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ODWIEDZINY 
PIERWSZEJ DAMY

Z dwudniową wizytą zawitała we 
wtorek w Beskidy żona prezydenta 
Republiki Czeskiej, Ivana Zemano-
vá. W towarzystwie żony hetmana 
województwa morawsko-śląskiego, 
Martiny Novákovej, odwiedziła w 
pierwszym dniu wizyty m.in. Her-
czawę. Pierwsza dama miała pier-
wotnie gościć w województwie mo-
rawsko-śląskim już przed dwoma 
tygodniami, wspólnie z mężem zre-
zygnowała z przyjazdu z powodów 
zdrowotnych. Niemniej obietnicy, że 
odwiedzi nasz region, dotrzymała.

W pierwszym dniu wizyty Ivana 
Zemanová odwiedziła Urząd Wo-
jewódzki w Ostrawie, a także Willę 
Eduarda Liski w Śląskiej Ostrawie, 
jeden z zabytków architektury funk-
cjonalistycznej, hospicjum Ondrášek 
oraz Dom Dziecka i kościół pw. św. 
Katarzyny w dzielnicy Hrabowa. 
Ostatnim wtorkowym przystankiem 
była Herczawa. Mieszkańcy Her-
czawy, na czele z wójtem Petrem 
Staňą, witali gości chlebem i solą w 
odnowionym w tym roku budynku 
szkoły podstawowej. – Dzieci zaśpie-
wały kilka góralskich piosenek, za co 
otrzymały od pierwszej damy gry sto-
łowe, klocki lego i inne zabawki. Za-
prosiliśmy też obie panie do stołówki 
szkolnej na placki oraz kołacze z se-
rem i jabłkami, które przygotowało 
stowarzyszenie obywatelskie „Hrča-
vka”. Szkoda tylko, że z powodu bra-
ku czasu nie mogliśmy pokazać go-
ściom Trójstyku ani naszego kościoła 
– powiedziała nam Taťána Lasotová z 
herczawskiego Urzędu Gminy.

Wczoraj małżonki prezydenta i 
hetmana odwiedziły domy seniorów 
w Orłowej i Odrach.   (kor)

Nowy rozkład jazdy Kolei Czeskich 
wejdzie w życie 14 grudnia. Pojawią 
się w nim nowe pociągi umożliwia-
jące mieszkańcom regionu moraw-
sko-śląskiego prostsze dotarcie do 
dużych polskich miast. – Jedną z 
nowości będzie przedłużenie trasy 
pociągu Euro City „Sobieski”, kur-
sującego obecnie z Wiednia przez 
Brzecław i Ostrawę do Warszawy, 
aż do Trójmiasta, na wybrzeże Bał-
tyku. W jednym z wagonów będzie 
można w dodatku przewozić rowe-
ry – poinformował naszą redakcję 
Petr Šťáhlavský z biura prasowego 
Kolei Czeskich. Mieszkańcy nasze-
go regionu będą mogli dzięki temu 
pojechać bez przesiadki z Ostrawy 
lub Bogumina do Gdańska, Sopotu 
i Gdyni. Czas podróży będzie wyno-
sił od 7,5 do 8 godzin, w zależności 
od konkretnego miasta docelowego. 
Šťáhlavský podkreślił, że według 
nowego rozkładu jazdy, „Sobieski” 
będzie docierał do Warszawy o pół 
godziny szybciej niż teraz, a więc w 
niespełna cztery godziny. 

Bezpośrednie pociągi z Ostrawy i 
Bogumina będą kursowały również 
do Krakowa (przez Oświęcim) oraz 
do Wrocławia. W tych dwóch przy-

padkach będą to jednak osobowe 
składy. Atrakcyjne dla podróżnych 
będzie przede wszystkim połączenie 
z Krakowem, umożliwiające jedno-
dniowe wypady nad Wisłę. 

DANUTA CHLUP
Ciąg dalszy na str. 2
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Pociągiem nad morze...
WYDARZENIE: Mamy dobrą wiadomość dla pasażerów. Koleje Czeskie zwiększają liczbę bezpośrednich połączeń z Polską. Po wej-
ściu w życie nowego rozkładu jazdy z Ostrawy będzie można dostać się bez przesiadki do Krakowa, Wrocławia, a nawet nad Bałtyk.

Tragiczna 
biografi a matki
| s. 4

O dwóch takich 
na dwóch biegunach
| s. 8

Głosik – rubryka 
dla dzieci
| s. 5

POGODA

DZIECI JEŻDŻĄ ZA DARMO
Słowackie Koleje przygotowały dla dzieci i młodzieży do lat 15 sympatycz-
ny prezent. Jest nim możliwość bezpłatnego podróżowania po całej Słowa-
cji i to bez względu na przynależność państwową i miejsce zamieszkania. 
Pociągi gratis dotyczą zatem również dzieci z RC i Polski.

Aby móc darmowo korzystać ze słowackich połączeń kolejowych, naj-
pierw trzeba się zarejestrować. Rejestracja obowiązuje jednak tylko dzieci 
powyżej 6. roku życia. Od młodszych nie jest wymagana. Starsze dziecko 
(6-15 lat) musi zarejestrować rodzic lub jego opiekun prawny osobiście 
w kasie biletowej, która posiada do tego uprawnienia. W tej chwili takie 
kasy znajdują się na 85 dworcach kolejowych w całej Słowacji. Najbliższa 
znajduje się w Czadcy. – W tym celu rodzic musi stawić się osobiście z do-
wodem tożsamości oraz z paszportem lub aktem urodzenia dziecka, które 
chce zarejestrować. Rejestracji nie może dokonać osoba trzecia, na przykład 
babcia lub dziadek, ponieważ potrzebny jest własnoręczny podpis rodzica 
– zaznaczyła pracownica kasy biletowej na dworcu w Czadcy, dodając, że 
oprócz tych dokumentów wymagane jest również kolorowe zdjęcie dziecka 
o rozmiarach 2x cm. Po przeprowadzeniu rejestracji dziecko otrzyma legi-
tymację, która będzie je uprawniać do „zakupienia” bezpłatnego biletu na 
każdą podróż. 

Jak wynika z informacji Słowackich Kolei, dzieci do lat 15 będą mogły 
podróżować po Słowacji gratis również w ramach kolejowych systemów 
samoobsługowych w Tatrach Wysokich oraz na trasie między Żyliną i Raj-
cem. Do wyboru będą miały oprócz pociągów osobowych również pociągi 
dalekobieżne typu pociąg pospieszny, Express, EuroNight czy EuroCity. 
W takich przypadkach przy odbieraniu bezpłatnego biletu trzeba jednak 
podać, z którego dokładnie połączenia będą korzystać. Wyjątkiem są po-
ciągi InterCity kursujące na trasie Bratysława – Żylina –Koszyce i z powro-
tem, które kierują się osobnym cennikiem i nie uwzględniają ulg wynikają-
cych z rejestracji.  (sch)

Na razie na przystanku Trzyniec-Centrum zatrzymują się pociągi osobowe oraz ekspresy prywatnego przewoźnika RegioJet. 
Wkrótce ruch będzie tam większy. 

czwartek piątek

Następne posiedzenie 
Rady Przedstawicieli 

Kongresu Polaków 
odbędzie się 
4. 12. 2014

ZDARZYŁO SIĘ
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KOMISJE WYBRANE
LIGOTKA KAMERALNA (kor) 
– Na drugim w tej kadencji posie-
dzeniu Rady Gminy uchwalono 
skład działających przy samorządzie 
komisji. Przewodniczącą komisji 
zajmującej się kwestiami mniejszości 
narodowych będzie Halina Zientek. 
Na szefową komisji kulturalno-spo-
łecznej wybrano Dagmar Indrákovą.

* * *

WYBORCZA 
POWTÓRKA
OSTRAWA (kor) – Na razie nie 
wiadomo, kto w marcu przyszłego 
roku zastąpi Jiřego Močkořa na 
stanowisku rektora Uniwersytetu 
Ostrawskiego. W poniedziałek, pod-
czas pierwszej tury wyborów, żaden z 
dwójki kandydatów na to stanowisko 
nie uzyskał potrzebnych 19 głosów. 
W wyborach nowego rektora wzięło 
udział 33 z 36 członków Senatu. Sie-
demnastka z nich poparła Jana Latę, 
druga z kandydatów, Iva Málková, 
uzyskała poparcie dwunastki głosu-
jących. Do drugiej tury przeszedł Jan 
Lata, także w niej zabrakło jednak 
dla niego głosów poparcia – było ich 
tylko 18. Wybory rektora zostaną 
powtórzone 15 grudnia.

* * *

NOWY CZAS 
BOGUMIN (sch) – W urzędach 
pocztowych w Skrzeczoniu, Zabło-
ciu i Pudłowie od poniedziałku bę-
dzie obowiązywać nowy czas pracy. 
Czeska Poczta chce w ten sposób 
pójść na rękę mieszkańcom, którym 
nie odpowiadały dotychczasowe 
godziny otwarcia. W Skrzeczoniu 
zmiana będzie dotyczyć tylko go-
dzin popołudniowych, w związku 
z czym petenci będą przyjmowani 
w godz. 14.00-17.00, a nie jak do-
tąd w godz. 13.00-16.00. Z kolei 
w Zabłociu i Skrzeczoniu urzędy 
pocztowe będą rozpoczynać pracę 
wcześniej, już o godz. 8.00, w rezul-
tacie czego sprawy można będzie 
załatwiać tylko do godz. 10.00, a nie 
jak dotąd do godz. 11.00. Popołu-
dniowe godziny pracy pozostaną tu 
bez zmian.

* * *

ZAJRZYJ 
DO BUDŻETU
REGION (ep) – Województwo 
Morawsko-Śląskie udostępniło już 
projekt budżetu na rok 2015. Moż-
na się z nim zapoznać na stronie 
internetowej http://verejna-sprava.
kr-moravskoslezsky.cz. Mieszkańcy 
mogą wnosić uwagi do projektu no-
wego budżetu pisemnie – za pośred-
nictwem biura podawczego Urzędu 
Wojewódzkiego do 10 grudnia do 
godziny 17.00, lub też zgłosić swoje 
opinie osobiście na posiedzeniu 
Rady Miasta w dniu 11 grudnia.

* * *

TRZY CHOINKI
HAWIERZÓW (sch) – Aż trzy 
choinki będą w tym roku wraz z 
nadejściem Adwentu wprowadzać 
mieszkańców w atmosferę nadcho-
dzących świąt. Pierwsza stanęła już 
na Placu Republiki w centrum mia-
sta, kolejne dwie trafi ły na Szum-
bark i Podlesie. Choinka na placu 
centralnym rozbłyśnie światełkami 
w najbliższą sobotę poczas otwarcia 
Świątecznego Miasteczka. W tym 
roku zostanie ubrana w nowe ozdo-
by, które miasto zakupiło za 100 tys. 
koron od francuskiej fi rmy rodzin-
nej, znanej z produkcji dekoracji 
świątecznych w całej Europie.

Dokończenie ze str. 1
Pociąg, który będzie się też zatrzy-
mywał w Piotrowicach, pojedzie 
bowiem do Krakowa rano, a wracał 
będzie wieczorem. Podróż w jedną 
stronę potrwa trzy godziny. 

