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Zabrakło praskiego pierwiastka

Fot. MAREK SANTARIUS

PROBLEM: Po raz pierwszy od dwudziestu lat w 9-osobowej Radzie Kongresu Polaków zabrakło przedstawiciela środowiska
praskiego. Nazwiska Władysława Adamca oraz Michała Chrząstowskiego znalazły się pod kreską. Delegaci XI Zgromadzenia Ogólnego wybrali samych Zaolziaków. Tymczasem w Republice Czeskiej 17 tys. Polaków mieszka poza Zaolziem.

Przedstawicielom Polaków z Pragi, Władysławowi Adamcowi (przemawia) oraz Michałowi Chrząstowskiemu, tym razem nie udało się wejść do Rady Kongresu Polaków.

– Zawsze byłem zwolennikiem tego,
żeby w Radzie Kongresu Polaków
był prażanin. Polacy nie żyją tylko na
Zaolziu, ale też w innych regionach.
W stolicy jest ich najwięcej. Proszę
zwrócić uwagę, że Polaków poza Zaolziem jest ok. 17 tysięcy. Ich liczba
stale rośnie, najszybciej właśnie w
Pradze – komentuje brak przedstawiciela praskiej diaspory w obecnej Radzie KP jej prezes, Józef Szymeczek.
Władysław Adamiec z Pragi pracował w Radzie Kongresu Polaków
przez dwie ostatnie kadencje, w sumie siedem lat. Wcześniej, przez
sześć kolejnych kadencji, członkiem
Rady Kongresu wywodzącym się ze
środowiska praskiego był Michał
Chrząstowski. – W Radzie Polaków,
a później w Radzie Kongresu Polaków zawsze zasiadał przedstawiciel
środowiska praskiego. Wyjątkiem
były dwie pierwsze roczne kadencje w 1990 i 1991 roku – precyzuje
Chrząstowski. Rozluźnienia kontak-

tów z Zaolziem raczej się nie obawia.
Uważa bowiem, że bardziej odbywają się one na płaszczyźnie osobistej
niż służbowej. – Nadal będziemy w
kontakcie z Zaolziem, czy to z okazji
festiwali folklorystycznych w Pradze, czy targów książki. Wówczas
zawsze sięgamy po zespoły z Zaolzia, zwracamy się do odpowiednich
osób – zapewnia Chrząstowski. W
podobnym duchu wypowiada się
również Adamiec. – Osobiście nie
widzę wielkiego problemu. Będziemy się bardziej udzielać w Radzie
Przedstawicieli. Nie obawiam się, że
zabraknie kontaktu z Cieszynem –
stwierdza zdecydowanie.
Obaj panowie uważają, że Radzie
Kongresu Polaków może brakować
owego praskiego dystansu wobec
problemów zaolziańskich. – Człowiek patrzący z boku jest dobrym
elementem w Radzie, równoważącym skrajne opinie. Nie zawsze
chodzi bowiem o obiektywne racje,

ale czasem bardziej o subiektywne
sądy. Dlatego jest dobrze, kiedy znajdzie się taka osoba, która widzi obie
strony medalu – przekonuje Chrząstowski. – Chociaż nie zawsze udało
się zmienić decyzję Rady, to przynajmniej mogłem przedstawić inny
punkt widzenia oraz wprowadzić
pewne korekty – dodaje Adamiec,
który, jak zapewnia, nadal zamierza
żywo interesować się działalnością
Kongresu i będzie śledzić jej działania „przynajmniej spoza płotu”.
Zdaniem prezesa Kongresu Polaków, członkostwo mieszkańca stolicy
w Radzie KP przynosiło obopólne
korzyści. – Mieliśmy w Pradze osobę,
która mogła na miejscu coś załatwić.
Radni z Pragi zasiadali w różnych
komisjach – wyjaśnia Szymeczek.
Według Adamca, w tej kwestii niewiele się zmieniło, gdyż członkostwo
w poszczególnych komisjach nie jest
uzależnione od członkostwa w Radzie Kongresu.

– Bardzo często załatwiałem różne
sprawy w stolicy, bez konieczności
wysyłania z Zaolzia wielkiej delegacji. I chociaż w dzisiejszych czasach
komunikacja jest prostsza, to kontakt
osobisty pozostaje kontaktem osobistym, nie da się go obejść. Człowiek
występujący z pozycji wiceprezesa Kongresu Polaków robi bądź co
bądź na urzędniku wrażenie – uważa
Chrząstowski, który przez pewien
czas był również wiceprezesem Rady
Kogresu Polaków.
Zarówno czołowi przedstawiciele
polskiego środowiska praskiego, jak
i Kongresu Polaków widzą dalszą
współpracę oraz jakość wzajemnych
relacji w optymistycznych barwach.
– Nie będzie tragedii. Ta współpraca
będzie owocować nadal, a zaistniała
sytuacja będzie wyzwaniem dla Rady,
żeby pomyśleć o regularnych spotkaniach z rodakami w Pradze – obiecuje
Szymeczek.
BEATA SCHÖNWALD

REGION
WARSZTATY URATOWANE
Do klientów warsztatów socjoterapeutycznych Eben-Ezer w Czeskim
Cieszynie-Żukowie, które miały być
z przyczyn finansowych zlikwidowane, zaświtała nadzieja. Kierownictwo
Diakonii Śląskiej, do której należą, w
tych dniach dowiedziało się, że dzięki dodatkowym funduszom z resortu
pracy i spraw socjalnych będzie mogło wznowić ich działalność. – Przyznano nam większą część kwoty, o
którą wnioskowaliśmy – powiedziała „Głosowi Ludu” wicedyrektorka
Diakonii, Romana Belová. Dodała,
że wznowiona będzie również działalność podobnych warsztatów we
Frydku-Mistku oraz Karwinie. Minister Jaromír Drábek przeznaczył
na dofinansowanie najbardziej zagrożonych usług socjalnych w kraju
330 mln koron.
Działalność warsztatów w Żukowie jest w tej chwili ograniczona do
minimum. – Zajęcia są organizowane tylko dla osób, które są zakwaterowane w ośrodku Eben-Ezer, może
z nich korzystać tylko osiem osób
dziennie – przybliżyła aktualną sytuację koordynatorka warsztatów, Zuzana Wronková. Belová zapewniła,
że kierownictwo Diakonii będzie się
starało ponownie poszerzyć działalność i na nowo umożliwić korzysta-
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Klienci warsztatów Eben-Ezer podczas
zajęć.

