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Pismo
ukazuje się
we wtorki
i piątki

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomyślnej
realizacji Festiwalu PZKO 2019
Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC
GŁ-309

Biało-czerwony Festiwal
WYDARZENIE: Około 3000 osób bawiło się na Festiwalu PZKO. W sobotę w trzynieckiej Werk Arenie oraz na
terenach wokół niej dominowały dwa kolory – biały i czerwony. Wszyscy bawili się przy pięknej pogodzie – po
kilku dniach deszczów, chwilami ulewnych, nad Beskidami zaświeciło słońce.
Tomasz Wolﬀ

M

iesiące przygotowań, godziny spotkań, dziesiątki prób przyniosły efekt.
Sobotni Festiwal PZKO okazał się
strzałem w dziesiątkę. Zaskoczyło wszystko – program na głównej
scenie (połączone chóry i soliści
pod dyrekcją Aleksandry Zeman,
dziecięce zespoły taneczne, monumentalny program „Z biegiem Olzy”,
„Gimnaści”, Olga Bończyk, Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk”, Lake Malawi),
wydarzenia na małej scenie (finaliści XVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej, regionalne kapele ludowe, Ampli
Fire, Bartnicki, iBand) oraz stoiska
miejscowych kół PZKO, klubów kobiet, Gorolski Swobody oraz innych
polskich organizacji z całego regionu, gdzie można było dobrze zjeść,
napić się, kupić regionalne wyroby
oraz – co dla wielu osób stanowi
wartość samą w sobie – spotkać się
ze znajomymi.
– Festiwal PZKO od początku istnienia Związku organizowany jest,
byśmy mogli zaprezentować nasz
dorobek kulturalny, nasze przywiązanie do rodzimego folkloru oraz
kultury polskiej – mówiła Helena
Legowicz, prezes PZKO i zaprosiła
na scenę Barbarę Ćwioro, ambasador
RP w Pradze oraz Stanisława Folwarcznego, wicehetmana wojewódz-

• Potężna dawka emocji i muzyki, czyli
występ połączonych chórów.
Fot. TOMASZ WOLFF

twa morawsko-śląskiego. Pojawił się
także Jiří Vzientek, wiceminister
kultury RC. Prezes PZKO ubrana była
w czerwoną koszulkę, w białych barwach prezentował się natomiast Gabriel Kopeć z Zarządu Głównego. Do
Trzyńca przyjechali również m.in.
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul generalna RP w Ostrawie oraz
senator Andrzej Pająk. Nie zabrakło
przedstawicieli Kongresu Polaków
w RC z prezesem Mariuszem Wałachem na czele. Ten ostatni dał próbkę swoich umiejętności, grając na...
gajdach beskidzkich (pierwsza część
programu „Z biegiem Olzy”).
W nieco innej roli niż na co dzień
wystąpił także Andrzej Niedoba. W
przypadku wójta Mostów koło Jabłonkowa słowo „prymista” można

T W A R Z E

• Magdalena Toboła z Żukowa Górnego

rozumieć na dwa sposoby. Tak jakby
ze skrzypcami się urodził.
Ambasador Barbara Ćwioro przeczytała list od prezydenckiego ministra, Adama Kwiatkowskiego. – W
imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy oraz własnym
składam serdeczne pozdrowienia
wszystkim uczestnikom Festiwalu
PZKO. Cieszę się, że po raz kolejny
spotykają się państwo, żeby uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.
Dziękuję za waszą pracę, którą każdego dnia podejmujecie na rzecz
krzewienia polskiej kultury oraz tradycji. Zapewniam, że takie działania
są bliskie prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Powodem do satysfakcji
jest także zaangażowanie Związku w
życie lokalne poprzez reprezento-

F E S T I W A L U

• Marek Nalewajka ze Stonawy

wanie interesów naszych rodaków,
promowanie polskiej tradycji oraz
dbanie o przyjazne stosunki między
Rzeczpospolitą Polską a Republiką
Czeską – można było usłyszeć. Od
siebie dodała, że to jej debiut na Festiwalu PZKO. – Chciałam wyrazić
wdzięczność dla prezes Heleny Legowicz, że ten Festiwal zorganizowała
– mówiła ambasador. W odpowiedzi
prezes PZKO odparła, że nad przygotowaniem imprezy czuwał cały sztab
ludzi i to im należą się podziękowania.
Festiwal PZKO to największe święto polskości w regionie i – jak podkreślił wicehetman Stanisław Folwarczny – największy festiwal mniejszości
narodowej w Republice Czeskiej. Jak
zapewnił, władze województwa mo-

P Z K O

• Marian Heczko z Bukowca

rawsko-śląskiego mają świadomość,
jakie znaczenie ma polska mniejszość, jak ważna jest działalność
kulturalno-oświatowa kół PZKO oraz
Zarządu Głównego. – Bez tej działalności, bez Domów PZKO, chórów,
zespołów teatralnych, zespołów tanecznych życie w poszczególnych
gminach nie byłoby tak bogate, jak
jest dziś. Za to chciałbym w imieniu władz województwa morawskośląskiego podziękować. – Władze
wspierają działalność mniejszości
polskiej. Będzie tak dalej – zapewnił
wicehetman.
Pod wrażeniem Festiwalu był wiceminister Jiří Vzientek. – To dla
mnie zaszczyt reprezentować na waszym festiwalu Ministerstwo Kultury
RC. Cieszę się, że ten festiwal ma długoletnią tradycję, co już samo o sobie
świadczy o jego wysokiej jakości i o
tym, że organizatorzy potrafią stale
przyciągać nową widownię – mówił.
Dodajmy, że Festiwal PZKO wsparły finansowo Ministerstwo Kultury RC, Senat RP za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP za pośrednictwem Konsulatu
Generalnego RP w Ostrawie, Huta
Trzyniecka, Województwo Morawsko-Śląskie oraz samorządy miast i
gmin z regionu. Dużego wsparcia organizacyjnego i logistycznego udzielił samorząd Trzyńca.

Więcej na str. 4-6
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• Natalia i Ania Drong z Nawsia
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DZIŚ...

Danuta Chlup

maja 2019

danuta.chlup@glos.live

M

łodzi nie wiedzą, młodzi nie pamiętają, młodych to nie interesuje… Nieraz słyszymy utyskiwania na temat niewiedzy i ignorancji młodego pokolenia, które nie pamięta czasów, kiedy trzeba było
bronić Ojczyzny z orężem w ręku.
No cóż, trudno, by młodzi pamiętali wojnę, skoro nie pamiętają jej
także ich rodzice, a nawet dziadkowie. Ale pamiętać trzeba. Jak tym
tematem zainteresować kolejne pokolenia?
Manifestacje przy pomnikach, nacechowane patosem patriotyczne
przemowy? Nie, raczej nie tędy droga. Lepszym sposobem są ciekawe
filmy i książki. Powieści i literatura faktu o tematyce wojennej przeżywają dziś renesans. Książki te piszą często młodzi autorzy. Jako przykład mogą posłużyć „Dziewczęta z Auschwitz” Sylwii Winnik czy też
wydane zupełnie niedawno „Moje przyjaciółki z Ravensbrück” Magdy
Knedler. Obie pisarki to kobiety po trzydziestce…
Dobrym sposobem na zainteresowanie młodzieży wojenną przeszłością są także spotkania z kombatantami. Z takimi kombatantami,
którzy nawet w wieku 90 lat potrafią nawiązać żywy kontakt z młodzieżą, którzy opowiadają żywo, treściwie, w sposób przystępny. Takie
właśnie spotkanie odbyło się niedawno w Karwinie. Na zaproszenie
harcerzy przyjechał weteran Armii Krajowej. Świetnie się słuchało jego
całkowicie pozbawionej patosu i burzącej niejeden wojenny stereotyp
opowieści. W przerwie spytałam nastolatków (bez dyktafonu, na luzie),
czy ta opowieść ich zainteresowała. – Tak, ten pan ciekawie opowiadał!
– przekonywali niemal jednogłośnie. Wierzę, że mówili szczerze.
Nie wystarczy jednak jeden dobry prelegent. Do takich spotkań
trzeba dzieci przygotować. Kadra harcerska z Karwiny to właśnie robi
– spotkanie z krakowianinem nie było odosobnionym wydarzeniem,
już wcześniej drużyna nawiązała kontakty z kombatantami. Przekonało
mnie to, że właśnie harcerze mogą odwalić kawał dobrej roboty.