O tym, czy pasażerowie będą w 
większej mierze korzystali z pro-
ponowanych przez czeskiego prze-
woźnika nowych połączeń, zde-
cyduje nie tylko komfort podróży, 
ale też cena – biorąc pod uwagę, że 
bilety międzynarodowe są droższe 
od krajowych. Jak się przekonali-
śmy, dzwoniąc do centralnego biu-
ra obsługi klienta Kolei Czeskich, 
dokładnych cen nie da się jeszcze w 
tej chwili ustalić. Cena biletu z Bo-
gumina do Gdańska i z powrotem 
wynosi obecnie 64 euro (ok. 1,8 tys. 
koron). – Nie mogę jednak zagwa-
rantować, że nie ulegnie ona drob-

nym zmianom – zaznaczyła pra-
cownica biura. Nie do końca pewna 
jest też cena biletu z Bogumina do 
Krakowa. Według taryfy międzyna-
rodowej bilet powrotny kosztowałby 
przeszło 600 koron, a biuro obsługi 
klienta nie ma na razie konkretnych 
informacji nt. ewentualnych taryf 
promocyjnych. Šťáhlavský zapew-
nił jednak, że będą ciekawe zniżki. 
– Dla bezpośrednich pociągów re-
gionalnych do Oświęcimia i Krako-
wa zostanie wprowadzona specjalna 
zniżka na bilet powrotny dla osób 
indywidualnych oraz kilkuosobo-
wych grup. Cena podróży z Ostrawy 
do Krakowa (w jednym kierunku) 
będzie się rozpoczynała już od 161 
koron na osobę – zapowiedział. 

Nowy rozkład jazdy przyniesie 
zmiany również na trasach krajo-
wych i regionalnych. W naszym 

regionie jedna z najważniejszych 
dotyczy przystanku kolejowego 
Trzyniec-Centrum. Od 14 grud-
nia będzie się tam zatrzymywało 
– zamiast na remontowanej stacji 
Trzyniec – 16 pociągów pospiesz-
nych kursujących między Żyliną a 
Pragą. W tej chwili zatrzymują się 
tam jedynie pociągi osobowe Kolei 
Czeskich oraz pospieszne prywat-
nego przewoźnika RegioJet. – Uwa-
żam, że to korzystna zmiana. W tej 
części miasta mieszkają tysiące osób, 
które nie będą musiały korzystać z 
autobusów komunikacji miejskiej, 
by dotrzeć na dworzec koło Huty. 
Tu mają dworzec dosłownie pod 
nosem – zareagował na wiadomość 
Tadeusz Farny, odprowadzający 
na stację córkę Ewę. Piosenkarka 
wyjeżdżała wczoraj pociągiem do 
Pragi. Rzeczniczka ratusza, Šár-

ka Szlaurová, poinformowała, że 
w związku z większym ruchem na 
przystanku zostanie otwarta druga 
kasa biletowa, gdzie sprzedawane 
będą również bilety międzynaro-
dowe. – Większość pociągów po-
spiesznych będzie się zatrzymywała 
również w Nawsiu, co ułatwi po-
dróżowanie mieszkańcom regionu 
jabłonkowskiego – dodał rzecznik 
Kolei Czeskich. 

Prócz pozytywnych wiadomo-
ści Koleje Czeskie zapowiadają też 
utrudnienia. W związku z tym, że 
w przyszłym roku na dobre roz-
pocznie się remont stacji kolejowej 
w Czeskim Cieszynie oraz linii  z 
Czeskiego Cieszyna do Dziećmo-
rowic, podróżni muszą się liczyć z 
komplikacjami i opóźnieniami po-
ciągów.   
 DANUTA CHLUP 
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Naczelny Sąd Administracyjny w 
Brnie odrzucił skargę kasacyjną 
Ostrawy. Miasto oskarżało rząd, Mi-
nisterstwo Środowiska Naturalnego 
oraz Ministerstwo Transportu o to, że 
nie chronią w dostatecznym stopniu 
czystości powietrza w Ostrawie i nie 
stworzyły sprawnie funkcjonującego 
systemu, który pilnowałby, by nie były 
przekraczane limity emisji szkodli-
wych substancji. Oskarżenie Ostra-
wa złożyła wiosną 2010 roku. Sąd 
Miejski w Pradze zajmował się nią w 
marcu 2013 roku, jednak oskarżenie 
odrzucił bez szczegółowego rozpa-
trzenia, argumentując tym, że miasto 
nie złożyło go w ustawowym termi-

nie. Przedstawiciele miasta zwrócili 
się więc do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, który zdecydował, że 
oskarżenie trzeba rozpatrzyć ponow-
nie. Sąd zajął się sprawą w paździer-
niku, ale po raz kolejny nie przyznał 
racji Ostrawie, dlatego miasto złożyło 
skargę kasacyjną, zaskarżając wydany 
wyrok. Przeciwko decyzji Naczelnego 
Sądu Administracyjnego nie można 
się już odwołać. 

Włodarze Ostrawy nie zamierzają 
się jednak poddać i o dalszym postę-
powaniu w tej sprawie dyskutować 
będą na swym najbliższym posiedze-
niu, którego daty jeszcze nie ustalo-
no.  (ep)

Bogaty program miało pierwsze w 
obecnej kadencji posiedzenie no-
wego zarządu gminy Bystrzyca. 
Uchwalono przede wszystkim skład 
osobowy działających przy zarzą-
dzie komisji, sporo miejsca poświę-
cono też budżetowi na rok 2015. 
– Chcemy w przyszłym roku sporo 
inwestować. Na gminne projekty in-
westycyjne zamierzamy przeznaczyć 
aż 39 proc. z budżetowej puli – pod-

kreślił nowy wójt Bystrzycy, Roman 
Wróbel.

Członkowie zarządu szeroko 
omawiali też jeden z najbardziej pa-
lących problemów: przyszłość krytej 
pływalni i całego kompleksu sporto-
wego przy szkołach podstawowych. 
– Przez ostatnie sześć lat o jego 
utrzymanie i odnawianie na bieżąco 
troszczyła się spółka Vitality Slez-
sko, która ponadto pokrywała straty 

z tym związane. Umowa podpisana 
z nią przez gminę wygasła jednak 30 
czerwca. W tej sytuacji podjęliśmy 
decyzję, że teraz będzie zarządza-
ła całym kompleksem sportowym 
gmina. Będziemy jednak współpra-
cować z jedną ze specjalistycznych 
fi rm, które zatrudnią, na przykład, 
ratowników – wyjaśnił Wróbel.
Wszystkie działające w Bystrzycy 
stowarzyszenia obywatelskie i insty-

tucje ucieszy na pewno informacja o 
tym, że zarząd zaproponuje radnym 
podniesienie w budżecie wioski puli 
przeznaczonej na gminne granty na 
projekty kulturalne i sportowe. Do-
tychczas do podziału było co roku 
600 tys. koron. Jeśli Rada Gminy się 
zgodzi, kwota ta powinna od przy-
szłego roku wzrosnąć do 800 tys. 
koron.  
 (kor)

W poniedziałek wybrano nowe władze Czeskie-
go Cieszyna. Na burmistrza miasta nowa Rada 
Miasta wybrała ponownie Víta Slováčka ze zwy-
cięskiego KDU-ČSL (z 27 radnych 21 głosów 
za, 6 wstrzymujących się), a jego pierwszym za-
stępcą, z prawem zastępowania burmistrza pod 
jego nieobecność, będzie trzecią już kadencję lider 
ODS, Stanisław Folwarczny (18 głosów poparcia, 
9 wstrzymujących się). Natomiast drugim wice-
burmistrzem będzie Gabriela Hřebačková z ugru-
powania Bezpartyjni (Nestraníci, 24 głosów za, 3 
wstrzymujące się).

Czeski Cieszyn jest ostatnim nad Olzą mia-
stem, które wybrało po październikowych wybo-
rach samorządowych nowe władze. Na pierwszej 
sesji Rady Miasta radni uchwalili, że na czele 
miasta stanie ponownie 9-osobowy zarząd, któ-
rego członkami – oprócz wymienionej już trój-
ki – będą: Jan Czudek, Ladislav Langner, Karel 
Kula, Milan Pecka, Kateřina Pindejová i Rostislav 
Zabystřan.

Wybrano już też członków działających przy 
Radzie Miasta komisji. Ta zajmująca się sprawa-

mi mniejszości narodowych będzie pracować w 
11-osobowym składzie pod przewodnictwem Jana 

Brannego. Jej członkami będą również przedsta-
wiciele organizacji mniejszości.  (kor)

Listopad upłynął w Czeskim Cieszynie pod znakiem bezpieczeństwa ruchu. Straż-
nicy miejscy we współpracy z funkcjonariuszami Miejskiej Komendy Policji RC 
przeprowadzili kilka wspólnych akcji. Pierwsza „O zmierzchu” skierowana była 
do mieszkańców tych dzielnic Czeskiego Cieszyna, gdzie przy drogach nie ma 
chodników i gdzie brakuje oświetlenia. Były tam rozdawane taśmy odblasko-
we. Z kolei druga akcja, „Bądź widoczny”, przeznaczona była dla najmłodszych 
uczestników ruchu.  (kor)

Wiceburmistrzami Czeskiego Cieszyna będą w obecnej kadencji Gabriela Hřebačková i Stanisław Folwarczny.

Kto odpowiedzialny?

W Bystrzycy chcą inwestować

Są nowe władze

Bądź widoczny na drodze

Pociągiem nad morze...
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W imieniu organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s., 
przygotowałem statystyki dotyczące samorządów na Zaolziu 
(stan na dziś). W kolejnych rubrykach ująłem: miejscowość, imio-
na i nazwiska prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin, a 
także przewodniczących komitetów ds. mniejszości narodowych.
Bogumin Petr Vícha (ČSSD) KMN nie powołano
Rychwałd Milan Starostka (ANO 2011) KMN nie po-
wołano
Pietwałd Jiří Lukša (KSČM) KMN nie powołano
Dąbrowa Pavel Krsek (ČSSD) KMN nie powołano
Orłowa Tomáš Kuča (ČSSD) Renáta Potyšová 
(ANO 2011)
Lutynia Dolna Jiří Buzek (STAN) KMN nie powołano
Dziećmorowice Ladislav Rosman (PŘÁTELÉ ROZVOJE 
OBCE) KMN nie powołano
Piotrowice k. K. Marian Lebiedzik (ČSSD) przewodniczą-
cego KMN nie wybrano
Karwina Tomáš Hanzel (ČSSD) przewodniczącego 
KMN nie wybrano
Stonawa Andrzej Feber (ANO 2011) Tomáš Bařák 
(KDU-ČSL)
Olbrachcice Henryk Feber (PROAL) Vladislav Šipula 
(KSČM)
Sucha Górna Jan Lipner (STAN+NK – Sdružení NK Horní 
Suchá) Jan Charvát (KSČM) 
Hawierzów Daniel Pawlas (KSČM) KMN nie powołano
Błędowice G. Jana Pohludková (KSČM) KMN nie po-
wołano
Cierlicko Martin Polášek (NEZ) Barbara Smugala 
(COEX+NK)
Kocobędz Martin Pinkas (KDU-ČSL) B r o n i s ł a w 
Mrózek (COEX)
Czeski Cieszyn Vít Slováček (KDU-ČSL) przewodniczą-
cego KMN nie wybrano
Ropica Uršula Waniowa (COEX+NK – Pro rozvoj 
Ropice) Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice)
Wielopole Vladislava Latochová (SNK 1) Vladislava La-
tochová (SNK 1)
Gnojnik Miroslav Molin (Volba pro Hnojník) KMN 
nie powołano

