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REKLAMA

ZA MIESIĄC PRACY 
11 TYSIĘCY 

Wiadomo już, że minimalne mie-
sięczne wynagrodzenie w Repu-
blice Czeskiej będzie począwszy 
od stycznia przyszłego roku wy-
nosiło 11 tys. koron brutto. Decy-
zję tę podjął w środę rząd. Za go-
dzinę pracy pracownicy będą pobie-
rali co najmniej 66 koron. Równo-
cześnie zostanie zniesiona specjal-
na stawka minimalnego wynagro-
dzenia dla osób, którym przysłu-
guje renta inwalidzka. Wszystkich 
pracowników będzie obowiązywa-
ła jednolita stawka. Minimalne wy-
nagrodzenie dotyczy małego odset-
ka pracowników, otrzymuje je zale-
dwie 3,2 proc. zatrudnionych. Czę-
sto bywa przyznawane pracowni-
kom sezonowym. 

Związek Przemysłu i Transpor-
tu, skupiający pracodawców w po-
wyższych gałęziach gospodarki, jest 
przeciwny dalszemu wzrostowi naj-
niższych płac. Jego przedstawicie-
le przekonują, że w związku z pod-
wyżką minimalnego wynagrodze-
nia, pracodawcy są niejako zmu-
szeni podnieść zarobki także pozo-
stałym pracownikom, co przekła-
da się na poważny wzrost kosztów 
produkcji. Z kolei związki zawo-
dowe chciałyby, by wynagrodzenie 
minimalne było o 500 koron wyż-
sze niż to, które zatwierdził wczo-
raj rząd. Premier Bohuslav Sobot-
ka nie wyklucza dalszego podno-
szenia minimalnych stawek. – Praca 
musi się opłacać. Minimalne wyna-
grodzenie powinno rosnąć także w 
przyszłości – powiedział. Szef rzą-
du zwrócił uwagę na fakt, że tylko 
cztery państwa członkowskie Unii 
Europejskiej mają niższe wyna-
grodzenie minimalne niż Republi-
ka Czeska: Bułgaria, Litwa, Rumu-
nia i Węgry. W Polsce wynagrodze-
nie minimalne wynosi w tym roku 
1850 złotych (w przeliczeniu nie-
spełna 12 tys. koron). 

 (dc)

Przyjedzie
Lech Wałęsa
| s. 2

Sportowe
memoriały
| s. 8

Czas wyciągnąć
zimowe buty
| s. 3

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

Kody QR są od kilku lat coraz bar-
dziej popularnym sposobem kodowa-
nia informacji zapisywanych zarów-
no w postaci alfanumerycznej, jak i w 
formie danych obrazowych. W rezul-
tacie w czarno-białym kodzie będą-
cym kombinacją mini-kwadracików 
można zawrzeć tekst, zdjęcia, a nawet 
nagrania wideo. Dzięki temu o rze-
czach posiadających taki właśnie kod 
można dowiedzieć się czegoś więcej. 

Dostarczenie czytelnikowi więcej 
informacji i więcej wrażeń, niż daje 
zwykła gazeta wydrukowana na sza-
rym papierze, było jednym z głów-
nych powodów, dla których kody QR 
postanowiliśmy zamieszczać również 
obok niektórych artykułów w naszej 
gazecie. I tak np. w ostatnim wtor-
kowym wydaniu QR kod pozwala 
czytelnikom przenieść się na wysta-
wę Klubu Kobiet leszniańskiego MK 
PZKO i podziwiać wystawiane tam 
robótki. 

– Tych, którzy nie wiedzą, w jaki 
sposób to działa, możemy zapew-
nić, że odczytanie kodu nie wyma-
ga żadnych zdolności technicznych. 

Jedynym warunkiem jest posiadanie 
smartfona lub tableta podłączone-
go do Wi-Fi lub sieci mobilnej oraz 
pobranie ze sklepu Google Play (Ob-
chod play) w przypadku systemu An-
droid albo Apple Store w przypadku 
systemu iOS bezpłatnego skanera ko-
dów. Potem wystarczy już tylko zbli-
żyć komórkę lub tablet do wydruko-
wanego w gazecie kodu QR i w ten 
sposób bezpośrednio wejść na stronę 
internetową www.glosludu.cz, na któ-
rej pojawi się bardziej obszerny mate-
riał dotyczący opisywanego w gaze-
cie wydarzenia – wyjaśnia zasady ko-
rzystania z kodów QR redaktor na-
czelny „Głosu Ludu”, Tomasz Wolff . 
– Na łamach papierowej gazety nie 
jesteśmy bowiem w stanie opubliko-
wać dziesięciu zdjęć z jednej impre-
zy. Dzięki kodom QR możemy jed-
nak zaprosić naszych czytelników do 
obejrzenia większej liczby kolorowych 
fotografi i, a nawet krótkich fi lmów z 
imprez obsługiwanych przez naszych 
dziennikarzy – dodaje redaktor na-
czelny.

 BEATA SCHÖNWALD

Kod QR dostarczy nowych wrażeń
WYDARZENIE: Przypominają chaotyczną mozaikę lub zagmatwany mini-labirynt. Spotkać je można na każdym kroku – na 

książkach, biletach kolejowych, drogowskazach turystycznych, w muzeach, a nawet na cmentarnych nagrobkach. Co to takiego? To 

kody QR, które pojawiły się ostatnio również na łamach „Głosu Ludu”. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy i przetestowania nowego, o wiele szybszego 
sposobu dotarcia do naszej strony internetowej www.glosludu.cz.
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ZŁOŻYLI 
PRZYRZECZENIE
KARWINA (dc) – Czternastka po-
licjantów i policjantek, którzy rozpo-
czynają służbę w Policji RC, złoży-
ła we wtorek uroczyste przyrzecze-
nie. Ceremonia odbyła się w Zamku 
Frysztat. Policjantom złożyli życze-
nia prezydent miasta, Tomáš Han-
zel, dyrektor Wojewódzkiej Komen-
dy Policji w Ostrawie, Tomáš Kužel i 
inni czołowi przedstawiciele moraw-
sko-śląskiej policji. 

* * *
WOJEWÓDZKA 
NAGRODA
TRZYNIEC (maki) – W katego-
rii miast powyżej 30 tys. obywateli 
miejscowy ratusz otrzymał tytuł naj-
bardziej przyjaznego miasta dla se-
niorów w województwie morawsko-
śląskim. Tytuł przyznany został mia-
stu przez Wojewódzki Zarząd Se-
niorów z okazji Międzynarodowego 
Dnia Seniora. Nagrodę odebrał wi-
ceburmistrz, Radim Kozlovský.

* * *
SPOTKANIE PRZY 
PORANNEJ KAWIE
CZESKI CIESZYN (dc) – W ka-
wiarni i czytelni „Avion” odby-
ło się kolejne z cyklu porannych 
spotkań mieszkańców z władza-
mi miasta i stróżami porządku pu-
blicznego. Tym razem porusza-
no przede wszystkim problemy so-
cjalne. Obecny był burmistrz, pra-
cownice wydziału opieki społecznej, 
strażnik miejski i policjant. Dysku-
tujący skarżyli się między innymi na 
rowerzystów jeżdżących po chodni-
kach, niezdyscyplinowanych właści-
cieli psów, pytali także o usługi so-
cjalne i nową ustawę o mieszkaniach 
socjalnych. 

* * *
MONITORING 
DLA SZKÓŁ
HAWIERZÓW (sch) – Przy wej-
ściu do budynków szkół podstawo-
wych i przedszkoli miasto jeszcze w 
tym roku zainstaluje dzwonki wideo 
lub kamery bezpieczeństwa. Zabez-
pieczenia, których celem jest sku-
teczne zapobieganie przedostawa-
niu się intruzów na teren placówek 
szkolnych i przedszkolnych, pojawią 
się w tym roku w czterech szkołach i 
dwóch przedszkolach w Hawierzo-
wie. Koszt inwestycji miasto oszaco-
wało na ok. 1 mln koron.

Szanowni Czytelnicy. W czwar-
tek i piątek sekretariat redakcji 
będzie czynny od godz. 8.30 do 
15.30. Z kolei dziennikarz dyżur-
ny, Danuta Chlup, będzie czekał 
na Państwa w redakcji w czwar-
tek w godz. 9.30-12.30, tel. 558 
731  766, 775 700 891, e-mail: 
danuta.chlup@glosludu.cz.

Czekamy na Państwa
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Do województwa morawsko-śląskiego zawita były prezydent RP, Lech Wałęsa. 
Inicjatorem odwiedzin jest Klub Lotniczy w Zabrzegu. W piątek Wałęsa przybę-
dzie do Ostrawy. Spotka się z nauczycielami historii, natomiast kolację zje z het-
manem województwa, Miroslavem Novákiem. – Piloci-amatorzy z zabrzeskiego 
klubu znają się od dawna z panem Wałęsą, dlatego zaprosili go do siebie. Kiedy 
zaproponowano mi spotkanie z nim, chętnie się zgodziłem – powiedział „Gło-
sowi Ludu” hetman. W sobotę przed południem członkowie Klubu Lotniczego 
przywitają byłego prezydenta na lotnisku w Dolnym Beneszowie. O godz. 12.00 
w Domu Kultury w Bolaticach rozpocznie się spotkanie z Wałęsą. Udział w nim 
wezmą mieszkańcy Bolatic, a także Polacy z Zaolzia. Biuro Zarządu Głównego 
PZKO poinformowało, że na spotkaniu wystąpią zespoły PZKO – chór żeński 
„Melodia” z Nawsia oraz zespół taneczny „Trzanowice”.  (dc)

Przyjedzie Lech Wałęsa

Przed nami pierwszy w tym roku wy-
borczy weekend. Jutro o godz. 14.00 
w całej Republice Czeskiej zostaną 
otwarte lokale wyborcze. Głosowanie 
potrwa w piątek do godz. 22.00 i w 
sobotę w godz. 8.00-14.00. Wybierać 
będziemy nowe władze samorządo-
we województwa morawsko-śląskie-
go oraz w jednej trzeciej okręgów wy-
borczych także senatorów.