POGODA
wtorek

środa

dzień: 16 do 21 C
noc: 19 do 12 C
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 12 do 14 C
noc: 14 do 11 C
wiatr: 3-5 m/s

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

czwartek

dzień: 11 do 12 C
noc: 10 do 8 C
wiatr: 1-4 m/s

Imieniny obchodzą:
Augustyn, Jaromir, Just
Wschód słońca: 4.46
Zachód słońca: 20.38
Do końca roku: 217 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Raka Krwi
Europejski Dzień Sąsiada
Światowy Dzień
Hamburgera
Przysłowia:
„Kto się w maju urodzi,
dobrze mu się powodzi”
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Imieniny obchodzą:
Maria, Magdalena,
Urszula
Wschód słońca: 4.46
Zachód słońca: 20.39
Do końca roku: 216 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Działacza Kultury
Światowy Dzień Zdrowia
Układu Pokarmowego
Przysłowia:
„Gdy na Magdalenę
pogoda, to wygoda,
gdy zaś słota, to lichota”
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PIOTROWICE
ORŁOWA
OSTRAWA

ORŁOWA
Mieszkańcy, którzy starannie sortują odpady,
mogą pomóc schronisku
dla bezpańskich psów.
Władze miasta przekażą
instytucji pomoc ﬁnansową, której wysokość
będzie zależna od liczby
ton posegregowanych
tworzyw sztucznych. Akcja
trwa od marca do lipca.
W ub. roku w ramach tej
samej kampanii posortowano 60 ton odpadów.
Władze miasta przekazały
60 tys. koron Ogrodowi
Zoologicznemu w Ostrawie na pokrycie kosztów
opieki nad orłami.
(dc)
OSTRAWA
Na Uniwersytecie Ostrawskim odbywa się dzisiaj
pierwsza w historii konferencja „Serce i sport”.
Organizatorami są Szpital
Podlesie w Trzyńcu, Poliklinika AGEL oraz uniwersytet. Wpływ uprawiania
sportu na układ sercowo-naczyniowy należy
do tematów, które coraz
bardziej interesują kardio-

WĘDRYNIA

logów. Jednym z głównych organizatorów
imprezy jest Bogna
Jiravská-Godula, Polka
z Suchej Górnej.
(dc)
PIOTROWICE
W ramach Transgranicznego Klubu Filmowego w
Ośrodku Kultury można
dziś o godz. 19.00 obejrzeć, i to bezpłatnie, polski
ﬁlm wojenny „Miasto 44”.
Zostanie wyświetlona
oryginalna polska wersja,
z czeskimi napisami. „Miasto 44” w reżyserii Jana
Komasy opowiada historię
powstańczej miłości w
trawionej przez powstanie
Warszawie.
(dc)
WĘDRYNIA
Urząd Gminy, który mieści się obecnie w pobliżu

obu szkół podstawowych,
zostanie w ciągu najbliższych kilku lat przeniesiony do nowego budynku
w sąsiedztwie hotelu
„Vitality”. Budowa nowego obiektu gminnego
należy do najważniejszych
inwestycji bieżącej kadencji. O przeprowadzce
była mowa już wcześniej,
teraz nadszedł czas na
działanie. Sﬁnansowanie
tego przedsięwzięcia
będzie prawdopodobnie
spoczywało wyłącznie na
barkach gminy.
(sch)

POJUTRZE...

CYTAT NA DZIŚ

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

maja 2019

Polska Agencja Prasowa,
powołując się na amerykańską agencję kosmiczną

•••
Wraz z przyszłym łazikiem marsjańskim Mars 2020
na Czerwoną Planetę polecą także imiona wielu
osób, zapisane na specjalnym chipie. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 30 września 2019 r. Łazik
będzie ważył około tony i poszuka dawnego życia
mikrobiologicznego, zbada klimat i geologię

T W A R Z E

• Krzysztof Matusik z Karwiny

Imieniny obchodzą:
Ferdynand
Wschód słońca: 4.45
Zachód słońca: 20.40
Do końca roku: 215 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego
Światowy Dzień Soku
Przysłowia:
„W zimne maja ranki,
trudno spotkać kocanki”

F E S T I W A L U

• Helena Schneider z Bystrzycy

• Wiemy na pewno, że
na archiwalnym zdjęciu,
które znaleźliśmy w
naszym przebogatym
redakcyjnym archiwum,
Anna Górniakowa
wkłada do pieca kolejną porcję ciastek. Taki
podpis widnieje bowiem
na odwrocie zdjęcia. Ale
może ktoś z Czytelników
podpowie nam, gdzie i
w jakich okolicznościach
zostało zrobione to zdjęcie. Czekamy tradycyjnie
na listy elektroniczne
(info@glos.live). (wot)

P Z K O

• Jakub Lasota z Wędryni

Fot. WIESŁAW PRZECZEK
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Sikora nowym
dyrektorem
Polska podstawówka
w Bystrzycy będzie
miała nowego
dyrektora. 1
sierpnia obejmie
to stanowisko
nauczyciel Bogdan
Sikora. Decyzję
podjął Zarząd
Gminy na podstawie
ogłoszonego
konkursu.

W

konkursie
startowało troje pracowników
szkoły. Komisja na
pierwsze miejsce wysunęła Andreę
Opluštil. Zarząd Gminy zadecydował inaczej. – Po wielu analizach,
podczas których braliśmy także
pod uwagę, kogo wybrany kandydat zamierza mianować zastępcą
dyrektora, postanowiliśmy wybrać

alka o mandaty w Parlamencie Europejskim dobiegła końca. W niedzielę wyborcy 28 krajów
członkowskich ostatecznie zadecydowali o tym, kto przez najbliższych
pięć lat będzie reprezentować ich w
Brukseli. W piątek i sobotę wybory
europejskie odbywały się w RC, w
niedzielę głosowali Polacy.
W RC stawką było 21 mandatów. Podzieliło je między siebie
siedem ugrupowań politycznych.
Najwięcej, sześć mandatów zdobyła rządząca w kraju ANO (21,18
proc.), cztery mandaty uzyskała
opozycyjna ODS (14,54), po trzy Piraci (13,95) oraz koalicja Starostów
i TOP09 (11,65), po dwa SPD (9,14)
i KDU-ČSL (7,24), jeden mandat
KSČM (6,94). Kompletną porażkę
poniosła natomiast rządząca ČSSD,
która z wynikiem 3,95 proc. nie wyśle do Brukseli żadnego europosła.
Wyniki głosowania w województwie morawsko-śląskim różniły się
nieco od ogólnokrajowych. Również tutaj najlepiej uplasowały się

Z

akończyła się rekrutacja do
szkół średnich z polskim językiem nauczania w regionie. Już
teraz wiadomo, że w przyszłym
roku naukę w języku polskim będzie kontynuowało co najmniej
85 uczniów. Większość w Polskim
Gimnazjum im. J. Słowackiego w
Czeskim Cieszynie. – Po pierwszej
rundzie egzaminów wstępnych karty zapisu do naszej szkoły oddało
74 uczniów. Poza tym jedna osoba
zdawała egzaminy wstępne jeszcze
w drugiej rundzie – poinformowała
„Głos” zastępca dyrektora gimnazjum, Daniela Kulhanek.
Prócz tego 11 kart zapisu oddali

uczniowie klas 9. polskich szkół
podstawowych na Zaolziu do Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie. – Polska grupa uczniów
oprócz języka polskiego będzie
uczyła się po polsku m.in. ekonomii czy informatyki. Ile przedmiotów będzie wykładanych po
polsku, będzie też zależało od nowego systemu finansowania szkół.
Wszystko wskazuje jednak na to,
że pozwoli on na prowadzenie więcej zajęć w grupach. Dzięki temu
pierwszoklasiści mogliby np. uczyć
się matematyki po polsku – przybliżyła dyrektorka Akademii Handlowej, Krystyna Bonček.
(sch)

W OBIEKTYWIE...
Fot. „Zwrot”/ARC

na dyrektora kandydata z drugiego miejsca, Bogdana Sikorę – powiedział „Głosowi” wójt Roman
Wróbel. Za atuty nowego dyrektora uważa jego energię, doświadczenie, umiejętność współpracy z
gminą i innymi szkołami.
Sikora jest nauczycielem wychowania fizycznego i matematyki. Od
piętnastu lat pracuje w bystrzyckiej

co prawda ANO (26,06 proc.) i ODS
(12,47), SPD przeskoczyła jednak Piratów, a komuniści pokonali KDU-ČSL oraz STAN+TOP. Do przekroczenia 5-proc. progu wyborczego
zabrakło tutaj socjaldemokratom
zaledwie 0,22 proc. W powiatach
karwińskim oraz frydecko-misteckim uzyskali co prawda bardziej satysfakcjonujący wynik – odpowiednio 6,34 i 5,65 proc. W skali krajowej
nie miał jednak żadnego znaczenia.
Komentatorzy podsumowują wyniki wyborów europejskich w RC
z jednej strony jako zwycięstwo krajowej opozycji nad koalicją rządową
i ich sprzymierzeńcami, z drugiej
zaś strony jako porażkę ugrupowań proeuropejskich. Co innego w
Polsce, gdzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego potwierdziła
swoją pozycję rządząca partia Prawo
i Sprawiedliwość. Z wynikiem 46,01
proc. pokonała Koalicję Europejską,
na którą głosowało 37,87 Polaków.
Jako trzecia przekroczyła próg wyborczy Wiosna (6,02 proc.).
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• Magdalena Wania z Trzyńca
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Rekrutacja na
finiszu

szkole, wcześniej był nauczycielem
tańca w Domu Dzieci i Młodzieży.
Zapytany przez „Głos”, na co jako dyrektor położy nacisk, odpowiedział:
– Chciałbym, żeby dzieci były szczęśliwe i żeby lubiły chodzić do szkoły.
To jest chyba najtrudniejsze zadanie.
Zastępcą dyrektora będzie Renata Gill, dotychczasowa dyrektorka
PSP im. S. Hadyny.
(dc)

Europejskie karty rozdane
W

♩

• Mateusz Kujawa z Czeskiego Cieszyna

Wyniki wyborcze w RC i Polsce
różniły się jednak nie tylko pod
względem liczby podmiotów, które będą reprezentowały oba kraje w
Brukseli, ale także frekwencji wyborczej. W Polsce do urn poszło aż
43 proc. uprawnionych do głosowania, co do tej pory w tego typu wyborach nie miało miejsca nad Wisłą.
W RC wyborcy zachowali się bardziej
przewidywalnie. Frekwencja nie
przekroczyła tutaj 29 proc. Jeszcze
mniej zainteresowani byli wyborami
mieszkańcy województwa morawsko-śląskiego (23,76) oraz powiatu
karwińskiego (20,23). W całej UE
frekwencja wyborcza wyniosła natomiast aż 50,95 proc. i była najwyższa
od 20 lat. W sumie wybierano 751 europosłów z 28 państw członkowskich.
Śląsk Cieszyński będą reprezentowali w tym gremium Jerzy Buzek i Jan
Olbrycht z Koalicji Europejskiej. Po
czeskiej stronie europosłem najbliższym Zaolziu będzie ostrawianin,
Evžen Tošenovský z ODS.
(sch)

F E S T I W A L U

• Nina Jędrzejczykowa z Orłowej

• 11 jednostek straży pożarnej gasiło w poniedziałek rano pożar dachu hali
produkcyjnej w Czeskim Cieszynie, w której były montowane okna dachowe.
Dzięki szybkiej interwencji strażacy zdołali ochronić przed ogniem okoliczne
budynki. Informacja o pożarze dotarła do strażaków w poniedziałek o drugiej
w nocy. Przyczyny są obecnie badane. Straty oszacowano na co najmniej 1,5
miliona koron. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
(wik)
Fot. ARC Straży Pożarnej

Spotkanie
samorządowców
P

rzedstawiciele miast i gmin
obradowali w Ostrawie. Pod
koniec ub. tygodnia odbył się XVII
Sejm Związku Miast i Gmin RC.
Dyskutowano m.in. o zmianach
prawa budowlanego, ustawach
antykorupcyjnych, finansowaniu
opieki społecznej. W obradach
brało udział 500 delegatów oraz
zaproszeni goście, w tym ministrowie. W piątek przyjechał na
sejm także prezydent Miloš Zeman.