Trzycież Miroslav Jaworek (OS rady rodičů při ZŠ) 
przewodniczącego KMN nie wybrano
Trzanowice Jan Tomiczek (SNK Trzanowice) Ryszard Jo-
chymek (COEX)
Śmiłowice Miroslav Nogol (Smilovice – nezávislí) Hen-
ryk Mackowski (Smilovice – nazávislí)
Ligotka Kam. Miloslav Hampel (Nezávislí za Komorní 
Lhotku) przewodniczącego KMN nie wybrano
Rzeka Tomáš Tomeczek (KSČM) KMN nie po-
wołano
Toszonowice G. Petr Martiňák (SN za Horní Tošanovice) 
KMN nie powołano
Toszonowice D. Pavel Blabla (Nezávislí kandidáti) KMN nie 
powołano
Domasłowice D. Pavel Postůvka (SNK pro rozvoj Dol. Do-
maslovic) KMN nie powołano
Domasłowice G. Jiří Sušovský (SNK) KMN nie powołano
Trzyniec Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobno-
sti pro Třinec)  Bogusław Kokotek (TOP 09)
Wędrynia Bogusław Raszka (COEX) Roman Zemene 
(COEX)
Bystrzyca Roman Wróbel ( Jasně, čitelně, srozumitelně) 
Anna Kubátová (Pro klidnou a prosperující Bystřici)
Nydek Jan Konečný (SNK) Michał Milerski (COEX)
Koszarzyska Vítězslav Dyrčík (Nestraníci) Janusz Klimek 
(COEX)
Milików Karol Klimek (COEX) Ewa Kawulok 
(COEX)
Gródek Robert Borski (Náš domov) Paweł Pilch 
(COEX)
Nawsie Lenka Husárová (Sdružení nezávislých) Sta-
nisław Lisztwan (COEX)
Jabłonków Jiří Hamrozi (KDU-ČSL) Tadeusz Świerczek 
(COEX+NK – Soužití-Wspólnota) 
Boconowice Martin Paduch (ČSSD) Antonín Hamrozi 
(ČSSD)
Łomna Dolna Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná)  
przewodniczącego KMN nie wybrano
Łomna Górna Tomáš Gruszka (KDU-ČSL) Antonín Kohut 
(KDU-ČSL)

Pioseczna David Ćmiel (SNK Písečná – místo pro život) 
Władysław Sikora (SNK Písečná – místo pro život)
Piosek Věra Szkanderová (Za Písek společně) Věra 
Groušlová (Za Písek společně)
Bukowiec Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC) 
Robert Kulig (COEX) 
Mosty k. Jab. Josef Szotkovský (ČSSD) przewodniczącego 
KMN nie wybrano
Herczawa Petr Staňo (ČSSD)  KMN nie powołano

Tadeusz Toman
*   *   *

Miłe popołudnie
W listopadzie w naszym klubie przy MK PZKO w Trzyńcu-
Kanadzie odbyło się spotkanie świetlicowe na temat „Józef On-
drusz”. Prelekcję o życiu i twórczości naszego rodaka przygoto-
wała Irena Małysz. Warto przychodzić corocznie na podobne 
prelekcje o znanych osobistościach naszego regionu, na przykład 
o Adamie Wawroszu, Gustawie Morcinku czy Józefi e Kiedro-
niu. Pani Irena Małysz zawsze rzetelnie przygotowuje wykłady, 
których słuchanie pochłania obecnych. Także tym razem wykła-
dowczyni zadbała o posiłek przy herbacie podczas dyskusji. Było 
to miło spędzone popołudnie.  (L.A.)

Wiersze Marka Słowiaczka mo-
gliśmy dotychczas znaleźć wyłącz-
nie w różnych pismach literackich. 
Teraz możemy wreszcie sięgnąć 
po nie, otwierając debiutancki to-
mik poety z Boconowic, „Cisza 
skrzydeł”. Ten pojawił się właśnie 
w tym tygodniu dzięki wsparciu 
fi nansowemu Konsulatu General-
nego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Ostrawie, wydany przez Kongres 
Polaków.

Słowiaczek jest absolwentem 
fi lologii polskiej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, od lat 
pasjonuje się poezją i sam ją tworzy. 
Zadebiutował na łamach „Głosu 
Ludu”, jego wiersze pojawiły się 
w dodatku literackim „Jemioła” w 
2002 roku. Już wcześniej jednak 
jego utwory nagradzane były w 
Polsce, chociażby drugą nagrodą 
w Międzynarodowym Konkursie 
Poetyckim „Rodzinne gniazdo” w 
Wąglanach lub trzecią nagrodą w 
konkursie literackim ogłoszonym 
przez Fundację Młodej Polonii w 
Warszawie. – Później moje wier-
sze pojawiały się na przykład w 
czasopiśmie literackim „Akant”, 
studenckich pismach „Per-Jo-
Dyk”, „Manko” lub w wydawanej 
przez austriacką Polonię „Poloni-
ce”, jak również w kilku zbiorach 
pokonkursowych, m.in. w Koninie 
i Żyrardowie. Teksty prozatorskie 
publikowałem w warszawskim 
miesięczniku „Własnym Głosem”  
czy „Zwrocie” – wspomina poeta.

Mieszkający w Wiedniu poeta 
i śpiewak operowy Dariusz Pa-
cak, napisał na okładce poetyckiej 
książeczki, że w tym zbiorku autor 
„sprowadza przysłowiową wiel-

kość poezji do wartości i znaczenia 
chwili, do drobiazgu tworzącego 
codzienność. Zaprasza nas i wpro-
wadza jednocześnie do labiryntu 
swojego życia wewnętrznego”. 

Na pewno warto sięgnąć po ten 
tomik, skupić uwagę na poezji, a 
także na ilustracjach, których au-
torką jest mieszkająca w Nawsiu 
artystka Blanka Suszka-Szczuka. 
– Z Blanką znamy się od podsta-
wówki. Kiedy tylko zacząłem my-
śleć o tomiku, byłem pewien, że 
pojawią się w nim właśnie jej ilu-
stracje. Oglądając bowiem jej prace 
stwierdziłem, że Blanka poprzez 
swe obrazy wyraża to, co ja staram 
się przekazać w słowie – podkreśla 
Słowiaczek.

Do debiutanckiego tomiku Mar-
ka Słowiaczka powrócimy po wie-
czorze promocyjnym. Ten odbę-
dzie się w sobotę 6 grudnia o godz. 
18.00 w czeskocieszyńskim Klubie 
„Dziupla”.

 (kor)

Marka Słowiaczka 
»Cisza skrzydeł«

– Po premierze „Królowej Margot”, 
w której kreował rolę Gasparda de 
Coligny,   otrzymał kwiaty i gratula-
cje z rąk prezydenta Jacka Krywulta  i 
dyrektora Teatru Polskiego, Witolda 
Mazurkiewicza. Na niezwykle dłu-
giej liście ról w dorobku artystycznym 
Kazimierza Czapli znajdują się m.in. 
Porthos w „Trzech muszkieterach”, 
Wódz Bromden w „Locie nad kukuł-
czym gniazdem”, Bukarica w „Przed-
stawieniu Hamleta we wsi Głucha 
dolna”, Beethoven, Papież, Gerwa-
zy, Berlioz czy Cześnik. Kazimierz 
Czapla ukończył Państwową Wyższą 
Szkołę Teatralną w Krakowie. Bez-
pośrednio po studiach zaangażowany 
został do Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej – poinformował Artur Szczęs-
ny z teatru nad Białą.

W latach 80. Czapla był aktorem 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. 
Do dziś z sentymentem wspomina 
czasy spędzone nad Olzą, choć nie 
ukrywa, że część wspomnień wiąże się 
z kolejkami na granicy. – To była bar-
dzo ciekawa praca. Scena Polska wy-
stawiała wtedy piękne przedstawienia, 
przyjeżdżali znani polscy reżyserzy. 
Atmosfera  była wspaniała. Pobyt na 
Zaolziu to jeden z najpiękniejszych 
okresów w moim życiu – powiedział 
„Głosowi Ludu” Czapla. – Kiedy dziś 
pojawiam się nad Olzą, dochodzę do 
wniosku, że jednym z największych 

osiągnięć Europejczyków jest znie-
sienie granic. W dawnych czasach za-
zdrościłem ptakom, które przefruwały 
mi nad głową, nad granicznym szla-
banem, a ja stałem po kilka godzin, 
wypytywany przez wopistów i celni-
ków: a dokąd to, a po co, a dlaczego?

Małgorzata Kozłowska, koleżanka 
Czapli z teatralnych desek, przyzna-
ła, że aktor miał to szczęście, że zo-
stał przez Boga i naturę obdarowany 
fantastycznymi warunkami zewnętrz-
nymi.

– Będąc nawet młodym człowie-
kiem zawsze wyglądał niesłychanie 
dojrzale i poważnie – ze względu na 
swój głos i posturę. Pod koniec lat 70. 
graliśmy „Pana Tadeusza”. Kogo on, 
młody chłopak, zagrał w tej sztuce? 
Gerwazego. Kazimierz jest uwielbia-

ny, bo go widać i słychać. Jak wchodzi 
na scenę, to wszystkich przyćmiewa – 
przyznała z uśmiechem.

Kazimierz Czapla na razie nie wy-
biera się na emeryturę. Pracy ma tak 
dużo, że nawet nie ma czasu myśleć 
o zrobieniu sobie wolnego. Z drugiej 
strony nie chce się też nastawiać, że na 
teatralnych deskach wytrwa do „zło-
tych godów”. 

– W tym zawodzie nieprawdopo-
dobnie ważne jest zdrowie. Człowiek 
chorowity nie ma w nim czego szukać. 
Trzeba mieć końskie zdrowie – nie 
wiem, jak z nim będzie u mnie za kil-
ka lat. Na razie idę szybko, z duchem 
czasu, a co będzie dalej, to się okaże 
– dodał popularny aktor.

TOMASZ WOLFF

40-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ KAZIMIERZA CZAPLI

Aktor, którego 
widać i słychać...
Jest jednym z najbardziej lubianych aktorów w Bielsku-Białej. Jak mówią jego koledzy z Teatru 
Polskiego, kiedy wychodzi na scenę, przyćmiewa wszystkich i skupia na sobie uwagę widowni. 
W sobotę Kazimierz Czapla, znany także nad Olzą, świętował czterdziestolecie pracy artystycznej.

Miłe spotkanie przy herbatce.
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Kazimierz Czapla
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O kim i o czym opowiada pana 
najnowsza książka? Czy tak 
samo jak te poprzednie jest po-
wrotem do czasów pana dzieciń-
stwa i młodości?

„Marysia” to biografi a mojej mat-
ki, na której życie złożyło się wie-
le tragicznych zdarzeń. Już jako 
szesnastolatka została zmuszona 
przez rodziców do wyjścia za mąż 
za człowieka, którego wcześniej 
nawet nie znała. Na życie w mał-
żeństwie nie była przygotowana, 
toteż zaraz w czasie nocy poślub-
nej uciekła z łóżka i biegła do 
mamy, bo nie wiedziała, czego mąż 
od niej chce. Rok później urodziła 
pierwszego syna, ale szczęście nie 
trwało zbyt długo, bo kiedy skoń-
czył zaledwie sześć tygodni, mąż 
razem z bratem, szwagrem i wuj-
kiem pojechali do Brazylii szukać 
lepszej przyszłości. Niestety, wy-
nik był wprost przeciwny, bo pod-
czas bójki zabili człowieka i zo-
stali skazani, czego efektem była 
odsiadka w więzieniu. Tymczasem 
mama musiała radzić sobie sama, 
ciężko harując, żeby spłacić długi 
zaciągnięte przez męża jeszcze 
przed wyjazdem. Ja urodziłem się, 
kiedy mój starszy brat miał dzie-
sięć lat. W tym czasie mąż Marysi 
ożenił się w Brazylii, popełniając 
bigamię, i miał tam dwójkę chłop-
ców.  Trzy miesiące przed wybu-
chem drugiej wojny światowej 
przeprowadziliśmy się z Wadowic 
do Frysztatu, który wtedy leżał na 

terenie Polski. Także tutaj mama 
nie miała łatwego życia. Podczas 
okupacji hitlerowskiej przez pół 
roku była więziona, bo stanęła w 
obronie polskiej służącej, a w cza-
sie przesłuchań na gestapo straciła 
osiem zębów. 

Czy jej losy zawsze były takie 
tragiczne, czy też czasem wśród 
chmur pojawiało się słońce?

Raz było gorzej, a potem znowu 
lepiej. Na przykład, kiedy brat się 
ożenił w Zebrzydowicach, to bar-
dzo cieszyła się, że doczekała się 
dwóch wnuczek. Potem jednak 
przyszedł kolejny cios. W 1966 
roku brat został zamordowany. 
Wtedy w ciągu kilku dni mama 
postarzała się o dwadzieścia lat. 
Potem, kiedy mi udało się ożenić i 
skończyć szkołę, znowu się cieszy-
ła. Zmarła 29 stycznia 1972 roku.