nie z warsztatów niepełnosprawnym,
którzy dojeżdżali na zajęcia z domów czy innych ośrodków. – W tej
chwili nie mogę jeszcze powiedzieć,
w jakim zakresie nam się to uda, szukamy dodatkowych źródeł finansowania – wyjaśniła.
(dc)
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Wybierano dyrektora »handlówki«

W poniedziałek został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora Akademii
Handlowej w Czeskim Cieszynie,
której szefuje Krystyna Bonček.
– Komisja konkursowa zaproponowała zarządowi województwa, by
Krystyna Bonček ponownie została
mianowana dyrektorką. Zarząd podejmie ostateczną decyzję w czerwcu

– poinformował naszą redakcję Pavel
Olšovský, kierownik działu prasowego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie. Nie ujawnił na razie informacji
o tym, czy o stanowisko dyrektora
ubiegały się również inne osoby.
UW w Ostrawie ogłosił konkurs
na dyrektora „handlówki” ze względu na to, że Krystyna Bonček stoi

na czele placówki dłużej niż sześć
lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy o
szkolnictwie, w takich wypadkach
organ założycielski może ogłosić
nowy konkurs na dyrektora. Ostrawski UW postąpił tak w przypadku
wszystkich publicznych szkół średnich, których jest założycielem.
Krystyna Bonček skończyła studia

na Wydziale Ekonomicznym Wyższej
Szkoły Górniczej w Ostrawie, kierunek informatyczny. Przez siedem lat
pracowała jako programistka, w 1989
roku rozpoczęła pracę nauczycielki w
ówczesnej Średniej Szkole Ekonomicznej, dzisiejszej Akademii Handlowej. Od września 2003 roku pełni
obowiązki dyrektora szkoły.
(dc)
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Na początek cztery komisje
Nowa 9-osobowa Rada Kongresu Polaków przystępuje do działania. W poniedziałek spotkała się na pierwszym po XI Zgromadzeniu Ogólnym posiedzeniu
w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Głównym celem spotkania był podział ról i zadań w rozpoczynającej się czteroletniej kadencji.
– Chodziło o podział wstępny,
bo chcemy zrobić tak, żeby każda
uchwała ostatniego Zgromadzenia
Ogólnego znalazła się w pieczy konkretnego członka Rady. To jednak
zostanie ustalone dopiero na następnym posiedzeniu – zaznaczył prezes
Kongresu Polaków, Józef Szymeczek.
Niezależnie od tego już w poniedziałek zostały powołane cztery
komisje, które będą działać przy Radzie Kongresu Polaków. Są to: Komisja Szkolna, Komisja Medialna,
Komisja Młodzieżowa oraz Komisja Prawno-Statutowa. Na czele tej
pierwszej nieprzypadkowo stanęła

Barbara David, przewodnicząca Towarzystwa Nauczycieli Polskich w
RC oraz dyrektor PSP w Cierlicku.
Do pracy w Komisji Szkolnej włączy
się również kolejny radny, dyrektor
Gimnazjum Polskiego w Czeskim
Cieszynie, Andrzej Bizoń. W zakres działań komisji wejdą tak ważne
sprawy, jak stypendia w Polsce dla
studentów z Zaolzia, Zielona Szkoła
dla siódmoklasistów nad Bałtykiem
czy opiniowanie Ustawy Szkolnej.
Komisję Medialną, zajmującą się
m.in. sprawami związanymi z wydawaniem naszej gazety, poprowadzi
Mariusz Zawadzki.

Nowością obecnej kadencji jest
Komisja Młodzieżowa, której działania będą ukierunkowane na wszelkie inicjatywy młodzieżowe, wyjazdy
oraz staże zagraniczne. Szefować jej
będzie Michał Przywara. Tymczasem powołanie Komisji PrawnoStatutowej jest wynikiem uchwały
ostatniego Zgromadzenia Ogólnego.
Na jej czele stanął wiceprezes Kongresu Polaków, Tomasz Pustówka.
– Do współpracy z komisją zostaną zaproszeni eksterniści-prawnicy, już teraz odnotowujemy duże
zainteresowanie z terenu – podkreślił prezes Kongresu, dodając,

że zadaniem komisji oprócz spraw
związanych ze statutem Kongresu
Polaków będzie zweryfikowanie
wszystkich dokumentów prawnych, regulaminów wewnętrznych
tak, żeby odzwierciedlały współczesna realia, jak np. przynależność
naszego kraju do Unii Europejskiej. Według Szymeczka, komisja
będzie musiała uwzględnić słowa
prezesa ZG PZKO, Jana Ryłki,
które zabrzmiały na Zgromadzeniu
Ogólnym.
– Nie widzę na przykład problemu
w tym, żeby największa organizacja,
jaką jest PZKO, miała mocniejszą

pozycję w Radzie Przedstawicieli niż inne mniejsze organizacje –
stwierdził prezes Kongresu, który
wystosował list otwarty do Zarządu
Głównego PZKO z zaproszeniem
do współpracy.
Jak dowiedzieliśmy się w Kancelarii Kongresu Polaków, kolejne posiedzenie Rady Kongresu odbędzie
się w ostatni poniedziałek maja na
wyjeździe, w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. Wcześniej natomiast, w czwartek 24 bm. spotka
się po raz pierwszy Rada Przedstawicieli obecnej, XI kadencji.
(sch)

