współpracę ze szkołą pod-
stawową, ale także na sprawy wy-
magające rozwiązania. Do nich na-
leży m.in. remont elewacji, zwłasz-
cza od strony podwórza i boiska są-
siadującej z gimnazjum szkoły pod-

stawowej, czy rozwiązanie proble-
mu mało sprawnej wentylacji w auli 
gimnazjalnej. Zwrócił również uwa-
gę na przeszkody natury administra-
cyjno-technicznej, które utrudniają 
pozyskiwanie środków dotacyjnych 
na nowe wyposażenie klasopracow-
ni, a także ustosunkował się do po-
jawiających się czasami sugestii, że 
budynek gimnazjum jest zbyt prze-
stronny jak na potrzeby szkoły liczą-
cej 12 klas. – Szkoła zgodnie z usta-
wą ma obowiązek dzielenia niektó-
rych lekcji. Zdarza się więc, że w cią-
gu dnia 12 klas potrzebuje nawet 20 
pomieszczeń – wyjaśnił Bizoń, do-
dając, że chodzi nie tylko o języki, 
ale także m.in. o seminaria z wybie-
ralnych przedmiotów maturalnych, 
na których trzecio- i czwartoklasiści 
pracują w małych grupach.

Z kolei w pierwszej, zamkniętej 
części posiedzenia członkowie Ko-
misji ds. Mniejszości Narodowych 
Województwa Morawsko-Śląskie-
go uchwalili projekt programu do-
tacyjnego na 2017 rok, który ma na 

celu wspieranie działań mniejszości 
narodowych na terenie wojewódz-
twa. – Nasza propozycja nie różni się 
od tej, która obowiązywała rok temu. 
Wnioski mogą składać organizacje, 
które działają dłużej niż jeden rok, 
a kwoty, o które mogą wnioskować, 

wynoszą od 20 tys. do 80 tys. ko-
ron – powiedział „Głosowi Ludu” 
Kawulok, dodając, że proponowana 
pula wynosi 1,5 mln koron, a projekt 
trafi  pod uchwałę Rady Wojewódz-
twa w listopadzie.

 (sch) 

Wojewódzka komisja w gimnazjum
Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie stało się we wtorek miejscem ostatniego posiedzenia 
wojewódzkiej Komisji ds. Mniejszości Narodowych w Ostrawie. W programie obrad znalazło się uchwalenie projektu programu 
dotacyjnego na działania mniejszości narodowych oraz zapoznanie się członków komisji z Polskim Gimnazjum. – Jesteśmy pod 
wrażeniem, członkowie komisji mogli naocznie przekonać się o tym, że gimnazjum działa celująco – skomentował szef komisji, 
Paweł Kawulok. 

Dyrektor Andrzej Bizoń (z prawej) wylicza kryteria, które gimnazjum musi speł-
nić, by sięgnąć po środki dotacyjne.
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We wtorek odbyło się 14. posie-
dzenie Rady Miasta Trzyńca. Miej-
scem powakacyjnych obrad była wy-
remontowana sala posiedzeń miej-
scowego ratusza. Jednym z punk-
tów posiedzenia był wybór nowe-
go przewodniczącego Komisji ds. 

Mniejszości Narodowej, który za-
stąpi zmarłego pod koniec lipca ks. 
Bogusława Kokotka. Na nową prze-
wodniczącą została wybrana Janina 
Kantor (TOP 09), z zawodu adwo-
katka, członkini zarządu MK PZKO 
w Oldrzychowicach, członkini ze-
społu „Oldrzychowice” i zarazem 

kierowniczka artystyczna zespołu 
„Młode Oldrzychowice”. W komisji 
ds. Mniejszości Narodowych działa-
ła w ubiegłej kadencji oraz pod ko-
niec lat 90. XX wieku. – Ponieważ 
należałam w przeszłości do komi-
sji, to jej sprawy bieżące są mi zna-
ne. W pierwszym rzędzie chcę zor-
ganizować spotkanie z poszczegól-
nymi przedstawicielami mniejszo-
ści narodowych żyjących w Trzyńcu. 
Na podstawie tych rozmów ustalony 
zostanie dalszy plan pracy – powie-
działa Janina Kantor, która dosta-
ła za zadanie zaproponować na naj-
bliższym posiedzeniu Rady Miasta 
kandydata na nowego członka komi-
sji. – Szczegółów na razie nie zdra-
dzę, mam pewne pomysły, ale osoby, 
o których myślę, jeszcze o tym nie 
wiedzą – dodała. Dla nowej prze-
wodniczącej ważne jest umożliwie-
nie pełnej  działalności poszczegól-
nych mniejszości narodowych na te-
renie miasta, stworzenie odpowied-
nich warunków dla funkcjonowania 
kół PZKO czy szkolnictwa. – Waż-
niejszymi sprawami oprócz wprowa-
dzenia polskojęzycznych nazw ulic, 
o którym jest głośno na początku 
każdej kadencji komisji, jest zapew-
nienie jak najlepszych warunków 
technicznych i materialnych. Waż-
na jest współpraca z miastem, żeby 
wszystko układało się tak, jak po-
winno – podkreśliła Janina Kantor. 
 (maki)

MIEJSCA PRACY 
ZAGROŻONE 

We wtorek w Ostrawie spotka-
li się przedstawiciele kierownictwa i 
związków zawodowych trzech naj-
większych przedsiębiorstw hutni-
czych w RC. O aktualnej sytuacji 
wokół importu taniej chińskiej sta-
li rozmawiali z pełnomocnikiem rzą-
du, Jerzym Cieńciałą. – Uczestnicy 
zgodnie uznali, że miejsca pracy są 
poważnie zagrożone i w związku z 
tym trzeba nadal starać się o ochro-
nę miejscowego przemysłu – poin-
formowała Jana Dronská, rzecznicz-
ka pełnomocnika. 

– Zagrożonych jest 15 tys. miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach hutni-
czych w naszym regionie (w Hucie 
Trzynieckiej, ArcellorMittal Ostrawa 
i Vítkovice Steel) oraz w ich spółkach 
– córkach, dodatkowo dalszych 45 
tys. miejsc roboczych. Nie możemy 
czekać bezczynnie, jak to się skoń-
czy. Problemy mogą się pojawić już w 
styczniu – zwrócił uwagę Cieńciała. 

Chiny na końcu roku mają otrzy-
mać status gospodarki rynko-
wej na podstawie Protokołu Akce-
sji do Światowej Organizacji Han-
dlu (WTO). Ograniczona będzie 
możliwość stosowania postępowań 
antydumpingowych wobec Pekinu. 
– Nieustannie powtarzamy, że pro-
ducenci w Chinach i niektórych in-
nych krajach mają nieporównywalnie 
niższe koszty, którym tutejsze przed-
siębiorstwa nie mogą konkurować – 
zwrócił uwagę Czesław Marek, dy-
rektor ds. produkcji w Hucie Trzy-
nieckiej. Uczestnicy spotkania kryty-
kowali Komisję Europejską, która jak 
dotąd nie wydała jednoznacznej opi-
nii w sprawie importu chińskiej sta-
li, nie wiadomo więc, jak będzie wy-
glądała ochrona europejskiego rynku. 
Roman Bečica, szef związków zawo-
dowych w ArcellorMittal, zapowie-
dział, że on i jego koledzy nie będą 
czekali z założonymi rękami. Są go-
towi wziąć udział w kolejnej manife-
stacji w Brukseli, skierowanej prze-
ciwko importowi chińskiej stali. 

Chiny rosną w potęgę. Połowa 
światowej produkcji stali pochodzi z 
tego kraju.  (dc)

Nowa przewodnicząca
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Bielsko-Biała ma Reksia, Ustroń 
Ustroniaczka, Brenna Utopca, a 
Skoczów herbowe Skoczki. We 
wrześniu do grona podbeskidzkich 
samorządów, które szczycą się wła-
snymi maskotkami, dołączył Haż-
lach. Od teraz gminę promować bę-
dzie Kicak, czyli duży, szary zają-
czek z białym brzuszkiem i klapnię-
tym uszkiem, którego pomysłodaw-
czynią jest 17-letnia Patrycja Czer-
niewska z Kończyc Wielkich. Ofi -
cjalna prezentacja Kicaka odbyła się 
w ubiegłym tygodniu w Urzędzie 
Gminy.

– Chcemy się promować jako ser-
deczna gmina pełna uśmiechniętych 
mieszkańców i ta sympatyczna ma-
skotka nam w tym pomoże – pod-
kreślali organizatorzy wydarzenia. A 
dlaczego wybór padł na zająca? – Po 
prostu to zwierzę najbardziej kojarzy 
się z okolicą. Odniesienie do zająca 
znajdziemy nawet w nazwie Haż-
lach, ponieważ wywodzi się ona od 
niemieckiego słowa „Hasenloch”, 
czyli zajęczy dół – mówił w trak-
cie prezentacji Józef Stoszek, lokal-
ny społecznik, regionalista, zbieracz 
miejscowych legend oraz podań.

Pluszowego Kicaka wkrótce bę-
dzie można spotykać podczas róż-
nych imprez organizowanych w 
gminie Hażlach. Zajączek będzie 
też częstym gościem w szkołach i 
przedszkolach, ale jego najważniej-
szym zadaniem ma być integracja 
lokalnej społeczności.

– Współcześnie w naszej gminie 
działa sześć sołectw, które stanowią 
hermetyczne środowiska nierzadko 
rywalizujące ze sobą. Ludność na-
pływowa miesza się z autochtona-
mi. Między tymi grupami istnie-
ją animozje i niechęć do współpra-
cy. Trudno mówić o wspólnej więzi, 
dlatego postanowiliśmy wziąć spra-
wy w swoje ręce i stworzyć ideę, któ-

ra będzie wszystkich łączyć. Nasz 
hażlaski Kicak ma również budo-
wać społeczeństwo promujące dobre 
zachowania prospołeczne – tłuma-
czyła podczas ubiegłotygodniowej 
prezentacji Sylwia Pieczonka, spo-
łeczniczka i koordynatorka projek-
tu związanego z powstaniem nowej 
maskotki. 