Dlaczego wybrał pan za bo-
haterkę swojej książki właśnie 
matkę?

Z perspektywy moich 77 lat po-
dziwiam ją, jak ona potrafi ła w 
tych czasach i w tak trudnych wa-
runkach radzić sobie z trójką dzie-
ci. Wypruwała z siebie fl aki, żeby 
dać nam jeść i wyprowadzić nas na 
ludzi. Zawsze ją za to podziwia-
łem i szanowałem, ale nie tylko 
ją, bo wiele kobiet miało równie 
skomplikowane losy. Mój podziw 
dla nich jest tym większy, kiedy 
widzę, co dzieje się wokół, gdy np. 

kobieta jest w stanie własne dziec-
ko wyrzucić na śmietnik. 

Uważa pan, że dzisiejsze młode 
pokolenie może się z tej książki 
czegoś nauczyć?

Pierwszą swoją książkę, czyli 
„Chłopców znad Olzy” napisałem 
z powodu moich siedmiu wnuków. 
Chciałem im uświadomić, że też 
byliśmy dziećmi, i pokazać, jakie w 
ich wieku mieliśmy zainteresowa-
nia i zabawy, kiedy nie było tele-
wizji i komputerów. Równocześnie 

chciałem przypomnieć te czasy 
swoim rówieśnikom, żeby mogli 
porównać, jak kiedyś żyliśmy my, a 
jak teraz żyje młodzież. Z „Mary-
sią” jest podobnie. Celem tej książki 
jest pokazanie życia kobiety przed 
wojną, w czasie okupacji i po niej. 

Czego pan konkretnie nauczył 
się od mamy?

Mama zawsze była Polką – to 
stawiała na pierwszym miejscu. 
Nawet za Niemców uczyła mnie 
„Kto ty jesteś? Polak mały”. Uczy-

ła mnie patriotyzmu, ale też uczci-
wości. Myślę, że to wystarczy.

Jutro promocja pana książki...
Tak, rozpocznie się o na o godz. 
16.30 w Bibliotece Regionalnej 
na Rynku Masaryka w Karwi-
nie-Frysztacie, a poprowadzi ją 
ponownie emerytowana polonist-
ka, Danuta Ondruch. „Marysię” 
można będzie kupić na miejscu. 
Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszam. 

BEATA SCHÖNWALD

Po „Chłopcach znad Olzy”, „Dorastaniu do dojrzałości” i „Kam-

ratach” Melchior Sikora z Karwiny wydał kolejną książkę. Nosi 

tytuł „Marysia”. Kim jest owa tajemnicza Marysia, dowiaduje-

my się w rozmowie z autorem powieści, której promocja odbędzie 

się jutro w Bibliotece Regionalnej na Rynku Masaryka w Kar-

winie-Frysztacie.
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Zacznijmy jak u Hitchcocka, od mocnego 
uderzenia – który artykuł, jako redakto-
rowi prowadzącemu, spodobał się panu 
najbardziej?

Powiem nieskromnie, że wyjątkowy jest wy-
wiad mojego autorstwa z Marią Wegert, która 
w grudniu skończy 103 lata. Wspomina mię-
dzy innymi o swoich związkach z Zaolziem. 
Odpowiada na zaczepki prezydenta – chcia-
łem powiedzieć Związku Radzieckiego, ale 
powiem jednak, że Rosji, Władimira Putina. 
Twierdzi on, że Polska dokonała zaboru Cze-
chosłowacji razem z Hitlerem. W wywiadzie 
pani Maria wyjaśnia, dlaczego w 1938 roku 
Polacy odebrali swoje rdzenne terytoria. Wte-
dy zamieszkiwało je ok. 160-170 tysięcy Po-
laków, którzy stanowili naturalną większość, 
dlatego nie można ich było zostawić sam na 
sam z Hitlerem.

Pamiętam, że w poprzednich edycjach był 
problem z nadmiarem tekstów. Dalej mamy 
do czynienia z bogactwem urodzaju? 

Tekstów nigdy nie brakowało i dalej nie 
brakuje. Jestem wręcz zażenowany, że mu-
szę przepraszać różne osoby, które zapro-

siłem do wspólnej „produkcji” „Kalendarza 
Beskidzkiego”, że w tym roku ich tekst się 
jeszcze nie ukaże. To nie jest tak, że odrzu-
cam tylko teksty zwykłych ludzi, zdarza mi 
się rezygnować nawet z artykułów przygoto-
wanych przez naukowców. Z drugiej jednak 

strony, to bardzo budujące, że jest taki ciąg 
do pisania. 

Czym dziś jest „Kalendarz Beskidzki”. Jak 
go umiejscowić na półce z innymi wydaw-
nictwami?

Jest to zbiór opowieści o wybitnych posta-
ciach z naszej przeszłości, ale i teraźniej-
szości. To teksty o ludziach, który zaważyli 
w sposób znaczący na naszej ziemi w sensie 
pozytywnym, którzy kultywowali wartości 
i dzielili się nimi z bliźnimi. My sami, To-
warzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Pod-
beskidzia, które jest wydawcą „Kalendarza”, 
chcemy kultywować te tradycyjne wartości, 
takie tak dobro, piękno i sprawiedliwość. 

Jednym słowem, warto mieć to wydaw-
nictwo na półce?

Na pewno tak. Zachęcam do kupna, zwłasz-
cza że nie jest to pozycja droga. „Kalendarz” 
można kupić przede wszystkim w siedzibie 
TPBBiP oraz w księgarni Klimczok w Biel-
sku-Białej w domu handlowym pod tą samą 
nazwą.

Rozmawiał: TOMASZ WOLFF

Melchior Sikora

Jan Picheta

Celem dobro, piękno i sprawiedliwość
W Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej zaprezentowano w sobotę najnowszy numer „Kalendarza Beskidzkiego”. To  jedyne wydawnictwo, które porusza tematy 

z wielu regionów, od Żywiecczyzny – geografi cznie – poczynając, przez Bielsko-Białą i okolice, aż po cały Śląsk Cieszyński. Na miejscu zadaliśmy kilka pytań 

Janowi Pichecie, redaktorowi naczelnemu.

MELCHIOR SIKORA OPOWIADA O SWOJEJ NAJNOWSZEJ KSIĄŻCE

Tragiczna biografi a matki

ZA ROK NUMER 50
W przyszłym roku na wydawniczym rynku 
powinien ukazać się 50. numer „Kalenda-
rza Beskidzkiego”. Nie oznacza to jednak, 
że wydawnictwo będzie świętowało „złote 
gody”. W latach 1960-2004 „Kalendarz” 
wydawało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Bielsko-Bialskiej. – W 2004 roku nie wy-
trzymało jednak twardych reguł wolnego 
rynku i zawiesiło wydawanie. Kiedy rodziło 
się Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i 
Podbeskidzia, jednym z pierwszych postu-
latów było wznowienie wydawania „Kalen-
darza”, co nam się udało. W porozumieniu 
z macierzystym Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Bielsko-Bialskiej wydajemy go już od 
pięciu lat  – mówi Grażyna Staniszewska, 
prezes TPBBiP.  (wot) Fo

t.
 A

R
C



czwartek   |   27 listopada 2014 5

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Depesza Pani Jesieni
Byłam w „Pogodzie”. Stop. Wystawa moich plonów. Stop. Prace na mój temat. 
Stop. Przedstawienie o gościach Hałabały. Stop. Rozmowy żabek jesienią. 
Stop. Lampionowe światełka pod lasem. Stop. Jesienne muzykowanie z Ha-
linką i Jackiem. Stop. Ogórkowa dyskoteka. Stop. Pływanie w Kenny Klubie. 
Stop. Krecik w kinie. Stop. Trzy świńki w Cieszynie. Stop. Tropiciele moich 
śladów spotkali wielkoludy. Stop. Dzień Pluszowego Misia. Stop. Żegnam, 
nadchodzi zima. Stop.  Pani Jesień

Dzień Miodu
W środę 19 listopada w Szkole Podstawowej im. G. Przeczka w Trzyńcu na 
korytarzach, w klasach, a nawet w kuchni unosił się delikatny, bardzo słodki 
zapach – zapach miodu. Tym razem w ramach 5. edycji Dni Smakowych zorga-
nizowano Dzień Miodu. Ta niezwykle słodka i zdrowa substancja znalazła się 
pod mikroskopem, starsi uczniowie obliczali gęstość i zapoznali się ze składem 
chemicznym, inni zaś uczyli się piosenki „Honey pie...”. W ramach lekcji ję-
zyka czeskiego przygotowano karty pracy pt. „O pszczołach i miodzie”, które 
uczniowie uzupełniali po wysłuchaniu prelekcji Ireneusza Hyrnika. Zapoznali 
się z ubiorem pszczelarza i pomocami do wyrobu miodu, oraz z takimi pojęcia-
mi, jak lotkowanie lub malowanie królowej. Nasi najmłodsi pooglądali również 
krótkie fi lmiki, które zaprowadziły ich do ulów i pokazały pracę każdej malutkiej 
pszczółki. Po całodniowej nauce i wysiłku wszyscy z apetytem zjedli obiad, który 
przygotowały panie z kuchni: kurczak w sosie miodowym oraz deser – piernicz-
ki miodowe. Nie dziwi nas więc, że nawet po południu najmniejsze dzieciaki ko-
lorowały Pszczółkę Maję i Misia Puchatka, największego fachowca w dziedzinie 
miodu. Już teraz cieszymy się na następne Dni Smakowe...  I. Stodolová

Kochany Głosiku! 
Nazywam się Kubuś Wodecki i od września tego roku chodzę do polskie-
go przedszkola w Karwinie Frysztacie. Postanowiliśmy z mamusią do Ciebie 
napisać, by powiedzieć całemu światu, a przede wszystkim moim przyszłym 
kolegom i ich mamusiom, że tu nie ma się czego bać, BO W NASZYM 
PRZEDSZKOLU JEST FAJNIE!

Kiedy podczas wakacji pojawiło się u nas w domu to obce nowe słowo: 
przedszkole, czułem się trochę nieswojo. Może dlatego, że moja mamusia za-
wsze na mnie przy tym słowie tak czule patrzyła i nawet raz słyszałem, jak 
mówi do babci, że jestem jeszcze taki maluszek i że nie chce jej się ode mnie 
odchodzić do pracy. Nie było jednak innego wyjścia i we wrześniu musia-
łem pójść do przedszkola. Dziś mamusia mówi, że bała się bardzo, że będzie 
mnóstwo łez i krzyku, ale wcale nie było tak źle. Przeciwnie: bardzo szybko 
polubiłem przedszkole. A kiedy w tym tygodniu powiedziałem mamie, że „W 
cieczkolu je fajnie”, mama była bardzo szczęśliwa i postanowiła razem ze mną 
napisać do Was, jakie mamy przedszkole na medal.

Bo moje przedszkole to jedno duże królestwo, a w nim mnóstwo zabawy, 
śpiewu, wierszy i zajęć – nie ma czasu myśleć o tym, co też robi mama...

To dopiero trzy miesiące roku szkolnego, a my już mieliśmy w przedszkolu 
tyle wydarzeń:  szyszkobranie, dzień z samochodzikiem, ziemniakowy dzień. 
Poznawaliśmy dzielnice Karwiny, byliśmy w leśniczówce, a nasi starszacy tak-
że w Chacie Chlebowej, a w ubiegłym tygodniu poznawaliśmy Świat Techni-
ki w Ostrawie-Witkowicach! W przedszkolu malujemy, śpiewamy, uczymy się 
wierszy, ćwiczymy, chodzimy popływać i uczymy się angielskiego. JEST PO 
PROSTU ODLOTOWO! Nasze panie to uśmiechnięte, pełne pomysłów, 
zawsze chętne do pomocy i przytulenia zapasowe mamusie. Szczególnie po-
lubiłem panią Dominikę Bizoń. Cieszę się każdego dnia, kiedy znów przywita 
mnie swym miłym uśmiechem i co ciekawego znowu wymyśli.