P Z K O

• Renata Ćmiel z Karpętnej

Gorącym tematem były brakujące fundusze na opiekę społeczną.
Gminom, które mają ją zapewniać,
brakuje dwóch miliardów. koron.
Wiele emocji budził także projekt
zmiany ustawy o prawie budowlanym i pomysł utworzenia Najwyższego Urzędu Budowlanego.
Sejm jest najwyższym organem
Związku Miast i Gmin. Zwoływany jest co dwa lata. Przewodniczącym wybrano ponownie Františka
Lukla.
(dc)
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• Ola Sládek z Nawsia
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Medale dla zasłużonych

Występ za występem

W piątek po południu w trzynieckim magistracie zabrzmiała pieśń „Góralu czy ci nie żal”. Věra Palkovská, prezydent
Trzyńca, wręczyła siedmiu osobom Medale Pamiątkowe Miasta Trzyńca. W trakcie okolicznościowej uroczystości
ambasador RP w Pradze Barbara Ćwioro uhonorowała zaś dwudziestu działaczy Polskiego Związku KulturalnoOświatowego Odznakami „Zasłużony dla kultury Polskiej”, a dwie osoby Medalami „Pro Patria”.

Festiwal został w sobotę otwarty w Werk Arenie w wielkim stylu – połączone chóry z Zaolzia pod dyr. dr Aleksandry
Zeman z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odśpiewały hymny czeski i polski oraz „Gaude Mater Polonia”.

Imponujący program

Witold Kożdoń

C

hcę podziękować za państwa
zaangażowanie i waszą codzienną pracę. Posiadacie
ogromną wiedzę i doświadczenie, a
wasz wkład w rozwój relacji polsko-czeskich jest niezaprzeczalny. I potwierdzeniem tego faktu są właśnie
te odznaczenia. Życzę wam dużo
zdrowia i siły – mówiła ambasador
RP Barbara Ćwioro, przypominając
jednocześnie, że to pierwsza taka
uroczystość na Zaolziu, w której
bierze udział, odkąd rozpoczęła misję dyplomatyczną w Pradze.
W piątkowej uroczystości obok
samorządowców i rodzin laureatów wzięły także udział m.in.
konsul generalna RP w Ostrawie
Izabella
Wołłejko-Chwastowicz
oraz prezes PZKO Helena Legowicz. Wydarzenie rozpoczęło się
od odegrania hymnów czeskiego
i polskiego. Dla zebranych zaśpiewała też Julia Macura, uczennica
Polskiej Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Przeczka i laureatka Festiwalu Piosenki Dziecięcej, a w
imieniu odznaczonych podziękowała Anna Piszkiewicz. – Dla nas to
bardzo ważny moment. Niektórzy
z nas pracują społecznie na rzecz
polskości od ponad 50 lat, dlatego jesteśmy wzruszeni, że Polska
o nas pamięta i widzi, co robimy.
Jeszcze raz w imieniu nas wszystkich bardzo dziękuję – podkreśliła
Anna Piszkiewicz.
W okolicznościowym wystąpieniu prezydent Trzyńca, Věra Palkovská, przypomniała z kolei, że sala
Urzędu Miejskiego, w której zorganizowano uroczystość, była świadkiem wielu ważnych momentów
w historii miasta pod Jaworowym.
– To m.in. tutaj została podpisana
umowa partnerska między Trzyńcem i Bielskiem-Białą i myślę, że
dzisiejsze wydarzenie także dołączy do ważnych chwil, jakie miały
tutaj miejsce – mówiła.
Věra Palkovská w telegraficznym
skrócie przedstawiła też gościom
Trzyniec, krótko mówiąc o jego
historii oraz współczesnych atutach. – Trzyniec to małe miasto, ale
mamy utalentowanych mieszkańców i spore osiągnięcia. W czym

• Podczas piątkowej uroczystości nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
tkwi siła Trzyńca i całego regionu?
W partnerskiej współpracy między
grupami narodowościowymi i wyznaniowymi czy miastem a hutą.
Za naszym sukcesem stoi odwaga
połączona z odpowiedzialnością i
twardą pracą. A wy jesteście tymi,
którzy pomagają, by te piękne tradycje dalej żyły – mówiła do nagrodzonych Medalem Pamiątkowym
Miasta Trzyńca Věra Palkovská.
Jego laureatami zostali: Renata Szkucik, prezes MK PZKO w
Lesznej Dolnej, Dawid Szkandera,
prezes MK PZKO w Końskiej-Osówkach, Marek Grycz, kierownik
Zespołu Tanecznego „Oldrzychowice”, Stanisław Zientek, były długoletni prezes MK PZKO w Starym
Mieście, Barbara Ćwioro, ambasador RP w Pradze, Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul generalna
RP w Ostrawie oraz Helena Legowicz, prezes PZKO.

T W A R Z E

• Agata Bartnicka z Lesznej Dolnej

Szymon Brandys, Witold Kożdoń

• Artur Bielesz z Nawsia

•••

Niektórzy z nas pracują społecznie na rzecz
polskości od ponad 50 lat, dlatego jesteśmy
wzruszeni, że Polska o nas pamięta i widzi,
co robimy. Jeszcze raz w imieniu nas
wszystkich bardzo dziękuję
Anna Piszkiewicz
Z kolei odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznawaną przez ministra kultury
i dziedzictwa narodowego RP „w
uznaniu zasług za promowanie
kultury polskiej za granicą”, zostali uhonorowani: Halina Branna, Natalia Branny, Władysława

F E S T I W A L U

Byrtus, Alena Grycz, Jan Kaleta,
Eugenia Kaňa, Tadeusz Konieczny, Wanda Kufa, Jarosław Miczek,
Wanda Miech, Bolesław Mrózek,
Aurelia Pilecka, Anna Piszkiewicz,
Leszek Richter, Edward Rychlik,
Anna Rzyman, Joanna Szpyrc, Karol Toboła, Antoni Tomanek, Oton

P Z K O

• Ola Jachnicka z Jabłonkowa

Wania. Dodatkowo Medale „Pro
Patria”, przyznawane przez szefa
polskiego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymali Stefania Piszczek i
Stanisław Kołek.
Dzień później, w trakcie przedpołudniowego uroczystego ekumenicznego nabożeństwa poprzedzającego tegoroczny Festiwal PZKO,
nieżyjący od 2016 r. pastor Bogusław Kokotek został mianowany
in memoriam honorowym obywatelem Trzyńca. Akt zawierający
uchwałę Rady Miejskiej wręczyła
żonie pastora Annie prezydent
Trzyńca Věra Palkovská. Zmarły
pastor został uhonorowany przede
wszystkim za znaczący wkład w
harmonijne współżycie mieszkańców różnych narodowości i wyznań
na Zaolziu. Nabożeństwo uświetnił
zaś śpiewem Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik”.