W wyborach wojewódzkich bę-
dziemy wybierać spośród 1280 kan-
dydatów startujących z 25 list wybor-
czych partii, ruchów politycznych i 
ich koalicji. Do koperty, którą wrzu-

cimy później do urny wyborczej, bę-
dziemy jednak wkładać tylko jedną 
listę. Więcej list w kopercie oznacza 
bowiem nieważny głos. Na wybranej 
przez nas liście możemy natomiast 
dać aż czterem kandydatom głos pre-
ferencyjny, wstawiając w kółko nu-
mer obok ich nazwiska na liście wy-
borczej. Możemy też nie preferować 
żadnego z  nich, co będzie oznaczać, 
że akceptujemy daną kolejność kan-
dydatów na liście.

Mieszkańcy Czeskiego Cieszyna, 
Trzyńca, Jabłonkowa i okolicznych 
gmin będą jutro i pojutrze dokony-

wać jeszcze jednego wyboru. W okrę-
gu wyborczym nr 73, podobnie jak 
w pozostałych 26 okręgach wybor-
czych, odbędą się również wybory se-
nackie. W nich wyborcy z naszego re-
gionu będą musieli zdecydować się na 
jednego spośród sześciu zgłoszonych 
kandydatów. Do koperty będą mogli 
włożyć więc również tylko jedną listę 
– z nazwiskiem osoby, która ich zda-
niem powinna w Senacie reprezento-
wać ten region.

Już teraz wiadomo, że bez wzglę-
du na frekwencję i wynik piątkowo-
sobotnich wyborów po tym weeken-

dzie będzie znany na kolejne czte-
ry lata 65-osobowy skład samorzą-
du wojewódzkiego. Nie ma natomiast 
pewności, czy poznamy już nazwisko 
nowego senatora, który na zdobycie 
6-letniego mandatu potrzebuje uzy-
skać ponad połowę głosów. Jeżeli tak 
się nie stanie, mieszkańcy Czeskiego 
Cieszyna i podgórskiej części Zaol-
zia pójdą tydzień później ponownie 
do wyborów. Wtedy wybierać będą 
spośród dwóch kandydatów, którzy 
uzyskali najwięcej głosów w pierw-
szej turze.  

 (sch)

Ruszają podwójne wybory

Wkrótce upłyną trzy lata od momen-
tu, kiedy mieszkańcy Gnojnika zdecy-
dowali w referendum, że chcą, by gmi-
na kupiła miejscowy hotel „Park” (na 
zdjęciu) i przekształciła go w tak zwa-
ny Dom Gminny, który pełniłby przede 
wszystkim funkcję ośrodka kultury. Te-
raz Gnojnikowi zostały wreszcie przy-
znane fundusze unijne na częściowe 
pokrycie kosztów pierwszego etapu re-
montu. – Trzy razy staraliśmy się o do-
tację na projekty energooszczędne, za 
trzecim podejściem wreszcie się uda-

ło – cieszy się wójt Gnojnika, Miroslav 
Molin. 

Władze gminy właśnie ogłosiły prze-
targ na rewitalizację Domu Gminnego. 
Przewiduje ona wymianę okien, drzwi, 
ocieplenie elewacji, częściową zmianę 
konstrukcji dachu, wymianę pieca cen-
tralnego ogrzewania. Ponadto zainsta-
lowany zostanie kocioł spalający bio-
masę.

– Fundusze z dotacji pokryją co 
prawda tylko ok. połowę kosztów re-
montu, ale zawsze to coś – przekonu-
je wójt. 

Remont, który zostanie przepro-

wadzony najprawdopodobniej wiosną 
przyszłego roku, będzie pierwszym po-
ważnym krokiem w kierunku nowe-
go wykorzystania budynku. Na począt-
ku lutego władze Gnojnika zamierzają 
złożyć wniosek o dofi nansowanie bu-
dowy przybudówki, w której powstanie 
centrum wspólnotowe. Tam w przy-
szłości będą odbywały się zajęcia wol-
nego czasu i imprezy kulturalne. Na 
pierwsze piętro zostanie przeniesiony 
Urząd Gminy. – Mamy szansę na do-
fi nansowanie budowy w 90 procentach. 

Informacje o naborze wniosków, który 
ruszy w lutym, już znajdują się na stro-
nie Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go. Dzięki temu możemy przygotować 
dokumentację dokładnie tak, by odpo-
wiadała wymogom naboru – wyjaśnia 
samorządowiec. Jeśli uda się zapewnić 
fundusze, budowa ruszy. Powinna być 
gotowa przed końcem aktualnej kaden-
cji samorządu, a więc w 2018 roku.

Co stanie się z budynkiem Urzę-
du Gminy, kiedy biura zosta-
ną przeniesione w nowe miejsce? 
– Wybudujemy tam mieszkania socjal-
ne – dodaje Molin.  (dc)

Do trzech razy sztuka...

Wojewódzki oddział kynologii służbowej liczy ok. 50 policjantów i ponad 80 
psów służbowych. Jego podstawowym celem jest ochrona porządku publiczne-
go, bezpieczeństwa osób i majątku, ale też działania prewencyjne. Kynolodzy 
biorą udział także w poszukiwaniu przestępców i osób zaginionych. Do grona 
specjalistycznej jednostki kynologicznej, do obowiązków której należy wyszuki-
wanie narkotyków, materiałów wybuchowych czy broni, dołączył nowy członek, 
dwumiesięczna suczka Fixi. Swoje pierwsze umiejętności zdobywać będzie pod 
okiem doświadczonej i odnoszącej wiele sukcesów Qary. Obie suczki, które wy-
chowywane są przez kynologa Martina Štěrbę, są owczarkami belgijskimi ma-
linois.  (maki)

Nowy pies w policji
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Niecodzienną wystawę można po-
dziwiać od 1 października w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w 
Strumieniu. Dzieła znanych mala-
rzy, m.in. Malczewskiego, Weissa czy 
Kossaka odbiorcy mogą poznać za 
pomocą wszystkich zmysłów. Żeby 
jednak zobaczyć ekspozycję, trzeba 
się spieszyć.

„Więcej niż obraz – poczuj ma-
larstwo wszystkimi zmysłami” 
– to wydarzenie, które jest oka-
zją do polisensorycznego kontak-
tu ze sztuką – odbiorcy poznawać 
będą malarstwo za pomocą różno-
rodnych doświadczeń zmysłowych 
(nie tylko wzroku, ale także słu-
chu, węchu czy smaku) oraz z wy-
korzystaniem nowych technologii i 
urządzeń mobilnych.

Wystawa obejmuje pięć kate-
gorii tematycznych: pejzaże, por-
trety, martwą naturę, architekturę 
sakralną i świecką oraz sceny ba-
talistyczne. W obrębie każdej ka-
tegorii znajdują się dzieła sztuki 
w różnych stylach oraz wykona-
ne różnymi technikami plastycz-
nymi. Wystawę można zwiedzać z 
wykorzystaniem urządzeń mobil-
nych – telefonów komórkowych, 
tabletów i smartfonów. Przy ob-
razach umieszczone są QR kody, 
które odsyłają do opisów obrazów 
– zdjęć, tekstów i plików dźwięko-
wych. Podczas planowanych w ra-
mach wystawy warsztatów młodzi 
uczestnicy mogą wysłuchać utwo-
rów muzycznych, poczuć smak po-
traw oraz zapach perfum, a także 
zapoznać się z fakturami i materia-
łami.

Elementem wystawy oraz całego 
projektu jest strona  www.poczuj-
malarstwo.pl.

Wystawa potrwa do 8 paździer-
nika. Wstęp na ekspozycję jest 
bezpłatny.  (Ox.pl)

Poznaj sztukę każdym zmysłem

Wystawę można oglądać do soboty.
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Tegoroczne babie lato przeszło defi -
nitywnie do historii. Od wczorajsze-
go rana w górach pada śnieg, a tem-
peratura spadła do kilku stopni po-
wyżej zera. 

– Pierwsze opady śniegu na wy-
sokości ok. tysiąca m n.p.m. poja-
wiły się w Beskidzie Morawsko-
Śląskim wczoraj rano. Jak na razie 
mamy do czynienia z cienką war-
stwą drobnego śniegu, ale czekamy 
na kolejne opady. Przewiduje się, 
że pokrywa śniegu może wzrosnąć 
do nawet 20 cm. Pogoda zmieni-
ła się praktycznie z dnia na dzień, 
tak więc koszulki z krótkim ręka-
wem zamieniliśmy na ciepłe kurt-
ki – powiedział naszej gazecie na-
czelnik Pogotowia Górskiego Be-
skidy, Radim Pavlica. 

Śnieg zaskoczył wszystkich. 
Schroniska górskie oraz mieszkań-
cy gmin leżących w górskiej czę-
ści regionu od samego rana zaczę-
ły udostępniać zdjęcia z opisem ak-

tualnej sytuacji pogodowej. Przy-
kładowo na Ostrym temperatura 
spadła wczoraj do jednego stopnia 
powyżej zera, na Jaworowym było 
około zera. 

– Opady śniegu nie są na razie 
gęste, spadło około trzech centy-
metrów. Sytuacja nie jest drama-
tyczna, ale muszę przyznać, że opa-
dy śniegu na początku października 
nie są standardowe. Podobnie było 
cztery lata temu, wówczas jednak 
śniegu spadło o wiele więcej, po-
łamał nawet drzewa. W ubiegłym 
roku pierwszy śnieg spadł na po-
czątku listopada, dlatego wczoraj-
szym przyjściem zimy jesteśmy tro-
chę zaskoczeni – powiedział gospo-
darz schroniska na Jaworowym, Jiří 
Valenta. 