Inne gminy nie stawiają jednak 
swym maskotkom tak ambitnych 
zadań. Z reguły mają one po pro-
stu promować poszczególne miej-
scowości Śląska Cieszyńskiego. Naj-
starszą maskotką jest Wiślaczek, 
który stał się ofi cjalnym gadżetem 
Wisły już w 1993 roku. Dziś Wi-
ślaczek ma w mieście pod Baranią 
Górą swój sklep, organizowany jest 
festiwal country jego imienia, plu-
szak wręczany jest również zwycięz-
com organizowanych w Wiśle-Ma-
lince Pucharów Świata w skokach 
narciarskich. Najczęściej jednak bia-
ła, uśmiechnięta postać w góralskim 
kapeluszu i brucliku wita turystów 
przy okazji różnych wiślańskich im-
prez. Wspólnie z innymi pluszaka-
mi ze Śląska Cieszyńskiego promuje 
też Beskidy nad Bałtykiem. W Ro-
wach, w województwie pomorskim, 
co roku odbywa się bowiem Ogól-
nopolski Zjazd Maskotek, organi-
zowany przez gminę Ustka. Koloro-
we pluszaki z całego kraju paradują 
wówczas główną ulicą nadmorskie-
go kurortu, można je także oglądać 
w tamtejszym amfi teatrze. Jak łatwo 
się domyślić, największą popular-
nością cieszą się wśród dzieci, które 
chętnie się do nich przytulają i robią 
sobie z nimi zdjęcia.

W nadbałtyckich Rowach gościł 
też Ustroniaczek z Ustronia. Pro-
jekt maskotki został oparty na godle 
miasta, którego jednym z elemen-
tów jest słońce. Maskotka nawiązu-
je więc do słońca kształtem głowy i 

okalającymi ją imitacjami promie-
ni słonecznych. „Uśmiechnięte sło-
neczko” ma jednak postać przypo-
minającą człowieka. Po raz pierwszy 
maskotkę zaprezentowano podczas 
Dni Ustronia w 2000 r., a do dziś 
Ustroniaczek doczekał się m.in. wła-
snych zawodów narciarskich. Z ko-
lei Utopiec, czyli gazda Brennicy, ma 
w Brennej własny szlak turystyczny. 
W 2010 roku gmina, współpracują-
ca na co dzień z Bystrzycą, postawi-
ła na legendarną postać opisywaną 
m.in. przez Gustawa Morcinka i był 
to strzał w dziesiątkę.

Dziś Utopiec zaprasza na prze-
jażdżki rowerkami wodnymi na 
przystani w Brennej-Hołcynie, pa-
tronuje charytatywnemu biegowi 
promującemu zdrowy tryb życia, a 
także specjalnej ścieżce turystycznej. 
Liczący osiem kilometrów Bajko-
wy Szlak Utopca cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. Jego trasa 

rozpoczyna się w centrum Brennej i 
prowadzi doliną Hołcyny na szczyt 
góry Grabowa, a następnie do doli-
ny Leśnicy. Przy schronisku na Gra-
bowej najmłodszych turystów wi-
sta zaś tematyczny „Ogród Bajek” z 
postaciami z legend i podań Beski-
du Śląskiego.

A jak jest w Republice Czeskiej? 
Miasta i gminy w naszym kraju sto-
sują różne rodzaje symboli. Naj-
powszechniejsze w użyciu są herb 
i sztandar, kolejne to logo, pieczęć, 
maskotka, uroczyste fanfary. Te 
wszystkie symbole, łącznie z  ma-
skotką – wiewiórką, która znajduje 
się także w herbie – ma na przykład 
miasto Ostrov. Niecodzienną ma-
skotkę ma Nowe Miasto na Mora-
wach – jest nią brodaty skrzat o dłu-
gich włosach, który nazywa się „ho-
rácký hejkal”. 

W naszym regionie maskotki 
gminne nie mają tradycji. Jabłon-

ków kojarzony bywa z jabłkiem, któ-
re jest znakiem miasta używanym w 
materiałach propagacyjnych, lecz 
własnej maskotki miasto nie posia-
da. W Wędryni jest jeszcze inaczej. 
– Nie mamy maskotki, lecz symbo-
licznego Wędrownika wyrzeźbio-
nego z  drewna. Rzeźbione fi gur-
ki używamy jako ofi cjalne prezenty 
gminne – powiedział wójt Bogusław 
Raszka. Czeski Cieszyn i Trzyniec 
także nie posiadają maskotek. Trzy-
niec skupił się aktualnie na miejskim 
logo. Przedstawione zostało we wto-
rek na sesji Rady Miasta. 

Co innego kluby sportowe. Zna-
ną w regionie maskotką jest Smo-
czek Werkaczek, kojarzony ze Sta-
lownikami Trzyniec. Pluszową ma-
skotkę można kupić na stadionie, 
łyżwiarz w przebraniu Smoczka po-
jawia się na tafl i w przerwach w me-
czach hokeja. 

 WITOLD KOŻDOŃ, (dc)

Cieszyniacy kochają pluszaki
– Ustroń ma Ustroniaczka, Żabi Kraj Żabkę Kumkę, a gmina Hażlach ma swojego Kicaka. Nie mamy się czego wstydzić, gdyż projekt ten jest naprawdę rewelacyjny, sympatyczny 

i przyjacielski – mówi z dumą o „Kicaku” Wojciech Kasztura, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu. A czym jest Kicak? To sporej wielkości zajączek promujący nadgra-

niczną gminę. Po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego moda na takie maskotki od dawna bije rekordy popularności. 

Nowa maskotka gminy Hażlach, zajączek Kicak.

Fo
t.

 W
IT

O
LD

 K
O

Ż
D

O
Ń

Guziur skończył Gimnazjum im. 
Osuchowskiego w Cieszynie oraz 
Politechnikę Lwowską – Wydział 
Elektryczny, idąc w ślady swego star-
szego brata Leonarda. Po studiach 
pracował w górnictwie na Górnym 
Śląsku. W1938 roku otrzymał pra-
cę w dyrekcji kopalń w Pietwałdzie. 

Jako podchorąży rezerwy brał 
udział w kampanii wrześniowej 
i dostał się do niewoli. Po uciecz-
ce wrócił na Zaolzie. Od listopada 
1939 roku ukrywał się pod pseu-
donimem „Borowy” i pracował 
na rzecz ruchu oporu. Pełnił róż-
ne funkcje w obwodzie jabłonkow-
skim ZWZ, a następnie w cieszyń-
skim Inspektoracie ZWZ. Działał 
w strukturach wywiadu „LIDO” II 
Okręgu Śląskiego ZWZ oraz wy-
wiadu Komendy Głównej Armii 
Krajowej „STRAGAN” w Wied-
niu. Po rozbiciu siatki przez Gesta-
po jako jeden z nielicznych uszedł 
z życiem. Po dramatycznej ucieczce 
schronił się w Generalnej Guberni. 

Oswald Guziur ożenił się z Ja-
dwigą Krzehlik. Historia tej mi-
łości byłaby wdzięcznym tema-
tem romantycznego fi lmu wo-

jennego. Dziewczynę pochodzą-
cą ze wschodnich kresów poznał w 
1944 roku. Miał wówczas 34 lata. 
– Zawsze opowiadał, że on ucie-
kał przed Hitlerem, a ona przed 
Stalinem i w ten sposób się pozna-
li – mówił Janusz Guziur. Konspi-
racyjny ślub odbył się w Rozwado-
wie (dziś dzielnica Stalowej Woli). 

By móc się ożenić, Oswald musiał 
najpierw zdobyć podrobione papie-
ry. Małżeństwo Oswalda i Jadwi-
gi było aż do końca pełne miłości, 
jego owocem było pięcioro dzieci. 
W 1994 roku państwo Guziurowie 
obchodzili uroczyście Złote Gody. 

Po wojnie Oswald Guziur miesz-
kał w Katowicach i pracował w 

przemyśle elektrotechnicznym. W 
1975 roku wraz z kuzynem Ema-
nuelem zorganizował I Zjazd Gu-
ziurów w Teatrze Miejskim w Cie-
szynie. Udało im się urządzić za-
krojoną na ogromną skalę imprezę 
rodzinną, na którą zjechali członko-
wie klanu Guziurów z Polski i Cze-
chosłowacji, było także kilka osób 
mieszkających na obczyźnie. 

Nie można zapomnieć o bogatej 
działalności publicystycznej Oswal-
da Guziura – artykułach publiko-
wanych m.in. w „Głosie Ludu” i 
„Zwrocie”, o jego wkładzie w 4-to-
mowy „Słownik Biografi czny Ziemi 
Cieszyńskiej”, opracowany pod re-
dakcją Józefa Golca. W 1992 roku 
w wydawnictwie „Olza” w Czeskim 
Cieszynie ukazała się publikacja 
Guziura pt. „LIDO i STRAGAN”, 
której współautorem był historyk 
Mieczysław Starczewski. Opisu-
je ona zaangażowanie Ślązaków w 
wywiadzie Armii Krajowej. 

Janusz Guziur pokazał sporo ro-
dzinnych zdjęć archiwalnych, udo-
stępnionych przez potomków jego 
stryja Oswalda.

 DANUTA CHLUP

W Książnicy wspominali Guziura
Dokończenie ze str. 1

W dawnym domu rzeźnika Guziura do dziś znajduje się sklep mięsny. 
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POCZYTÓMY 
PO NASZYMU

Pod hasłem „Z nolepy naszych łoj-
ców” trwać będzie w niedzielę, 25 
września, III Cieszyński Maraton 
Czytania Tekstów Gwarowych „Czy-
tómy po naszymu”. Klasykę cieszyń-
skiej literatury ludowej oraz współ-
czesną prozę i poezję gwarową pre-
zentować będą miłośnicy Śląska Cie-
szyńskiego. „Głos Ludu” objął wyda-
rzenie patronatem prasowym.

Maraton rozpocznie się w Książ-
nicy Cieszyńskiej o godz. 13.00. Po-
nieważ motywem przewodnim jego 
tegorocznej edycji jest szeroko poję-
ta kultura stołu, organizatorzy zapra-
szają do prezentowania tekstów gwa-
rowych związanych z kuchnią, goto-
waniem i spożywaniem posiłków. 

Jak zapewniają w Książnicy Cie-
szyńskiej, w maratonie uczestni-
czyć może każdy, odczytując wybra-
ny przez siebie utwór. Gotowość do 
udziału w imprezie można zgłaszać 
telefonicznie: 048 798 590 639, ma-
ilowo: grajewski@kc-cieszyn.pl albo 
osobiście w siedzibie Książnicy Cie-
szyńskiej. Organizatorami III Cie-
szyńskiego Maratonu Czytania Tek-
stów Gwarowych są Książnica Cie-
szyńska, Sekcja Ludoznawcza i Za-
rząd Główny PZKO oraz Kongres 
Polaków w RC.  (wik)
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Jedna grupa wolontariuszy po 
roku bytności odjechała, kolejni 
młodzi ludzie właśnie zapoznają 
się z pracą w Diakonii Śląskiej. Z 
których krajów pochodzą?