Prawie 300 śpiewaków ubranych
w białe i czerwone koszulki z festiwalowym logo stworzyło na trybunach żywą polską flagę. Ponadto
publiczność mogła wysłuchać prawykonań dwóch utworów specjalnie zaaranżowanych na potrzeby
imprezy przez dr. Karola Pykę z
UŚ w Katowicach – „Dzień dobry,
biały ptaku” z udziałem solistów:
Władysława Czepca i dzieci z PSP
w Bystrzycy (Anita Bielan i Daniel
Wojnar z chóru „Crescendo”) oraz
„Biało-czerwony kraj” z solistami:
Aleksandrą Morcinek i Filipem
Kaszturą (z Chóru Opery Narodowej w Ostrawie). Akompaniowała
Joanna Lipowczan-Stawarz z PSM
w Cieszynie. – Wybrałam utwory,
które powinny wyrażać uczucia i
myśli Polaków z Zaolzia. Bardzo
się cieszyłam, że mogę dyrygować
takimi wspaniałymi chórzystami,
którzy naprawdę kochają śpiew.
Dziękuję za zaufanie zarządowi
oraz wszystkim dyrygentom i chórzystom za zaangażowanie. To było
bardzo jednoczące nas wszystkich
– powiedziała „Głosowi” dr Zeman.
Następnie zaprezentowały się
dziecięce zespoły taneczne: „Rytmika”, „Małe Oldrzychowice”,
„Dziecka ze Stonawy”, „Łączka” i
„Antidotum” – w sumie aż 125 młodych artystów, których tańce zauroczyły publiczność.
Mocnym punktem popołudniowego programu były występy zespołów folklorystycznych z Zaolzia w programie „Z biegiem Olzy”.
75-minutowe imponujące widowisko prezentujące kulturę taneczną
od Beskidów przez Cieszyn, aż po
regiony górnicze zostało stworzone
przez Danutę i Michała Milerskich,
Barbarą i Jána Mračnów oraz Romana Kulhanka, a jego premiera miała
miejsce w 2016 roku podczas koncertu świątecznego w Trzyńcu. Na
scenie w Werk Arenie zaprezentowało się 174 tancerzy z zespołów „Zaolzie”, „Bystrzyca”, „Oldrzychowice”,
„Olza”, „Suszanie” i „Błędowice”.
– Było kilka małych zmian, zabrakło
zespołu „Górole”, początkową część
tańczył więc zespół „Bystrzyca”. Generalnie powtórzyliśmy ten program
w całości i cieszymy się, bo widzowie
byli zadowoleni. To naprawdę dobry
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• Olga Bończyk w trakcie występu.
pomysł na promocję naszego regionu – wyjaśniał Kulhanek.
Równolegle na scenie plenerowej
od godz. 14.00 prezentowali się finaliści tegorocznego XVI Festiwalu
Piosenki Dziecięcej, a po ich występach nasza redakcja oraz „Zwrot”
zaprosiły festiwalowiczów do konkursu wiedzy o życiu dziennikarzy
obu pism. Na pytania zadawane
przez red. nacz. Tomasza Wolffa i
Szymona Brandysa oraz red. nacz.
„Zwrotu” Halinę Szczotkę odpowiadała siódemka śmiałków. Choć
nie było łatwo, to najwięcej prawidłowych odpowiedzi udzieliły najmłodsze uczestniczki – Sara Krężelok i Julia Macura – które wygrały
roczną prenumeratę zaolziańskich
gazet, a także koszulki i torby płócienne „Głosu”. Gratulujemy!

Brawa dla »Śląska«,
tort dla Lake Malawi

Największą gwiazdą wieczornej
części Festiwalu PZKO był trzyniecki zespół Lake Malawi, który

• Andrzej Malec z Ustronia

zaledwie tydzień wcześniej reprezentował w Tel Awiwie Republikę
Czeską na tegorocznym konkursie
Eurowizji. – Nasi muzycy zdobyli
jedenaste miejsce, co uważam za
ich wielki sukces. Frontmanem zespołu jest zaś „synek stela” – Albert
Černý, absolwent Polskiej Szkoły
Podstawowej – przypomniała, zapowiedając występ Lake Malawi,
prowadząca koncert Izabela Kapias.
– To bardzo miłe, że pierwszy
koncert po Eurowizji mogę zagrać u
siebie w domu, w trzynieckiej Werk
Arenie – stwierdził, witając się z
publicznością, Albert Černý. Prezydent Trzyńca, Věra Palkovská,
niespodziewanie zaś nagrodziła
muzyków okolicznościowym tortem. – Przygotowaliśmy ten mały
prezent, ponieważ Lake Malawi są
świetni, są nasi i wspaniale spisali
się na Eurowizji – podkreślała.
Występ Lake Malawi nie był
jednak jedyną atrakcją sobotniego wieczoru. Popołudniowo-wie-

czorny blok artystyczny Festiwalu
PZKO rozpoczął się od akrobatycznych popisów wędryńskich „Gimnastów”. Po nich na scenie Werk
Areny pojawiła się znana polska
aktorka telewizyjna i teatralna,
Olga Bończyk. – Być może kojarzą ją państwo z takich seriali jak
„Na dobre i na złe”, „Prawo Agaty,
„Barwy szczęścia” czy „Ojciec Mateusz”. Wokalistka, która za chwilę
się nam przedstawi, koncertowała
też z zespołem Spirituals Singers
Band oraz czołowymi polskimi jazzmanami, a dzisiaj zaśpiewa na
Festiwalu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Przywitajmy Olgę Bończyk – apelowała prowadząca koncert Iza Kapias.
Uznana artystka przyznała zaś, że
nieczęsto koncertuje w tak dużych
obiektach jak Werk Arena. – Rzadko grywam koncerty, gdy nie widzę
twarzy publiczności. Mam jednak
nadzieję, że mimo wszystko uda
mi się nawiązać z państwem muzyczny kontakt, bo liczę na współ-

pracę. Mam nadzieję, że uda mi się
wciągnąć was do wspólnej zabawy i
pośpiewamy sobie razem. Obiecuję
bowiem, że będę śpiewała piosenki, które – wierzę w to – doskonale
państwo znają – mówiła, witając się
z zaolziańską publicznością.
W trakcie ponadgodzinnego występu Olga Bończyk rzeczywiście
zaśpiewała wiele ponadczasowych,
polskich szlagierów. Po niej na
scenę wkroczyli tancerze Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”, a widownia
Werk Areny zapełniła się niemal
do ostatniego miejsca. Publiczność
przywitała artystów gromkimi brawami. – Szanowni państwo, jak
wiecie, w tym roku obchodzimy
setną rocznicę urodzin Stanisława
Hadyny. Zespół „Śląsk” powstał z
jego inicjatywy w 1953 roku, a zdradzę państwu, że dziś zaśpiewa u
nas również „dziołcha stela”. Moja
imienniczka, Izabela Drong, zaprezentuje się państwu jako solistka
„Śląska”. Zapraszam do koncertu –
mówiła Izabela Kapias.


Kulturalny i kulinarny show
Festiwal PZKO był również wielkim wydarzeniem kulinarnym. – Mamy dziś 17 stoisk gastronomicznych, a przy ich obsłudze pracuje około 300 ludzi. Wszystko przebiega tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Do tego pogoda dopisała, więc
myślę, że ludziom się chyba podoba – mówił wiceprezes PZKO, Piotr Chroboczek.
Rzeczywiście w trakcie Festiwalu miodula lała się strumieniami, a goście mogli skosztować wielu regionalnych dań. Na
stoiskach oferowano m.in. kołacze, gofry, placki, bigos, ﬂaczki, kapuśnicę, steki czy kiełbasę z grilla. – My przygotowałyśmy placuchy z blachy i gulasz z sarnioka. Z sarnioka pochodzącego oczywiście z karpęckich lasów – żartowały panie
ze stoiska Miejscowego Koła PZKO w Karpętnej. – Gulaszu miałyśmy ponad sto porcji i sprzedaje się on bardzo dobrze. Wprawdzie teraz wszyscy oglądają zespół „Śląsk”, po jego koncercie na pewno jednak wrócą i ustawi się wówczas
kolejka. My zaś będziemy miały mnóstwo pracy do późnego wieczora – mówiły.
Przez cały dzień w holu Werk Areny swe stoiska prowadzili twórcy-rękodzielnicy skupieni w Stowarzyszeniu Marek Regionalnych „Gorolsko Swoboda”. – „Gorolska Swoboda” jest już rozpoznawalną marką. Ludzie znają nasze stoiska, więc
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
często pytają, co mamy nowego – mówił Tadeusz Szkucik z Lesznej Dolnej, dodając, że na Festiwalu PZKO zaprezentowało się 19 twórców. – Tego typu imprezy stwarzają nam możliwość promocji, ale przede wszystkim są okazją do rozmów i towarzyskich spotkań. A jeśli przy tym uda się
coś sprzedać, to jeszcze lepiej. Dziś mieliśmy trochę interesu, więc z naszej strony Festiwal wypadł bardzo fajnie – przekonywał Tadeusz Szkucik. (wik)

T W A R Z E

• Teresa Szkandera z Orłowej-Lutyni

• Prezydent Trzyńca przygotowała dla
muzyków Lake Malawi słodką niespodziankę. Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ

F E S T I W A L U

• Barbara Polok z Trzyńca-Osiedla

P Z K O

• Janusz Heczko z Nawsia
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• Marek Gomolka z Bystrzycy
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POLSKI BIZNES (29)

»Drzewiónki« współtworzą krajobraz
Historia ﬁrmy budowlanej Zbigniewa Worka zaczęła się pisać w 1991 roku. Worek zrezygnował wtedy z pracy
w Hucie Trzynieckiej i wyjechał za granicę, żeby zbierać doświadczenia w zakresie budownictwa. Kiedy wrócił,
założył w Gródku własny interes, które działa z powodzeniem już przeszło dwadzieścia lat.
Beata Schönwald

Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI (7), TOMASZ WOLFF (1)

L

ata 1998-2000 sprzyjały budownictwu.
Rozpoczęła się nowa era budowania
domów jednorodzinnych. Wtedy pojawiły się nasze pierwsze realizacje, bo to od
nich zaczynaliśmy. Dopiero później zajęliśmy się również opracowaniem projektów –
wspomina przedsiębiorca. W pierwszych latach budował głównie domy dla znajomych,
a biznes prowadził z domu. Dopiero później
kupił stary dom obok głównej drogi. Wyremontował go na sklep z artykułami budowlanymi, a zabudowania gospodarskie przeznaczył na biura. – Sklep powstał w odpowiedzi
na zapotrzebowanie klientów. Obecnie prowadzi go mój syn, a ja zajmuję się budownictwem – wyjaśnia pan Zbigniew.