Śnieg spadł także po polskiej stro-
nie granicy. Cienka warstwa białego 
puchu pojawiła się m.in. na Baraniej 
Górze i Skrzycznem – najwyższej 
górze Beskidu Śląskiego.  (maki)

Czas wyciągnąć zimowe buty
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Tak wczoraj wyglądały okolice schroniska turystycznego na Ostrym.
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NIE PŁACZMY, 
ŻE SIĘ SKOŃCZYŁO...

Żeby na samym wstępie nie po-
paść w smutek, nostalgię czy biado-

lenie nad naszym starczym otępie-
niem, postanowiliśmy wbić sobie do 
świadomości te oto budujące maksy-
my: „Uczymy się całe życie za wyjąt-
kiem lat szkolnych”, „Młodości nie 
kupisz, a starości nie sprzedasz” czy 
„Nie płacz, że coś się skończyło, tyl-
ko uśmiechaj się, że ci się to przy-
trafi ło”.

W sobotę 1 października w re-
stauracji „U Dzika” w Czeskim Cie-
szynie spotkali się absolwenci Pol-
skiego Gimnazjum w Cz. Cieszynie 
wraz z maturzystami z pedagogicz-
nej uczelni na kolejnym, już 17. Ko-
leżeńskim Zjeździe, który przypadł 
65 lat od zdania egzaminu dojrza-
łości. Postanowiliśmy uczcić godnie 
ten nasz jubileusz, bo za 5 lat, to już 
nie wiadomo... 

Tym razem spotkało się nas 14 
osób, tyle co w roku poprzednim, w 
tym cztery koleżanki. Zjazd otwo-
rzył Otek Wania przywitaniem 
obecnych oraz pozdrowieniem nie-
obecnych. Kasjer Stasiek Kostka po-
informował nas o stanie budżetu i 
zaproponował jego wzrost w związ-
ku ze wzrostem kosztów organizacji 
nawet takich imprez, jak nasza. Na-
stępnie pod batutą Bogusia Stonaw-
skiego zaśpiewaliśmy nasz studenc-
ki hymn „Gaudeamus Igitur” oraz 
„Płyniesz Olzo po dolinie”. Sta-
sio Zahradnik przekazał wszystkim 
obecnym materiał (siedem stron o 
pojemności A4) pt. „Polskie Gim-
nazjum w Cz. Cieszynie”, sumują-
cy przejrzyście najważniejsze wy-
darzenia naszej Alma Mater. Z ko-
lei Józek Kajfosz, jako wybitny fi -
zyk jądrowy i znawca Biblii, poda-
rował wszystkim broszurę jego au-
torstwa, zatytułowaną „U wrót prze-
strzeni”, w której stara się wyjaśnić 
na pozór dwie sprzeczne kategorie, 
geometrię przestrzenną (czterowy-
miarową) z wiarą w Boga. Ponad-
to otrzymaliśmy dwie płytki CD z 
piosenkami i prezentacją o podró-
ży do Izraela. Nie zabrakło też ape-
li czy rad, jak najskuteczniej dbać o 
zdrowie, fi zyczne i umysłowe, któ-
re z każdym dniem wyraźnie się po-
garsza. Wspominaliśmy między in-
nymi, jak po maturze nasze drogi ro-

zeszły się po różnych miastach aka-
demickich – od Pragi po Koszyce. 
Z 32 gimnazjalnych maturzystów 6 
studiowało na Słowacji, 5 z nich tam 

znalazło pracę. Jeden został w Pra-
dze, a reszta wróciła na Zaolzie, z 
wyjątkiem Józka Kajfosza (Kraków). 

Na spotkaniach zawsze starali-
śmy się posługiwać czystą polszczy-
zną. Po latach w naszej mowie coraz 
częściej pojawiają się różne języko-
we naleciałości i w pogawędkach ra-
czej posługiwaliśmy się naszą gwarą. 
Dbał o to zawsze Stasio Zahradnik, 
zwracając uwagę na językową nie-
poprawność z surową naganą, a dziś 
tylko karcąco marszczył czoło. Przy-
pomnieliśmy sobie, że spotkania od-
bywały się w różnych czasowych od-
stępach, początkowo co 10, potem 
co pięć lat, a od 2006 już każdego 
roku. Na zjeździe po raz pierwszy 
pojawił się Tadek Koterbski, który 
po ukończeniu pierwszej klasy prze-
prowadził się z rodzicami do Pol-
ski, by tam kontynuować naukę, naj-
pierw w gimnazjum, a następnie na 
uniwersytecie (architektura).

Schodzimy się, żeby powspomi-
nać dawne czasy i podzielić się naj-
różniejszymi wrażeniami czy prze-
życiami. Niestety spotykamy się w 
coraz bardziej uszczuplonym gronie 
– postępujące lata i z nimi związane 
niedogodności dają wyraźnie znać 
o sobie. Z początkowego składu 40 
uczniów do dziś zmarły 23 osoby. 
Tylko w tym roku odeszło ich do 

wieczności aż czterech. Minutą ciszy 
uczciliśmy ich pamięć. Na spotka-
niu i tym razem podziękowaliśmy 
Najwyższemu za wszystkie dotych-

czasowe dobrodziejstwa, z prośbą o 
błogosławieństwo i żeby otoczył nas 
opieką w trudnych chwilach.  

 Jan Kufa

60 LAT PO MATURZE 
To jest ostatnie zdjęcie na klasowym 
spotkaniu po maturze w roku 1956, 
drugiego rocznika polskiej „paralel-

ki” Szkoły Przemysłowej w Karwi-
nie-Kopalniach. Niewielu nas już 
zostało. Na zdjęciu trzecia z lewej to 
nasza koleżanka Helenka, resztę pań 
stanowią nasze kochane żony.

Naukę w szkole przemysłowej 
rozpoczęło 24 uczniów, a ukończy-
ło 27 osób. Ciekawe, prawda? Otóż 
do czwartego rocznika naszej klasy 
dołączyli jeszcze trzej Grecy, któ-
rzy dotychczas studiowali w Polsce. 
Nieźle sobie radzili. Prof. Besta, któ-
ry nas uczył języka czeskiego, był w 
tym wypadku bardzo wyrozumiały.

Opiekunem naszej klasy był sza-
nowany i lubiany śp. prof. inż. Le-
opold Wałoszek. To dzięki jego sta-
raniom powstały przy czeskiej szko-
le polskie roczniki. Był dobrym pe-
dagogiem, dużo nas nauczył, o czym 
świadczy fakt, że znakomita więk-
szość naszych kolegów po maturze 
ukończyła jeszcze wyższe studia w 
Brnie czy Ostrawie.

Oprócz trzech kolegów i trzech 
Greków, którzy nie są na zdjęciu, 
resztę już pochłonęła nasza śląska 
ziemia. Cześć ich pamięci.

Na zakończenie jeszcze anegdota. 
„Do pociągu, w którym jedzie rozba-
wiona młodzież po maturze na zjazd, 
przysiada się elegancko ubrany pan 
w podeszłym wieku, w czarnym gar-
niturze, w białej koszuli z czerwoną 
krawatką. Zaciekawieni młodzi py-
tają go, dokąd tak „wyfeszakowany” 
jedzie? Odpowiada, że też na zjazd 
klasowy. Oni pytają dalej, ile osób się 
na nim schodzi? Odpowiada: – Ja 
sam i tak już trzeci rok”.

Ciekawe, kto z nas będzie tym 
ostatnim? Część z nas „zaliczyła” już 
osiemdziesiąte urodziny, a reszta bę-
dzie je świętowała w przyszłym roku.

 Stanisław Kwiczala

KOLEJNA 
UDANA WYCIECZKA

W sobotę 1 października odbyła się 
kolejna wycieczka zorganizowana 
przez zarząd skrzeczońskiego Miej-
scowego Koła PZKO. 20 uczestni-
ków wyjechało do Tarnowskich Gór. 
Pierwszym przystankiem była Zabyt-
kowa Kopalnia Srebra, gdzie z prze-
wodniczką najpierw w budynku nad-
szybia kopalni w multimedialnym 
muzeum górnictwa można się było 
zaznajomić z metodami wydobycia 
rud srebra, ołowiu i cynku oraz od-
wodnienia podziemi. Następnie gór-
niczym wyciągiem szybowym uczest-
nicy wycieczki zjechali na głębokość 
40 metrów, gdzie trasa turystyczna w 
kształcie trójkąta łączy ze sobą trzy 
dawne szyby górnicze „Anioł”, „Żmi-
ja” i „Szczęść Boże”. Długość szla-
ku wynosi 1740 metrów, z czego 270 
metrów zwiedzający pokonali łodzia-
mi. Podczas wędrówki można było 
zobaczyć pochodzące z XVIII i XIX 
wieku przodki górnicze, dawne sta-
nowiska pracy i narzędzia.

Po zwiedzeniu kopalni wycieczko-
wicze mieli możliwość zatrzymać się 
w pobliskim Skansenie Maszyn Pa-
rowych, gdzie znajdują się takie eks-
ponaty, jak walec drogowy, dźwig ko-
lejowy, liczne parowozy, agregat prą-
dotwórczy, pompy parowe oraz ma-
szyny wyciągowe. Lokalizacja skan-
senu nawiązuje do historii tarnogór-
skiego górnictwa, którego decydują-
cym elementem dynamicznego roz-
woju w XIX wieku było wprowadze-
nie nowoczesnego sprzętu parowego. 

Następnie skrzeczońscy pezetkaowcy 
we własnym zakresie zwiedzili rynek 
i okolice miasta Tarnowskie Góry.