Dziękujemy Wam więc zatem KOCHANE PANIE za Waszą pracę z na-
szymi pociechami i życzymy w dalszym roku dużo zadowolonych przedszko-
laczków i szczęśliwych mam i tatusiów.  Kubuś Wodecki z rodzicami

DLA DZIECI

E-mail: przyczko@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

Pełną przygód noc spędzi-
ły w ubiegłym tygodniu 
przedszkolaki z Cierlicka. 
Z czwartku na piątek nie 
spały w swoich domowych 
łóżeczkach, ale... w przed-
szkolu. Nauczycielki przy-
gotowały dla średniaków 
i starszaków noc z Cza-
rodziejem Dobrodziejem. 
Zabawa zaczęła się póź-
nym popołudniem. Czaro-
dziej miał dla dzieci kilka 
ciekawych zadań do wyko-
nania: wszystkie związane 
były z jakimiś postaciami 
z bajek. Według wskazó-
wek zawartych w listach 
Czarodzieja przedszkolaki 
musiały najpierw zgadnąć, 
o jaką postać chodzi, a po-
tem wykonać zadanie. Ro-
bili na przykład lampiony 
dla Jasia i Małgosi, mu-
sieli wykazać się zwinno-
ścią w sali gimnastycznej 
i wspinać się po drabin-
kach jak Jaś po fasoli, czy 
przygotować jedzenie dla 
chorej babci Czerwone-
go Kapturka. Wieczorem 
przedszkole wyruszyło z 
lampionami nad zaporę, 
gdzie już czekał na nich 
Czarodziej Dobrodziej ze 
słodkim skarbem. – Dzie-
ciom bardzo się podobało. 

Wieczorem były trochę 
zmęczone, ale przede 
wszystkim – podekscy-
towane. Na zakończenie 
przeczytaliśmy im jesz-
cze bajkę i dzieci poszły 
spać – opowiedziała nam 
kierowniczka przedszkola, 
Renata Schnapka. A co 
o czarodziejskim wieczo-
rze w przedszkolu mówią 
same dzieci? Przeczytajcie 
ich wypowiedzi w ankiecie. 

KROPKA
ANKIETA
MICHAŁ SMUGALA

Czarodziej Dobrodziej 
bardzo mi się podobał. 
Wyglądał jak tata Fili-
pa – potem się okazało, 
że to faktycznie on. Miał 
czarne ubranie i kapelusz 
i wyglądał jak prawdziwy 
czarodziej. Zlecił nam róż-

ne zadania związane z baj-
kami – wszystkie te bajki 
znaliśmy, bo lubimy czytać.

DOROTKA GLAC

Wieczorem w przedszkolu 
robiliśmy lampiony. Było 
to dosyć trudne, ale wszy-
scy daliśmy radę i lam-
piony były bardzo ładne. 
Poszliśmy z nimi na pole. 
Kiedy wracaliśmy, było już 
ciemno i szybko poszliśmy 
się położyć do łóżeczek, 
ale długo gadaliśmy i nie 
chciało nam się spać, bo to 
był fajny dzień. 

WIKTOREK GLAC
W czwartek wieczorem 
robiliśmy lampiony dla 
Jasia i Małgosi, żeby trafi li 
do domu. Szło mi to cięż-
ko, ale w końcu się udało. 
Mieliśmy też różne inne 
ciekawe zadania. Fajnie 

było spać w przedszkolu, 
bardzo dobrze się wyspa-
łem!  

EMA STRADĚJOVÁ
Najbardziej podobało mi 
się, jak zbieraliśmy świe-
cące patyczki. Wieczorem 
smarowaliśmy rogaliki, 
które potem zjedliśmy, 
były bardzo smaczne. Póź-
no wieczorem poszliśmy 
spać. Było naprawdę faj-
nie, super się bawiliśmy.
 (ep)

Nie od dziś wiadomo, że pluszowy 
miś jest ukochaną przez wszystkie 
dzieci przytulanką. Pamiętają o tym 
również panie nauczycielki i dzieci z 
naszych przedszkoli. Głosik i Lud-
miłka zajrzeli w tym tygodniu na 
ulicę Moskiewską w Czeskim Cie-
szynie. Oj, działo się tam, działo. A 
wszystko to z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pluszowego Misia, który 
na całym świecie obchodzony jest 25 
listopada. 

W środę do przedszkola przy 
ulicy Moskiewskiej zajrzał jeden 
z ulubionych przez dzieci misiów, 
miłośnik małego co nieco. Pluszak 
ten był głównym bohaterem przed-
stawienia, które panie nauczycielki 
przygotowały dla przedszkolaków. 
Bajka opowiadała o tym, jak to mały, 
pluszowy miś pewnego dnia stwier-
dził, że chciałby mieć serduszko i 
móc kochać, płakać i obdarzać uczu-
ciem. Wyruszył więc na poszukiwa-
nie dobrej wróżki Mirabelli, która 
mogła mu pomóc zdobyć upragnio-
ne serduszko. Po drodze spotkał lal-
kę z urwaną rączką, którą naprawił, 
płaczącą wiewiórkę, której pomógł 
pozbierać orzeszki i samochodzik 
bez kół, który również naprawił. 
Domyślacie się, co powiedziała mi-
siowi wróżka Mirabella, kiedy już 
znalazł jej domek? Przekonała go, 

że już ma serduszko! Nie szkodzi, 
że nie słychać jego bicia. – Serca nie 
poznaje się po tym, czy bije, ale po 
pełnych dobroci i i miłości czynach 
– powiedziała wróżka. 

Przekonać misia pomogły wróż-
ce dzieci, a w nagrodę dostały sło-
dziutkie misiowe medale. To nie 
był jednak koniec Dnia Pluszowego 
Misia – na przedszkolaki czekała 
także wesoła dyskoteka z piosen-
kami o... misiach, oczywiście. Nie-
które dzieciaki tego dnia przyniosły 
do przedszkola swojego ulubione-

go pluszaka, inne zostawiły swoje 
maskotki w domu, bo wiadomo, że 
misie nie lubią zgiełku. – Mój miś 
został w domu. Ma na imię Usza-
tek i bardzo go lubię – przekonywał 
Głosika i Ludmiłę Mikołaj. – Ja też 
mam ulubionego misa. Nie nadałem 
mu żadnego imienia, to po prostu 
mój brązowy miś. Bardzo lubię się 
z nim bawić – mówił Kuba. A wy, 
nasi kochani Głosikowicze, czy też 
obchodziliście Dzień Pluszowego 
Misia? Napiszcie nam o tym!   

KROPKA
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Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu przy ul. Moskiewskiej w Czeskim Cieszynie.

Pluszowy, najukochańszy na świecie!

Noc w przedszkolu
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.40 Czas dla 
Ciebie. Motywator 60+ 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.35 
Moda na sukces (s.) 9.05 Wspania-
łe stulecie 10.05 Ojciec Mateusz (s.) 
11.00 Drużyna A (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.10 Agrobiznes 12.35 Prze-
pis dnia (s.) 12.50 Natura w Jedynce 
- Waleczne pająki 13.55 Jaka to melo-
dia? (teleturniej) 14.25 Moda na suk-
ces (s.) 15.00 Wiadomości 15.20 Klan 
(s.) 15.50 Wspaniałe stulecie 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia? (te-
leturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat 
się kręci 19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.30 Oj-
ciec Mateusz (s.) 21.25 Sprawa dla 
reportera 22.25 Oglądaj z Andrzejem 
Fidykiem - Okrutny sierociniec. 23.30 
Głową w mur 0.20 Glina (s.). 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Barwy szczęścia (s.) 
11.45 Na dobre i na złe (s.) 12.45 Na 
sygnale (s.) 13.15 Makłowicz w podró-
ży - Niemcy - Bawaria - Oktoberfest 
13.50 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Wioska Himba 14.30 Postaw 
na milion 15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 
Panorama Kraj 16.25 Na dobre i na złe 
(s.) 17.25 Reporter Polski 18.00 Pano-
rama 18.45 Jeden z dziesięciu 19.25 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 Wpadka 
23.00 Kocham kino - W rytmie serca 
0.55 Książę i ja. Królewskie wesele. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Studio Telewizyjna 1 8.30 Co u nas? 
8.45 Mój pies i inne zwierzaki 9.05 
Święta wojna - Pestki z dyni 10.00 
Wokół nas - pogoda 10.05 Lider 10.30 
Paragon 10.55 Było, nie minęło - kro-
nika zwiadowców historii 11.30 Euro-
sąsiedzi 11.45 Reportaż 12.05 Naszym 
okiem 13.10 Agrobiznes 13.40 Raport 
z Polski 14.05 Operacja Życie 14.35 
Dziennik regionów - tematy dnia 
14.38 Co u nas? 14.40 Przechodzień 
codzienny 14.50 Aleksandra jedzie do 
Polski 16.00 Raport z Polski 16.20 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 Relacje 17.00 Antenowe rema-
nenty 17.15 Wiatr od morza 17.30 
Aktualności Flesz 17.33 Studio Tele-
wizyjna 1 18.00 Magazyn Reporterów 
TVP Katowice 18.15 Kronika Miasta 
18.30 Aktualności 20.00 Pociąg kultu-
ralny 20.30 Replikator 20.45 Co, gdzie, 
kiedy? 21.00 Echa dnia 22.00 Aktu-
alności Wieczorne 22.40 Telekurier 
23.15 Aleksandra jedzie do Polski 0.25 
Święta wojna - Pestki z dyni. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 12 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie 2 (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 3 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 2 (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia, sport, pogoda 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.05 Pokojówka na 
Manhattanie (komedia USA) 22.15 
Plan lotu (fi lm USA) 0.20 Poniedzia-
łek 2.30 Tajemnice losu (mag.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.05 Chłopaki w akcji 9.30 List 
do ciebie 10.35 Obiektyw 11.05 Słyn-
ne utwory muzyczne 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.15 
Bananowe rybki 14.40 Regionalne po-
dróże 15.20 Policja kryminalna Paryż 
(s.) 16.10 Pr. rozrywkowy 17.05 Po-
dróżomania 17.40 Czarne owce 17.55 
Wiadomości regionalne, prognoza po-
gody 18.25 AZ kwiz 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Opo-
wiadaj (s.) 20.55 Pr. dyskusyjny M. 
Jílkovej 21.50 Klasa 8A (reality-show) 
22.40 Na tropie 23.05 Tajniacy (s.) 
0.00 Pięcioraczki 0.40 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Miłość i inne przy-
smaki (fi lm) 10.30 Dochodzenia w 
sprawie katastrof lotniczych 11.25 
Auto Moto Rewia 11.55 Historie nie-
zwykłej energii 12.20 Refresh 13.00 
Pojedynek przywódców 13.45 Odkry-
wanie planety Ocean 14.35 Chcesz je? 
14.40 Wieża Eiff ela 15.35 Odkrywa-
nie prawdy 16.20 Statki, które tworzyły 
historię 17.20 Cudowna planeta 18.10 
Moja rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Newfoundland 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Ostatni 
łowcy w Namibii 21.00 Podróżomania 
21.30 Półmrok 22.00 Sprawozdanie z 
Wielkiej Wojny 22.40 W imię ojczy-
zny (s.) 23.30 Queer 0.00 Tajna broń 
Konfederacji. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tescoma 
ze smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Wzór (s.) 13.20 Dowody 
zbrodni (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.25 Kryminalne zagadki Miami (s.) 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.15 
Nieuchwytny (fi lm) 0.05 Kryminalne 
zagadki Miami (fi lm). 