Realizacja za realizacją...
Na to, aby wymienić wszystkie obiekty, które od momentu założenia firmy wybudował,
wyremontował, docieplił i zmodernizował,
nie starczyłoby miejsca w gazecie. Dlatego
wspomina tylko kilka ciekawszych realizacji,
takich jak studia barrandowskie w Pradze,
ośrodek golfowy w Ropicy, remont pałacyku
w cieszyńskich Błogocicach czy „Grunt” Tadka Farnego w Cierlicku. – Najwyżej położony dom jednorodzinny wybudowaliśmy na
Łączce na wysokości 820 metrów nad poziomem morza Natomiast najwyżej przeprowadzany przez nas remont dotyczył restauracji
przy górnej stacji kolejki linowej w ośrodku
narciarskim Wielka Racza na Słowacji – przybliża budowlaniec, po czym dodaje; – Lubię
nowe wyzwania. Obecnie mam np. na stole
projekt domu, który z wyjątkiem frontonu
będzie cały ukryty w ziemi. Wczoraj z kolei
mieliśmy klientów, którzy chcą wybudować
dom ze specjalnych pustaków, których nie
tynkuje się ani od środka ani z zewnątrz. Fascynujący był też remont domu Piłsudskiego
w Jabłonkowie, którego wszystkie elementy
ozdobne były pokryte warstwą tynku. Dopiero na podstawie starych fotografii przywróciliśmy mu jego pierwotny wygląd. Ręcznie
wykonaliśmy wszelkie ornamenty – mówi
mój rozmówca.
Firma budowlana Zbigniewa Worka znana
jest praktycznie na całym Zaolziu, a od Czeskiego Cieszyna w kierunku Mostów, Łomnej
i Bukowca nie ma chyba miejscowości, gdzie
nie zostawiłaby po sobie trwałego śladu.
– Nawet w okresie kryzysu gospodarczego
w 2008 roku nie brakowało nam zamówień.
Obecnie jest ich jeszcze więcej i zdarza się, że

T W A R Z E

• Tadeusz Farny z Wędryni

F E S T I W A L U

• Tomasz Jopek z Łomnej Dolnej

P Z K O

• Marian Mazur z Milikowa
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Nawet w okresie kryzysu
gospodarczego w 2008 roku
nie brakowało nam zamówień.
Obecnie jest ich jeszcze więcej
i zdarza się, że nie potrafimy

Drewno w modzie

wszystkich zrealizować, choć

Mniej więcej od pięciu lat przedsiębiorstwo
Worka specjalizuje się w budowie domków
drewnianych. Na razie jako jedyna firma
na lokalnym rynku. Budulec przygotowuje
sama na miarę. Każdy element wymaga bowiem niesamowitej dokładności i precyzji, a
sama „drzewiónka” specjalnych rozwiązań w
zakresie przepisów bezpieczeństwa. – „Drzewiónki” zawsze współtworzyły beskidzki
krajobraz i uważam, że powinno tak zostać
– przekonuje pan Zbigniew. Obecnie jedną
wykańcza w Nydku, inna jest w planie jeszcze w tym roku w Piosecznej. – To są bardzo
pracochłonne realizacje, jak zresztą każda
budowa. Czasem wydaje mi się, że jestem już
tym wszystkim zmęczony. Kiedy jednak tu
i tam mijam po drodze „moje” domy, czuję
dużą satysfakcję. Wtedy przekonuję się, że
było warto, że ta praca ma sens i wciąż jeszcze bardzo mnie cieszy – podsumowuje budowniczy z Gródku.


generalnie nie lubię odmawiać
żadnej pracy
nie potrafimy wszystkich zrealizować, choć
generalnie nie lubię odmawiać żadnej pracy – podkreśla Zbigniew Worek. Firmom budowlanym doskwiera natomiast inny rodzaj
kryzysu, a mianowicie w zakresie materiałów
budowlanych. – Ten problem trwa od dwóch
lat, bo wszędzie bardzo dużo się buduje. To
trzeba mieć na uwadze i zamawiać budulec z
dużym wyprzedzeniem. Już teraz mamy np.
złożone zamówienia na materiały budowlane, które będziemy potrzebowali dopiero
jesienią. Druga sprawa to brak fachowców i
ogólnie ludzi do pracy. Aby zaradzić temu,
zatrudniamy pracowników nie tylko z Czech,

T W A R Z E

• Beata Czyż z Wędryni

• Claudia Janik z Jabłonkowa

ale także z Polski i Słowacji – mówi przedsiębiorca.

F E S T I W A L U

• Wiesław Wania z Trzyńca-Osówek

P Z K O

• Stanisław Samek z Wędryni

• Zbigniew Worek na budowie „drzewiónki”.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Kwestionariusz ﬁrmowy
Rok założenia: 1998
Branża: budowlana
Liczba pracowników: 22
Kontakt:
Zbyhněv Worek s.r.o.,
Gródek 80

Tel. 731 505 840
E-mail: stavebniny@worek.cz
www.worek.cz
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• Zosia Jopek z Łomnej Dolnej
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W Fortuna Lidze świętują piłkarze Slavii, ale to jeszcze nie
koniec pierwszoligowych emocji.
Dziś drużyna Karwiny podejmuje
w pierwszym spotkaniu barażowym drugoligową Jihlawę.
W sobotę zaś Banik Ostrawa
zmierzy się z Mladą Bolesławią, a
stawką tego meczu będzie udział
w eliminacjach Ligi Europy.
Najważniejszy mecz sezonu dla
Karwiny rozpoczyna się o godz.
18.00. Podopieczni trenera Františka Straki przystępują do baraży
z pozycji przedostatniego klubu
tabeli, Jihlawa w roli wicelidera
FNL. Zwycięzca dwumeczu wywalczy prawo gry w Fortuna Lidze 2019/2020. – Jesteśmy przygotowani do walki o wszystko
– zadeklarował trener Karwiny, F.
Straka, który w weekend oszczędzał kluczowych zawodników
na boisku Slovácka. W ostatniej
kolejce sezonu karwiniacy z masą
młodych piłkarzy przegrali w
Uherskim Hradziszczu 0:2. Dziś
na murawie pojawi się zupełnie
inna drużyna MFK. Doświadczenie może być kluczem do sukcesu
w barażach, w których oprócz
Karwiny i Jihlawy zaprezentują
się również FK Przybram i Brno.
W Ostrawie szykują się powoli
do walki o Ligę Europy. Zadecydował o tym zremisowany 1:1
wyjazdowy mecz z Pilznem. Banik rozgrywki Fortuna Ligi zakończył na piątym miejscu.
(jb)

Usain Bolt,

ośmiokrotny mistrz olimpijski w sprincie

Banik ze srebrnym medalem

Walczyli dla królowej sportu

To nie tak miało być. Albo przynajmniej nie tak wyobrażali sobie piłkarze ręczni Banika
rozstrzygnięcia ﬁnałowej serii ekstraligi z Pilznem, w której zaprzepaścili meczbola, zaś dwie
ostatnie konfrontacje przegrali w karnych. Srebro jest jednak jak wino. Najlepiej smakuje po
latach.

Na stadionie lekkoatletycznym w Trzyńcu walczono w piątek o medale Igrzysk Lekkoatletycznych Polskich Szkół
Podstawowych na Zaolziu. Organizatorem tegorocznych zawodów była PSP w Karwinie.

Janusz Bittmar

S

zczypiorniści Pilzna w ubiegłą środę uciekli grabarzowi
spod łopaty, wyrównując na
parkiecie Karwiny stan finałowej
rywalizacji na 2:2. W decydującym
meczu, u siebie, sięgnęli po złoty
medal, pokonując drużynę znad
Olzy ponownie w rzutach karnych.
Paradoksalnie jedynym pechowym egzekutorem rzutu karnego
był najbardziej doświadczony zawodnik w ekipie Banika, Michal
Brůna. Potwierdziło się, że nie tylko gwiazdy futbolu lubią pudłować
z karnego w decydujących momentach sezonu.
Gorąco zrobiło się na parkiecie
Pilzna od pierwszych minut niedzielnego spotkania. Banik rozpoczął zawody w dobrym stylu,
schodząc do szatni z przewagą
trzech bramek. Na wstępie drugiej
połowy goście dołączyli szybko
kolejne dwie bramki, by następnie

stracić
kontuzjowanego
obrotowego Chudobę i
koncepcję na spokojną grę
bez błędów technicznych.
Drużyna Pilzna „złapała
za łopatę”, odrobiła straty,
a w karnych nawiązała do
festiwalu strzeleckiego z
środowego meczu w Karwinie.
– Zabrzmi to banalnie,
ale zabrakło nam zimnej
krwi. Końcówka należała do Pilzna i gratuluję tej
drużynie zwycięstwa –
stwierdził szkoleniowiec
Karwiny, Marek Michali• Drużyna Banika wicemistrzem ekstraligi.
Fot. ZDENĚK VAIZ
sko. Pozytywną wiadomością dla kibiców Banika
są słowa kluczowych zawodników
– Michala Brůny i Nemanji Marja5. FINAŁ EKSTRALIGI PIŁKI RĘCZNEJ
novica – o chęci kontynuowania
swojej kariery w barwach karwińskiej drużyny. – W przyszłym sezoDo przerwy: 11:14. Karwina: Marjanović, Mokroš – Brůna 3/1, Monczka 9/4,
nie będziemy znów mocni. Przed
Piątek 1/1, Noworyta, Plaček 1, Chudoba, Jan Užek 3, Solák 3, Mucha, Nantl,
nami odpoczynek, a potem ciężka
Zbránek 7/1, Nedoma 1, Chosik 2, Jiří Užek. Stan serii: 3:2.
harówka – dodał Michalisko.


PILZNO – KARWINA 32:30

Weekendowy serwis piłkarski
FNL

TRZYNIEC – CZ.
BUDZIEJOWICE 2:3

Do przerwy: 0:2. Bramki: 82. Arroyo,
87. Gáč – 17. Řezáč, 26. Ledecký, 64.
Martan. Trzyniec: Adamuška – Ilko,
Gáč, Kušnír, Janoščín – Vaněk, Samiec – Omasta (55. Hapal), Weber
(46. Arroyo), Janošík – Dedič (74.
Nieslanik).
W Trzyńcu odetchnęli z ulgą.
Sezon, w którym nie wszystko
układało się zgodnie z oczekiwaniami, piłkarze spod Jaworowego
zakończyli na dziesiątym miejscu.
Plusem tej drużyny jest bez dwóch
zdań szkoleniowiec Tomasz Jakus,
który wyprowadził klub z impasu.