Ostatnim miejscem wycieczki był 
Kompleks Zamkowy w Tarnowi-
cach Starych. Zamek został wybu-
dowany w XVI wieku przez rodzi-
nę Wrochemów. Obiekt z czasem 
został rozbudowany przez następ-
nych właścicieli, a po II wojnie świa-
towej został znacjonalizowany – stał 
się własnością Państwowego Gospo-
darstwa Rolnego i stopniowo ulegał 
zniszczeniu. W latach 2005-2011 
całkowitej renowacji zamku i oto-
czenia podjęli się nowi właściciele 
– Krystyna i Rajner Smolorzowie.  

 (D.G.)
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Z wizytą w Zabytkowej Kopalni Srebra.

Humory podczas spotkania klasowego dopisywały wszystkim.

W spotkaniu uczestniczyło 14 dawnych kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy.
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Więcej zdjęć 
znajdziecie na 
stronie www.
glosludu.cz. Wy-
starczy tylko ze-
skanować kod 
QR smartfonem 
lub tabletem.
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Kto stał u narodzin jabłonkowskiego Ca-
ritasu?

Pierwszy impuls wyszedł od pracującego wów-
czas w Jabłonkowie ks. Alfreda Volnego, dziś 
dyrektora Konwiktu Teologicznego w Oło-
muńcu. Inicjatywę rozwinęli aktywni parafi a-
nie, przede wszystkim kilka par małżeńskich 
– Suchankowie, Jakubíkowie, Gazurowie. W 
2001 roku Caritas został ofi cjalnie założony 
przez biskupa. Już w pierwszym roku działal-
ności udało mu się wynegocjować z miastem 
wynajęcie lokali w przedszkolu przy ul. Bez-
ruča i uruchomić Ośrodek Dzienny św. Józe-
fa dla osób niepełnosprawnych. Powstała tak-
że bezpłatna poradnia prawna, którą od same-
go początku do dziś, na zasadach wolontaria-
tu, prowadzi Marek Jakubík, partner Kance-
larii Adwokackiej Hajduk i Partnerzy. Poma-
ga osobom, których nie stać na płatne usługi 
prawne. Na podziw zasługuje fakt, że ośrodek 
dzienny aż do 2006 roku, a więc przez pięć lat, 
prowadzili wolontariusze, nie otrzymując w 
zamian za to żadnego wynagrodzenia.

Rok 2006 był przełomowy?
Tak, wówczas udało się zdobyć grant z Unii 
Europejskiej na profesjonalizację działalno-
ści. Dzięki temu powstały miejsca pracy, zdo-
byto fundusze na wynagrodzenia dla pracow-
ników. Do tej pory jedynymi źródłami, z któ-
rych pokrywano koszty prowadzenia ośrodka, 
były Kwesta Trzech Króli oraz dary sponsor-
skie. Wówczas weszła w życie ustawa o usłu-
gach socjalnych, która nałożyła na organiza-
cje prowadzące podobne ośrodki nowe obo-
wiązki dotyczące rejestracji oraz wykształce-
nia pracowników. Od tego czasu można także 
składać wnioski o dotacje.

Ośrodek dzienny i poradnia prawna ist-
nieją już 15 lat. W międzyczasie poszerzy-
liście działalność?

Od samego początku Caritas zajmował się 

także pomocą humanitarną. Jabłonkow-
scy wolontariusze pomagali budować i re-
montować rodzinne domy dziecka na Ukra-
inie. Przekazywano tam także pomoc mate-
rialną. Caritas założył magazyn humanitarny, 
który później został poszerzony o garderobę 
dla ubogich. Staramy się pomagać biednym 
rodzinom, przede wszystkim ze względu na 
dzieci. Dostarczamy im nie tylko tanią uży-
waną odzież, ale pomagamy także zdobywać 
sprzęt gospodarstwa domowego czy nawet 
meble. Wszystkie te działania skupione są 
teraz w Centrum Pomocy św. Rafała. Wciąż 
jednak borykamy się z problemem nieodpo-
wiednich pomieszczeń, prowadzimy z wła-
dzami miasta rozmowy, by udostępniły nam 
bardziej odpowiednie lokale. 
Od 2012 roku prowadzimy ponadto zajęcia 
wolnego czasu dla dzieci w Mostach koło 
Jabłonkowa. Mamy zaplecze w starej szko-

le. Chętnie pomoglibyśmy tamtejszym star-
szym mieszkańcom w założeniu klubu senio-
ra, trzeba tylko, by sami podjęli tę inicjatywę.

Jabłonkowski Ośrodek Dzienny św. Józe-
fa czeka teraz przeprowadzka?

Część budynku przy ul. Bezruča zajmuje przed-
szkole. Teraz dzieci przybyło i przedszkolu po-
trzebne są dodatkowe pomieszczenia. Władze 
miasta rozważały różne możliwości, m.in. przy-
budówkę do przedszkola, w końcu jednak zde-
cydowały się, że zajmie ono cały budynek, a 
nasz ośrodek zostanie przeniesiony do sutere-
ny byłej szkoły specjalnej przy ul. Bukowieckiej. 
To rozwiązanie ma swoje plusy, ale też minusy. 
Będziemy mieli nieco więcej miejsca, co umoż-
liwi inną organizację zajęć, z drugiej strony po-
mieszczenia, wcześniej wyremontowane na po-
trzeby biblioteki (którą ostatecznie umieszczo-
no w innym budynku), trzeba teraz dostosować 

do potrzeb ośrodka dziennego. Większość wy-
datków ma pokryć miasto, ale Caritas także bę-
dzie musiał sięgnąć do kieszeni. Przeprowadz-
ka ma się odbyć jeszcze w tym roku. 

Szykujecie jakieś nowe działania?
Od stycznia przyszłego roku przejmiemy 
miejskie usługi opieki terenowej, łącznie z 
pracownicami. Będziemy świadczyli usłu-
gi lokatorom domów miejskich z usługa-
mi opiekuńczymi oraz innym osobom w 
potrzebie. Mam na myśli na przykład po-
moc w sprzątaniu czy rozwóz obiadów. To 
dla nas duży krok naprzód, ponieważ Cari-
tas od samego początku był zainteresowany 
świadczeniem usług terenowych dla senio-
rów.  Po 15 latach to się wreszcie udało. Bę-
dzie to korzystne także dla miasta, ponie-
waż jako organizacja pozarządowa będzie-
my mogli pozyskiwać dotacje także z innych 
źródeł, na przykład z województwa.

W jaki sposób świętujecie 15-lecie dzia-
łalności?

Obchody zbiegły się z trwającym w całym 
kraju Tygodniem Usług Socjalnych. Przez cały 
tydzień mamy więc Dni Otwarte, w sobotę po 
południu odbędzie się na rynku koncert cha-
rytatywny, w niedzielę zostaną odprawione w 
kościele parafi alnym dwie msze dziękczynne – 
czeska i polska, po południu odbędzie się spo-
tkanie z zaproszonymi gośćmi. Oprócz tego w 
miejscowym kinie odbędzie się seans fi lmowy 
dla kolędników Kwesty Trzech Króli. Wolon-
tariusze biorący udział w Kweście bardzo dużo 
robią dla Caritasu, ponieważ KTK jest dla nas 
bardzo ważnym źródłem dochodów, bez niej 
Caritas nie mógłby działać, dotacje pokrywają 
tylko część kosztów. Bardzo ważna jest także 
współpraca z parafi ami w Jabłonkowie i Mo-
stach. Dzięki temu udaje nam się realizować 
także działania oświatowe wśród społeczeń-
stwa.  DANUTA CHLUP

Petr Pavlíček opowiada o zmianach w Caritasie.

Przez pierwsze lata pracowali za darmo 
Caritas w Jabłonkowie obchodzi 15-lecie istnienia. Dyrektor organizacji, Petr Pavlíček, stojący na jej czele od pięciu lat, opowiada o historii, ale także o nowych 
wyzwaniach i przeprowadzce, która ma się odbyć jeszcze w tym roku.
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W dniach 7 i 8 października w Cie-
szynie odbędzie się 4. Kongres Ko-
biet Śląska Cieszyńskiego. Organi-
zatorem dwudniowej imprezy jest 
Stowarzyszenie Klub Kobiet Kre-
atywnych, które przygotowało szereg 
ciekawych wydarzeń. – Do udzia-
łu zapraszamy kobiety mieszkające 
po obu stronach Olzy, gdyż jak po-
wiedział wiceprezes Kongresu Pola-
ków w RC, Józef Szymeczek, kwia-
ty pachną po obu stronach Olzy tak 
samo – powiedziała Roma Rojow-
ska, prezes Stowarzyszenia KKK. 
Jutro rozpocznie się już czwarta 
edycja Kongresu Kobiet Śląska 
Cieszyńskiego. Skąd wziął się 
pomysł na zorganizowanie tego 
rodzaju wydarzenia?

Kongres musiał się kiedyś pojawić. 
W dużych polskich miastach tego 
typu wydarzenia zaczęto organizo-
wać kilka lat temu. Jeździłyśmy na 
nie, podpatrywałyśmy, jak kobie-
ty się integrują, zdobywają wiedzę 
i informacje o ważnych sprawach 
dotyczących ich życia. W pewnym 
momencie zdecydowałyśmy, że 
brak środków nie jest dla nas prze-
szkodą i postanowiłyśmy, że podej-
miemy się jego organizacji.

Czy formuła Kongresu Kobiet 
uległa na przestrzeni lat zmianie?