Na dwa przedstawienia zaprosił w
pierwszą majową niedzielę miłośników Melpomeny zespół teatralny
działający przy Miejscowym Kole
Polskiego Związku KulturalnoOświatowego w Śmiłowicach. Jak co
roku aktorzy, pracujący pod kierownictwem Ewy Barsony, przygotowali
dwie gwarowe jednoaktówki spod
pióra rodzimych autorów. W pierwszym przedstawieniu aktorzy zaprosili widzów na wyprawę do przeszłości, w drugim zaś przedstawili czasy
jak najbardziej współczesne.
– Tradycji stało się zadość. Ponownie wypełniliście po brzegi tę salę –
cieszyła się, witając publiczność w
sali w budynku Urzędu Gminy, reżyser Ewa Barsony.
Pierwszym przedstawieniem, któ-

re zagrali śmiłowiczanie w niedzielę,
był krótki skecz Władysława Młynka
„Wymiana”. Po nim zaś publiczność
gorąco oklaskiwała debiut autorski
dziennikarki Izabeli Kraus-Żur z
Trzyńca, komedię „W sieci”.
– Przyznam się, że tuż przed obejrzeniem swojego debiutu na scenie
czuję się koszmarnie – powiedziała
nam autorka. – Chociaż uważam,
że sztuka trzyma się „kupy” i może
zaciekawić, nigdy nie wiadomo, jak
przyjmie ją publiczność – podkreśliła. Dodała, że bardzo jej się podobało pierwsze przedstawienie, chociaż
„wystawienie czegoś o obniżce cen
(a tego dotyczył tekst Młynka) to w
dzisiejszych czasach prowokacja”.
Krótki skecz Izabeli Kraus-Żur, o
tym, jakie niespodzianki może przy-

KRÓTKO

NIE DO KUPIENIA
TRZYNIEC (dc) – Urząd Miasta opublikował wczoraj spis domów miejskich, w których mieszkania nie będą przeznaczone na sprzedaż. Powody
są trzy: albo są to domy, których remont został sfinansowany z dotacji, albo
będą służyły jako mieszkania socjalne, względnie sami lokatorzy anonsowali, że nie są zainteresowani kupnem. W sumie chodzi o 322 mieszkania
– najwięcej jest ich przy ul. Komeńskiego, Granicznej i Chopina. Na liście
są też domy w wiejskich dzielnicach Trzyńca – Oldrzychowicach, Lesznej
i Końskiej.

Jedna ze scen z komedii „W sieci” autorstwa Izabeli Kraus-Żur.

nieść w dzisiejszych czasach surfowanie po internecie (można go nazwać „koncertem na dwa laptopy”),
wszystkim się podobał. – A mnie
cieszy, że mogłam tym przedstawieniem sprawić prezent mojemu tacie,
który akurat dziś obchodzi urodziny
– powiedziała nam w niedzielę autorka sztuki „W sieci”.
Dodajmy, że w pierwszym przedstawieniu zagrali: Gustaw Chwistek,
Janina Chwistek, Janusz Heczko,
Danuta Ferfecka, Marek Niemczyk,
Weronika Niemczyk, Henryk Sikora,
Stanisław Adamiec i Jan Kowalczyk.
Z kolei w sztuce „W sieci” w rolę aktorów wcielili się: Hanna Kowalczyk,
Ryszard Kowalczyk, Jola Kowalczyk,
Wiktor Kowalczyk i Weronika Niemczyk.
(kor)

Czarownice i seniorzy
Również ludzie w podeszłym wieku,
zdani na pomoc innych, lubią się bawić. Personel Domu Seniora w Suchej Górnej, który prowadzi organizacja Slezská humanita, przygotował
dla swych klientów w ostatni kwietniowy dzień „Palenie czarownic”. W

czarownice wcieliły się pracownice
Domu Seniora. W ogrodzie zapalono ognisko, na którym najpierw
została spalona kukła czarownicy, a
następnie seniorzy opiekali kiełbaski. – „Palenie czarownic” zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Klientów,

którzy nie chodzą, przewieźliśmy
na wózkach do ogrodu – poinformowała Renata Lukesz. – Impreza
była bardzo udana. Siedzieliśmy przy
ognisku do wieczora – powiedział
jeden z klientów, emerytowany nauczyciel Jakub Mackowski.
(dc)

Wystawa organizowana z radością
„Sprawiaj innym radość” – tak nazwały swoją wystawę wiosenną
członkinie Klubu Kobiet działają-

cego przy Miejscowym Kole PZKO
w Trzyńcu-Podlesiu. Można ją było
zwiedzać podczas pierwszego ma-

Fot. JACEK SIKORA

CYTAT DNIA
– Na Słowacji żyje około 800 niedźwiedzi i 1500 wilków. W Polsce
niedźwiedzi jest 10 razy mniej, a
wilków ok. 750. Problem odstrzału
przez Słowaków zwierząt żyjących
na pograniczu nasila się od kilku lat.
Nasi południowi sąsiedzi robią to w
obawie o ludzkie życie. Słowacy zastrzelili na przykład po południowej
stronie Tatr niedźwiedzia, który poturbował dwóch drwali. Wcześniej
ten sam osobnik próbował zaatakować leśnych robotników po polskiej
stronie, ale go przepłoszono. Staramy
się do niedźwiedzi nie strzelać, ale
odstraszać je od ludzi – powiedział
Filip Zięba, który w Tatrzańskim
Parku Narodowym prowadzi badania nad życiem tych zwierząt.
Oficjalne pismo w sprawie zaniechania polowań na wilki i
niedźwiedzie przy granicy z Polską wysłał do słowackiego rządu
wiceminister środowiska Janusz
Zaleski. Polska proponuje Słowacji wytyczenie strefy buforowej, w
której odstrzał dużych drapieżników byłby zakazany. Sprawę bada
Komisja Europejska.
(maki)
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Aktorski »koncert na dwa laptopy«

Na wystawie w Trzyńcu-Podlesiu można było podziwiać m.in. prace Wandy
Orawskiej.