Od września ub. roku do sierp-
nia br. mieliśmy 30 wolontariu-
szy z Francji, Włoch, Węgier, Nie-
miec, Hiszpanii i Ukrainy. Teraz 
mamy wolontariuszy z tych sa-
mych państw i dodatkowo ze Sło-
wacji. Nawiązaliśmy kontakt także 
z innymi krajami – Austrią, Fin-
landią, Szwecją i Łotwą, lecz – nie-
stety – nie udało się jak na razie 
zawiązać współpracy. 

Najbliższym sąsiadem jest Pol-
ska. Stamtąd nie ma wolonta-
riuszy? 

W poprzednim projekcie nie mie-
liśmy w Polsce organizacji part-
nerskiej, teraz mamy, lecz nie uda-
ło się znaleźć nikogo chętnego. 
Czechy, Polska i Słowacja to na 
tyle bliskie kraje, że wzajemna wy-
miana nie jest aż tak atrakcyjna 
dla młodych ludzi, wolą wyjechać 
gdzieś dalej. 

W jakim wieku są wolontariu-
sze?

To sprawa indywidualna, różni się 
w zależności od krajów zamiesz-
kania. Z Niemiec przyjeżdżają 
świeżo upieczeni absolwenci szkół 
średnich, tam jest taka tradycja, że 
młodzież po maturze zdobywa do-
świadczenia za granicą. Z krajów 
południowych, zwłaszcza Hisz-
panii, gdzie jest wyższe bezrobo-

cie, jeżdżą ludzie nieco starsi, już 
po studiach, którym nie udało się 
znaleźć pracy. 

W jaki sposób pomagają zagra-
niczni wolontariusze?

„Rozrzucamy” ich po całym spek-
trum usług socjalnych, z wyjąt-
kiem placówek dla takich grup do-
celowych, jak bezdomni czy lu-
dzie uzależnieni od alkoholu lub 
środków odurzających. Pomaga-
ją przede wszystkim w opiece nad 
niepełnosprawnymi – w ośrodkach 
dziennych, warsztatach terapeu-
tycznych, szkołach diakonijnych. 
Mamy także wolontariuszy w pla-
cówkach dla trudnej młodzieży, na 
przykład w Karwinie. Wolonta-
riusz pomaga w indywidualnej pra-
cy z naszym podopiecznym, poma-
ga mu na przykład w zajęciach ce-
ramicznych czy koszykarskich, po-
maga prowadzić jego rękę podczas 
zajęć plastycznych i tym podobnie. 

Jak cudzoziemcy porozumie-
wają się z waszymi klientami? 
Bariera językowa to duży pro-
blem?

Tak, to dosyć poważna przeszkoda, 
z wyjątkiem wolontariuszy ze Sło-
wacji. Dlatego na początku przy-
jezdni uczą się języka czeskiego. 
Niektórzy mają zdolności języko-
we i pod koniec swojego pobytu 
u nas mówią niemalże płynnie po 
czesku, dla innych to większy pro-
blem. Jeśli chodzi o osoby, który-
mi się opiekujemy, to – paradok-
salnie – nieznajomość języka nie 

musi być aż tak wielką przeszko-
dą. W kontakcie z tymi ludźmi 
często stosowane są alternatywne, 
pomocnicze środki komunikacji – 
symbole, obrazki. I właśnie te al-
ternatywne metody mogą ułatwić 
porozumiewanie się wolontariuszy 
z niepełnosprawnymi. 

Czy nie byłoby łatwiej zaanga-
żować miejscowych wolontariu-
szy? Jakie korzyści czerpią wasi 
podopieczni z międzynarodo-
wego wolontariatu?

Dzięki wolontariuszom nawiązują 

kontakt z inną kulturą, innym sty-
lem życia, z czymś, co dla nich nie-
koniecznie jest sprawą tak normal-
ną, jak dla większości społeczeń-
stwa, która bez większych proble-
mów może wyjechać za granicę. W 
tym wypadku zagranica przyjeżdża 
do nas. Nasi klienci mogą pozna-
wać inną kulturę w miejscu, które 
jest dla nich bezpieczne. Wolon-
tariusze ubogacają także pracow-
ników Diakonii, ponieważ nieraz 
mają nowe pomysły, niektórzy mają 
wykształcenie w pracy socjalnej i 
stosują nieco inne metody pracy. 

Pytacie wolontariuszy po skoń-
czeniu projektu, co im dał rok 
spędzony w naszym regionie?

Tak, lecz często nie są w stanie od 
razu tego sprecyzować. Na pewno 
nauczą się nowego języka, samo-
dzielności, a także pracy w wielona-
rodowym zespole. Ta umiejętność 
jest dziś ceniona przez pracodaw-
ców. Dla wielu uczestników współ-
praca z Diakonią jest pierwszym 
zetknięciem się z kulturą fi rmową 
organizacji, która zbudowana jest 
na wartościach chrześcijańskich. 
 DANUTA CHLUP

Zagranica przyjeżdża do nas 
Na początku września przyjechała do naszego regionu grupa młodych ludzi z różnych krajów Europy. Diakonia Śląska zainaugurowała kolejny rok programu 
międzynarodowego wolontariatu, który realizuje od 2005 roku. Jego koordynator, Filip Grék, w rozmowie z „Głosem Ludu” zastanawia się nad korzyściami, jakie 
wynikają z obecności zagranicznych wolontariuszy w ośrodkach opieki społecznej i szkołach dla niepełnosprawnych. 
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Filip Grék jest przekonany, że wolontariat wzbogaca obie strony. 

Władysław Kubień, znany zaolziański 
artysta-plastyk, a na co dzień poloni-
sta w Polskim Gimnazjum im. Juliu-
sza Słowackiego w Czeskim Cieszy-
nie, prezentuje we wrześniu swe prace 
w rumuńskiej Suczawie. Trzyńczanin 
wystawia tam wspólnie z rumuńskim 
artystą George Ostafi m. Ich ekspozy-
cja nosi tytuł „Sedymenty i Wibracje” 
i potrwa do końca września. Warto 
dodać, że Suczawa, będąca stolicą ru-
muńskiej Bukowiny, jest również sie-
dzibą prężnie działającego Związku 
Polaków w Rumunii.

W Suczawie wystawia pan nie po 
raz pierwszy. Jak do tego doszło?

Obecna ekspozycja jest już moją 
trzecią wystawą w Rumunii. Pierw-
sza miała miejsce w 2005 roku. Od-
była się w Domu Polskim w Sucza-
wie i nosiła tytuł „Szyte obrazy”. Przy 
okazji pracy nad tamtym projektem 
poznałem malarza George Ostafi ego, 
z którym dwa lata później zorganizo-
waliśmy wystawę „24 metry kwadra-
towe”. Podróżowaliśmy z nią po Ru-
munii, Białorusi, Polsce oraz Cze-
chach i zdobyliśmy nawet wówczas 
wspólną nominację do nagrody „Tacy 
Jesteśmy”. Od tego czasu trwa moja 
współpraca z George, a obecna wy-
stawa jest jej najnowszym owocem.

Proszę zdradzić, kiedy po raz 
pierwszy dotarł pan do oddalo-
nej o tysiąc kilometrów rumuń-
skiej Bukowiny?

Moja bałkańska przygoda rozpoczę-

ła się przed prawie 20 laty przy oka-
zji konkursu recytatorskiego „Kre-
sy”. Wtedy to zaczęliśmy organizo-
wać w Rumunii warsztaty teatral-
no-plastyczne. Mój kolega z Bia-
łegostoku odpowiadał za część te-
atralną, natomiast ja zająłem się czę-
ścią plastyczną. W rezultacie przez 
kilka ładnych lat jeździliśmy z eki-
pą po polskich wsiach na Bukowi-
nie, organizując dla miejscowej mło-
dzieży różne zajęcia, zawsze zwień-
czone jakimś spektaklem lub wysta-
wą. Później nie było już więc pro-
blemu z nawiązaniem kontaktów z 
tamtejszymi artystami.

Co pan obecnie pokazuje w Su-
czawie?

Prezentuję serię obrazów oraz rzeźb, 
którą nazwałem „Sedymenty”. Przez 
ostatnie dwa lata zastanawiałem się 
bowiem, co nowego stworzyć. Tak 
zrodziły się moje rzeźby. Wyko-
nałem je w metalu oraz drewnie, a 
podczas pracy drążyłem jakby wła-
sne wnętrze. Sama nazwa „Sedy-
menty” wskazuje, że chodzi o po-
mysły, które pojawiły się już wcze-
śniej, ale zostały przeze mnie odło-
żone „na półkę”. Teraz zaś wypłynę-
ły ze zdwojoną siłą i musiałem coś z 
tym zrobić. Inspiracją była również 
moja rozmowa przy okazji jakiejś 
wystawy z Bronkiem Liberdą, który 
stwierdził: „słuchaj, kolorystycznie 
zawsze szalejesz, ale ciekawe kiedy 
przyjdzie na ciebie pora, by pobawić 
się w jakiś monochrom. I prace, któ-

re prezentuję obecnie w Suczawie, 
w dużej mierze rzeczywiście są mo-
nochromatyczne. Tworzyłem je bo-
wiem przeważnie za pomocą bieli i 
specjalnego atramentu. Mają więc 
specyfi czny granatowo-fi oletowy 
odcień z drobnymi dodatkami zło-
tego, srebrnego i czerwonego kolo-
ru z wyraźną białą fakturą. Wszyst-
kie prace utrzymane są jednak w tej 
jednej tonacji.

Na ekspozycji prezentuje pan ob-
razy i rzeźby, natomiast George 
Ostafi  wyłącznie malarstwo...

Przyznam, że jesteśmy bardzo różni 
w tym, co prezentujemy. Prace Geo-
rge są żywiołowe i ekspresyjne. On 
lubi gładką fakturę i  bogatą kolory-
stykę. Ja z kolei jestem bardziej „fi lo-
zofi czny”, a wszystko, co prezentu-
ję na wystawach, jest wynikiem mie-
sięcy nie tyle pracy, co przemyśleń. 
Pierwszą wersję zawsze bowiem 
odkładam na bok, myśląc, co moż-
na poprawić. Z czasem zmieniam, 
przerabiam, aż w końcu przychodzi 
moment, kiedy stwierdzam, że to 
jest to. I wówczas uważam rzecz za 
skończoną. Oczywiście, widząc po-
nownie moje prace na wystawie z re-
guły coś bym jeszcze do nich dodał, 
ale gdyby tak podchodzić do pracy, 
artysta nigdy niczego by nie skoń-
czył. Dlatego od pewnego momentu 
już do mych prac nie wracam.