Kongres ewoluuje, co roku jest inny. 
Wynika to z faktu, że zmieniają się 
nasze potrzeby. Potrzebujemy za-
równo dyskusji na temat proble-
mów związanych z  pogodzeniem 

obowiązków rodzinnych i zawodo-
wych, czasami chcemy wypowiadać 
się politycznie. W panelach dys-
kusyjnych poruszane są wątki do-
tyczące specyfi cznych ról zawodo-
wych, np. służb mundurowych czy 
kapitału społecznego kobiet pięć-
dziesiąt plus. Są też wydarzenia, 
zadaniem których jest wzmocnie-
nie psychicznie. Do chętnie od-
wiedzanych należą warsztaty ma-
jące wskazać, jak można walczyć o 

pewność siebie, jak zaistnieć w ży-
ciu publicznym dbając o stworze-
nie własnego wizerunku zgodnego 
z własnym wyobrażeniem o sobie.

Czy w związku z powyższym ko-
biety mają problem, żeby poka-
zać własną wartość?

Dokładnie tak, to ważne aby na ta-
kich spotkaniach, jak kongresy, ko-
biety dowiedziały się, że swój wize-
runek publiczny można zbudować 

w oparciu o pewne sposoby. Uczy-
my się m.in. wypowiadać publicz-
nie i tworzyć wypowiedź pisem-
ną. Sporą część naszych kongre-
sów zajmują dyskusje nt. dalszego 
kształcenia, rozbudzenia motywacji 
edukacyjnych i dbania o ciągły roz-
wój zawodowy, dlatego że w życiu 
zawodowym kobiety czują się naj-
bardziej docenione. Mają ambicje, 
ale nie zawsze wiedzą, jak do końca 
je zrealizować. 

Kongresy Kobiet to nie tylko jed-
nak dyskusje, panele, obecność 
polityczek, kobiet robiących ka-
rierę naukową czy osób zajmu-
jących widoczną rolę w życiu pu-
blicznym?

Kongresy to także Park Kobiet, 
w którym można spotkać nasze 
wspaniałe koleżanki, działające w 
organizacjach pozarządowych, in-
stytucjach, wydawnictwach czy 
prowadzące malutkie fi rmy. Do 
Parku Kobiet zapraszamy wszyst-
kich chcących pokazać to, co potra-
fi ą tworzyć ich ręce, serca i umysły. 
Uważamy, że w ten sposób buduje-
my zaufanie do takich fi rm i wspie-
ramy mikroprzedsiębiorczość.

Czy chcąc wziąć udział w kon-
gresie trzeba się zarejestrować?

Udział w Kongresie Kobiet jest 
darmowy, z  przyjemnością jed-
nak przyjmujemy zgłoszenia elek-
troniczne, wypełnione za pomo-
cą formularza rejestracyjnego do-

stępnego na naszej stronie inter-
netowej. Część zgłoszeń przyjmu-
jemy też telefonicznie i ustnie, po-
mimo to ok. połowa uczestników 
przychodzi niezapowiedziana. W 
ciągu dwóch dni w naszym wyda-
rzeniu bierze udział ok. 400 osób. 
Przychodzą też mężczyźni i nie jest 
ich mało. Część z nich to wolonta-
riusze, studenci informatyki, którzy 
biorą aktywny udział w tworzeniu 
pięknych infografi k, bannerów, pla-
katów czy zaproszeń. Ci młodzi lu-
dzie uczą się razem z nami organi-
zowania ważnych zadań i nabywają 
ciekawego doświadczenia. Dla nas 
to ogromna pomoc. 

Wspomniała pani, że na Kongre-
sie Kobiet mile widziane są panie 
z obu stron Olzy...

Oczywiście, panie z  Zaolzia mają 
przyjść do nas jak do siebie, ich 
obecność sprawia nam wielką przy-
jemność. Również w tym roku nie 
zabraknie stoiska przygotowane-
go przez panie z Sekcji Kobiet przy 
ZG PZKO, które zaprezentują nie 
tylko swoje wyroby, ale podzielą się 
z  nami również informacjami na 
temat tego, jaką techniką zajmują 
się obecnie. Muszę przyznać, że ich 
wyroby są bardzo ciekawe, nieco 
inne od tych prezentowanych przez 
członkinie kół gospodyń wiejskich 
z Polski. Ich udział to świetna oka-
zja do wymiany doświadczeń i roz-
mowy. 
 MAGDALENA ĆMIEL

Kongres Kobiet startuje już jutro
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Roma Rojowska
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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 półno-
cy (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Debata przedwy-
borcza 22.00 Gejzer 22.30 Taggart (s.) 
23.25 Detektyw King (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Ab-
bey (s.) 9.50 Trabantem z Austra-
lii do Azji 10.25 Powstanie Warszaw-
skie 11.20 Bitwa o Midway 11.40 Po-
wiązania Jana Pokornego 12.40 Na ra-
tunek życiu 13.00 Kuchnia dla duszy 
13.25 Chcesz je? 13.35 Czescy Indianie 
zdobyli Amerykę 14.40 Swastyka nad 
Rzymem 15.35 Zapomniane wyprawy 
16.00 Wellington 17.00 Obywatel Ha-
vel 18.15 Podróżomania 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Lotnicze katastrofy 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Z kucharzem dookoła świa-
ta 21.00 O drodze na Zamek i z powro-
tem 21.55 Na Jedwabnym Szlaku 22.40 
Udręczeni (fi lm) 0.20 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 MasterChef Czechy 11.00 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości 12.25 Dwóch i pół (s.) 
12.55 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Bez śladu (s.) 15.55 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Bach! 22.10 Odwet (fi lm) 0.25 
Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninja-
go (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.45 
Ostry kurczak (s.) 10.10 Policjantka (s.) 
12.05 Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex 
(s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Siła miło-
ści (fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Pan Doskonały 
(s.) 21.30 Top Star magazyn 22.25 Tak 
jest, szefi e! 23.40 Pieczemy z gwiazda-
mi 0.25 Policjantka (s.). 

PIĄTEK 7 października
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.40 Cyrk Humberto (s.) 11.35 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Dok-
tor Quinn (s.) 14.45 Nie wahaj się i kręć 
15.45 Reporterzy TVC 16.35 Łopato-
logicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Farmer-
ska wyprawa 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Ja, Matto-
ni (s.) 21.00 13. komnata Z. Irgla 21.25 
Wszystko-party 22.20 Koło pełne 
gwiazd 23.15 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.) 0.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Włochy - środek świata na Gar-
ganie 10.20 Droga na ląd 11.15 Podró-
żomania 11.50 Z kucharzem dooko-
ła świata 12.45 Doskonały drapieżnik 
13.40 Chcesz mnie? 14.05 Szpieg (s.) 
14.30 Po Czechach 14.40 Czeskie ja-
skinie 15.00 Akwanauci 15.55 Wojsko-
we projekty trzeciej rzeszy 16.40 Swa-

styka nad Rzymem 17.35 Na Jedwab-
nym Szlaku 18.15 Tarcze czeskiego 
królestwa 18.45 Wieczorynka 19.00 
Europa dziś 19.30 Na ratunek życiu 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Cudowna planeta 21.00 
Pan Selfridge (s.) 21.45 Hotel Adlon 
(fi lm) 23.25 Raj utracony 0.10 Califor-
nication (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śladu 
(s.) 15.55 Kryminalne zagadki Las Ve-
gas (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Iluzja (fi lm) 22.35 Nie-
zniszczalni III (fi lm) 0.25 Ksiądz (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninjago 
(s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.45 Wy-
dział kryminalny (s.) 10.10 Policjant-
ka (s.) 12.10 Siska (s.) 13.30 Komisarz 
Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Niespo-
dziewana miłość (fi lm) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 17.50 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 Top Star 20.15 Przy-
stań (s.) 21.40 Jak urodzić i nie zwario-
wać (fi lm) 0.10 Comedy Club. 

SOBOTA 8 października
TVC 1 

6.00 Zielnik 6.25 Łopatologicznie 7.15 
Błotna bajka (bajka) 7.55 Taka nor-
malna rodzina (s.) 8.50 Najlepsze opo-
wiadania fi lmowe 9.50 Gejzer 10.20 
Wszystko-party 11.10 Ojciec Brown 
(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
Złoty fl et (bajka) 13.50 Bajka z Kam-
py (bajka) 14.30 Szkoła podstawą ży-
cia (fi lm) 16.00 Losy słynnych ludzi 
16.55 Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w ak-
cji 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 StarDance 22.00 Wie-
czór galowy EKOcen E.ON Energy 
Globe CR 23.15 Program rozrywkowy 
0.25 Bolkoviny. 

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 Stu-
dio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Wę-
drówki w poszukiwaniu muzyki 9.55 
Folklorika 10.25 Tysiąc lat czeskiego 
myślistwa 10.50 Lotnicze katastrofy 
11.35 Rząd (s.) 12.35 Babel 13.05 Naj-
ciemniej pod słońcem 14.25 W krainie 
Srebrnego Lwa (fi lm) 16.00 Od wygi-
nięcia do zmartwychwstania 16.55 Ka-
mera w podróży 17.50 Cudowna plane-
ta 18.45 Wieczorynka 18.55 Lekarka 
sokołów z Abu Zabi 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Mis-
sion: Impossible (fi lm) 21.55 Pulp Fic-
tion (fi lm) 0.25 Most nad Sundem (s.). 

NOVA 
6.00 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.30 Król dżungli (s. anim.) 6.55 Dziel-
ny Agent Kaczor (s. anim.) 7.25 Tom 
i Jerry (s. anim.) 7.50 Kung Fu Pan-
da: Legenda o niezwykłości (s. anim.) 
8.10 Twoja twarz brzmi znajomo 10.55 
Przyprawy 11.50 Dzwoń do TV Nova 
12.30 Poradnik domowy 13.45 Kod 
Karola Wielkiego (fi lm) 16.20 Alvin 
i wiewiórki (fi lm) 18.00 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Obuczę się wczoraj (fi lm) 23.00 
Olimp w ogniu (fi lm) 1.20 Kod Karola 
Wielkiego (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninjago 
(s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 8.40 Sa-
lon samochodowy 10.10 Pan Dosko-
nały (s.) 11.10 Ostry kurczak pod po-

krywką 11.50 Fort Boyard 13.25 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 Martin i We-
nus (fi lm) 0.10 Psycho (fi lm). 