jowego weekendu w siedzibie Koła,
na piętrze restauracji Marco Polo.
– Nasze wystawy organizujemy co
trzy lata – powiedziała nam szefowa Klubu Kobiet, Elżbieta Miarka.
– Jest nas wprawdzie mało, bo tylko
jedenastka pań, wszystkie jesteśmy
w wieku od 70 do 80 lat. Na szczęście, podczas wystaw pomagają nam
młodsi członkowie Koła – zapewniła Elżbieta Miarka.
W wystawach, zawsze dwudniowych, panie z Podlesia prezentują
swoje prace, dania kuchni śląskiej i
wspaniałe wypieki. – Także w tym
roku przygotowałyśmy świetne kołacze, przy których wypiekaniu bardzo pomagała nam Helena Krátká,
która była w swoim czasie jedną z
głównych kucharek w Hucie Trzynieckiej. Pomagają nam zresztą
zawsze też inni przyjaciele narodowości czeskiej. Można na przykład
podziwiać modele pociągów, które
przygotował mąż jednej z członkiń
Koła. Należałoby przede wszyst-

kim obejrzeć prace Zuzanny Sikory,
która pomimo choroby Parkinsona
ciągle przygotowuje na nasze wystawy wspaniałe prace – podkreśliła
Elżbieta Miarka.
Na wystawie wszyscy podziwiali
jedną z członkiń podlesiańskiego
Klubu Kobiet przy pracy. Była nią
Wanda Orawska, która zaprezentowała nie tylko swoje koronki wykonane techniką klockową, ale na
miejscu można się też było dzięki
niej zapoznać z tzw. techniką pergamano. – To ciekawa technika,
podczas której powstają niemalże
koronkowe, azurowe prace na papierze pergaminowym. Te można
później wykorzystać jako życzenia z
okazji urodzin lub innych jubileuszy
– powiedziała nam pani Orawska.
Dodała, że tą techniką interesuje się
od dwóch lat, „klockowaniem” zaś
od lat sześciu.
Wystawę zwiedziło podczas
weekendu ponad 200 osób.
(kor)
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Od ponad tygodnia, od wtorku 1
maja, w parku uzdrowiskowym w
Karwinie-Darkowie odbywają się
spotkania w ramach siedemnastej
już edycji Międzynarodowych Dni
Folkloru „Maj nad Olzą”. Impreza
organizowana przez Polski Związek
Kulturalno-Oświatowy przy współpracy z miastem i Uzdrowiskiem
Darków proponuje mieszkańcom
Karwiny i gościom w każdą majową niedzielę program kulturalny w
wykonaniu miejscowych zespołów
folklorystycznych, chórów i orkiestr.
Program rozpoczyna się zawsze o
godzinie 14.00.
W ostatnią niedzielę w parku
uzdrowiskowym zaprezentowały się:
chór mieszany „Dźwięk” MK PZKO
Karwina-Raj oraz Zespół Folklorystyczny „Odra” Sokol Witkowice.
Niespodzianką był występ chóru parafii ewangelickiej z Wisły.
Warto dodać, że w najbliższą niedzielę, 13 maja, będziemy mogli się
w Darkowie bawić przy dźwiękach
orkiestry dętej „Náladička” Bronisława Palowskiego z Suchej Górnej. Wystąpi też Zespół Regionalny
„Strumień” ze Strumienia.
(kor)

Fot. MAREK SANTARIUS

Trwa »Maj nad Olzą«

W niedzielę 6 maja organizatorzy „Maja nad Olzą” zaprosili do Darkowa m.in. Zespół Folklorystyczny „Odra” Sokol
Witkowice.

Podwójna wystawa
śmiłowickich malarzy
nią związany, obchodził w lutym 70.
urodziny. Jego nieżyjąca już nauczycielka malarstwa, Zofia Wanok, 5
kwietnia obchodziłaby 90. urodziny,
natomiast 29 maja minie dziesięć lat

od jej śmierci. Te trzy rocznice były
okazją do zorganizowania wystawy
twórczości obojga artystów, której
wernisaż odbył się w ostatni piątek w
sali Domu Kultury w Śmiłowicach.

Fot. DANUTA CHLUP

2012 rok śmiało można nazwać
„rokiem malarzy ze Śmiłowic”. Paweł Wałach, mieszkający obecnie w
Trzyńcu-Nieborach, lecz pochodzący
ze wsi pod Godulą i po dziś dzień z

Gustaw Chwistek otwiera wystawę. Na ścianie reprodukcje obrazów Zoﬁi Wanok.

Reprodukcje przeszło dwudziestu
obrazów Zofii Wanok będą tworzyły
stałą ekspozycję.
Na uroczystość przybyło sporo
osób, w tym konsul generalna RP w
Ostrawie, Anna Olszewska i wicekonsul Maria Kovács, oraz wójt Śmiłowic, Miroslav Nogol, który wraz
z Gustawem Chwistkiem i Pawłem
Wałachem był jednym z organizatorów imprezy. Przybyła również siostra Zofii Wanok, Maria Łabaj. Odśpiewano chóralne „Sto lat” dla Pawła
Wałacha, zabrzmiały wspomnienia
o śmiłowickiej malarce, która była
człowiekiem iście renesansowym –
nie tylko malowała, ale też pięknie
śpiewała, grała na fortepianie, pisała
okolicznościowe wiersze. Bardzo aktywna była w pracy na rzecz PZKO.
Wernisaż uświetniła występem młoda harfistka, Katarzyna Stonawska z
PSP im. Jana Kubisza w Gnojniku,
oraz chór PZKO „Godulan-Ropica”
pod kier. Alojzego Suchanka.
Wspomnienia o Zofii Wanok
– malarce, której serdeczność i bezpośredniość mieszkańcy Śmiłowic
do dziś mają w pamięci, zamieścimy
w sobotnim magazynie.
(dc)