Wernisaż pańskiej wystawy od-
był się w Muzeum Bukowiny w 

Suczawie 2 września, a kiedy 
podobne wydarzenie będziemy 
mogli zapowiedzieć na Śląsku 
Cieszyńskim?

Przyznam, że to trochę problem. 
Wprawdzie George obiecał, że po 
zakończeniu ekspozycji, zdeponu-
je u siebie moje obrazy i rzeźby, ale 
nie wiem jeszcze, kiedy nadarzy 
się okazja, by przetransportować 

je z powrotem w Beskidy. Kłopot 
w tym, że Suczawa leży niemal ty-
siąc kilometrów stąd. Wierzę jed-
nak, że w przyszłym roku wybiorę 
się do moich przyjaciół w Rumu-
nii. Zabiorę wówczas moje prace, a 
gdy będą już nad Olzą, postaram 
się je wystawić.

 Rozmawiał: 
 WITOLD KOŻDOŃ

Na Bukowinie bywam od dwudziestu lat

Autorzy wystawy w Rumunii na plakacie.
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Dzieci bardzo szybko rosną, dlatego często trzeba ku-
pować im nowe ubrania. Niedawno kupione spodnie czy 
kurtka już po chwili okazują się małe... Nic dziwnego, że 
część rodziców sięga po odzież używaną. Wspaniałą oka-
zją do jej nabycia są kiermasze odzieży używanej, któ-
re stają się coraz bardziej popularne. Organizowane są w 
wielu miejscowościach naszego regionu, najczęściej przez 
organizacje pozarządowe, kościelne czy charytatywne. Je-
den z takich kiermaszy odbywał się od wtorku do czwart-

ku w Centrum Zborowym „Hutnik”. Jego organizato-
rami były Poradnia dla Związków i Rodziny oraz Ca-
ritas Trzyniec. Rodzice z Trzyńca i okolic mogli wybie-
rać spośród sześciu tysięcy rzeczy. Największą część sta-
nowiły ubrania dla dzieci do dziesiątego roku życia, nie 
zabrakło też butów, wózków dziecięcych, chodzików, fo-
telików samochodowych i zabawek. – Tradycja trzyniec-
kich kiermaszy odzieży używanej liczy ponad dziesięć 
lat. Te pierwsze organizowane były w sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej na Tarasie. Tutaj organizujemy kier-

masz wiosenny i jesienny od 2012 roku. Wszystko uda-
je się dzięki współpracy z Caritas, pomocy wolontariu-
szy i przychylności Centrum Zborowego „Hutnik” – po-
wiedziała Libuše Pavlíkowa z Poradni dla Związków i 
Rodziny. Za zorganizowaniem tego typu przedsięwzię-
cia stoi wiele pracy. Wolontariusze troszczą się o przygo-
towanie imprezy, obsługę i rozliczenie. – Odzież przyj-
mujemy dzień przed rozpoczęciem kiermaszu. Jedna oso-
ba może przynieść do trzydziestu sztuk. Wszystkie ubra-

nia czy zabawki musimy odpowiednio oznakować literką, 
będącą symbolem osoby sprzedającej oraz ceną. Po za-
mknięciu kiermaszu następuje segregowanie niesprzeda-
nej odzieży, jej zwrot właścicielom i rozliczenie się z nimi 
– powiedziała Marie Wawreczkowa z Caritas Trzyniec. 
Dochodem dla organizacji przygotowujących kiermasz 
jest jedna korona z każdej przyjętej rzeczy oraz dziesięć 
procent z ceny każdej sprzedanej rzeczy. Kiermasz od-
wiedziły setki osób, cześć z nich odwiedza go zresztą re-
gularnie.  (maki)

WITAMY 
Albert Čekal urodził się 16 sierpnia 2016 w Trzyńcu, skąd pochodzi też jego 
mamusia Zuzanna. Chłopczyk ważył 3920 gramów i mierzył 52 cm. W domu 
na niego niecierpliwie czekała trzyletnia siostrzyczka Amalka oraz szczęśliwy 
tatuś Tomáš. Rodzina mieszka w Pradze. Imię wybrała dla niego mamusia, in-
spirował ją książę Albert oraz znaczenie tego imienia. Zdjęcie wysłali dziad-
kowie Klusowie z Trzyńca-Lesznej Dolnej.

UWAGA RODZICE!
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć Waszych pociech, które przyszły na świat w 
ostatnich miesiącach. Oprócz zdjęcia prosimy o informacje na temat imion 
i nazwisk rodziców, daty i miejsca urodzenia dziecka, prosimy podać także 
jego wagę urodzeniową i wzrost, ewentualnie dane na temat rodzeństwa. In-
teresuje nas też, w jaki sposób wybieraliście imię dla dziecka. Zdjęcia prosimy 
przesyłać na adres: magdalena.cmiel@glosludu.cz lub klasyczną pocztą na ad-
res redakcji. Prosimy też o informację, czy zgadzacie się państwo na publika-
cję, również w rubryce „witamy maluszki” na naszej stronie internetowej www.
glosludu.cz.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

»Latawcówka« za nami
W przedszkolu w Suchej Górnej 
odbyła się w piątek 16 września im-
preza pt. „latawcówka”. Jak co roku, 
w przeddzień imprezy, wszyst-
kie dzieci otrzymały zaproszenie, 
by wraz z rodzicami lub dziadkami 
stworzyć latawce według własnego 
projektu. Z zaproszenia skorzystała 
m.in. babcia Kubusia, która mieszka 
na stałe na Mazowszu. Do swojego 
ukochanego wnuka przyjechała spe-
cjalnie z tej okazji. Imprezę otwo-
rzył już tradycyjnie pokaz latawców. 
Na szczególne wyróżnienie zasługu-
ją mamy, które na imprezę upiekły 
pyszne ciasta. Panie nauczycielki z 
kolei zadbały o świetną organizację 
imprezy oraz nagrody dla młodych 
konstruktorów. Tegoroczna rywali-
zacja była bardzo wyrównana– wy-
grały dwie dziewczynki Emma i 
Krysia. Gratulujemy. (r) Latawce w centrum uwagi.

Pod koniec sierpnia został otwar-
ty unikatowy plac zabaw na Pra-
szywej. Jego elementy zostały wy-
konane z  materiałów naturalnych, 
przede wszystkim drewna i lin. Au-
torem projektu i zarazem jego reali-
zatorem jest architekt Lukáš Ga-
vlovský z zespołem. – Nowa atrak-
cja mieszcząca się tuż obok schro-
niska jest przez dzieci bardzo chęt-

nie odwiedzana – powiedział Mar-
tin Stiller z Klubu Czeskich Tury-
stów, jeden z kierowników schro-
niska na Praszywej. Plac został wy-
konany dzięki środkom, które Cze-
ski Klub Turystów otrzymał z pro-
gramu dotacyjnego „Prazdroj lidem 

2015”. Miejsce to chętnie odwie-
dzane jest przez rodziny z dziećmi. 
Klub przyjaciół schroniska działa-
jący w ramach Klubu Czeskich Tu-
rystów stworzył w schronisku duży 
kącik dla dzieci z zabawkami, na ze-
wnątrz udało się z kolei zremonto-
wać rosyjskie kręgle. – W tym roku 
kilkadziesiąt rodzin uczestniczyło w 
grupowym wyjściu z wózkami dzie-

cięcymi na Praszywą. Natomiast już 
w przyszłym tygodniu wybieramy 
się z kolei na Łysą Górę. W przy-
szłym roku chcemy też zorganizo-
wać specjalne dni dla dzieci – do-
dał Stiller. 

 (maki)
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Popularne kiermasze

Kiermasz odzieży cieszył się dużym zainteresowaniem.

Nowa atrakcja na szczycie

Plac zabaw
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.40 Koło pełne gwiazd 11.35 
Czarne owce 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Opowiada-
nie fi lmowe 15.05 Napisała: Morder-
stwo (s.) 15.55 Morderstwa na pół-
nocy (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Najlep-
sze opowiadania fi lmowe 21.10 Dzi-
ki kraj (s.) 22.05 Gejzer 22.40 Taggart 
(s.) 23.30 Na tropie.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Ab-
bey (s.) 9.55 Trabantem z Australii do 
Azji 10.25 Tajemnice II wojny świato-
wej 11.30 Powiązania Jana Pokornego 
12.25 Na ratunek życiu 12.45 Kuch-
nia dla duszy 13.15 Chcesz je? 13.20 
Skrzydła natury 14.15 Ostatni boha-
terowie dnia D 15.05 Dom w środku 
Europy 15.15 Zapomniane wyprawy 
15.40 Współczesne fabryki 16.25 W 
imię Aten 17.20 Miłość to nie ziem-
niak 18.15 Podróżomania 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Lotnicze katastrofy 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Ucieczka na Papuę - Nową 
Gwineę 21.00 Bedeker 21.30 Na Je-
dwabnym Szlaku 22.15 Między świa-
tami (fi lm) 23.40 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.55 MasterChef Czechy 11.10 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Tescoma ze 
smakiem 12.35 Detektyw Monk (s.) 
13.40 Bez śladu (s.) 15.35 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.30 Desperado (fi lm) 23.40 Prawo i 
porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninjago 
(s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.50 Ca-
stle (s.) 9.45 Policjantka (s.) 11.50 Na-
kryto do stołu 12.50 Siska (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.10 Ostry kurczak (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Pan Doskonały (s.) 21.30 Top 
Star magazyn 22.25 Tak jest, szefi e! 
23.45 Pieczemy z gwiazdami.