NIEDZIELA 9 października
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.45 
Szkoła podstawą życia (fi lm) 8.15 
Uśmiechy Jana Kačera 8.55 Łopatolo-
gicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-
mera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 
Cyrk Humberto (s.) 12.00 Pytania Vác-
lava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Czarodziejska ciocia Walentyna (bajka) 
14.00 Pająk o szmaragdowych oczach 
(bajka) 14.45 126 Wielka Pardubic-
ka 17.25 Mam na imię jak tata (fi lm) 
18.25 Zielnik 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Doktor Mar-
tin (s.) 20.55 168 godzin 21.30 Grabarz 
(fi lm) 23.00 Komisarz Moulin (s.) 0.35 
Bananowe rybki. 

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 lmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Heydrich - osta-
teczne rozwiązanie 10.05 Wojskowe 
projekty trzeciej rzeszy 10.50 Nie pod-
dawaj się 11.45 Chcesz mnie? 12.10 
Świat według Charlesa Darwina 12.30 
Słowo na niedzielę 12.35 Magazyn 
chrześcijański 13.05 Przez ucho igielne 
13.30 Magazyn religijny 14.00 Tarcze 
czeskiego królestwa 14.25 Bornholm 
poza sezonem 15.00 Podróż po połu-
dniu Litwy 15.25 Frankenstein i wam-
pir 16.20 Otto Placht - malarz dżun-
gli 17.20 Trabantem z Australii do Azji 
17.50 Ratowanie osieroconych zwierząt 
18.45 Wieczorynka 18.55 Zapomnia-
ne wyprawy 19.20 Ciekawostki z re-
gionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Dwaj ludzie z mia-
sta (fi lm) 21.40 Dolina pszczół (fi lm) 
23.20 Ciężkie życie dyktatora 0.15 
Most nad Sundem (s.). 

NOVA 
5.50 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.20 Król dżungli (s. anim.) 6.45 Dziel-
ny Agent Kaczor (s. anim.) 7.15 Tom 
i Jerry (s. anim.) 7.40 Kung Fu Pan-
da: Legenda o niezwykłości (s. anim.) 
8.00 Weekend 9.05 Ogólniak (s.) 
10.30 Kopciuszek: Roztańczona histo-
ria (fi lm) 12.20 W doborowym towa-
rzystwie (fi lm) 14.35 Nie ściągaj swetra 
(fi lm) 16.20 Był sobie glina III (fi lm) 
18.05 Comeback (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Twoja twarz 
brzmi znajomo 23.05 Odłamki 23.35 
Czysta gra (fi lm) 1.20 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.50 Astro Boy (s. anim.) 7.15 Ninjago 
(s. anim.) 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Pri-
ma Zoom Świat 9.55 Największe bitwy 
czołgowe 11.00 Partia 11.40 Boskie 
torty Markety 12.15 Poradnik domo-
wy 13.10 Poradnik Ládi Hruški 14.10 
Pod jednym dachem (s.) 15.05 Mor-
derstwa w Midsomer (s.) 17.10 Piecze-
my z gwiazdami 18.00 Pohlreich gotu-
je 18.55 Wiadomości 19.25 Wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Wydział kryminalny (s.) 21.30 Dzika 
dziewczyna (fi lm) 23.35 Legenda (s.). 

PONIEDZIAŁEK 10 października
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Wydział specjalnej 
troski (fi lm) 10.25 168 godzin 11.00 Ja, 
Mattoni (s.) 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.) 15.55 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 20.05 Raptus (s.) 21.05 Wyrok 
21.35 Reporterzy TVC 22.15 Krymi-
nolog (s.) 23.15 Na tropie 23.40 Pro-
fi l zbrodni (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
10.10 Kamera w podróży 11.05 W kra-
inie Srebrnego Lwa 12.35 Widokówka 
z Montmartre 12.50 Babel 13.15 Ma-
gazyn religijny 13.45 Telewizyjny klub 
niesłyszących 14.10 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 14.25 Od wyginięcia 
do zmartwychwstania 15.20 Przygo-
dy nauki i techniki 15.45 Lotnicze ka-
tastrofy 16.30 Amundsen kontra Scott 
17.25 Skrzydlaci bohaterowie Wielkiej 
Wojny 18.15 Trabantem z Australii do 
Azji 18.45 Wieczorynka 18.55 Na Je-
dwabnym Szlaku 19.40 Dom w środ-
ku Europy 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Winston Chur-
chill 21.00 Ciężarówki Komatsu 22.00 
W parku na bosaka (fi lm) 23.40 Dolina 
pszczół (fi lm) 1.20 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Comeback (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi? 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Dwóch i pół (s.) 12.55 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.00 Bez śladu (s.) 15.55 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Co o tym 
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Master-
Chef Czechy 21.40 Mistrzostwa po-
wiatu (s.) 23.00 Impersonalni (s.) 23.45 
Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Ninjago 
(s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.40 Przy-
stań (s.) 10.05 Policjantka (s.) 12.10 Si-
ska (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 
Castle (s.) 15.35 Czekanie na tęczę 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.50 Nakryto do stołu 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.30 
Tak jest, szefi e! 22.55 Jesteś tym, co jesz. 

WTOREK 11 października
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.45 Doktor Martin (s.) 11.40 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Dok-
tor Quinn (s.) 14.45 Łóżko 15.05 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 15.50 Morder-
stwa na północy (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.05 Naj-
lepsze opowiadania fi lmowe 21.15 Dzi-
ki kraj (s.) 22.10 Poirot (s.) 23.40 Profi l 
zbrodni (s.) 0.35 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Cudowna planeta 10.45 Ratowa-
nie osieroconych zwierząt 11.35 Nie 
poddawaj się 12.30 Boubińska puszcza 
13.10 Tysiąc lat czeskiego myślistwa 
13.40 Skrzydlaci bohaterowie Wielkiej 
Wojny 14.25 Frankenstein i wampir 
15.20 Zapomniane ofi ary 16.05 Hey-
drich - ostateczne rozwiązanie 16.35 
Sól Inków 17.30 Pan Selfridge (s.) 
18.15 Podróż po południu Litwy 18.45 
Wieczorynka 18.55 Kuchnia dla duszy 
19.25 Szpieg (s.) 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Wojskowe 
projekty trzeciej rzeszy 20.55 Czeskie 
ślady 21.50 Rząd (s.) 22.50 W imię oj-
czyzny (s.) 23.35 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-

ca (s.) 9.45 MasterChef Czechy (s.) 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Dwóch 
i pół (s.) 12.55 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śladu (s.) 
15.55 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Weekend 22.40 Imper-
sonalni (s.) 23.35 Prawo i porządek: 
Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Marvel 
Avengers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.20 
M.A.S.H. (s.) 8.45 Ostry kurczak (s.) 
10.10 Policjantka (s.) 12.10 Siska (s.) 
13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 Ca-
stle (s.) 15.35 Piórka na wietrze (fi lm) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 17.50 
Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Pod jednym dachem (s.) 21.30 
Pohlreich gotuje 22.15 Oczyma Josefa 
Klímy 23.05 Poradnik domowy 23.50 
Poradnik Ládi Hruški. 

ŚRODA 12 października
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.45 Losy słynnych ludzi 11.40 
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 półno-
cy (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.05 Vraždy v kruhu (s.) 
21.20 Marta i Věra (s.) 21.55 Trzej kró-
lowie (s.) 22.45 Na tropie 23.10 Ojciec 
Brown (s.) 23.55 Kryminolog (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Sól Inków 10.45 Winston Chur-
chill 11.35 Nasza wieś 12.05 Wędrów-
ki w poszukiwaniu muzyki 12.30 Folk-
lorika 13.00 Czeskie jaskinie 13.20 
Amundsen kontra Scott 14.15 Euro-
pa dziś 14.40 Galerie tradycji 15.40 
Klucz 16.10 Waldviertel 16.50 Z ku-
charzem dookoła świata 17.45 Otto 
Placht - malarz dżungli 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przygody nauki i techniki 
19.20 Świat według Charlesa Darwi-
na 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Kamera w podróży 21.00 
Podróż po Yukonie 21.30 Trabantem z 
Australii do Azji 22.00 Półmrok 22.25 
Powiązania Jana Pokornego 23.25 Ma-
trioszki (s.) 0.10 Utracony raj. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śladu 
(s.) 15.55 Kryminalne zagadki Las Ve-
gas (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Zamieńmy się żonami 
21.35 MasterChef Czechy 23.05 Nu-
mer alarmowy (fi lm) 0.50 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Nexo 
Knights (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
8.50 Pod jednym dachem (s.) 10.05 Po-
licjantka (s.) 12.10 Siska (s.) 13.35 Ko-
misarz Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 
Na skrzydłach miłości (fi lm) 17.30 Po-
południowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Ostry kurczak (s.) 21.35 Show Jana 
Krausa 22.45 Telebazar 23.50 Kuchar-
ka Karolina 0.25 Policjantka (s.). 
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – ORŁOWA: 
Sluha dvou pánů (7, godz.19.00).
CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Kubo 
i dwie struny (6, 7, godz. 16.00); Jak 
zostać kotem (6, 7, godz. 17.30); 
Instalatér z Tuchlovic (6, 7, godz. 
19.00); Dziewczyna z pociągu (6, 7, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Anthropoid (6, 7, godz. 17.30); 
Dziewczyna z pociągu (6, 7, godz. 
20.00); Jak zostać kotem (7, godz. 
15.30); KARWINA – Ex: Rino 
– příběh špióna (7, godz. 19.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Anthro-
poid (6, 7, godz. 17.30); Dziewczy-
na z pociągu (6, 7, godz. 20.00); CZ. 