Rajd bez
kropli
deszczu
Mimo deszczowych prognoz, pogoda była w niedzielę dla uczestników
31. Wędryńskiego Rajdu Turystycznego łaskawa. „Beskid Śląski” zapewnił sprawną organizację imprezy, którą objęły swoim patronatem
gminy Wędrynia i Goleszów. Turyści
wyruszyli na trasy z Domu Kultury
„Czytelnia”.
Mimo niepewnej pogody w tegorocznej edycji rajdu wzięło udział
ok. 150 turystów mieszkających po
wschodniej i zachodniej stronie Wielkiej Czantorii (995 m n. p. m.). Organizatorzy przygotowali dla uczestników pięć tras pieszych o różnej
długości. Na szlakach oznakowanych
chorągiewkami z nazwą imprezy
można było spotkać przedstawicieli
wszystkich pokoleń. Każdy uczestnik podczas prezentacji w „Czytelni” otrzymał kartę uczestnictwa oraz
mapę. Dla osób idących na Czantorię
przygotowane były w dodatku darmowe bilety na wieżę widokową. Po
prezentacji wszyscy uczestnicy zmierzali w stronę pieców wapiennych,
gdzie organizatorzy wbijali im do
mapy pierwszą pieczątkę potwierdzającą uczestnictwo w rajdzie. Oprócz
tego skorzystać można było z drobnego poczęstunku.
Na kolejnym etapie doszło do rozgałęzienia niektórych tras. Najdłuższa
z nich prowadziła na Czantorię, gdzie
turyści otrzymali kolejną pieczątkę.
Pod wieżą widokową na wszystkich
czekał Alojzy Klimas, członek zarządu PTTS „Beskid Śląski”. – W tym
punkcie kontrolnym pod wieżą widokową jestem już chyba po raz dziesiąty. Pogoda była różna, nie brakowało
gradu, śniegu ani słońca. Dziś część
osób prawdopodobnie zrezygnowało z
rajdu z powodu niepewnej pogody, w
sumie jednak dotarło na Czantorię ok.
60 uczestników – powiedział. W rajdzie wzięli udział również rowerzyści,
dla których przygotowano trasę prowadzącą z „Czytelni” pod Mały Ostry
w kierunku Nydku. Przewodnikiem
ekipy kolarskiej był wicewójt Wędryni,
Bogusław Raszka. – W grupie kolarzy
było w sumie 25 osób, większą część
stanowili mieszkańcy partnerskiej
gminy Goleszów. Brali oni udział w
rajdzie po raz pierwszy i byli zauroczeni widokami na okoliczne wzgórza.
A w dodatku dzisiejsza pogoda była
dla rowerzystów idealna, nie było gorąco. Liczba uczestników tegorocznej
edycji rajdu jest porównywalna z tymi
wcześniejszymi. Zastanawiamy się
jednak, czy w przyszłości nie zrobić
rajdu w sobotę – podkreślił wicewójt.
(maki)

W przyszły piątek w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się już szóste z kolei spotkanie z cyklu „Zaolzie teraz”.
Gościem majowej edycji będzie Lekarz Roku Republiki Czeskiej 2009 –
Stanisław Czudek. Spotkanie zatytułowane „Lekarz, polityk i biznesmen”
poprowadzi niezależny dziennikarz i
publicysta Aureliusz Marek Pędziwol.
– Stanisław Czudek jest przede
wszystkim lekarzem, którego doceniają nie tylko koledzy po fachu z ca-

łego świata, ale – co chyba najważniejsze – także pacjenci, czego wprawdzie
nieliczne, ale niezwykle przejmujące
dowody znaleźć można także w Internecie. Ale jest także politykiem i
biznesmenem – Pędziwol przedstawia
swego gościa.
Doktor Czudek urodził się w 1958
roku w Czeskim Cieszynie, dzieciństwo spędził w Gródku. Ma czworo
młodszego rodzeństwa, a jego rodzice mieli po siedmioro braci i sióstr.

Jak więc mówi, wielki jest dziś „klan
Czudków” na Zaolziu. Po studiach
medycznych w Ołomuńcu ożenił się
i przeprowadził do Mostów koło Jabłonkowa.
Lekarz z Mostów jest prekursorem
czeskiej laparoskopii, współzałożycielem Centrum Onkologicznego
im. J.G. Mendela w Nowym Jiczynie,
którego był ordynatorem. Od ub. roku
pracuje w spółce EMC Instytut Medyczny we Wrocławiu, do której nale-

ży największa sieć szpitali prywatnych
w Polsce. Stanisław Czudek jest też
samorządowcem, od kilkunastu lat
zasiada w mosteckiej radzie gminy. W
2010 roku startował w wyborach do
Senatu RC. W drugiej rundzie przegrał niewielką liczbą głosów z Petrem
Gawlasem.
Spotkanie w Książnicy, którego
współorganizatorem jest Kongres Polaków w RC, rozpocznie się o godz.
17.00.
(dc)

Fot. MAGDALENA KOŻUCH

»Zaolzie teraz« – Stanisław Czudek

Uczestnicy rajdu zmierzający pod
Mały Ostry.
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Zdjęcia: ARC

Zbyszek Letocha – kolekcjoner tytułów

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Od lewej: dziewczęcej, chłopięcej oraz otwartej.

się następująca kolejność: 1. Justyna
Jeżowicz, 2. Sylwia Zuczek, 3. Janina Gaura. W kategorii chłopców
mistrzem szkoły został Marek Niedoba, wyprzedzając Roberta Sikorę
i Mariusza Grzebienia. Nad sprawnym przebiegiem mistrzostw szkoły
czuwał nauczyciel Zbyszek Letocha.
Z kolei już 32. edycja otwartych
mistrzostw skrzeczońskiego Koła dla

dorosłych przebiegła pod znakiem
zaciętych finałowych pojedynków.
Trzej zawodnicy zakończyli rozgrywki z jedną porażką i tym samym o kolejności zadecydował stosunek setów.
Ostatecznie mistrzem skrzeczońskiego Koła został Zbyszek Letocha
(MK PZKO Orłowa-Lutynia), który
w ten sposób obronił tytuł mistrza z
ubiegłego roku. Warto zauważyć, że

Fot. ARC

Nauczyciele
na Żwirkowisku
kierownictwem pani Barbary Redkowskiej zawitała do Cierlicka już po
raz czwarty. Tradycyjnie już przy kawie i ciastku uczestnicy zaznajamiali
się z działalnością i planami działaczy Polskiego Związku KulturalnoOświatowego. Każdy z uczestników
otrzymał w podarunku „Kalendarz
Śląski” z 2007 roku z ciekawym artykułem o 60-letniej historii PZKO.
Tadeusz Smugała

Z wizytą u lotników
W ramach obchodów 80. rocznicy
katastrofy lotniczej na Żwirkowisku
członkowie MK PZKO Cierlicko- -Kościelec oraz Zaolziańskiego Stowarzyszenia Lotniczego im
Żwirki i Wigury zwiedzili Muzeum
Lotnictwa w Krakowie. Tematyczna
wycieczka odbyła się we wtorek, w
Dniu Zwycięstwa. Pod pomnikiem
poświęconym poległym lotnikom,

znajdującym się w sąsiedztwie Muzeum, odbył się krótki apel wspólnie z dyrekcją placówki i seniorami
lotnictwa RP. Po złożeniu kwiatów
w asyście przewodnika zwiedzono
muzeum. Nowa hala wejściowa, wystawione eksponaty i ciekawe opowiadania przewodnika, zrobiły na
Zaolziakach duże wrażenie.
22 maja do Muzeum Lotnictwa

Skrzeczonia, która w pojedynkach z
panami reprezentowała płeć piękną,
a także najstarszego zawodnika mistrzostw, 78-letniego Józefa Holesza
z Orłowej-Lutyni. Szczególne słowa
podziękowania należą się referentowi
sportowemu Zbigniewowi Górniokowi za ofiarne załatwienie spraw
związanych z organizacją mistrzostw
w małej piłeczce.
(D.G.)