 PIĄTEK 23 września
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na północy 
(s.) 10.40 Cyrk Humberto (s.) 11.35 
Czarne owce 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Nie wahaj 
się i kręć 15.45 Reporterzy TVC 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Farmer-
ska wyprawa 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Ja, Mattoni 
(s.) 21.00 13. komnata Marka Strom-
skiego 21.30 Wszystko-party 22.20 
Koło pełne gwiazd 23.20 Sprawy de-
tektywa Murdocha (s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Ab-
bey (s.) 10.10 Tory w sercu Arabii 
10.35 Tajemnice burzliwej przeszłości 
11.30 Podróżomania 12.05 Ucieczka 
na Papuę - Nową Gwineę 13.00 Po-
łudniowy Pacyfi k 13.50 Chcesz mnie? 
14.20 Szpieg (s.) 14.40 Czeskie jaski-

nie 15.00 Historia hrabiego Drakuli 
15.55 Wojskowe projekty trzeciej rze-
szy 16.40 Ostatni bohaterowie dnia D 
17.35 Na Jedwabnym Szlaku 18.15 
Tarcze czeskiego królestwa 18.45 
Wieczorynka 18.55 Kwartet 19.20 Na 
ratunek życiu 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta 21.00 Pan Selfridge (s.) 21.50 
Nasze matki, nasi ojcowie (fi lm) 23.25 
Raj utracony 0.10 Californication (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.10 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Tescoma ze smakiem 12.35 
Detektyw Monk (s.) 13.40 Bez śla-
du (s.) 15.35 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Chcesz zostać 
milionerem? 22.00 Millerowie (fi lm) 
0.10 Pościg pod ostrzałem (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninjago 
(s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Ca-
stle (s.) 9.45 Policjantka (s.) 11.45 Na-
kryto do stołu 12.45 Siska (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.10 Wydział kryminalny 
(s.) 16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Przystań (s.) 21.35 Wychowanie 
panien w Czechach (fi lm) 0.10 Come-
dy Club 0.45 Policjantka (s.).
SOBOTA 24 września

TVC 1 
6.00 Gdzie mieszkały królewny 6.20 
Uśmiechy A. Goldfl ama 7.00 Koniec 
smoka (bajka) 7.50 Taka normalna ro-
dzina (s.) 8.35 Najlepsze opowiadania 
fi lmowe 9.45 Gejzer 10.15 Wszystko-
party 11.10 Ojciec Brown (s.) 12.00 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze hob-
by 13.00 Wiadomości 13.05 Trzy tań-
czące królewny (bajka) 13.55 Bajka-
skarżypyta (bajka) 14.30 Malostranskie 
humoreski (fi lm) 16.00 Losy słynnych 
ludzi 16.55 Poirot (s.) 18.25 Chłopaki 
w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Cuda natury 21.15 
Zło czai się wszędzie (fi lm) 23.10 Cór-
ka mojego kumpla (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Polo 6.35 Mały rycerz Trenk (s. 
anim.) 7.00 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 
7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio Ko-
lega 9.00 Nasza wieś 9.30 Wędrówki w 
poszukiwaniu muzyki 9.55 Folklorika 
10.25 Życie podróżników J. Hanzelki 
i M. Zikmunda 10.40 Lotnicze kata-
strofy 11.25 Rząd (s.) 12.25 Mroczny 
urok Adolfa Hitlera 13.15 Babel 13.40 
Pod ostrzałem (fi lm) 15.35 Bedeker 
16.00 Kula śniegu 16.55 Kamera w 
podróży 17.50 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 18.55 Żołnierze z dachu 
świata 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Mikołaj i Aleksandra 
(fi lm) 22.55 Mongoł (fi lm). 

NOVA 
6.25 Jake i piraci z Nibylandii 
(s. anim.) 6.50 Król dżungli (s. anim.) 
7.20 Dzielny Agent Kaczor (s. anim.) 
7.45 Tom i Jerry (s. anim.) 8.10 Kung 
Fu Panda: Legenda o niezwykłości 
(s. anim.) 8.30 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 11.05 Przyprawy 12.00 Dzwoń 
do TV Nova 12.40 Poradnik domo-
wy 13.55 Prosto w serce (fi lm) 16.00 
10 000 BC (fi lm) 18.05 Gospoda (s.) 
18.50 Comeback (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 10 reguł 
jak poderwać dziewczynę (fi lm) 22.15 
Parker (fi lm) 0.40 Robocroc (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.55 Ninja-
go (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 8.30 

Salon samochodowy 9.45 Najwięk-
sze bitwy czołgowe 10.50 Pan Dosko-
nały (s.) 11.45 Fort Boyard 13.20 Big 
Ben (s.) 15.25 Morderstwa w Midso-
mer (s.) 17.35 Jak zbudować marze-
nie 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Fort Boyard 21.50 Wybraniec 
śmierci (fi lm) 23.55 American Psycho 
(fi lm). 
NIEDZIELA 25 września

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Opowiadanie fi lmowe 6.50 Świet-
ny numer (fi lm) 7.40 Kariera aktorska 
(fi lm) 8.15 Uśmiechy M. Čepelki 8.55 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.05 Cyrk Humberto (s.) 12.00 
Pytania Václava Moravca 13.00 Wia-
domości 13.05 Czarownica (bajka) 
14.10 Bajka o mokro-suchym szczę-
ściu (bajka) 15.35 Komicy na piątkę 
16.30 List po hiszpańsku (fi lm) 17.40 
Za krzakiem tarniny (fi lm) 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Doktor Martin (s.) 20.55 168 
godzin 21.30 Marečku, podaj mi pió-
ro! (fi lm) 23.05 Komisarz Moulin (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 6.30 
Polo 6.35 Mały rycerz Trenk (s. anim.) 
7.00 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.15 
Show Garfi elda 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-
wy 9.15 Poszukiwania czasu utracone-
go 9.35 Heydrich - ostateczne rozwią-
zanie 10.05 Wojskowe projekty trzeciej 
rzeszy 11.00 Nie poddawaj się 11.55 
Chcesz mnie? 12.20 Świat według 
Krzysztofa Kolumba 12.40 Słowo na 
niedzielę 12.45 Magazyn chrześcijań-
ski 13.15 Przez ucho igielne 13.40 Ma-
gazyn religijny 14.10 Tarcze czeskiego 
królestwa 14.35 Na pływalni z Pete-
rem Morganem 15.00 Podróż po Ko-
sowie 15.30 W imię Aten 16.25 Wy-
prawa Rattanakiri 17.20 Trabantem 
z Australii do Azji 17.50 Południowy 
Pacyfi k 18.45 Wieczorynka 18.55 Za-
pomniane wyprawy 19.20 Ciekawostki 
z regionów 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Ciało mojego 
wroga (fi lm) 22.05 Vicky Cristina Bar-
celona (fi lm) 23.40 Kuba Rozpruwacz 
0.30 Bitwa pod Dunkierką. 

NOVA 
5.25 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
5.55 Król dżungli (s. anim.) 6.20 Dziel-
ny Agent Kaczor (s. anim.) 6.45 Tom 
i Jerry (s. anim.) 7.15 Kung Fu Pan-
da: Legenda o niezwykłości (s. anim.) 
7.35 Weekend 8.35 Ogólniak (s.) 9.55 
Słodkie zmartwienia (fi lm) 11.55 Mia-
sto aniołów (fi lm) 14.30 Piorun kuli-
sty (fi lm) 16.20 Był sobie glina (fi lm) 
18.05 Gospoda (s.) 18.45 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Twoja twarz brzmi znajomo 
22.55 Odłamki 23.25 Lot (fi lm). 

PRIMA 
6.50 Astro Boy (s. anim.) 7.20 Ninja-
go (s. anim.) 8.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Prima Zoom Świat 9.55 Nakryto do 
stołu 11.00 Partia 11.50 Boskie tor-
ty Markety 12.25 Poradnik domo-
wy 13.20 Poradnik Ládi Hruški 14.20 
Ostry kurczak pod pokrywką 14.55 
Pod jednym dachem (s.) 16.05 Piecze-
my z gwiazdami 16.50 Pohlreich gotu-
je w Madrycie 17.35 Nakryto do stołu 
18.55 Wiadomości 19.25 Wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Wydział kryminalny (s.) 21.40 Come-
dy Club 22.15 Lotta i szczęśliwa przy-
szłość (fi lm) 0.15 Legenda (s.). 
PONIEDZIAŁEK 26 września

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Za krzakiem tar-
niny (fi lm) 10.25 168 godzin 11.00 Ja, 
Mattoni (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Córka 15.05 

Napisała: Morderstwo (s.) 15.50 Mor-
derstwa na północy (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Raptus (s.) 21.00 Wyrok 21.30 
Reporterzy TVC 22.10 Kryminolog 
(s.) 23.10 Na tropie. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Kamera w podróży 10.45 Cieka-
wostki świata 11.05 Współczesne fa-
bryki 11.50 Babel 12.20 Magazyn re-
ligijny 12.50 Klucz 13.15 Czechosło-
wacki tygodnik fi lmowy 13.30 Zapo-
mniane wyprawy 13.55 Podróżomania 
14.25 Kula śniegu 15.20 Przygody na-
uki i techniki 15.45 Lotnicze katastro-
fy 16.30 Wersal 17.30 Związek Ra-
dziecki - laboratorium człowieka jutra 
18.15 Trabantem z Australii do Azji 
18.45 Wieczorynka 18.55 Na Jedwab-
nym Szlaku 19.40 Dom w środku Eu-
ropy 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Mroczny urok Adol-
fa Hitlera 21.00 Bombardier 21.55 
Poznasz przystojnego bruneta (fi lm) 
23.35 Vicky Cristina Barcelona (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Comeback (s.) 11.05 Co 
o tym sądzą Czesi? 12.00 Południo-
we wiadomości 12.35 Tescoma ze sma-
kiem 12.40 Detektyw Monk (s.) 13.45 
Bez śladu (s.) 15.35 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym są-
dzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Master-
Chef Czechy 21.40 Mistrzostwa po-
wiatu (s.) 22.45 Impersonalni (s.) 23.45 
Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.55 Ninjago 
(s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 8.35 Ca-
stle (s.) 9.35 Policjantka (s.) 11.35 Na-
kryto do stołu 12.50 Siska (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.10 Przystań (s.) 16.30 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudnio-
we wiadomości 17.50 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Ostry kurczak (s.) 21.30 Tak jest, sze-
fi e! 22.50 Jesteś tym, co jesz.

WTOREK 27 września
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.40 Doktor Martin (s.) 11.35 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Dok-
tor Quinn (s.) 14.45 Opowiadanie fi l-
mowe 15.05 Napisała: Morderstwo 
(s.) 15.50 Morderstwa na północy (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Najlepsze opowiadania fi l-
mowe 21.00 Dziki kraj (s.) 21.55 Po-
irot (s.) 23.30 Profi l zbrodni (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 
(s.) 9.50 Cudowna planeta 10.40 Po-
łudniowy Pacyfi k 11.30 Nie poddawaj 
się 12.25 Chcesz je? 12.30 Związek 
Radziecki - laboratorium człowie-
ka jutra 13.15 Ostatni bohaterowie 
dnia D 14.10 Heydrich - ostatecz-
ne rozwiązanie 14.40 W imię Aten 
15.35 Wyprawa Rattanakiri 16.35 Is-
lay - tajemnice whisky 17.30 Pan Sel-
fridge (s.) 18.15 Podróż po Koso-
wie 18.45 Wieczorynka 18.55 Kuch-
nia dla duszy 19.25 Szpieg (s.) 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Wojskowe projekty trzeciej rze-
szy 20.50 Radek Jaroš 22.35 Rząd (s.) 
23.35 W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 MasterChef Czechy (s.) 11.10 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości 12.35 Tescoma ze sma-
kiem 12.40 Detektyw Monk (s.) 13.40 
Bez śladu (s.) 15.35 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 
22.35 Impersonalni (s.) 23.35 Prawo i 
porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.55 Ninjago 
(s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 8.35 Ca-
stle (s.) 9.30 Policjantka (s.) 11.50 Na-
kryto do stołu 12.50 Siska (s.) 14.15 
Castle (s.) 15.10 Ostry kurczak (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Pod jednym dachem (s.) 21.30 
Pohlreich gotuje 22.15 Oczyma Jose-
fa Klímy 23.10 Poradnik domowy 0.05 
Poradnik Ládi Hruški.
ŚRODA 28 września

TVC 1 
6.00 Historie słynnych ludzi 6.50 Dia-
belska bajka 8.20 Saturnin (fi lm) 10.00 
Korona z brązu 11.00 O podejrzliwym 
królu 12.25 Hiszpańskie jabłuszka (baj-
ka) 13.25 Skarb na sowim zamku (baj-
ka) 14.35 O królewnie ze złotym łu-
kiem (bajka) 15.40 Marečku, podaj mi 
pióro (fi lm) 17.15 Król sokołów (bajka) 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Vraždy v kruhu (s.) 21.20 
Pomagamy z humorem 22.50 Trzej 
królowie (s.) 23.40 Kryminolog (s.). 