PRIMA 
6.45 Gormiti III (s. anim.) 7.15 Winx 
Club (s. anim.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 9.50 
Diagnoza morderstwo (s.) 10.50 Straż-
nik Teksasu (s.) 11.45 Miejsce zbrodni: 
Monachium (s.) 13.35 Obwód Wolff a 
(s.) 14.35 Lekarz z gór (s.) 15.35 Cas-
tle (s.) 16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Śluby w Wenecji (s.) 
21.30 Kto jest kim? 22.50 Pr. kulinarny 
0.05 Słonecznie, tu i tam morderstwo 
(s.) 1.05 Kości (s.). 

PIĄTEK 28 listopada

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.40 ZUS dla 
Ciebie 8.00 Wiadomości 8.10 Polityka 
przy kawie 8.35 Kawałek Kina - Ży-
cie stylem dowolnym 9.10 Quo va-
dis? 10.05 Ojciec Mateusz (s.) 11.00 

Drużyna A (s.) 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.30 Innowacje 
w rolnictwie - Rolnictwo precyzyjne 
12.40 Przepis dnia (s.) 12.50 Natura 
w Jedynce - Wojna z meduzami 13.55 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.25 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiadomo-
ści 15.20 Klan (s.) 15.50 Sprawa dla 
reportera 16.50 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata w Kuusamo - konkurs 
indywidualny 17.50 Teleexpress 18.05 
Skoki Narciarskie - Puchar Świata 
w Kuusamo - konkurs indywidualny 
19.15 Przepis dnia 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.05 80. Plebiscyt 
na 10 Najlepszych Sportowców Polski 
20.30 Afryka - za głosem serca 21.25 
Weekendowy Hit Jedynki - American 
Gangster 0.10 Terra Nova (s.) 1.00 Ta-
jemnica twierdzy szyfrów (s.). 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Barwy szczęścia 
(s.) 11.45 Na dobre i na złe (s.) 12.45 
Na sygnale (s.) 13.15 Makłowicz w 
podróży - Mołdawia 13.50 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat - Him-
ba - życie bez wody 14.25 Kabaretowa 
Scena Dwójki przedstawia - Kabaret 
Młodych Panów 15.25 Rodzinka.pl 
(s.) 16.00 Panorama Kraj 16.30 Na 
sygnale (s.) 17.25 Reporter Polski 
18.00 Panorama 18.45 Jeden z dzie-
sięciu - Wielki Finał 19.30 Barwy 
szczęścia (s.) 20.05 O mnie się nie 
martw 21.05 SuperSTARcie 22.50 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
23.50 Wpadka 2.05 Kabaretowa Sce-
na Dwójki przedstawia - Formacja 
Chatelet. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Studio Telewizyjna 1 8.30 Co u nas? 
8.35 Rok w ogrodzie 9.05 Święta woj-
na - Śląskie cudo 10.00 Wokół nas - 
pogoda 10.05 Relacje 10.30 Dekorady 
10.55 Rusz się człowieku 11.30 Polacy 
tu i tam - Magazyn polonijny 12.05 
Aleksandra jedzie do Polski 13.14 
Agrobiznes 13.40 Raport z Polski 
14.05 Operacja Życie (s.) 14.35 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 14.38 Co 
u nas? 14.40 Przechodzień codzienny 
14.50 Ikona na drogę 16.00 Raport z 
Polski 16.20 Dziennik regionów - te-
maty dnia 16.30 Jedz na zdrowie 17.00 
Pod wspólnym niebem 17.30 Aktu-
alności Flesz 17.40 Kronika Miasta 
17.55 Trudny rynek 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 20.00 Męska 
strefa 20.25 Warmia i Mazury - na 
jesień 20.45 Co, gdzie, kiedy? 20.55 
Gramy dla Was 21.00 Echa dnia 22.00 
Aktualności Wieczorne 22.40 Tele-
kurier 23.15 Wstęp wolny - z kulturą 
23.40 Raport z Polski 0.05 Eurosąsie-
dzi 0.25 Święta wojna - Śląskie cudo 
0.55 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 12 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie 2 (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 3 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 

życie 2 (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia, sport, pogoda 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.00 Noc w muzeum 
II (komedia kopr.) 22.10 Serce na dło-
ni (komedia polska) 0.30 Niesłusznie 
skazany (fi lm USA). 2.20 Tajemnice 
losu (mag.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Hobby naszych czasów 
9.30 Niezwykłe życia 10.35 Kamera 
na szlaku 11.05 Opowiadaj (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.15 Bananowe rybki 14.40 Regio-
nalne podróże 15.10 Zawodowcy (s.) 
16.00 Na tropie 16.25 Klasa 8A (reali-
ty-show) 17.10 Łopatologicznie 17.55 
Wiadomości regionalne, prognoza po-
gody 18.25 AZ-kwiz 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Niewidzialni (s.) 21.00 13. komnata J. 
Jakubiska 21.30 Wszystko-party 22.25 
Lista przebojów telewizyjnej rozryw-
ki 23.20 Arne Dahl (s.) 1.20 Sama w 
domu. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Straceńcy (fi lm) 10.50 Odkry-
wanie prawdy 11.40 Ostatni łowcy 
w Namibii 12.30 Madagaskar: wyspa 
cudów 13.25 Walka z klimatem 13.40 
Łowcy bez broni 14.00 Chcesz mnie? 
14.25 Piramidy? 15.15 Przygody na-
uki i techniki 16.00 Nauka na własnej 
skórze 16.55 Zapomniane wyprawy 
17.20 Gender studies 18.10 Moja ro-
dzina (s.) 18.45 Wieczorynka 18.55 
Fenomen Underground 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta 21.00 Pan Selfridge (s.) 22.30 
Largo Winch II (fi lm) 0.25 Bieg o ży-
cie (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Wzór 
(s.) 13.20 Dowody zbrodni (s.) 14.20 
Mentalista (s.) 15.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości, sport, pogoda 17.25 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Karate Kid (fi lm) 23.05 Księga 
ocalenia (fi lm) 1.20 Kryminalne za-
gadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.45 Gormiti III (s. anim.) 7.15 Winx 
Club (s. anim.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 9.50 
Diagnoza morderstwo (s.) 10.50 Straż-
nik Teksasu (s.) 11.45 Miejsce zbrodni: 
Monachium (s.) 13.35 Obwód Wolff a 
(s.) 14.35 Lekarz z gór (s.) 15.35 Cas-
tle (s.) 16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Pan Popper i jego 
pingwiny (fi lm) 22.15 Szakal (fi lm) 
0.50 Król szczurów (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 26. 11. 2014

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

CZK  0,151  0,152 0,149  0,154

EUR  4,180 4,220   4,130  4,230

USD  3,300  3,400  3,300  3,400

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,54    6,64   6,50    6,66

EUR  27,40 27,80 27,02 27,82

USD  21,81 22,30 21,62 22,31 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 26. 11. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,86 zł

ON  4,76 zł

LPG 2,39 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,01 zł

ON  4,95 zł

LPG 2,62 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,03 zł

ON  4,95 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,89 zł  

ON  4,87 zł

LPG 2,49 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,70 kc  

ON  35,70 kc  (wik)

PIĄTEK 28 listopada
6.05 Świat się kręci 7.00 KucinAlina 
7.30 Między nami bocianami 8.00 Py-
tanie na śniadanie 11.00 Halo Polonia 
11.40 Gorący temat 12.05 Na sygnale 
12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość 
(s.) 13.50 Komisarz Alex (s.) 14.40 
Zapiski Łazęgi - Nad jeziorem Trze-
siecko 14.50 Operacja Życie (s.) 15.25 
Złotopolscy (s.) 16.00 Hala odlotów 
(s.) 16.55 Gorący temat 17.20 Polonia 
w Komie 17.30 Kabaretowe kawałki z 
przeglądarki 17.55 Sensacje XX wie-
ku - Bomba Hitlera 18.25 Okrasa ła-
mie przepisy - Czekolada i owoce nie 
do deseru 18.55 Na sygnale (s.) 19.25 
Skarby prowincji II 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.50 Na dobre 
i na złe (s.) 21.45 Polonia w Komie 
22.00 Moje pieczone kurczaki 23.15 
Tylko hity! Opole2012 - Szalone lata 
60-te 0.45 Gorący temat. 

SOBOTA 29 listopada
6.35 Złotopolscy (s.) 8.50 Przyjacie-
le lasu 9.00 Petersburski Music Show 
9.35 Załoga Eko - III Na szlaku Na-
tura 2000 - Skarby czystej wody 10.00 
Orkiestra Świętego Mikołaja 10.55 
Przyłbice i kaptury 12.00 Fizyka czyni 
cuda - Przyszłość nas zaskoczy 12.20 
Pamiętaj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz 
(s.) 13.30 KucinAlina 14.00 Na do-
bre i na złe (s.) 15.00 Magurski Park 
Narodowy 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 17.30 Teleexpress 
17.35 Kogel-mogel - ćwierć wieku 
później 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 
Wierzę piosence - koncert Edyty Gep-
pert 19.40 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości 20.45 Londyńczycy II (s.) 21.35 
Pamiętaj o mnie 22.00 Polacy tu i tam 
- Magazyn polonijny 22.40 Szwadron. 

NIEDZIELA 30 listopada  
6.00 Barwy szczęścia (s.) 7.45 Na syg-
nale (s.) 8.20 Polacy tu i tam - Ma-
gazyn polonijny 8.50 Zapiski Łazęgi 
- Nad jeziorem Trzesiecko 9.00 Ła-
migłówka 9.05 Kurs języka polskiego. 
Profesor Smok i przyjaciele 9.40 Ziar-
no 10.10 Alternatywy 4 (s.) 11.25 Pa-
miętaj o mnie 11.45 Między ziemią a 
niebem 12.45 Pod Tatrami - „Inspiro-
wane górami” 13.00 Transmisja Mszy 
Świętej z kościoła pw. św. Jerzego w 
Rydułtowach 14.35 Międzynarodowy 
Festiwal - Romane Dyvesa - Cygań-
skie dni 15.45 Okrasa łamie przepisy 
- Gęsina na Świętego Marcina 16.15 
Rok w puszczy 16.55 Made in Poland 
17.30 Polonia w Komie - Japonia - 
Mazi 17.40 Teleexpress 17.50 M jak 
miłość (s.) 18.50 Benefi s - Jacka Cy-
gana 19.40 Dobranocka 20.00 Wia-
domości 20.45 Ranczo (s.) 21.40 Pa-
miętaj o mnie 22.00 Tygodnik.pl 23.00 
Alternatywy 4 (s.) 00.20 Kurs języka 
polskiego. Profesor Smok i przyjaciele. 

PONIEDZIAŁEK 1 grudnia  
6.15 Wierzę piosence - koncert Edyty 
Geppert 7.05 Nad Niemnem - Maga-
zyn Polaków na Białorusi 7.25 Karino 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 11.10 
Made in Poland 11.40 Baron24 (s.) 
12.05 Barwy szczęścia (s.) 12.30 Ła-
migłówka 12.35 Wiadomości 12.50 
Ranczo (s.) 13.45 Tygodnik.pl 14.40 
Kulturalni PL 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.20 Kurs języka polskiego. Profesor 
Smok i przyjaciele 16.55 Baron24 (s.) 
17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleex-
press 17.55 Sensacje XX wieku - Złoto 
Romanowów 18.25 Studio Wschód 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Cafe 
Historia - Międzynarodowa Komisja 
Katyńska 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.50 Dom nad rozle-
wiskiem (s.) 21.45 Polonia w Komie 
22.00 Reporter Polski 22.45 Tomasz 
Lis na żywo 23.45 Naszaarmia.pl 0.10 
Kurs języka polskiego. Profesor Smok i 
przyjaciele 0.45 Baron24 (s.). 