Ponad granicami
na Kamiennym

Z ŻYCIA MK PZKO CIERLICKO-KOŚCIELEC

W ostatnią sobotę kwietnia w godzinach popołudniowych do Domu
Polskiego im. Żwirki i Wigury
przyjechała autobusowa delegacja
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W ramach obchodów Nauczycielskiego Dnia Pamięci i Pokoju, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Lotnika na
Żwirkowisku, a w DPŻiW zobaczyli
wystawę „Zwycięzcy przestworzy”.
Licząca 50 osób delegacja ZNP pod

to już czwarte zwycięstwo tego zawodnika w ostatnich siedmiu latach.
Na dalszych miejscach uplasowali się
orłowianin Stanisław Monczka i Tadeusz Guziur ze Skrzeczonia.
Na zakończenie rozgrywek najlepszym zawodnikom przekazano z ramienia zarządu skrzeczońskiego Koła
dyplomy i nagrody rzeczowe. Ponadto wyróżniono Renatę Pociorek ze

wyjeżdżają uczniowie zaolziańskich
podstawówek w ramach projektu – wędrowna wystawka o Żwirce
i Wigurze: zwycięzcy przestworzy,
organizowanej przez MK PZKO
Cierlicko Kościelec i TNP w RC.
Tadeusz Smugała, MK PZKO
Cierlicko-Kościelec i Darek Cymerys, Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Żwirki i Wigury

Fot. BEATA TYRNA

W dniach 27-28 kwietnia w skrzeczońskim Domu PZKO odbyły się
tradycyjne rozgrywki w tenisie stołowym – mistrzostwa dolnolutyńskiej
szkoły oraz otwarte mistrzostwa
skrzeczońskiego Koła. Najpierw w
ramach współpracy skrzeczońskiego
Miejscowego Koła PZKO z dolnolutyńską PSP rozegrano mistrzostwa
szkoły. Wśród dziewczyn wyłoniła

Na Kamiennym zeszło się wielu znajomych turystów z obu stron Olzy. Jedna z
członkiń „Beskidu” spotkała tu niespodziewanie swojego kuzyna.

Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid Śląski” w Cieszynie, jak co
roku 1 maja, zorganizował rozpoczęcie sezonu turystycznego na Kamiennym w Wiśle. Tradycyjnie nie
zabrakło turystów z Zaolzia. Pięćdziesięciu członków PTTS „Beskid

Śląski” w RC wybrało się autokarem na przełęcz Salmopolską, skąd
wyruszyli piętnastokilometrowym
górskim szlakiem przez Trzy Kopce
Wiślańskie na Kamienny. Po posileniu się kiełbaskami wszyscy zeszli
do Wisły.
(indi)

Dwie sceny z życia prezesa
Scena pierwsza: w ostatnią sobotę
kwietnia na Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków w tłoku
podczas rejestracji wpadamy na siebie z Janem Ryłką, witamy się. Janek
gratuluje mi artykułu „Niechciany
konkubinat”, ja dziękuję i pytam:
– Dlaczego odpowiadając nań napisałeś, że jest on pełen nienawiści, przecież doskonale wiesz, że to bzdura?
Janek na to: – Ja wiem, ale ludzie tak
gadają, więc musiałem tak napisać.
Scena druga: w kilka godzin później tenże Jan Ryłko przedstawia
delegatom propozycję zmian w statucie Kongresu, powołując się przy

tym na taką właśnie wolę ponad
90 proc. prezesów kół PZKO, wyrażoną w głosowaniu na ostatnim
Konwencie. Wniosek jednak upada
pod miażdżącą przewagą głosów
przeciwnych. Ryłko demonstracyjnie opuszcza salę obrad i już na nią
nie wraca.
Zdarzenia te, choć na pozór nic
ich nie łączy, mają jednak coś wspólnego. Ich bohater za każdym razem
powołuje się na „wolę ludu”, który
jego, Ryłkę-Prezesa, niejako obliguje
do jej wyrażania. W drugim opisanym powyżej zdarzeniu wszystko
się zgadza: Konwent postanowił,

uchwalił, więc Prezes przekazuje
dalej, zgodnie ze swoją statutową
rolą. Ale Zgromadzenie Ogólne to
nie Konwent Prezesów, inny jest
skład delegatów i inne myślenie o
posłannictwie Kongresu. Biorąc to
pod uwagę autor – czy też właściwie
przekaziciel wniosku – mógł się spodziewać fiaska swojej misji wyrażonego w drodze głosowania. Delegaci
zdecydowali tak, a nie inaczej, lecz to
nie powód, by urażoną dumę wyprowadzać na spacer bez powrotu. Jeśli
już, to na protest mogli wyjść wszyscy zawiedzeni zwolennicy konwentowych poprawek. Ale nie wyszli i

brali udział w następnych głosowaniach, w których być może ich głosy
przeważyły szalę na ich korzyść.
A może Prezes wcale nie wyszedł
czując się obrażonym, tylko przerażonym? Może pomyślał: kurczę,
zostałem obdarzony zaufaniem
przez ponad 90 proc. innych Prezesów i schrzaniłem sprawę, jak teraz
spojrzę im w oczy? Rzeczywiście,
perspektywa kontaktu wzrokowego z bazyliszkiem wyposażonym
w ponad 90 proc. oczu wszystkich
Prezesów jest – delikatnie mówiąc
– niefajna. Meldunek o niewykonaniu zadania, utrata zaufania, jednym

słowem – kłopoty. A co jeśli jeszcze do tego jeden z drugim zacznie
gadać, że – kto wie, może nie dość
mocno przekonywał, „skongresił” się
niepostrzeżenie, do delegatów porozumiewawczo mrugał, że on tylko przekazuje, a myśli tak jak oni?
Ludzie jak to ludzie, różne głupoty
gadają...
A jak już gadają, to po to, by ktoś
ich słuchał. A czasem ten, kto się
nasłucha – uwierzy albo i nie, ale
poczuje wolę Bożą, by podać dalej.
Bo myśli, że musi. Zamiast myśleć
bez musu.
MARIAN SIEDLACZEK