Lokaty: 1. Cz. Budziejowice 72
(awans), 2. Jihlawa 58 (baraże), 3.
Brno 57 (baraże),… 10. Trzyniec 36
pkt.

DYWIZJA

WSECIN –
BOGUMIN 2:3

Do przerwy: 2:1. Bramki: 11. Bublák, 43. Hořelica – 10. i 65. Padých,
61. Palej. CZK: 64. Matůš (W). Bogumin: Švrčina – Cieslawski (46.
Švancer), Moskal (46. L. Poštulka),
Košťál, Ferenc – F. Hanus, Palej,
M. Hanus – Padých, Latocha (73.
Lišaník), Halaška.
Boguminiacy sięgnęli po kom-

T W A R Z E

• Roman Jakubek z Trzyńca/Koniakowa

9

Bardzo dobrze się bawię za każdym
razem, gdy tylko znajdę się na bieżni

S P ORT
Mecz o wszystko
numer 1

♩

plet punktów w trzecim meczu z
rzędu! Gwiazdą spotkania został
Jakub Padých, który wystrzelił gościom zwycięstwo w 65. minucie z
„jedenastki” po faulu na Latochę.
Ekipa Martina Špički rozkręcała
się w „hokejowym mieście” ślamazarnie, końcówka była jednak jak
z bajki. – Zwycięstwo mogło być
znacznie wyższe, ale teraz to już
nie ma znaczenia. Ważne, że wygraliśmy – stwierdził Patrik Poštulka, asystent trenera FK Bospor Bogumin.

HFK OŁOMUNIEC –
DZIEĆMOROWICE
3:2

F E S T I W A L U

• Aneta Chalupa z Trzyńca

• Adam Troszok z Lesznej Dolnej

N

ajważniejsza wiadomość
dla uczestników piątkowej
zabawy brzmiała: chmury z deszczem przesunęły się na
wschód, na Słowację. W zawodach
wystartowało 25 szkół z całego naszego regionu, od Lutyni Dolnej po
Mosty koło Jabłonkowa. – W sumie
troszczymy się dziś o 375 młodych
lekkoatletów – zdradził nam Tomasz Śmiłowski, dyrektor karwińskiej placówki. – Tak duża impreza
zobowiązuje, a więc wszystko musi
być pozapinane na przysłowiowy
ostatni guzik. Chciałbym podziękować rodzicom, nauczycielom,
sponsorom, a także członkom trzynieckiego klubu lekkoatletycznego
– powiedział nam Śmiłowski.
Na starcie pojawili się zarówno
wyczynowi lekkoatleci, jak też dzieci, które sport uprawiają we własnym zakresie, tak dla zwykłej frajdy z ruchu na świeżym powietrzu.
Rekordy padły w wielu sektorach,
m.in. w skoku wzwyż. W kategorii
dziewczyn rewelacyjnie spisała się

IA KLASA – gr. B

Do przerwy: 1:0. Bramki: 38. Cikryt,
57. Kotůlek, 79. Buček – 51. Puchel,
75. L. Ligocký. Dziećmorowice:
Stach – O. Macko, Uher, Hrtánek,
J. Ligocký (63. L. Ligocký) – Nitka,
Puchel, Mičola, M. Macko, Regec –
Řapek.
Nękana kontuzjami drużyna
Dziećmorowic przegrała w Ołomuńcu. Z powodu braków kadrowych od pierwszych minut zmuszony był zagrać ponad 40-letni
Jiří Ligocký, na ławce został zaś
snajper Michal Tomáš. – Remis był
w naszym zasięgu. Niestety tracimy gole z niczego – ocenił spotkanie trener Dziećmorowic, Josef
Jadrný.
Lokaty: 1. Slavičín 56, 2. Frydlant 52, N. Jiczyn 48,… 8. Bo-

P Z K O

Janusz Bittmar

gumin 43, 10. Hawierzów 34, 12.
Dziećmorowice 32 pkt. Mecz Ujście – Hawierzów przełożono na
inny termin (powód – zalane boisko).

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

L. Piotrowice – Frensztat 2:1 (Gatnar, Sikora – Klimpar), Cz. Cieszyn – Karniów 1:0 (Sostřonek),
Haj – Datynie Dolne 1:2 (Konvička
– Baláž, Kučera), Bilowec – Bruszperk 2:3, Czeladna – Polanka
0:2, Szonów – Hlubina 1:3, P. Polom – Oldrzyszów 2:0. Lokaty:
1. Frensztat 64, 2. Polanka 62, 3.
Břídličná 49,… 7. Piotrowice 43, 8.
Cz. Cieszyn 43, 14. Datynie Dolne
24 pkt.

Bystrzyca – Libhošť 3:0 (Kisza, Liberda, Zoubek), Śmiłowice – Stonawa 3:1 (Samek, Opluštil, Míra
– Zoller), Slavia Orłowa – Dobratice 4:1 (dla gosp.: Jatagandzidis
3, Nowinski), Olbrachcice – St.
Miasto 1:4 (dla gosp.: Klus), Wracimów – Jabłonków 2:0, Jistebnik
– Dobra 2:0, Hrabowa – Luczina
0:3. Lokaty: 1. Bystrzyca 52, 2.
Stonawa 46, 3. Wracimów 43, 4.
Orłowa 36, 5. Jabłonków 33,… 7.
Olbrachcice 32, 13. Śmiłowice 20
pkt.

Jana Kaleta, która poskromiła poprzeczkę na wysokości 142. – To mój
nowy rekord życiowy – stwierdziła
sympatyczna dziewczyna, dla której
była to ostatnia przygoda z igrzyskami szkolnymi w roli zawodniczki. –
Od września będę uczęszczała do
polskiego gimnazjum w Cz. Cieszynie – zdradziła „Głosowi”. Zadowolony ze swojego wyniku był również
Mateusz Bartnicki. Dziewiątoklasista z PSP w Trzyńcu I zajął drugie
miejsce w pchnięciu kulą. – Na co
dzień trenuję z trochę lżejszą kulą,
futbolówką w klubie FK Fotbal Trzyniec –powiedział nam Bartnicki.
W klasyfikacji generalnej szkół
pełnych zwyciężyła PSP w Jabłonkowie, wyprzedzając PSP w Cz.
Cieszynie i Trzyńcu I. Wśród szkół
małoklasowych triumfował Trzyniec VI, drugi był Gródek, a trzeci
Milików. Medale wręczali najlepszym m.in. konsul Maria Kovacs
z Konsulatu Generalnego RP w
Ostrawie, prezes Macierzy Szkolnej
w RC Tadeusz Smugała i inspektor
szkolny Kazimierz Worek.
Pełne wyniki z igrzysk na stronie
www.glos.live.


Zdjęcia: JANUSZ BITTMAR

Piotrowice 1:0. Lokaty: 1. Lutynia
Dolna 46, 2. Wierzniowice 46, 3.
Zabłocie 44 pkt.

MP KARWIŃSKIEGO

F. Orłowa – Sn Hawierzów 8:1, TJ
Pietwałd – G. Błędowice 6:2, Dąbrowa – G. Hawierzów 5:1, Cierlicko – Sj Pietwałd 3:1, Ł. Łąki
– Żuków G. 3:1, V. Bogumin – B.
Rychwałd 3:5. Lokaty: 1. TJ Pietwałd 53, 2. F. Orłowa 41, 3. Dąbrowa 39 pkt.

MP FRYDEK-MISTEK
IB KLASA – gr. C

Wędrynia – Wierzniowice 2:1,
Zabłocie – Mosty k. J. 4:2, Sucha
G. – Sedliszcze 2:3, Gnojnik – Lutynia Dolna 2:3, Toszonowice –
Oldrzychowice 2:3, L. Piotrowice
B – Wacławowice 1:0, Nydek – I.

2 0 1 9

Kozlowice – Niebory 6:0, Palkowice – Gródek 1:1, Liskowiec
– Bukowiec 0:2, Baszka – Piosek
2:0. Lokaty: Kozlowice 46, 2. Liskowiec 43, 3. Starzicz 41 pkt.
(jb)

T W A R Z E

• Barbara Sikora z Orłowej

• Sprint to jedna z najbardziej efektownych konkurencji lekkoatletycznych.

• Szymon Radzieńciak z Trzyńca

F E S T I W A L U

• Alexandra Hladíkowa z Czeskiego Cieszyna

P Z K O

• Jan Czudek z Nawsia

2 0 1 9

• Věra Kufa z Karpętnej
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POLECAMY W TELEWIZJI

I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE

WALUTY
Kursy walut w kantorach
z dnia 27. 5. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
kupno sprzedaż
CZK
0,163
0,169
EUR
4,260
4,320
USD
3,800
3,880
Bielsko-Biała, CH Auchan
kupno sprzedaż
CZK
0,164
0,170
EUR
4,240
4,340
USD
3,790
3,890
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno sprzedaż
PLN
5,950
6,100
EUR
25,500
26,300
USD
22,700
23,500

BENZYNA
Ceny paliw na stacjach
z dnia 27. 5. 2019

Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
5,18 zł
ON
5,11 zł
Cieszyn, Circle K
E95
5,27 zł
ON
5,19 zł
LPG
2,24 zł
Cieszyn, Shell
E95
5,25 zł
ON
5,17 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
5,25 zł
ON
5,19 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
33,60 kc
ON
32,90 kc

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Jak
wytresować smoka 3 (28, 29, godz.
16.00); Bohemian Rhapsody (28,
godz. 19.00); Brightburn: Syn ciemności (28, 29, godz. 20.00); Rocketman (29, 30, godz. 19.00); Pokemon: Detektyw Pikachu (30, godz.
16.00); Szkoła melanżu (30, godz.
17.30); Ma (30, godz. 20.00); KARWINA – Centrum: Podły, okrutny,
zły (28, godz. 20.00); John Wick 3
(29, godz. 19.30); Godzilla II: Król
potworów (30, godz. 17.15); Trhlina (30, godz. 18.00); Ma (30, godz.
20.00); TRZYNIEC – Kosmos: Ból
i blask (28, godz. 17.30); Brightburn:
Syn ciemności (28, godz. 20.00);
Třinec proměny 2 (29, godz. 17.30);
Powtórka (29, godz. 20.00); Godzilla
II: Król potworów (30, godz. 17.30);
Rocketman (30, godz. 20.00); JABŁONKÓW: Ralph Demolka w internecie (29, godz. 17.00); CZ. CIESZYN – Central: Spider-Man (29,
godz. 17.30); Rocketman (30, godz.
17.30); Ma (30, godz. 20.00); CIE-

Szanowni wyborcy,
dziękuję za
oddane głosy
preferencyjne.
Paweł Kawulok
(wik)

GŁ-307

Atlantyk

Czwartek 30 maja, 17.25

TVC 2

SZYN – Piast: Aladyn (28-30, godz.
15.15; 28, 29, godz. 17.45); Cała prawda o Szekspirze (28, 29, godz. 20.15).