TVC 2 
5.10 Downton Abbey (s.) 6.00 Na-
sza wieś 6.25 Wędrówki w poszukiwa-
niu muzyki 6.55 Folklorika 7.20 Ho-
tel Praha story 7.50 Enfi eldy na da-
chu świata 8.30 Zaczarowane przed-
szkole 9.00 Downton Abbey (s.) 9.50 
Słowo na niedzielę 10.00 Pielgrzym-
ka 11.40 Święty Wacław 11.55 Świę-
ta Ludmiła 12.35 10 wieków architek-
tury 12.50 Święty Maur 13.50 Patrio-
ta 14.15 Czeskie jaskinie 14.35 Wer-
sal 15.35 Mroczny urok Adolfa Hitle-
ra 16.25 Ucieczka na Papuę - Nową 
Gwineę 17.20 Islay - tajemnice whi-
sky 18.15 Bedeker 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przygody nauki i techni-
ki 19.20 Świat według Krzysztofa Ko-
lumba 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Podwójne życie księ-
cia Wacława 21.00 Podróż po Algie-
rii 21.30 Trabantem z Australii do Azji 
22.00 Historia praskiej zoo 22.55 Ma-
trioszki (s.) 23.35 Utracony raj. 

NOVA 
6.10 Scooby-Doo: Pojedynek tytanów 
(fi lm anim.) 6.30 Scooby-Doo i ta-
jemnicza mapa (fi lm anim.) 7.25 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 8.50 
Śpiąca królewna (bajka) 10.35 Współ-
czesny Kopciuszek 12.35 Niedźwiedź 
Andrzej (bajka) 13.20 Madagaskar 
III (fi lm anim.) 15.05 Za burtą (fi lm) 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Zamieńmy się żonami 21.35 
MasterChef Czechy 23.00 Sezon za-
bijania (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Ninjago 
(s. anim.) 7.40 Nakryto do stołu 8.40 
Mysi rycerz (fi lm anim.) 10.40 Stwo-
rzenie świata (fi lm anim.) 12.25 Madla 
z cegielni (fi lm) 14.20 Grubasek (fi lm) 
16.00 Lemoniadowy Joe (fi lm) 17.50 
Nakryto do stołu 18.55 Wiadomo-
ści, wiadomości kryminalne 19.55 Top 
Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 
Show Jana Krausa 22.40 Comedy 
Club 23.45 Lemoniadowy Joe (fi lm). 
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Bocia-
ny (22, 23, godz. 16.00); Strašidla (22, 
23, godz. 17.30); Śmietanka towa-
rzyska (22, 23, godz. 19.00); Belgica 
(22, godz. 20.00); Neonowy byk (23, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Siedmiu wspaniałych (22, godz. 
17.15); Krycí jméno Holec (22, godz. 
20.00; 23, godz. 17.45); Th e Beatles: 
Eight Days a Week – Th e Touring 
Years (23, godz. 20.00); KARWI-
NA – Ex: Służąca (23, godz. 19.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Bociany (23, 
godz. 15.00); Prázdniny v  Provence 
(22, 23, godz. 17.30); Mechanik: Kon-
frontacja (22, 23, godz. 20.00); JA-
BŁONKÓW – Pokój: Spotlight (23, 
godz. 19.30); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Jak básníci čekají na zázrak (22, 
godz. 10.00); Krycí jméno Holec (22, 
23, godz. 17.30); Siedmiu wspania-
łych (22, 23, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Smoleńsk (22, godz. 15.30); 

Boska Florence (22, godz. 17.45); Se-
kretne życie zwierzaków domowych 
(23, godz. 14.30, 16.15, 18.00); Sied-
miu wspaniałych (23, godz. 19.45).
CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Kawiarnia „Avion” 
zaprasza 23. 9. o godz. 17.00 na kolej-
ne spotkanie w ramach cyklu „Bez ste-
reotypów. Polacy i Czesi o sobie na-
wzajem”. Tym razem gościem spotka-
nia  będzie Martin Reiner – poeta, pi-
sarz i wydawca oraz  Zbigniew Machej 
– poeta i tłumacz. Goście będą dysku-
tować o polskiej i czeskiej literaturze w 
odniesieniu do dzisiejszych czasów.
DARKÓW – Zarząd MK PZKO za-
prasza w sobotę 24. 9. o godz. 15.00 
na Pożegnanie Lata i smażenie stry-
ków do świetlicy Koła.
KARWINA – Biblioteka Regional-
na Karwina, Oddział Literatury Pol-
skiej zaprasza na spotkanie z literaturą 
pt. „Henryk Sienkiewicz – mistrz sło-
wa”, które odbędzie się w piątek 30. 9. 

o  godz. 17.00 w bibliotece na Rynku 
Masaryka. Przewodniczką po życiu i 
twórczości autora będzie Danuta On-
druch. Przed spotkaniem będzie moż-
na jeszcze obejrzeć wystawę „Henryk 
Sienkiewicz – pisarz światowej sławy”.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjne Świ-
niobicie na ludowo, które odbędzie się 
w sobotę 15. 10. o godz. 17.00. Cena 
biletu 190 kc, przy wejściu w stroju lu-
dowym cena 90 kc. W programie ZT 
„Oldrzychowice”, Zespół „Gizdy”, 
„4Smyki” i DJ Marek Bartnicki. Moż-
liwość zamówienia tradycyjnych wy-
robów (jelita czarne i białe, świeczka, 
salceson) pod numerem 776 582 451.
PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – In-
formuje, że odjazd na wycieczkę au-
tokarową W25 Wielki Chocz jest w 
sobotę 24. 9. o godz. 6.00 z Karwiny, 
o godz. 6.20 z Cz. Cieszyna, o godz. 
6.35 z Trzyńca – dworzec BUS, po-
tem w 5-min. odstępach: Wędrynia, 
Bystrzyca, Gródek, Jabłonków, Mo-
sty k. Jabłonkowa. Prosimy nie zapo-
mnieć o dokumentach, ubezpieczeniu, 
euro. Informacje tel.: 605 239 165.
PTTS „BŚ”, TR „OLZA” ORAZ 
PTTK TKK „ONDRASZEK” – 
Zapraszają na X jubileuszowy Rajd 
do ujścia Olzy im. W. Janika, któ-
ry odbędzie się 24. 9. Start o godz. 
10.15 przed przystankiem kolejowym 
w Lutyni Dolnej. Trasa dalej popro-
wadzi do Wierzniowic, Gorzyc, Olzy, 
Rogowa (posiłek), Gorzyczek i Luty-
ni Dolnej (dworzec kolejowy). Wpi-
sowe na starcie wynosi 15 zł lub 100 
kc. Na starcie czekamy na przyjazd 
pociągu z Cieszyna.
STOWARZYSZENIE EMERY-
TÓW POLSKICH w RC – Zarząd 
zarasza wszystkich członków na wy-
cieczkę w dniu 29. 9. do tężni solan-
kowej do Dębowca k. Cieszyna. Od-
jazd samochodami o godz. 9.30 z ul. 
Frydeckiej – z placu koło dworca au-
tobusowego.
STONAWA – Klub Kobiet MK 
PZKO zaprasza na spotkanie w po-
niedziałek 26. 9. o godz. 16.00 do sal-
ki na piętrze PZKO.
UWAGA! ABSOLWENCI GIM-
NAZJUM Z POL. JĘZ. NA-
UCZANIA W CZ. CIESZYNIE, 

ROK MATURY 1951 – Spotkanie 
po 65 latach odbędzie się w sobo-
tę 1. 10. o godz. 13.00 w restauracji 
„U Dzika” przy ul. Jabłonkowkiej w 
Cz. Cieszynie.
WĘDRYNIA – Zespół Teatralny im. 
Jerzego Cieńciały  gości zaprzyjaźnio-
ny Polski Teatr Ludowy we Lwowie i 
zaprasza na przedstawienie Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza pt. „Szew-
cy” 26. 9. o godz. 18.00 do Domu 
PZKO.
OFERTY
NÁTĚRY STŘECH – FASÁD 
ruční nátěry i vysokotlaké nástříky 
střech pozink, hliník, trapéz plech, 
vlnitý eternit, eternit, pálené ta-
šky atd. Vše je provedeno odbor-
ně s nejvyšší kvalitou. Prodlouže-
ná záruka. Zajímavé smluvní ceny. 
Tel. 775 524 815, www.stresnirekon-
strukce.cz GL-223

IPA – STŘECHY novinka na trhu 
– bezešvá technologie. Konec se za-
tékáním. Tel. 776 051 335.
 GL-223