DLA DZIECI
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GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
WYPRAWA DO ZĄBEK KOŁO WARSZAWY

I rozumiesz je?
Rozumiem. A kiedy nie, to używam napisów – albo angielskich,
albo czeskich. Dzięki filmom poznaję dużo nowych słówek. Kiedy
czegoś nie rozumiem, to przesłuchuję ten fragment dwa razy, a

Te wszystkie słowniki, które Jola Siwek trzyma w rękach, to nagrody zdobyte w
konkursach języka angielskiego.

gdy znów nie rozumiem, to wyświetlam sobie napisy.

datkowy język. Wybrałam francuski.

A więc ﬁlmy to dla ciebie nie
tylko rozrywka, ale też nauka.
Książki również czytasz po angielsku?
Książki nie za bardzo, mam w
domu tylko jedną, ale w internecie czytam angielskie opowiadania, które piszą „zwykli ludzie”,
nieznani autorzy. Mam kilka takich ulubionych stron.

Czy byłaś już kiedyś w Anglii lub
innym anglojęzycznym kraju?
Dwukrotnie byłam w Anglii, zawsze spędziłam tam tydzień. Za
każdym razem to była nagroda
w konkursie języka angielskiego,
który organizowało miasto dla
szkół karwińskich. Lubię Anglię,
bardzo mi się tam podobało, najbardziej Londyn.

Podobno wybierasz się do Gimnazjum Językowego w OstrawiePorubie. Już wiesz, czy zostałaś
przyjęta?
Tak. W tej szkole jest poszerzona
nauka języka angielskiego i do-

Czy odczuwałaś tremę, kiedy po
raz pierwszy miałaś rozmawiać z
Anglikiem?
Bałam się, że nie będę rozumiała, ale
obawy szybko opadły. Dogadałam
się.
DANUTA CHLUP

KRZYŻÓWKA O POLSCE
Sądząc po liczbie nadesłanych rozwiązań, krzyżówka z przysłowiami
(„Głosik” z dnia 26.4.) bardzo Wam
się spodobała. Poprawne rozwiązanie
brzmiało: MROWISKO. Nagrodę
książkową (do odbioru w sekretariacie redakcji) otrzymuje Michal Staś
z kl. 4 PSP w Hawierzowie-Błędowicach. Tym razem mamy dla Was
krzyżówkę o Polsce. Rozwiązania
prosimy nadsyłać na adres mailowy:
danuta.chlup@glosludu.cz lub klasyczną pocztą na adres redakcji w

„Promieniowanie jonizujące – wróg
czy przyjaciel?” mogła wykazać się
wiadomościami z chemii i fizyki.
Wreszcie nadszedł dzień wyjazdu. W czwartek 12 kwietnia nasza
13-osobowa ekipa wraz z opiekunami panią Ryłko i panią Kosmalą
spotkała się na dworcu kolejowym w
Bielsku-Białej, skąd ruszał pociąg do
Warszawy. Z Warszawy autobusem
ruszyliśmy dalej do Ząbek. Pierwsze
dni spędziliśmy w szkole. Oprócz
wspólnych lekcji zaproponowano
nam wiele innych atrakcji – zajęcia
z survivalu, pobyt na strzelnicy, karaoke, basen, kino.
W sobotę w ramach „Dni otwartych szkoły” nasi gospodarze promowali swoją placówkę. Nasze dziew-

200-osobową publicznością wyniki
naszych matematyczno-fizycznych
dociekań. Część z nas brała udział w
teście. W zmaganiach tych młodsza
grupa uczniów z Gnojnika zajęła 1.
miejsce, starsza grupa uplasowała się
na 3. miejscu. Były nagrody, dyplomy
i ogromna satysfakcja.
W imieniu swoim i wszystkich
kolegów serdecznie dziękuję naszym opiekunom i organizatorom
wyprawy. Dzięki nim przeżyliśmy
prawdziwą przygodę. Mówi się, że
podróże kształcą. I tak jest rzeczywiście. Przeżyliśmy co prawda sześć
dni poza szkołą, a jednak tyle się nauczyliśmy.
Adam Kubiczek, kl.7
PSP im. J. Kubisza w Gnojniku

terminie do 21 maja. Na wylosowanego autora poprawnej odpowiedzi
czeka nagroda książkowa.
1. Wzgórze w Krakowie z Zamkiem
Królewskim 2. Ten zawód wykonywał Wars, legendarny założyciel
Warszawy 3. Ptak drapieżny lub godło państwowe 4. Południowy sąsiad
Polski 5. Miasto polskie lub inaczej
statek 6. Imię najbardziej znanego
polskiego poety lub słynnego skoczka narciarskiego 7. Najdłuższa rzeka
Polski. Źródło ma w Beskidach. (dc)

KONKURSOWO I SMACZNIE
W olbrachcickiej szkole oraz przedszkolu „Wesoła Biedronka” jest
rzeczywiście wesoło. W piątek 20
kwietnia przedszkolny ogródek wypełnił się nie tylko dzieciakami, lecz
również ich rodzicami. Na ten dzień
bowiem panie nauczycielki wspólnie
z Macierzą Szkolną przygotowały
wiosenne spotkanie. Dzieci z niecierpliwością czekały na konkursy

1
2
3
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6
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Fot. JANINA GUŃKA

Twoja nauczycielka angielskiego, pani Renata Słowik, zdradziła mi, że uczysz się języka nie
tylko na lekcjach. Czy bierzesz
udział w dodatkowych zajęciach,
w jakimś kursie?
Nie chodzę na żadne dodatkowe
zajęcia. Tylko przez rok chodziłam do szkoły językowej, lecz nie
za bardzo mi to pomagało. Jednak
codziennie jestem w kontakcie
z językiem angielskim. Czytam
dużo po angielsku, zaglądam często na anglojęzyczne strony internetowe. Filmy też oglądam po
angielsku.