CIESZYN – Central: Istalatér z Bu-
chlovic (6, 7, godz. 17.30); Anthro-
poid (6, 7, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Sekretne życie zwierzaków 
domowych (6, godz. 14.30, 16.15, 
18.00; 7, godz. 15.00); Wołyń (7, 
godz. 16.45, 19.30).
CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00; powtórka na ante-
nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.
CO W TERENIE
ORŁY ZAOLZIA – Zapraszają 
sympatyków piłki nożnej na Jubi-

leuszowy mecz z okazji 15-lecia re-
aktywacji na boisko na Białej w Ja-
błonkowie w  sobotę 8. 10. o godz. 
14.30. A może nawiązanie do trady-
cji „Hawiyrziska x Goroliska?
PTTS „BŚ” – Zaprasza na wyciecz-
kę W27 dnia 8. 10. Trasa: Rakova 
– Korchaň – Turzovka. Odjazd po-
ciągu z Karwiny o godz. 6.00, z Cz. 
Cieszyna o godz. 6.20, z Czadcy w 
kierunku Makova o godz. 7.32. Kie-
rownik wycieczki – Karol Macura 
(tel. 603 193 004) przypomina o do-
kumentach i ubezpieczeniu.
TKK PTTK „ONDRASZEK” – 
Zaprasza na wycieczkę rowerowa 
pt. „Piknik w Kadłubku”. Spotyka-
my się w niedzielę 9. 10. o godz. 9.00 
na Rynku w Cieszynie. Trasa: Cie-
szyn – Dębowiec – Ochaby (spotka-
nie ok. godz. 10.30 z prowadzącym 
wycieczkę maratończykiem przy bo-
isku LKS), dalej Gołysz – Chybie – 
Zarzecze, do urokliwego miejsca nad 
zalewem Goczałkowskim o nazwie 
Kadłubek. Tam zobaczymy wystawę 
poświęconą miejscowościom, które 
zniknęły pod wodą zalewu w 1956 r. 
Na miejscu będzie ognisko, więc na-
leży wziąć kiełbaski, chleb. Powrót 
przez Zabłocie, Drogomyśl, Ochaby, 
Dębowiec do Cieszyna.
SEP – Stowarzyszenie Elektrotech-
ników Polskich w RC zaprasza na 
spotkanie koleżeńskie, które odbę-
dzie się w piątek 7. 10. o godz. 15.00 
w Domu Polskim w Cierlicku-Ko-
ścielcu. W programie sprawozdanie 
z działalności stowarzyszenia, pre-
lekcja nt. katastrofy lotników Żwir-
ki i Wigury, wystąpienia gości. Posi-
łek i zabawa przy muzyce są zapew-
nione.
WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, Komeńskiego 4: do 
31. 10. wystawa pt. „Teofi l Hrabiec, 
kościelny, kolekcjoner i znawca sztu-
ki”. Czynna w dni powszednie w 
godz. 8.00-15.00.
GALERIA „RADOST”, Dom 
Kultury, ul. Alšova 11, Hawierzów: 
do 30. 10. wystawa „Jarki Rybo-
vej – Ceramika” oraz „Moniki Mi-
lerskiej – Obrazy”. Czynna w godz. 
12.00-18.00.
GALERIA „MOST”, Główna 
1a, Cz. Cieszyn: do 18. 10. wysta-
wa Gustava Beigera pt. „Mionsz”. 
Czynna: 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 TRZY-
NIEC „Trisia”, nám. Svobody 
526, Trzyniec: do 20. 10. wysta-
wa plastyczna Jana Bergera i jego 
córki Xeni Bergerovej „Krótki po-
wrót/Krátký návrat”. Czynna: po, 
wt: godz. 10.00-17.00; so, nie: godz. 
14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ I MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec: do 16. 10. 
wystawa pt. „Lalka i jej historia”. 
Czynna: wt-pt: godz. 9.00-17.00, 
nie: godz. 13.00-17.00.
 do 16. 10. wystawa pt. „Z historii 
mody”. Czynna: wt-pt: godz. 9.00-
17.00; nie: godz. 13.00-17.00. 

 Galeria „Na schodach”: do 6. 11. 
wystawa malarstwa Víta Adamusa 
pt. „Jednou pojedu na Fedu”. Czyn-
na: wt-pt: godz. 9.00-17.00, nie: 
godz. 13.00-17.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 28. 2. 
2017 wystawa pt. „Jan Čapek – brat i 
legionista”; stała ekspozycja pt. „Ob-
razki z przeszłości Śląska Cieszyń-
skiego”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 29. 
1. 2017 wystawa pt. „Atlas niezwy-
kłych ptaków”. Czynna: po-pt: godz. 
8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-
pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-
wa i okolicy”; do 31. 12. wystawa pt: 
„Z historii piwowarstwa”. Czynne: 
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
Lutyni, Masaryka 958: do 23. 12. 
wystawa pt. „Ida Münzberg – Por-
trety”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00, nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: stała ekspozy-
cja pt. „Tradycje górnictwa”; do 31. 
12. wystawa pt. „Meble historyczne”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00, 
nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
Czynna codziennie w godz. 9.00-
19.00. 

Największa miłość na świecie zgaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że zmarła w wieku 88 
lat nasza Najdroższa Mamusia, Teściowa, Babcia, Pra-
babcia, Ciocia i Szwagierka

śp. BRONISŁAWA LASOTA
z domu Prymus,

zamieszkała w Nawsiu pod nr. 361
Liturgia pogrzebowa Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek dnia 7. 10. 
2016 o godz. 14.00 w kościele ewangelickim w Nawsiu. Na życzenie Zmar-
łej po obrzędzie kremacja. Córka Irena i syn Jurek z rodzinami. GL-684

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu

śp. KAROLA KORNUTY

długoletniego członka zarządu MK PZKO Łyżbice-Wieś, składa synowi 
i córce z rodzinami zarząd MK PZKO. GL-678

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie na wieki.

    Ewangelia św. Jana 11,25

Z głębokim żalem w sercu zawiadamiamy, że dnia 3 paź-
dziernika 2016 przeżywszy 77 lat, odeszła do Boga nasza 
Najukochańsza Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia, Sio-
stra, Szwagierka, Ciocia, Krewna i Znajoma

śp. EMA TROSZOKOWA
z domu Jeżowicz, urodzona w Bystrzycy nad Olzą,

zamieszkała w Śmiłowicach 94, ostatnio w Trzycieżu 47.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek 7 października 2016 o godz. 
14.30 z kaplicy w Śmiłowicach. Córka Ewa z rodziną. GL-687

Składamy serdeczne podziękowania krewnym, sąsiadom, pezetkaowcom 
i znajomym za wyrazy współczucia, kwiaty i liczny udział przy mszy św. 
pogrzebowej

śp. DANUTY NIERYCHEL 
Wyrazy wdzięczności pragniemy złożyć ks. Mariánowi Pospěchowi za 
dostojne przeprowadzenie mszy św. załobnej, panu organiście Wł. Rusko-
wi i chórowi „Lutnia” za piękną oprawę muzyczną. Zasmucona rodzina.
 GL-688
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Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 

w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 

ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 

w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 

e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 

sp. z o.o. – Studio Graficzne, 

Hudeczek Service sp. z o.o., 

Olbrachcice, Stonawska 340, 

w godz. 8.00-15.00. 

e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 

Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 

(przy rynku) w po: 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.

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 5. 10. 2016
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,157 0,162
EUR  4,270 4,320
USD  3,820 3,870

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,156 0,163
EUR  4,260 4,360
USD  3,800 3,900

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,220 6,360
EUR 26,700 27,300
USD 23,800 24,400

Trzyniec Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,190 6,390
EUR 26,780 27,300
USD 23,850 24,320 
 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 5. 10. 2016

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,32 zł
ON  3,99 zł
LPG 1,76zł
 Cieszyn, Statoil

E95  4,35 zł
ON  4,25 zł
LPG 1,99 zł
 Cieszyn, Shell

E95  4,31 zł
ON  4,21 zł
 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,35 zł  
ON  4,25 zł
 Czeski Cieszyn, Shell

E95  28,20 kc  
ON  26,60 kc  (wik)

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Serwis o Polakach 

na Zaolziu

Polska Sekcja Narodowa CO-
EXISTENTIA - WSPÓLNO-
TA prosi wszystkich o udział  w 
wyborach oraz oddawanie głosu na 
Jerzego Cieńciałę z listy nr 3 oraz 
udzielenie głosu preferencyjnego 
Pawłowi Kawulokowi nr. 18 z li-
sty ČSSD.

G
L-

69
3

Kto w pamięci i w sercach żyje, nie umiera.
W smutku pogrążeni zawiadamiamy krewnych, przyja-
ciół i znajomych, że dnia 27. 9. 2016 zmarł po długiej 
chorobie w wieku 76 lat nasz Kochany

śp. KAROL KORNUTA
z Trzyńca

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w sobotę 8 
października 2016 o godz. 14.00 z kościoła ewangelic-
kiego w Trzyńcu. W smutku pogrążona rodzina.
 GL-683
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40. Memoriał Wandy Delong 2016
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– Witam was tutaj już po raz czterdziesty z okazji Memoriału Wan-
dy Delong, czyli biegu na przełaj – zwrócił się w niedzielę do zawod-
ników i ich rodzin prof. Daniel Kadłubiec, główny organizator za-
wodów. A była to okazja nie lada, ponieważ tegoroczna edycja była 
już 40. odsłoną tej tradycyjnej imprezy Miejscowego Koła PZKO 
Mistrzowice.