KONCERTY
KARWINA-FRYSZTAT – Zaprasza 
na Koncert Jubileuszowy chóru „Kali-
na” z okazji 35-lecia do Domu Przyjaź-
ni 12. 11. o godz. 16.00. Oprócz chó-
ru jubilata wystąpią ZR „Błędowice”, 
zespół „NoNet” i gość z Polski - An-
drzej Rosiewicz. Bilety w cenie 190 kc 
do nabycia pod numerem 776 582 451. 
Odbiór biletów w Domu PZKO w po-
niedziałek 3. 10. w godz. 16.30-17.00.
 Zapraszamy miłośników muzyki 
organowej w niedzielę 25. 9. o godz. 
16.00 do frysztackiego kościoła na 
ostatni koncert XII Festiwalu Muzyki 
Organowej „Karwińskie organy”. Kon-
cert skupi się na muzyce baroku i kla-
sycyzmu – a dokładnie muzyce wprost 
z Wiednia. Zabrzmią utwory kame-
ralne, pełne elegancji i blasku „starych 
czasów” w wykonaniu młodego orga-
nisty Petera Friseé, laureata wielu mię-
dzynarodowych nagród i skrzypka 
Christopha Angerera. W wykonaniu 
austriackich artystów zabrzmią mi-
strzowskie dzieła w czarownym połą-
czeniu kontrastujących ze sobą instru-
mentów. Jako bonus zobaczyć i usły-

szeć będzie można prekursora skrzy-
piec – violę d’amore. 
WYSTAWY
GALERIA „MOST”, Główna 1a, 
Cz. Cieszyn: w piątek 23. 9. o godz. 
17.00 wernisaż wystawy Gustava Be-
igera pt. „Mionsz”. Czynna do 18. 
10.; po-pt: godz. 8.00-17.00, so: godz. 
8.00-12.00.
RATUSZ, SALA OBRZĘDO-
WA, Dukelska 144, Jabłonków: do 
7. 10. wystawa Jarmili Lisztwanovej 
pt. „Obrazy”. 
GALERIA MIASTA TRZYNIEC 
„Trisia”, nám. Svobody 526, Trzy-
niec: do 20. 10. wystawa plastyczna 
Jana Bergera i jego córki Xeni Berge-
rovej „Krótki powrót/Krátký návrat”. 
Czynna: po, wt: godz. 10.00-17.00; 
so, nie: godz. 14.00-17.00.
MOSTY k. JABŁONKOWA, 
Drzewiónka Na Fojstwiu: do 1. 10. 

Jeśli ktoś zachowa moje słowo,
na wieki nie ujrzy śmierci.

     Jan 8,51

Dziś mija piąta bolesna rocznica śmierci naszego Drogie-
go Męża, Ojca, Teścia, Dziadka, Brata

śp. inż. JANA CYMORKA
z Czeskiego Cieszyna

Wszystkim, którzy Go znali i zachowali w życzliwej pa-
mięci, a także poświęcą Mu chwilę wspomnień i cichą 
modlitwę, dziękuje najbliższa rodzina. GL-640

Myśli nasze powracają do chwil,
kiedy byłeś razem z nami. 
Ty nas kochałeś, my nie zapominamy...

Dnia 21września 2016 obchodziłby swoje 90. urodziny 
śp. JÓZEF PAWLUS 

z Bystrzycy
W cichej zadumie wspominają i o wspólną modlitwę proszą krewni. 
 GL-642

Dnia 21. 9. 2016 minęła 30. rocznica śmierci naszego 
Drogiego

śp. EDWARDA BRODY
z Czeskiego Cieszyna

Wszystkim, którzy razem z nami poświęcą Mu chwilę 
wspomnień, dziękują najbliżsi.
 GL-638

WSPOMNIENIA
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KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 21. 9. 2016
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż
CZK  0,157 0,162
EUR  4,270 4,320
USD  3,830 3,880

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,155 0,163
EUR  4,250 4,350
USD  3,800 3,890

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,250 6,400
EUR 26,800 27,400
USD 24,000 24,600

Trzyniec Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,190 6,370
EUR 26,800 27,280
USD 24,070 24,470 
 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 21. 9. 2016

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,32 zł
ON  3,99 zł
LPG 1,76zł
 Cieszyn, Statoil
E95  4,39 zł
ON  4,29 zł
LPG 1,89 zł
 Cieszyn, Shell
E95  4,39 zł
ON  4,29 zł
 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,29 zł  
ON  4,21 zł
 Czeski Cieszyn, Shell
E95  28,40 kc  
ON  27,20 kc  (wik)

LEIFHEIT CZ a.s. poszukuje osoby 
na stanowisko:

PRACOWNIK WSPARCIA SPRZEDAŻY
Zadania:
 administracja zamówień klientów z Polski w systemie SAP
 codzienny kontakt telefoniczny i mailowy z klientami i handlowcami 

w języku polskim
 obsługa żądań i reklamacji klientów i odbiorców, odpowiadanie na ich 

pytania
 pomoc działowi księgowości w związku z polskimi odbiorcami

Wymagania:
 wykształcenie co najmniej średnie
 znajomość języka polskiego i czeskiego
 znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (kontakt z centralą 

w Niemczech)
 zaletą znajomość systemu SAP
 mile widziane wcześniejsze doświadczenie w firmie handlowej
 komunikatywność
 silna, ale przyjazna osobowość
Oferujemy:
 umowę o pracę na czas nieokreślony, 40 godz. tygodniowo
 konkurencyjne wynagrodzenie, bonus roczny wg wyników spółki
 praca w silnej międzynarodowej firmie
 możliwość rozwoju zawodowego

Miejsce pracy Hostivice, Praga-Zachód

CV z fotografią prosimy wysyłać na e-mail: mandik@leifheit.cz G
L-
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Skarby z cieszyńskiej trówły
Przed nami kolejna, 16. edycja „Skarbów z cieszyńskiej trówły”. Impreza organizo-
wana przez Zamek Cieszyn we współpracy z Domem Dzieci i Młodzieży z Cze-
skiego Cieszyna oraz instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi z obu 
miast tym razem będzie trwała od 23 do 25 września. 

„Skarby... to festiwal lokalnej kultury, będący unikalnym połączeniem tradycji 
Śląska Cieszyńskiego ze sztuką współczesną, designem, rzemiosłem i kuchnią. W 
tegorocznym programie znalazło się kilkadziesiąt najróżniejszych wydarzeń. Nie 
zabraknie m.in. Cieszyńskiego Jarmarku Rzemiosła, w którym weźmie udział kil-
kudziesięciu twórców z Polski, Czech i Słowacji. Jarmarkowi będzie towarzyszył 
kolejny cieszyński konkurs pieczenia strudla im. Kingi Iwanek-Riess.

Tegoroczną edycję „Skarbów...” uświetni piątkowe (godz. 20.00) widowisko ple-
nerowe „Dux Poloniae Baptizatur” w reżyserii Bogdana Słupczyńskiego. Spek-
takl na Wzgórzu Zamkowym został przygotowany z okazji 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. W niedzielę (o godz. 16.00) w programie zaplanowano również koncert 
dedykowany pamięci zmarłego w tym roku Kaza Urbasia, założyciela i lidera ka-
peli góralskiej „Torka”. Ponadto w sobotę będzie można wybrać się na całodniową 
wycieczkę na Trójstyk do Herczawy oraz do Mostów koło Jabłonkowa, a także na 
spacer szlakiem kościołów w Cieszynie i Czeskim Cieszynie (godz. 16.00-19.00). 

Symboliczne otwarcie festiwalu nastąpi w piątek, 23 września, o godz. 12.00 i 
będzie połączone ze wspólnym śpiewaniem pieśni regionalnych przez dzieci z cie-
szyńskich szkół i przedszkoli na rynku w Cieszynie. Szczegółowy program impre-
zy można znaleźć na stronie Zamku Cieszyn: www.zamekcieszyn.pl.  (wik)
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MEMORIAŁ 
ALOJZEGO ADAMCA

Znamy termin kolejnej edycji mi-
strzostw polskich szkół podstawo-
wych w piłce nożnej. Tegoroczna 
odsłona odbędzie się 5 październi-
ka ponownie na boisku w Czeskim 
Cieszynie przy ul. Frydeckiej. 

Impreza organizowana przez Ma-
cierz Szkolną w RC cieszy się od lat 
dużą popularnością. Pierwsze edy-
cje rozgrywano na zasadach du-
żej piłki, ale od 2004 roku przesta-
wiono się na format małego futbo-
lu. Turniej wędrował po wielu miej-
scowościach Zaolzia, ale od kilku lat 
na stałe zagościł w Czeskim Cieszy-
nie, gdzie do dyspozycji jest nowo-
czesny stadion ze sztuczną trawiastą 
nawierzchnią. – Mam nadzieję, że w 
tym roku znów dopisze pogoda i do-
piszą też drużyny. Liczymy, że na-
sze szkoły staną na wysokości zada-
nia – powiedział „GL” w imieniu or-
ganizatorów Zbigniew Bocek z Ma-
cierzy Szkolnej w RC.  (jb)

ZAPRASZAJĄ 
DO KLUBU 

TJ JÄKL KARWINA
Wciąż można się zgłaszać do sek-
cji lekkoatletycznej TJ Jäkl Karwi-
na. Włodarze klubu zachęcają ro-
dziców do zapisania swoich pociech 
od września, kiedy to trwa ofi cjal-
ny nabór nowych członków. Jak do-
wiedzieliśmy się, w tym roku zain-
teresowanie ze strony młodych lek-
koatletów jest ogromne i przerosło 
najśmielsze oczekiwania. Ewentual-
ne zapytania można kierować na ad-
res szefa lekkoatletycznej sekcji Jäkla 
Karwina, Michała Brody – adres 
mailowy: MichalBroda@seznam.cz. 

 (jb)

LEWANDOWSKI W BAYER-
NIE DO 2021 ROKU? Jak dono-
si dobrze zorientowany w tematyce 
Bundesligi dziennik „Bild”, Robert 
Lewandowski otrzymał od władz 
Bayernu Monachium ofertę prze-
dłużenia kontraktu do 2021 roku. 
Według niemieckich dziennikarzy 
„Bild“ zaproponował Lewandow-
skiemu nową umowę gwarantują-
cą mu zarobki rzędu 15 milionów 
euro rocznie, co byłoby najwyższą 
kwotą spośród wszystkich obec-
nych piłkarzy Bayernu. Robert Le-
wandowski trafi ł do Bayernu w lip-
cu 2014 roku. W jego barwach zali-
czył do tej pory 106 spotkań i strze-
lił 76 goli. „Lewy” kapitalnie rozpo-
czął też nowy sezon. 

* * *
BESNIK HASI POŻEGNAŁ 
SIĘ Z LEGIĄ. Fatalne wyniki Le-
gii Warszawa zadecydowały o zwol-
nieniu trenera Besnika Hasiego. Jak 
informuje ofi cjalna strona interne-
towa warszawskiego klubu, umowa 
Besnika Hasiego z klubem zosta-
ła rozwiązana we wtorek. – Rozsta-
jemy się w zgodzie i z wzajemnym 
szacunkiem. Serdecznie dziękuje-
my trenerowi za przeprowadzenie 
drużyny przez eliminacje Ligi Mi-
strzów. Życzymy mu powodzenia w 
dalszej pracy – powiedział Bogu-
sław Leśnodorski, prezes zarządu 
Legii Warszawa. Nieofi cjalnie wia-
domo też, że Hasi otrzymał astro-
nomiczną odprawę. Do wczorajsze-
go zamknięcia numeru wciąż na-
tomiast nie było wiadomo, kto zo-
stanie następcą Hasiego. Głównym 
kandydatem był Jacek Magiera. 