SCENA POLSKA – TRZYNIEC:
Tango (28, godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN:
Labutě ze země Erin (28, 29, godz.
10.00);
 O slunečníku, měsíčníku a
větrníku (28, 29, godz. 16.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE
H AW I E R Z Ó W- B Ł Ę D O W I C E
– Macierz Szkolna przy PSP i
Przedszkolu, grono pedagogiczne, uczniowie, dzieci oraz pracownicy zapraszają wszystkich
rodziców i sympatyków szkoły w
sobotę 1. 6. na Festyn Ogrodowy.
Początek o godz. 14.30 w ogrodzie
Domu PZKO. W programie występ
uczniów i przedszkolaków, dmuchany tor przeszkód, konkurs w
cięciu „Moja”, loteria i inne atrakcje. Domowe ciastka i smakołyki z
grilla zapewnione.
HAWIERZÓW-SUCHA –
MK
PZKO zaprasza na spotkanie z
okazji Dnia Matki w środę 29. 5. o
godz. 16.00 do świetlicy PZKO. W
programie prelekcja Stanisława
Zieliny pt. „Wszystko o miodzie”.
JABŁONKÓW – Macierz Szkolna
przy PSP im. H. Sienkiewicza oraz
Przedszkola zapraszają na Festyn
Szkolny 1. 6. w godz. 15.00-19.00
w Lasku Miejskim. W programie
występ dzieci, atrakcje, smaczna
kuchnia. Spotkanie towarzyskie
dla rodziców od godziny 19.00. Do
tańca przygrywa DJ Ondraszek.
ŁYŻBICE-WIEŚ – Zarząd MK
PZKO zaprasza wszystkich swoich członków i sympatyków na
tradycyjne smażenie jajecznicy
połączone z krótkim zebraniem

członkowskim i zarządowym.
Spotkanie odbędzie się 3. 6. w
ogrodzie szkolnym polskiej szkoły w Wędryni. Początek o godz.
15.00. Każdy uczestnik przynosi
co najmniej trzy jajka i dobry humor.
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE CIEŚLARÓW – Komitet organizacyjny zaprasza na tradycyjny
piknik rodzinny 2. 6. od godziny
12.00 na szczycie góry Cieślar. W
programie „Spotkania na szczycie” piknik rodziny z licznymi
atrakcjami: smażenie jajecznicy
z tysiąca jajek, wpis do księgi pamiątkowej, koncert kapeli ludowej, wspólne zdjęcia uczestników,
specjały kuchni beskidzkiej i inne.
Kontakt: Karol Cieślar 603 511 294,
e-mail: k.cieslar@centrum.cz
PTTS „BŚ” rejon KARWINA –
Zaprasza swych członków i sympatyków we środę 5. 6. o godz.
16.00 do Klubu PZKO w Karwinie-Raju na smażenie jajecznicy.
Bliższe informacje pod nr. tel. 723
823 435.
OSTRAWA – Zarząd MK PZKO
zaprasza na spotkanie ze smażeniem jajecznicy dziś, we wtorek
28. 5., o godz. 17.00 w Klubie TV w
centrum Ostrawy.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza na tradycyjne smażenie jajecznicy i IX Mistrzostwa Koła w
Strzałkach, które odbędą się w
sobotę 1. 6. od godz. 16.00 w ogrodzie obok Domu PZKO. Jajka prosimy zabrać ze sobą.
TKK PTTK „ONDRASZEK” –
Zaprasza na II Rowerowy Dzień
Dziecka z Ondraszkiem. Start 2. 6.
o godz. 10.00 na Rynku w Cieszynie. Meta na boisku Ludowego
Klubu Sportowego Puńców. Inf.:
tkkondraszek.cieszyn.pl.

OFERTY
CYKLINOWANIE BEZPYŁOWE,
parkiet, deska, odnawianie schodów.
Mocne lakiery. Tel. +48 666 989 914.

GŁ-301

MALOWANIE DACHÓW – blacha,
dachy z papy (ipa), 3 x lakier.
MALOWANIE PŁOTÓW wszelkiego
gatunku. Tel. 732 383 700. Balicki.

GŁ-286

CZYSZCZENIE I MALOWANIE
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-strech.cz. Tel. 776 051 335. GŁ-200
PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów.
GŁ-036

WYSTAWY
TRZYNIEC, GALERIA MIASTA,
ul. Lidická 541: do 30. 6. wystawa T.
Kotrby pt. „Family Demons”. Czynna w godzinach otwarcia placówki.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 33: do 12. 6.
wystawa „Kształcenie nauczycieli
polskich w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Śląskiej
Ostrawie”. Czynna od wtorku do
piątku w godz. 8.00-15.00.
MIEJSKI
DOM
KULTURY,
Osvobození 1639/43, Karwina:
do 26. 6. wystawa kolekcji papierowych modeli Ferrari Milana Paulusa. Czynna: po, śr, pt: w godz. 9.0015.00, wt, czw: w godz. 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
SALA WYSTAW w Jabłonkowie,
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cieszyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”.
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00;
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-Frysztacie, Rynek Masaryka
10: do 31. 7. wystawa obrazków na
szkle. Czynna: po-pt: w godz. 8.0016.00; nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lutyni, Polna 964: do 30. 6. wystawa
pt. „Neklidné hranice”; stała ekspozycja pt. „Orłowa – przeszłość
i teraźniejszość”. Czynne: po-pt:
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.0017.00.

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA
W tych dniach mija piąta rocznica, kiedy odeszła od nas nasza Droga Mama

śp. ELŻBIETA FIRLOWA

O chwilę wspomnień prosi córka Basia z rodziną.

RK-068

NEKROLOGI
Spoczywaj w Panu, boś w Panu żyła!
Duszy Twej życia śmierć nie skończyła...
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy krewnych,
przyjaciół i znajomych, że dnia 24 maja 2019 zmarła po
długiej chorobie w wieku 67 lat nasza Ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Siostra, Ciocia i Szwagierka

śp. mgr SYLWIA MRÓZEK

z domu Taube,
zamieszkała w Jabłonkowie, Rynek Mariacki pod nr. 6
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się we wtorek 28
maja 2019 o godz. 9.30 w kościele parafialnym w Jabłonkowie. W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-303
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

śp. SYLWII MRÓZEK

emerytowanej nauczycielki Polskiego Gimnazjum
składają rodzinie Zmarłej dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie PolGŁ-304
skiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie.
Nie płaczcie drodzy, że idę spać,
tego spokoju mi życzcie.
Tylko wieczne wspomnienie
w sercach zachowajcie.
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23
maja 2019 zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie w wieku 78 lat nasz Najdroższy Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek,
Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. FRANCISZEK KRÓLICZEK
zamieszkały w Suchej Górnej

Ostatnie pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 29 maja
2019 o godz. 15.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Suchej Górnej. Zasmucona rodzina.
GŁ-306
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu

śp. ANTONIEGO KOBIELI

długoletniego członka zarządu
składają bliskim zarząd i członkowie MK PZKO Trzyniec-Osiedle.

GŁ-305

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 26 maja
2019 w wieku 88 lat zmarła nasza Kochana Mamusia,
Teściowa, Babcia, Prababcia, Ciocia i Kuzynka
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• Helena Sikora z Bystrzycy

F E S T I W A L U

• Bogdan Bartnicki z Gródka

P Z K O

• Barbara Bulawa z Trzyńca

„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

śp. WALERIA SIKOROWA
z domu Kralowa,
zamieszkała w Wędryni nr 762

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 30 maja 2019 o godz.
13.00 w sali obrzędowej w Trzyńcu. Po obrzędzie kremacja. W smutku
pogrążona rodzina.
GŁ-308
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T W A R Z E

• Adam Wantulok z Cierlicka

• Wilhelm Grudzień z Ustronia

WTOREK 28 MAJA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 168 godzin 10.20
Losy gwiazd 11.15 Życzenie 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko,
co lubię 14.30 Wszystko-party 15.10
Doktor Martin (s.) 16.00 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00
Mój nauczyciel (film) 22.05 Columbo
(s.) 23.40 Taggart (s.) 0.50 AZ kwiz.