Pogoda dopisała, uczestników nie brakowało, gdyż zgłoszonych 
było 82 amatorów biegów przełajowych w dziewięciu kategoriach, 

od lat 6 wzwyż. Pobito nawet pewne rekordy. – W tym roku w bie-
gu bierze udział rekordowa liczba uczniów z naszej szkoły – stwier-
dziła Małgorzata Piasecka, nauczycielka wychowania fi zycznego w 
polskiej podstawówce w Czeskim Cieszynie. Z tej placówki zgłosiło 
się około połowy wszystkich uczestników. Silną ekipę wystawiło też 
polskie gimnazjum. Biegacze dojeżdżali również z niemal całego re-
gionu, od Łomnej po Cieszyn.

Ponadto, wydarzenie to jest na tyle sympatyczne, że przybywają 

doń wręcz całe rodziny. – W Me-
moriale uczestniczymy od wielu 
lat. Odkąd najstarsza córka pobie-
gła pierwszy raz w wieku 5 lat, dziś 
to już jej 8 zawody – powiedział 
„Głosowi Ludu” Stanisław Szot-
kowski z Łomnej Dolnej, który 
przyjechał z całą rodziną. (endy)

Fotoreportaż i krótki mate-
riał fi lmowy znajdziecie na 
stronie www.glosludu.cz. 
Wystarczy zeskanować kod 
QR smartfonem lub table-
tem.

Gośćmi tegorocznego Memoriału byli 
konsul generalny RP w Ostrawie Ja-
nusz Bilski oraz Jerzy Cieńciała, peł-
nomocnik rządu RC ds. wojewódz-
twa morawskośląskiego, który doko-
nał uroczystego otwarcia imprezy.

– W czasach mej młodości my 
również grywaliśmy tutaj oraz w 
Parku Sikory w piłkę nożną. W 
tamtym czasie czeskocieszyńskie 
obiekty sportowe nie wyglądały jed-
nak tak imponująco jak dziś. Obec-
nie młodzież ma niemal luksusowe 
warunki do treningu mimo to nie 
zabijają one ducha sportu – mówił 
Jerzy Cieńciała.

Piłkarski turniej jak zwykle został 
rozegrany na boisku przy ul. Fry-
deckiej w Czeskim Cieszynie. Nie-
stety rywalizację utrudniało przeni-
kliwe zimno i padający przelotnie 
deszcz. Z tego powodu mecze skró-
cono do zaledwie 12 minut. – Po 
konsultacjach z opiekunami drużyn 
zdecydowaliśmy, że mimo wszystko 
zagramy, choć ze względu na fatal-
ną aurę zdecydowaliśmy, by zawo-
dy zakończyły się jeszcze przed go-

dziną 12 – tłumaczył Andrzej Russ, 
prezes Macierzy Szkolnej w RC.

Dodał, że w tym roku zabrakło na 
memoriale zespołów z Lutyni Dol-
nej i Błędowic. – Są to jednak małe 
szkoły, które mają problem ze skom-
pletowaniem składu. Z większych 
nie ma Karwiny, która z przyczyn 
losowych nie mogła wziąć udział w 

naszej imprezie. Za to szkoły z Cze-
skiego Cieszyna i Jabłonkowa wysta-
wił po dwie drużyny – mówił Russ. 

W pierwszej fazie turnieju szkol-
ne reprezentacje rywalizowały w 
grupach. Grano zaś systemem „każ-
dy z każdym”. Grupę A tworzyły 
drużyny Suchej Górnej, Czeskiego 
Cieszyna (czerwoni), Jabłonkowa 

B, Gnojnika i Bystrzycy. Grupa B 
składała się z Jabłonkowa A, Trzyń-
ca, Czeskiego Cieszyna (pomarań-
czowych) i Wędryni. Na faworyta 
turnieju typowany był powszechnie 
triumfator poprzednich dwóch edy-
cji, zespół piłkarski ze szkoły w Su-
chej Górnej. – Zawsze silne są jed-
nak drużyny z Jabłonkowa i Cze-
skiego Cieszyna, a być może do 
walki o zwycięstwo włączy się tak-
że Trzyniec, który w zeszłym roku 
nie startował w Memoriale – zasta-
nawiał się Zbigniew Bocek, główny 
organizator imprezy. 

Ostatecznie młodzi piłkarze z Su-
chej Górnej podołali roli fawory-
tów i pewnie triumfowali. W fi nało-
wym spotykaniu pokonali zespół Ja-
błonkowa A 3:0. Z kolei w meczu o 
trzecie miejsce Wędrynia uległa By-
strzycy 0:2. Najlepszym strzelcem 
turnieju okazał się zdobywca 16 bra-
mek, Wojciech Pisarek, a najlepszym 
bramkarzem Damian Socha (obaj z 
Suchej Górnej). Z kolei najlepszym 
piłkarzem turnieju wybrano Adama 
Niesławika z Jabłonkowa.

Własną nagrodę wręczył też 
konsul RP Janusz Bilski, który 
ufundował puchar fair play. – W 
ubiegłym roku wyróżniliśmy nim 
pojedynczego gracza, jednak do-
szliśmy do wniosku, że ta nagroda 
powinna przypaść drużynie. Z tego 
powodu w tym roku otrzymała ją 
reprezentacja szkoły w Bystrzycy – 
tłumaczył Bilski, który przekony-
wał też, że bardzo lubi atmosferę 
panującą podczas zawodów orga-
nizowanych przez Macierz Szkol-
ną w RC. 

– Zawsze podkreślam, jak waż-
ne są przedsięwzięcia integrują-
ce młodzież na przykład na płasz-
czyźnie sportowej. Szkoda więc, 
że w tym roku pogoda nie dopisa-
ła, choć na szczęście nie wpłynęło 
to na frekwencję. Gratuluję mło-
dym piłkarzom z Suchej Górnej, 
którzy po raz kolejny zwyciężyli w 
Memoriale, ale dziękuję też innym 
zespołom, które pomimo fatalnej 
aury, wzięły udział w zmaganiach 
sportowych – mówił Bilski.
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Bezkonkurencyjna Sucha Górna
Dziewięć drużyn rywalizowało wczoraj w 17. edycji Memoriału Alojzego Adamca – piłkarskiego turnieju Polskich Szkół Podstawowych na Zaolziu organizowanego 
przez Macierz Szkolną w RC. Po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w nich reprezentacja Polskiej Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej.

Pierwszy, symboliczny wykop tegorocznego turnieju należał do Jerzego Cieńciały.
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KAT. 6 – 7 LAT  250 M
Chłopcy:  1. J. Tomczyk 1:18;  2. P. Pniok 1:20; 
3. J. Sikora 1:24 (wszyscy PSP Cz. Cieszyn).
Dziewczyny: 1. E. Wacławek (Łomna Dolna) 
1:16; 2. M. Bień 1:22;  3. T. Richter 1:25 (oby-
dwie PSP Cz. Cieszyn).

KAT. 8 – 9 LAT  400 M
Chłopcy: 1. D. Kantor (Łomna Dolna) 1:16; 
2. D. Folwarczny (PSP Bystrzyca); 3. D. Sio-
strzonek (PSP Cz. Cieszyn) 1:21.
Dziewczyny: 1. W. Utíkal (PSP Cz. Cieszyn) 
1:23; , 2. K. Luksza (PSP Trzyniec 6) 1:23; 3. J. 
Kantor (Łomna Dolna) 1:28.

KAT. 10 – 11 LAT 660 M
Chłopcy: 1. F. Bojko 2:15; 2. B. Rusnok 2:23 
(obaj PSP Bystrzyca), 3. J. Stopa (PSP Cz. Cie-
szyn) 2:29.
Dziewczyny: 1. M. Szotkowska (Łomna Dol-
na) 2:27; 2. K. Niedoba 2:56; 3. N. Mitrenga 
3:08 (obydwie PSP Cz. Cieszyn).

KAT. 12 – 13 LAT 660 M
Chłopcy: 1. A. Wacławik 2:07; 2. M. Durczok 
2:11; 3. J. Mitrenga 2:23 (wszyscy PSP Cz. 
Cieszyn).
Dziewczyny: 1. K. Supik ( Jabłonków) 2:07; 
2. A. Szotkowska (Łomna Dolna) 2:16; 3. J. 
Smiga (PSP Cz. Cieszyn) 2:28.

KAT. 14 – 15 LAT 1500 M
Chłopcy:  1. M. Gaura 4:39; 2. P. Czernek 5:02 
(obaj Gimnazjum), 3. D. Brzuchański (PSP 
Cz. Cieszyn) 5:11.
Dziewczyny: 1. K. Cicha 5:24; 2. N. Adamek 
6:13, 3. T. Cieślar 6:14 (wszystkie PSP Cz. Cie-
szyn).

KAT 16 – 18 LAT
Chłopcy (2900 m): 1. M. Zawada (Gimna-
zjum) 11:57.
Dziewczyny (1500 m): 1. L. Polok 5:28; 2. B. 
Gaura 5:30 (obydwie Gimnazjum).

KAT. 19 – 35 LAT
Mężczyźni (2900 m): 1. A. Gaura (Żuków 
Dolny) 10:59 (najlepszy wynik), 2. R. Szarzec 

(Cz. Cieszyn) 12:30, 3. F. Szymanik (Koco-
będz) 13:07.
Kobiety (1500 m): 1. M. Piasecka (Cz. Cie-
szyn) 6:01; 2. E. Luksza (Trzyniec 6) 6:13; 
3. B. Křenková (Bystrzyca) 7:19.

KAT. 36 – 39 LAT

Mężczyźni (2900 m): 1. R. Benesz (Cz. Cie-
szyn) 12:56 ; 2. M. Durczok (Mistrzowice) 
13:36; 3. D. Rajca (Cz. Cieszyn) 13:58.

KAT. 50 LAT PLUS

Mężczyźni (2900 m): 1. J. Konieczny (Cz. 
Cieszyn) 13:49; 2. R. Słowioczek ( Jabłonków) 
13:57; 3. J. Byrtus (Mistrzowice) 14:41.

Zwycięzcy biegów przełajowych
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