 (jb)

W SKRÓCIE

Po ośmiu meczach Bogumin plasuje 
się na drugim miejscu w tabeli Mi-
strzostw Województwa, z prowadzą-
cymi Herzmanicami przegrywa tyl-
ko pod względem gorszego bilansu 
bramkowego. – Zapewniam kibiców, 
że nie zamierzamy spocząć na lau-
rach. Oczekiwania w naszym mie-
ście są spore, ale o tym, czy włączy-
my się do walki o awans do czwar-
tej ligi, zadecydują dopiero rewanżo-
we kolejki w wiosennej części sezo-
nu – podkreślił w rozmowie z „Gło-
sem Ludu” Marek Poštulka, trener 
FK Bospor Bogumin. Były znako-
mity napastnik Banika Ostrawa pro-
wadzi bogumińską drużynę wspólnie 
z Martinem Kempnym.
W zeszłym sezonie oddano w 
Boguminie do użytku długo wy-
czekiwaną trybunę z prawdziwe-
go zdarzenia. Rozumiem, że te-
raz pora na awans do Dywizji?

Cele, jakie wytyczyliśmy sobie 
przed sezonem, udaje się na razie 
realizować. Nie ukrywam, że temat 
awansu był i jest obecny w naszych 
głowach. Wciąż podkreślam jednak, 
że sezon jest długi i żmudny, a ze-
społy występujące w Mistrzostwach 
Województwa prezentują rów-
ny poziom. Zapewniam kibiców, 
że nie zamierzamy spocząć na lau-
rach. Oczekiwania w naszym mie-
ście są spore, ale o tym, czy włączy-
my się do walki o awans do czwar-
tej ligi, zadecydują dopiero rewan-
żowe kolejki w wiosennej części se-
zonu Cieszę się z drugiego miejsca 
w tabeli, cieszy mnie też coraz bar-
dziej styl gry, z jakim prezentujemy 
się na boisku. Wciąż jednak wiele 
brakuje nam do ideału. 

Wygrane derby z Dziećmorowi-
cami pokazały, że nawet z błęda-
mi i brakami w grze można wy-
grać z nieobliczalnym rywalem i 
to w dodatku z czystym kontem. 
Czy to nie powód do dużej satys-
fakcji?

Oczywiście tak, ale należę do wy-

magających trenerów, podobnie jak 
mój asystent Martin Kempný. Po 
meczu często bez owijania w ba-
wełnę zarzucamy piłkarzom kon-
kretne błędy, bo nie chcemy, by po-
wtarzały się nagminnie. Jest też 
druga strona medalu. W poprzed-
nim sezonie dziennikarze pisali, że 
gramy atrakcyjną piłkę, ale w tabeli 
dreptaliśmy w środku piątoligowej 
stawki. Teraz może brakuje nam 
fi nezji, ale ważne, że wygrywamy. 
Nie chcę jednak chwalić dnia przed 
zachodem słońca. Sześć zwycięstw 
w obecnym sezonie jeszcze o ni-
czym nie świadczy. Przyjdą mecze, 
w których będzie trzeba zagrać nie 
na sto procent, ale na 120. Widzę 
niemniej duży potencjał w tej dru-
żynie. Sportowy i mentalny. Jeste-
śmy jedną wielką rodziną. 

Kibice żartują, że po wiosen-
nym awansie Pustej Polomi te-
raz pora na Bogumin. Zgodzisz 
się chyba, że dziesięć lat spędzo-
nych bez przerwy w Mistrzo-
stwach Województwa w zupeł-
ności wystarcza…

Rzeczywiście, to szmat czasu. Spo-
ro klubów albo wywalczyło awans 
do wyższej klasy rozgrywek, albo 
spadło do szóstej ligi. Bogumin 
jest więc takim Ostatnim Mohika-
ninem i nie miałbym nic przeciw-
ko temu, żeby w końcu przełamać 
ostatnią dekadę i wywalczyć upra-
gniony awans do Dywizji. Myślę, 
że z czwartą najwyższą klasą roz-
grywek byłoby nam do twarzy. Bo-
gumin pamięta przecież jeszcze faj-
ne, drugoligowe czasy futbolu. Wi-
dzę, że wraca moda na futbol i war-
to ten boom wykorzystać. W letniej 
przerwie doszło w kadrze do kilku 
znaczących zmian. To kwestia cza-
su, ale wierzę, że jesteśmy w stanie 
grać jeszcze lepiej. 

W kadrze znajduje się m.in. do-
świadczony napastnik Martin 
Opic, wrócił pomocnik Fran-
tišek Hanus, są utalentowane 

„młode wilki” pokroju Jana Fe-
renca. Czy zatem stawiacie na 
sprawdzoną wiekami mieszan-
kę doświadczenia i młodości?

Zgadza się. Nie można budować 
drużyny wyłącznie z młodych pił-
karzy. Nawet na potrzeby piątej 
ligi. Od Martina Opica czy Fran-
ty Hanusa oczekuję właśnie bo-
iskowego cwaniactwa, spoko-
ju. Tych elementów czasami bra-
kuje młodym piłkarzom. Martin 
Opic w dodatku boryka się z kon-
tuzjowanymi kolanami i wchodzi 
na boisko w roli dżokera, bo nie 
jest w stanie wytrzymać trudów 
całego meczu. W ostatniej kolej-
ce z Dziećmorowicami wszedł na 
murawę w 85. minucie i wypeł-
nił moje zalecenia w stu procen-
tach. Znalazł się w jednej czystej 
okazji i ją wykorzystał, strzelając 
gola na 2:0. To był kluczowy mo-
ment meczu, bo wprawdzie grali-
śmy z przewagą jednego zawodni-
ka w polu, ale goście nie rezygno-

wali z uzyskania korzystnego wy-
niku. Po raz kolejny potwierdziło 
się, że derby trzymają w napięciu 
do końca. 

W swojej karierze piłkarskiej 
byłeś związany z dwoma klu-
bami – Boguminem i Banikiem 
Ostrawa. Banik stoi przed szan-
są szybkiego powrotu do pierw-
szej ligi. Czy udaje ci się wpadać 
na drugoligowe mecze w Wit-
kowicach?

Jeśli nasz mecz nie koliduje z wy-
stępem Banika, to owszem. Trzy-
mam kciuki za Ostrawę, bo uwa-
żam, że trzecie największe miasto 
w RC zasługuje na pierwszą ligę. 
Z Banikiem łączą mnie piękne 
przeżycia, których nie zapomnę 
do końca życia. Zdradzę, że bogu-
miński klub utrzymuje z ostraw-
skim ścisłe i bardzo owocne kon-
takty. 
 Rozmawiał: 
 JANUSZ BITTMAR

MAREK POŠTULKA, SZKOLENIOWIEC KLUBU FK BOSPOR BOGUMIN, DLA »GL«:

Jesteśmy jedną wielką rodziną
Czasy, kiedy na treningi w Boguminie przychodziła garstka piłkarzy, minęły bezpowrotnie. Obecnie w piątoligowym klubie, który 
swoją siedzibę ma w Parku Petra Bezruča, panuje wręcz moda na futbol. W mieście z drugoligową tradycją piłkarską robią wszystko, 
żeby ten sezon na długo pozostał w pamięci. 

Trener FK Bospor Bogumin, Marek Poštulka.
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W Karwinie ofi cjalnie otwarto we 
wtorek Regionalną Akademię Pił-
karską (RFA). Nad Olzą działa więc 
jeden z kilku ośrodków kształcących 
w Republice Czeskiej młodych pił-
karzy w kategorii wiekowej 14-15 lat. 
Dla pierwszoligowego klubu MFK 
Karwina to podstawa, żeby liczyć się 
na mapie najwyższej klasy rozgry-
wek, zaś dla młodych piłkarzy niepo-
wtarzalna okazja do dalszego rozwo-
ju kariery. 

Na Miejskim Stadionie w Kar-
winie-Raju spotkali się we wtorek 
włodarze województwa morawsko-
śląskiego, znani trenerzy, piłkarze, 
nie zabrakło też oczywiście głów-
nych bohaterów – młodzieży. Mi-
roslav Novák, hetman wojewódz-
twa, podkreślił, że powstanie Regio-
nalnej Akademii Piłkarskiej w Kar-
winie wpisuje się w klimat ostat-
nich pozytywnych zmian w nadol-
ziańskim klubie. – Karwina zasłu-
żenie awansowała do pierwszej ligi 
i wcale nie pełni w niej roli chłopa-
ków do bicia. Dla młodych piłkarzy 

nauka w Akademii to spore wyzwa-
nie, ale też nobilitacja. Cieszę się, że 
znalazł się w naszym regionie klub, 
który potrafi  stworzyć dla młodzieży 
tak znakomite warunki do uprawia-
nia najpopularniejszego sportu pla-
nety – stwierdził Novák. 

Obecny na wtorkowej uroczysto-
ści szef czeskiego futbolu, Miroslav 
Pelta, był pod wrażeniem stadionu, a 

także wizji nowej Akademii. – Z tego 
regionu pochodzą tacy piłkarze, jak 
Marek Jankulovski, Milan Baroš czy 
Radek Látal. Tu zawsze grano w pił-
kę na najwyższym poziomie i wierzę, 
że w Akademii wyrosną nowe gwiaz-
dy czeskiego futbolu – powiedział 
prezes Piłkarskiego Związku Repu-
bliki Czeskiej (FAČR). Na konkret-
ne, namacalne wyniki pracy kierow-

nictwa RFA liczy też prezydent Kar-
winy, Tomáš Hanzel, sam zagorza-
ły kibic futbolu. – Wybór Karwiny 
był zrozumiały. Od wielu lat w na-
szej szkole podstawowej przy ul. Ro-
botniczej działa z powodzeniem sek-
cja sportowa. Warunki dla młodych 
sportowców mamy w mieście rewela-
cyjne i nie dotyczy to wyłącznie piłki 
nożnej – podkreślił Hanzel.  (jb)

Nowoczesna baza dla młodych talentów

Czy wśród tych młodych piłkarzy znajdują się następcy Marka Jankulovskiego czy Milana Baroša? Przekonamy się o tym 
już za kilka lat. 

Fo
t.

 A
R

C
 k

ar
w

iń
sk

ie
go

 k
lu

b
u


	22GL01
	22GL02
	22GL03
	22GL04
	22GL05
	22GL06
	22GL07o
	22GL08