TV POLONIA 
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Tři prasátka (27, godz. 10.00);
Trzy świnki (28, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Pin-
gwiny z Madagaskaru (27, 28, godz. 
15.30); Zaginiona (27, 28, godz. 
17.30); Seks w Paryżu (27, 28, godz. 
18.00); Ouija (27, 28, godz. 20.00); 
KARWINA – Ex: Pingwiny z Ma-
dagaskaru (27, godz. 16.30); Szefo-
wie wrogowie 2 (28, godz. 19.30); 
TRZYNIEC – Kosmos: Szefowie 
wrogowie 2 (27, 28, godz. 17.30); 
Jessabelle (27, 28, godz. 20.00); Pin-
gwiny z Madagaskaru (28, godz. 
15.30); CZ. CIESZYN – Central: 
Szefowie wrogowie 2 (27, 28, godz. 
17.45); Seks w Paryżu (27, 28, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Igrzyska 
śmierci: Kosogłos. Część 1 (22, godz. 
15.00, 17.15; 28, godz. 17.15, 19.30); 
Bella i Sebastian (28, godz. 15.15).

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka zapra-
sza na spotkanie z cyklu „Podróże 
bliskie i dalekie” w piątek 28. 11. o 
godz.17.00 „Tit di alam Indonesia” 
– czyli drugą część opowieści Alek-
sandry Sikory o pobycie w Indonezji.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO i Grupa „Gorole” zapraszają 
na projekcję pt. „Gruzja – powrót do 
raju pod Kaukazem” 29. 11. o godz. 
18.00 w naszym Domu.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza na wieczór promocyjny książ-
ki Melchiora Sikory pt. „Marysia” w 
piątek 28. 11. o godz. 16.30 do bi-
blioteki na Rynku Masaryka.

ORŁOWA-LUTYNIA – PSP oraz 
MK PZKO zapraszają na wystawę z 
okazji 85-lecia budynku szkoły oraz 
ekspozycję pt. „Babciu, dziadku baw-
cie się z nami...”. Uroczyste zagajenie 
w piątek o godz. 16.00 z programem 
kulturalnym w wykonaniu uczniów i 
przedszkolaków. Wystawa czynna w 
piątek 28. 11. w godz. 16.00-20.00, 
w sobotę 29. 11. w godz. 9.00-17.00. 
Programy towarzyszące: uczta ku-
linarna z wyrobami ze świniobicia, 
bazar – sprzedaż używanych książek 
z dochodem na rzecz utrzymania 
Domu PZKO.
SKRZECZOŃ – MK PZKO za-
prasza w sobotę 29. 11. o godz. 15.30 
do Domu PZKO na spotkanie pt. 
„Skrzeczoń dla wolności”, zorgani-
zowane dla uczczenia 25. rocznicy 
pierwszych wolnych wyborów w 
Polsce. W programie prelekcja po-
święcona tematyce 25-lecia wolno-
ści, wystawa fotografi i nt. 40-letniej 
współpracy z Grodkowem, występy 
skrzeczońskiego chóru „Hasło” i ze-
społu kabaretowego „Andrusi” oraz 
gościnnego chóru „Kalina” z Łazisk.
MK PZKO,  Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Grodkowie 
oraz Izba Pamięci Ziemi Grodkow-
skiej zapraszają na wystawę fotogra-
fi czną pn. „Od lat razem... – historia 
współpracy MK PZKO w Boguminie-
-Skrzeczoniu z Towarzystwem Mi-
łośników Ziemi Grodkowskiej”, która 
będzie dostępna od 29. 11. do 15. 12. 
br. w skrzeczońskim Domu PZKO.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza  członków na  spot-
kanie, które  odbędzie się we wtorek  
2. 12. o godz. 15.00 w „Czytelni”.

OFERTY
CENTRUM OGRODNICZE 
WĘDRYNIA oferuje zeszłorocz-

ne drewno opałowe buk: metrówki 
bądź cięte ok. 30-33 cm, szczypane, 
zapewniamy najtańszy transport w 
regionie. Tel. 737 865 353, www.ma-
sivnazahradu.cz. GL-715

MALOWANIE MIESZKAŃ, ta-
nio. Balicki 732 383 700. GL-719

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

OFERTA PRACY
SZKOŁA I PRZEDSZKOLE 
Z POLSKIM JĘZYKIEM NA-
UCZANIA W SUCHEJ GÓR-
NEJ przyjmie od marca 2015 eko-
nomistkę/sekretarkę na pełny etat. 
Wymagania: najlepiej wykształcenie 
wyższe (bakalář), znajomość przepi-
sów obowiązujących w szkolnictwie 
i księgowości (tzw. podvojné učet-
nictví), samodzielność, inicjatywa, 
sprawność działania, dobre opano-
wanie języka czeskiego i polskie-
go. Znajomość pakietu MS Office. 
Plusem jest praktyka w szkolnictwie. 
CV prosimy przesyłać pod adres 
prymus.bohdan@pspsuchagorna.cz, 
mgr Bohdan Prymus, dyrektor.
 GL-699

PRODUCENT MATERIA-
ŁÓW do posadzek przemysłowych 
Fortemix poszukuje pracownika w 
dziale administracji i ekspedycji ze 
znajomością języka niemieckiego (w 
słowie i piśmie) oraz polskiego. Oso-
by zainteresowane prosimy o prze-
słanie swojego CV na: rekrutacja@
fortemix.pl GL-686

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Śląski Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, Towa-
rzystwo Ewangelickie w RC przy 
współpracy z Kongresem Polaków 
zapraszają na XXV Koncert Ad-
wentowy „Muzyki i Słowa”, który 
odbędzie się w 1. niedzielę Ad-
wentu 30. 11. o godz. 16.00 w koś-
ciele Na Niwach w Cz. Cieszynie. 

Występują: zespół dziecięcy „Cie-
szynianka”, chóry szkolne „Wio-
linki” oraz „Crescendo”, Justyna 
Dyla – sopran, Beata Mańkowska 
– mezzosopran, Sylwester Targosz
-Szalonek – tenor oraz kameraliści 
Orkiestry Kameralnej im. Arcy-
księżnej Marii Krystyny Habsburg 
Recytacja: Karol Suszka oraz Ha-
lina Paseková. Słowo o muzyce: 
Věra Sajdok i ks. sen. Bogusław 
Kokotek. Bilety wstępu: dorośli: 
250 kc, młodzież i seniorzy 150 kc. 
Przedsprzedaż: Polska księgarnia 
państwa Wirthów, Rada Kościelna 
ŚKEAW, parafi a ŚKEAW w Cz. 
Cieszynie Na Niwach.
PCHM „Collegium Canticorum” 
– Zaprasza na Koncert Adwentowy, 
który odbędzie się w niedzielę 30. 11. 
o godz. 17. 00. w kaplicy Zmar-
twychwstania Pańskiego w Czeskim 
Cieszynie (przy cmentarzu).

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

WYSTAWY
CZESKI CIESZYN, Kongres Po-
laków, Komeńskiego 4: do 19. 12. 
wystawy „Pan Profesor Józef Nie-
miec” i „Józef Stebel – „ogrodnik pa-
mięci”. Czynne w dni powszednie w 
godz. 8.00-15.00.
CZESKI, CIESZYN, Galeria 
„Most”, Główna 1a: do 20. 12. za-
prasza na wystawę ze sprzedażą 
Antoniego Szpyrca pt: „Na szkle 
malowane”. Czynna po-pt: 9.00-
15.00, so: 13. 12. i 20. 12. w godz. 
9.00-13.00.
MIEJSKI DOM KULTURY; Sala 
Mánesa, Karwina: do 22. 12. wy-
stawa Bronisława Firli pt. „Remi-
niscence”. Czynna: po, śr, pt: 9.00-
15.00, czt: 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-

Bardzo ciekawie zapowiada się pro-
gram ostatniego w tym roku mie-
siąca w czeskocieszyńskiej Czytelni 
i Kawiarni Avion|Noiva. Program 
imprez otworzy w piątek 5 grudnia 
koncert „Adwentowe harfy w Avio-
nie”, na którym wspólnie ze swoimi 
uczniami zaprezentuje się światowej 
sławy harfi stka Ewa Jaślar-Walicka. 
Kolejnym spotkaniem z muzyką 
będzie koncert świąteczny Podsta-
wowej Szkoły Artystycznej im. Pa-
wła Kalety, który odbędzie się 9 i 16 
grudnia.

Tradycyjnie nie zabraknie wysta-

wy. W piątek 12 grudnia Avion za-
prosi miłośników fotografi i na wer-
nisaż wystawy zdjęć Haliny Sikory 
pt. „Namaste India”. Autorka będzie 
też opowiadać o swych niezapomnia-
nych przeżyciach z trzymiesięczne-
go pobytu w Indiach. Natomiast w 
czwartek 11 grudnia zaplanowano 
„Adwent z państwem Poláškami” 
– spotkanie z pracownikami Muze-
um Beskidów we Frydku-Mistku.

Dodajmy, że od 24 grudnia do 
4 stycznia Czytelnia i Kawiarnia 
Avion|Noiva będzie z przyczyn 
technicznych nieczynna. (kor)

Ostatni miesiąc 
w Kawiarni Avion

WSPOMNIENIA

Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.

Dnia 28. 11. minie 2. rocznica, kiedy na zawsze odszedł 
od nas 

śp. BOLESŁAW KROCZEK

z Karwiny-Nowego Miasta. O chwilę wspomnień i zadu-
my wszystkich, którzy Go znali, proszą żona, syn i córka z 
rodzinami. RK-160

SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 31. 12. 
wystawa pt. „Nasza Klara w dzień 
szyje, w nocy pruje”; stała ekspozycja 
„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-
szyńskiego”. Czynne: po-pt: 8.00-
16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30.

CO ZA OLZĄ
CIESZYN, Rynek: Pracownia Rę-
kodzieła Artystycznego „Pat the cat” 
oraz Dom Narodowy zapraszają na 
II Cieszyński Jarmark Świąteczny w 
sobotę 29. 11. w godz. 9.00-16.00 na 
Rynku.
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, ul. Głęboka 50: do 31. 12. 
wystawa Tadeusza Wacława Budyn-
kiewicza pt. „Ekslibrisy typografi cz-
ne”. Czynna: wt-pt:10.00-17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-16.00. 

Na korytarzu siedziby Kongresu Polaków w Czeskim Cie-
szynie można oglądać obecnie dwie ważne wystawy, przy-
gotowane przez Ośrodek Dokumentacyjny KP. Pierwsza 
– poświęcona prof. Józefowi Niemcowi – otwarta została 
z okazji 105-lecia Polskiego Gimnazjum Realnego im. 
Juliusza Słowackiego i można ją było wcześniej oglądać 
w ramach październikowych obchodów jubileuszu szkoły. 

Bohaterem drugiej wystawy jest Józef Stebel, nauczyciel 
i długoletni opiekun Żwirkowiska. Ta ekspozycja została 
otwarta we wrześniu w ramach obchodów 82. rocznicy ka-
tastrofy lotniczej w Cierlicku-Kościelcu, w której zginęli 
polscy piloci Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura.