TVC 2

8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Cudowna planeta 9.50 Atlantyk 10.45
Obrazki z Francji 11.05 Królestwo
natury 11.35 Cudowna Ameryka
12.25 Tajemnice domu życia 12.55
Nie poddawaj się 13.50 Chcesz je?
13.55 Bohaterowie niebios 14.20
Historia świata 15.15 Martin Luther
16.10 Dzieci Hitlera 17.05 Korea Południowa 18.00 Zegarmistrzowie 18.45
Wieczorynka 18.55 Przez ucho igielne
19.20 Moc pieniądza 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Skrzydła wojny 20.50 Defenestracja
1618 22.20 Dzieci nocy (film) 23.45
W dzień i w nocy 0.55 Przed północą.

NOVA

8.55 Ulica (s.) 9.50 Spece (s.) 11.00
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Krok za
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 Mentalista
(s.) 16.00 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (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.) 21.40 Weekend
22.35 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.)
23.25 Bez śladu (s.).

PRIMA

W naszych sercach i naszych myślach
pozostaniesz na zawsze.

T W A R Z E

11

7.20 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji
10.25 Zatańczymy? (film) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Policja
Hamburg (s.) 13.25 Lekarz z gór (s.)
14.25 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15
Rodzina Krejzów (s.) 21.35 Wydział
zabójstw (s.) 22.55 Top Star magazyn
23.40 Policja w akcji.

ŚRODA 29 MAJA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-

F E S T I W A L U

• Elżbieta Štěrba-Molenda z Cierlicka

derstwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.)
10.35 Wszystko, co lubię 11.00 Śladami gwiazd 11.30 AZ kwiz 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Jožin 14.25 Columbo
(s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.)
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Szkoda miłości
21.30 Szpital na peryferiach (s.) 22.35
Grantchester (s.) 23.20 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.05 Kryminolog
(s.) 1.05 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Chiny z góry 9.45
Świt geniuszy 10.45 Mroczny charyzmat Adolfa Hitlera 11.40 Magnat
Onassis 12.35 Choroby serca 12.50
Jedną nogą w absolucie 13.15 Nasza
wieś 13.45 Folklorika 14.10 Magiczne
góry 14.30 Kwartet 14.55 Wiadomości albo życie 15.55 Telewizyjny klub
niesłyszących 16.20 Sprawa dla ombudsmanki 16.50 Defenestracja 1618
18.15 Granica w sercu 18.45 Wieczorynka 18.55 Babel 19.20 Czeskie ślady
w Ameryce Łacińskiej 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Kamera w podróży 21.00 Podróż po
zachodnim Bhutanie 21.30 Zegarmistrzowie 22.10 Historia świata 23.05
Czerwony Karzeł (s.) 0.00 Karczma
Jamajka (s.) 1.00 Słońce północy (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 9.40 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Kobiety w więzieniu 21.25 MasterChef
Czechy 22.50 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.45 Bez śladu (s.).

PRIMA

6.20 Gormiti (s. anim.) 6.40 My Little Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.)
9.25 Policja w akcji 10.25 Książka
kucharska miłości (film) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Policja
Hamburg (s.) 13.30 Lekarz z gór (s.)
14.30 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 Show Jana Krausa
22.45 Mroczny Kraj (s.) 0.00 Policja
w akcji 1.00 Komisarz Rex (s.).

P Z K O

CZWARTEK 30 MAJA

TVC 1

9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45
Pr. rozrywkowy 10.25 Szpital na peryferiach 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Durrellowie (s.) 14.50
Gość 15.10 Doktor Martin (s.) 16.00
Napisała: Morderstwo (s.) 16.45
Wszystko,co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40
Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 3plus 1 z Miroslavem Donutilem 21.15 Gejzer 21.45 Pr. dyskusyjny 22.45 Columbo (s.).

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Rodzina niedźwiedzi i ja 9.50 Korea Południowa 10.45
Kuba incognito 11.45 Jak się żyje
zielarzom 12.00 Kraina wina 12.30
Zapomniane ofiary 13.15 Magazyn
chrześcijański 13.40 Chcesz je? 13.50
Bohaterowie niebios 14.15 Czeskie
ślady w Ameryce Łacińskiej 14.35
Magiczne góry 14.55 Martin Luther
15.50 Skrzydła wojny 16.35 Concorde 17.25 Atlantyk 18.15 Podróż po
zachodnim Bhutanie 18.45 Wieczorynka 19.00 Przygody nauki i techniki 19.30 Tajemnice starożytnego
Egiptu 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Cudowna Ameryka 21.00 Rodzinne strony 21.30 Kraina wina 21.55 Ucieczki na Kostarykę
22.50 Kałasznikow a terroryzm.

NOVA

8.45 Ulica (s.) 9.45 MasterChef Czechy 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Krok
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia
w różanym ogrodzie (s.) 14.10 Mentalista (s.) 15.05 Detektyw Monk (s.)
15.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(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.) 21.40 Gwiezdne życie 22.15
Grizzly (film) 0.00 Mentalista (s.).

PRIMA

7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji
10.25 Miłość w Samlund (film) 12.15
Południowe wiadomości 12.30 Policja Hamburg (s.) 13.30 Lekarz z gór
(s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 16.35
Popołudniowe wiadomości 16.50
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star
20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.35 Grupa z pensjonatu 22.45 Tak jest, szefie!
23.50 Policja w akcji 0.50 Komisarz
Rex (s.).
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• Emilia i Piotruś Michalikowie z Trzyńca

• Kuba Kujawa z Czeskiego Cieszyna
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POST SCRIPTUM
NASI DZIAŁACZE

UŚMIECHNIJ SIĘ

ZDENEK MRUZEK

N

asze Koło PZKO w Łomnej Dolnej ma co roku swoją budę
na Gorolskim Święcie. Sprzedajemy w niej regionalne
specjały, jak placki, bachora czy popularny trunek „starka ze
starzikym”. Regularnie uczestniczę w tych przygotowaniach,
bo też sprawy kulinarne nie są mi obce. Jako nauczyciel w
czeskocieszyńskiej Szkole Albrechta prowadzę zajęcia nie
tylko na kierunku rolniczym, ale także gastronomicznym. Kolejnym moim zadaniem związanym z „Gorolem” jest po jego
zakończeniu doprowadzenie do porządku naszej budy. I tak
w poniedziałek biorę auto z przyczepką i w kilka osób jedziemy do Lasku Miejskiego. Czyścimy, zamiatamy, a gary i blachy
zabieramy ze sobą. Potem myjemy je w naszym Domu PZKO i
tak schodzi nam całe przedpołudnie.
Na Gorolskim Święcie występuję też w innej roli – członka
jabłonkowskiego Chóru Męskiego „Gorol”. Na śpiewanie w
chórze zdecydowałem się kilka lat temu. To wspaniały relaks,
który rozwija człowieka pod wieloma względami. Natomiast
nieco dłużej angażuję się w teatrze amatorskim w Łomnej Dolnej. Do grania namówił mnie syn kuzynki. Najpierw wydawało mi się, że to absurdalny pomysł. Zabawa w teatr wciągnęła
mnie jednak i obecnie jestem aktorem i kierownikiem zespołu, a próby odbywają się w kotłowni, u mnie w domu. Mieszkańcy naszej wioski nie wyobrażają już sobie Wielkanocy bez
amatorskich spektakli. Gramy „po naszymu” sztuki naszych
rodzimych twórców. Z kolei na jesiennych Łomniańskich Jarmarkach występujemy ze skeczami, do których scenariusze
pisze moja żona. Później gramy je raz jeszcze dla emerytów
w hotelu „Pod akacjami”. Dla mnie, jako aktora, największą
satysfakcją jest zadowolona, rozbawiona widownia. Wyznaję
bowiem taką filozofię życiową, że jeżeli człowiek może coś z
siebie dać, to powinien to zrobić, a kiedy widzi, że ktoś potrzebuje pomocy, to powinien pospieszyć z nią. Chciałbym, żeby
nauczyły się tego również młodsze pokolenia.
(sch)

LOGOGRYF ŁAMANY

KRZYŻÓWKA SYLABOWA
2.

3.

4.

POZIOMO: A. strojna suknia
kobieca (druga połowa XVIII w.)
A.
B. surowe w klimacie kontynentalnym – w jego wodach odbył
się chrzest Jezusa C. mała rama
B.
– zeszyt na zapiski i notatki D. „...
rodu Forsyte'ów”
PIONOWO: 1. sól cynkowa
C.
kwasu dwumetylodwutiokarbaminowego 2. imię Schneider,
aktorki austriackiej – biletowa
D.
na dworcu lub w kinie 3. Michał
aktor i piosenkarz, odtwórca roli
Nerona – jedna z czterech u stołu
4. Edmund, młody marynarz, bohater powieści „Hrabia Monte Christo”



1.

Fot. BEATA SCHÖNWALD

1.-4. jedna z cyfr
3.-6. zwierzę w paski
5.-8. kierunek, prąd, tendencja
7.-10. kraj nad Gangesem
9.-12. Indianin z Ameryki Północnej
11.-2. markiz z komedii Moliera „Mizantrop”
Wyrazy trudne lub mniej znane: AKAST

Wyrazy trudne lub mniej znane: ROBA, ZIRAM

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na e-mail:
info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 7 czerwca 2019 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z
14 maja 2019 otrzymuje Rudolf Fierla z Karwiny-Mizerowa. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

T W A R Z E

• Maria Cymorek z Czeskiego Cieszyna

F E S T I W A L U

• Stanisław Baselides z Jabłonkowa

Rozwiązanie minikwadratu I z 14 maja: 1. OBOK 2. BARWA 3. OWIES 4. KASK
Rozwiązanie minikwadratu II z 14 maja:
1. KADM 2. AURORA 3. DORSET 4. MATA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 14 maja: POŚCI

P Z K O

• Urszula Puszkiewicz
z Hawierzowa Szumbarku
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• Stanisław Bubik z Olbrachcic
Zdjęcia: TOMASZ WOLFF, WITOLD KOŻDOŃ, NORBERT DĄBKOWSKI