Autorem obu wystaw jest kierownik Ośrodka Doku-
mentacyjnego KP, Marian Steff ek. Podczas przygotowy-
wania wystawy o Józefi e Steblu wspomogli go też Jan i 
Józef Przywarowie. Wystawy można zwiedzać do 19 
grudnia (kor)

Dwie wystawy

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

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

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

NEKROLOGI

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23. 11. 2014 
zmarł w wieku niespełna 84 lat nasz Kochany Mąż, Oj-
ciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwagier i Wujek

śp. VLADIMÍR  WAWRZYCZEK

zamieszkały w Karwinie-Granicach. Pogrzeb Drogiego 
Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 28 listopada 2014 
o godzinie 14.00 z kościoła katolickiego w Karwinie-
-Frysztacie, skąd zostanie przewieziony na cmentarz w 
Karwinie-Raju. W smutku pogrążona rodzina. RK-161Dzisiaj mija 4. smutna rocznica śmierci

FRYDERYKA WENGLORZA

z Łąk. O chwilę wspomnień proszą żona Helena oraz sy-
nowie Leszek i Władysław z rodzinami. GL-720

Fragment jednej z plansz.
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W SKRÓCIE

Dzień bez hokeja, to dzień stracony. 
Tak twierdzą przynajmniej zagorza-
li kibice najszybszej gry zespołowej 
planety. Tipsport Ekstraliga ideal-
nie wpisuje się w ten klimat. W 24. 
kolejce najwyższej klasy rozgrywek 
ponownie doszło do przetasowań na 
czele tabeli, staro-nowym liderem po 
wygranej 6:2 ze Slavią zostali hokei-
ści Trzyńca. Na odwrotnym biegunie 
wciąż ta sama bajka, a raczej koszmar 

dla ubiegłorocznego mistrza RC, 
ekipy Zlina, a także zespołu Witko-
wic. Ostrawianie przegrali u siebie w 
karnych ze Spartą Praga, spadając na 
ostatnią pozycję w tabeli. Zlin – do 
wtorku czerwona latarnia rozgrywek 
– zdołał wygrać na własnym stadio-
nie z Hradcem Kralowej, „awansując” 
na przedostatnie miejsce. Już jutro 
kolejna porcja hokejowych wrażeń. 
Stalownicy Trzyniec podejmują o 
godz. 17.00 Zlin, Witkowice zagrają 
na wyjeździe z Mladą Bolesławią. 

JAKUB KLEPIŠ: 
Chcę mieć frajdę z hokeja

O2 Arena nigdy nie była twierdzą 
Alcatraz, tym bardziej w tym sezo-
nie, w którym Slavia Praga gra poni-
żej oczekiwań. Znacznie lepsze czasy 
Slavii zapamiętał m.in. Jakub Klepiš, 
nowa akwizycja Trzyńca, który w 
przeszłości związany był właśnie z 
praskim klubem. Klepiš, który w ze-
szłym tygodniu wzmocnił Stalowni-
ków z szwedzkiego klubu Färjestad, 

zaliczył na tafl i swojego byłego pra-
codawcy kapitalne spotkanie. – Za-
wsze, kiedy wracasz na stare śmieci, 
chcesz pokazać się z jak najlepszej 
strony – powiedział po udanym me-
czu Klepiš. 30-letni napastnik zdobył 
w O2 Arenie trzy kanadyjskie punk-
ty (1+2), palce maczał zaś w czterech 
z sześciu bramkach swej drużyny. 
– Dla mnie liczy się głównie frajda 
z hokeja. Tego w Szwecji zabrakło. 
Trzyniec posiada świetny zespół, są 
tu cztery równe formacje, wiele mo-
żemy więc wspólnie zdziałać w tym 
sezonie – podkreślił napastnik. 

BRANDON MAXWELL: 
Nie pogodzimy się z rolą 

chłopców do bicia 

W ostrawskiej ČEZ Arenie sytuacja 
robi się dramatyczna. Podopieczni 
Ladislava Svozila po przegranej ze 
Spartą w rzutach karnych zdobyli 
wprawdzie punkt, niemniej spadli 
na ostatnie miejsce w tabeli. Wit-
kowicki hokej sięgnął dna. Na stole 

ostrawskich trenerów leżą teraz dwa 
scenariusze.  Drużyna z dna odbije 
się do góry, albo ugrzęźnie w prob-
lemach na dobre i wiosną zasmakuje 
gry w barażach o utrzymanie ekstra-
ligowej przynależności. W Witkowi-
cach próbują wszystkich sztuczek. W 
pojedynku ze Spartą bramki strzegł 
Amerykanin Brandon Maxwell, 
pozyskany z niższych rozgrywek 
za Oceanem. I był to jeden z naj-
lepszych debiutów w historii Tip-
sport Ekstraligi. Maxwella cechuje 
świetna gra kijem i zwrotność, którą 
udowodnił w meczu z jednym z fa-
worytów rozgrywek. – Szkoda, że w 
karnych szczęście odwróciło się do 
nas plecami. Ten mecz pokazał jed-
nak, że trafi łem do ambitnego klubu, 
który nie pogodzi się z rolą chłopców 
do bicia – powiedział amerykański 
golkiper. Czy bramkarze Filip Šin-
delář i Daniel Dolejš powinni się bać 
o miejsce w podstawowym składzie? 
Naszym zdaniem tak. 

JANUSZ BITTMAR

O dwóch takich 
na dwóch biegunach

ŚWIETNY MECZ LEWAN-
DOWSKIEGO. Robert Lewan-
dowski był jedną z czołowych po-
staci wtorkowego starcia w Lidze 
Mistrzów pomiędzy Bayernem 
Monachium a Manchesterem City. 
Bawarczycy przegrali te zawody 
wprawdzie 2:3, ale reprezentant Pol-
ski strzelił gola i maczał palce przy 
bramce na 1:1. Grający w dziesiątkę 
piłkarze Bayernu zepsuli mecz dopie-
ro w końcówce, tracąc w ciągu pięciu 
minut dwie bramki. Pierwszą gwiazdą 
spotkania okrzyknięto zaś autora hat 
tricka, napastnika Manchesteru City, 
Sergio Aguerę. 

*   *   *
STOCH NIE WYSTĄPI W KUU-
SAMO. W zaplanowanych na jutro 
i sobotę kolejnych dwóch odsłonach 
Pucharu Świata w skokach narciar-
skich – w fi ńskim Kuusamo – w re-
prezentacji Polski zabraknie kontu-
zjowanego Kamila Stocha. Lidera 
biało-czerwonej ekipy zastąpi Stefan 
Hula – zadecydował o tym trener 
kadry, Łukasz Kruczek. W polskim 
zespole znaleźli się ponadto: Piotr 
Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, 
Jan Ziobro, Krzysztof Biegun i Alek-
sander Zniszczoł. Piotr Żyła spisał się 
na inaugurację sezonu, w niemieckim 
Klingenthal, najlepiej z Polaków. Sko-
czek z Wisły zajął w indywidualnym 
konkursie 14. miejsce, zwyciężył sen-
sacyjnie reprezentant RC, Roman 
Koudelka.  

*   *   *
NIESPŁACONY DŁUG. Jak poda-
je „X news”, Górnik Zabrze od dwóch 
lat nie spłacił całego długu wobec 
Rozwoju Katowice. Chodzi o około 
milion złotych z transferu Arkadiusza 
Milika do Bayeru Leverkusen.   

*   *   *
TURNIEJ CZTERECH SKOCZ-
NI W TVP. Jak podaje „Przegląd 
Sportowy”, fani skoków narciarskich 
obejrzą prestiżowy Turniej Czterech 
Skoczni na antenie TVP. Problemem 
była austriacka część imprezy. TVP 
długo nie miała praw do pokazania 
konkursów w Innsbrucku i Bischofs-
hofen i groziło, że austriacka część 
zawodów znajdzie się poza ramówką 
polskiej telewizji publicznej. Począw-
szy od sezonu 2016/2017 TVP straci 
jednak prawa do transmisji Pucharu 
Świata w skokach narciarskich, wy-
łącznymi prawami na pięć lat dyspo-
nować będzie wtedy stacja Eurosport. 
 (jb)

Rekordowy udział zanotowali orga-
nizatorzy 4. Górnosuskiego Turnieju 
Tenisa Stołowego, który odbył się w 
ubiegłą niedzielę w miejscowej hali 
sportowej. W turnieju wzięło udział 
aż 43 zawodników z różnych zakąt-
ków naszego regionu. 

– Wzrastająca z roku na rok popu-
laryzacja turnieju ma swoje uzasad-
nienie w kilku punktach. Górnosuska 
hala sportowa proponuje bardzo do-
bre warunki. Turniej przebiega spraw-
nie, bez przestojów, kategorie dosto-
sowane są do wieku i płci, zwycięzcy 
otrzymują wartościowe nagrody rze-
czowe, nie brakuje też drobnego po-
częstunku. A wszystko to odbywa się 
pod bacznym okiem kierownika i po-
mysłodawcy zawodów, Marka Kriša. 
Motywujący jest również  wzrastający 
udział młodzieży szkolnej, bowiem w 
tym roku przybyło ich 18 – czytamy 
w liście nadesłanym do naszej re-
dakcji. Zwycięzcą absolutnym został 
Petr Kastner z Hawierzowa. Sędzią 

głównym turnieju był zaś Bohdan 
Firla. – Organizator, MK PZKO w 
Suchej Górnej, dziękuje miejscowe-
mu urzędowi gminnemu za wsparcie 

fi nansowe imprezy, jak również za 
ulgowe wypożyczenie hali sportowej. 
Dziękuje również miejscowej szkole 
czeskiej za udostępnienie stołów do 

gry. Motywacją dla zainteresowanych 
niechaj będzie wiadomość, że 5. edy-
cja turnieju odbędzie się za rok – na-
pisali do nas organizatorzy.  (jb)

WYNIKI
Dziewczyny
1. Barbara Fierla (Cz. Cieszyn), 2. 
Karolina Żyla (Sucha Górna), 3. 
Anna Fierla (Cz. Cieszyn)
Chłopcy
1. Zdeněk Jáchym (Vlčovice), 2.  
Andrzej Wacławik (Mistrzowice), 3. 
Filip Kux (Sucha Górna)
Kobiety
1. Marcela Krauzovičová (Olbrach-
cice), 2. Janina Kufa (Sucha Górna), 
3. Barbara Toman (Sucha Górna)
Mężczyźni (1955-1966)
1. Stanisław Jastrzębski (Błędowice), 
2. Stanisław Monczka (Orłowa- Lu-
tynia), 3. Bohdan Firla (Sucha Górna)
Mężczyźni (1967-1973)
1. Marek Kriš (Sucha Górna), 2.  
Adam Molinek (Hawierzów), 3. Ri-
chard Petřivalský (Sucha Górna)
Mężczyźni (1975-2001)
1. Zdenek Jáchym (Vlčovice), 2. Petr 
Kastner (Hawierzów), 3. Radim 
Hyvnar (Vlčovice)

Brandon Maxwell zaliczył udany debiut w barwach Witkowic. Do pełni szczęścia zabrakło tylko zwycięstwa. 

4. Turniej Tenisa Stołowego w Suchej Górnej

TIPSPORT EKSTRALIGA

SLAVIA PRAGA 
TRZYNIEC  2:6

Tercje: 1:3, 0:2, 1:1. Bramki 
i asysty: 12. Poletín (Bednář, 
Vlasák), 45. Tomica (Veselý) – 
6. Hrňa (Klepiš, Roth), 8. Hrňa 
(Orsava, Klepiš), 11. Dravecký, 
23. Orsava (Doudera, Roth), 
30. Klepiš (Trončinský), 53. M. 
Růžička (Roth, Jašek). Trzy-
niec: Hrubec – Linhart, Roth, 
Trončinský, Nosek, Doude-
ra, Matyáš, Galvas – Orsava, 
Rákos, Hrňa – Adamský, Po-
lanský, Klepiš – Rufer, Žejdl, 
Dravecký – Matuš, Růžička, 
Jašek.

WITKOWICE 
SPARTA PRAGA  2:3 (k)

Tercje: 1:0, 1:2, 0:0 – 0:0. Bram-
ki i asysty: 17. Svačina (Roman), 
28. Huna (Malec, Zíb) – 30. 
Piskáček ( J. Hlinka, Barinka), 
40. J. Hlinka (Réway), decydu-
jący karny: Réway. Witkowi-
ce: Maxwell – Klok, Čerešňák, 
Malec, Zíb, L. Kovář, Stehlík, 
Pastor, Štencel – Olesz, Bur-
ger, T. Svoboda – Svačina, Ro-
man, Huna – Szturc, Húževka, 
Vandas – Kucsera, Kolouch, E. 
Němec.

Lokaty: 1. Trzyniec 51, 2. 
Litwinów 50, 3. Sparta Praga 
46,... 13. Zlin 25, 14. Witkowi-
ce 25 pkt. Jutro: Trzyniec – Zlin 
(17.00) i Ml. Bolesław – Witko-
wice (17.30). 
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Emocje i skupienie na starcie turnieju.
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