Fot. DANUTA CHLUP

Jolanta Siwek, uczennica klasy 9.
Polskiej Szkoły Podstawowej w Karwinie, przyniosła na spotkanie ze
mną stos grubych słowników języka
angielskiego. Wszystkie wygrała w
konkursach. Na koncie ma już kilka
sukcesów. W lutym zdobyła pierwsze miejsce w powiatowej rundzie
olimpiady języka angielskiego, a w
marcu potwierdziła, że to nie przypadek, plasując się na pierwszym
miejscu w rundzie wojewódzkiej. W
przyszłym tygodniu przed Jolą ogólnopaństwowy finał w Pradze. Pojutrze będzie natomiast startowała w
finale innego konkursu językowego
– „Interolimpiady”, którą dla szkół
z przygranicznych regionów Polski,
RC i Słowacji organizuje prywatne
gimnazjum w Wiśle. W zmaganiach
z przeszło 400 rywalami biorącymi
udział w półfinale Jola wywalczyła 5.
miejsce i awansowała do finału. Na
tym nie koniec jej sukcesów – zwyciężyła również w konkursie „Enjoy Your English” zorganizowanym
przez PSP w Czeskim Cieszynie
oraz zdobyła drugie miejsce (razem z koleżanką Dorotą Bizoń) w
hawierzowskim konkursie „Jazyky
hrou”. Poprosiłam Jolę, by zdradziła
nam, w jaki sposób doskonali znajomość języka angielskiego.

czyny swoim wspaniałym występem
uświetniły kibicowanie uczestnikom
halowego turnieju w badmintonie.
Gnojnicką szkołę wyśmienicie reprezentował Janek Kowalczyk, plasując się indywidualnie na trzecim, a
w deblu z kolegą z Ząbek na pierwszym miejscu. Był to bardzo udany
dzień i myślę, że w jakimś stopniu
przyczyniliśmy się do pomyślnego
przebiegu uroczystości.
W niedzielę, pomimo iście jesiennej pogody, postanowiliśmy pojechać
do Warszawy. Wraz z nami stolicę
zwiedzali koledzy z Litwy, których
w ramach projektu również gościła
szkoła w Ząbkach.
W
poniedziałek
mogliśmy
wreszcie zaprezentować przed ok.

Fot. ARC

Jola lubi Londyn

Od ponad roku trwa współpraca
gnojnickiej podstawówki z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w
Ząbkach koło Warszawy. W kwietniu zaproszono kilku uczniów
z naszej szkoły do udziału w konkursie „Zostań asystentem Marii
Skłodowskiej-Curie”. Chcieliśmy
jak najlepiej reprezentować Zaolzie,
wyjazd więc poprzedziły intensywne przygotowania. W dwóch grupach, pod bacznym okiem naszych
nauczycielek – pani Ryłko i pani
Otisk, przygotowaliśmy prezentacje
multimedialne. Zadaniem pierwszej
grupy, w której znalazłem się również ja, było opracowanie prezentacji pt. „Geometria w architekturze”.
Druga grupa natomiast w pracy pt.

oraz na poszukiwanie skarbu, zaś rodzice na smażenie jajecznicy. Pogoda na szczęście dopisała, słoneczko
zachęcało do wspólnej zabawy. W
ramach konkursów dzieci biegały,
rozwiązywały krzyżówki, układały
puzzle, wykazywały się zręcznością.
Rodzice zaś zmagali się z różnymi
rebusami czy też zagadkami matematycznymi. Punktem kulminacyjnym całej zabawy było odnalezienie
miejsca, w którym został ukryty
skarb. Dzieci szkolne pilnie zabrały
się do przeszukiwania piaskownicy,
by później podzielić się z przedszkolakami słodką niespodzianką. Po konkursowych zmaganiach
wszyscy z apetytem zjedli smaczną
jajecznicę.
Dziękujemy naszym paniom nauczycielkom za umilenie piątkowego
popołudnia i cieszymy się na kolejne
wspólne spotkanie naszej „szkolnej”
rodziny.
Jolanta Polok

E-mail: danuta.chlup@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 
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CZWARTEK 10 maja
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.08 Polityka
przy kawie 8.20 Domisie 8.50 Dlaczego? Po co? Jak? 9.10 Kuchcikowo
- gotowanie na ekranie 9.30 Była sobie
Ziemia (dok. bryt.) 10.00 Galeria (s.)
10.30 Klan (s.) 10.55 Moda na sukces
(s.) 11.20 My, wy, oni 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.30 To się
opłaca 12.45 Z ziemi, z powietrza i z
morza 13.45 Czterdziestolatek - 20 lat
później (s.) 14.50 Piąty stadion 15.00
Wiadomości 15.20 EUROexpress
15.30 Jaka to melodia? (teleturniej)
15.55 Piąty stadion 16.05 Terra Nova
(s.) 17.00 Teleexpress 17.25 Galeria
(s.) 17.55 Klan (s.) 18.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 19.00 Gumisie 19.30
Wiadomości 20.25 Ojciec Mateusz
(s.) 21.20 Sprawa dla reportera 22.10
Piąty stadion 22.20 29 lat i dziewica
(komedia niem.) 0.10 Ofiary losu (komedia USA).
TVP 2
5.55 Warto kochać (s.) 7.25 Na dobre
i na złe (s.) 8.30 Pytanie na śniadanie
10.45 Lokatorzy (s.) 11.20 Jeden z
dziesięciu (teleturniej) 11.55 Reporter
Polski 12.15 Pożyteczni.pl (s.) 12.45
Sąsiedzi (s.) 13.15 Barwy szczęścia
(s.) 13.50 Postaw na milion (teleturniej) 14.45 U Pana Boga w ogródku
15.50 Piąty stadion 16.00 Panorama
- kraj 16.25 Małpie mamy (dok. USA)
17.20 Jeden z dziesięciu (teleturniej)
18.00 Panorama 18.40 Reporter Polski 19.05 Rodzinka.pl 19.35 Bulionerzy 20.10 Barwy szczęścia 20.45 Magia kłamstwa (s.) 21.35 Kocham kino
21.40 Hańba (film kopr.) 23.50 Dobry
żołnierz (dok. bryt.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość poranka 8.50 Piąty stadion 9.10 Gość poranka 9.48 Info poranek 10.10 Biznes
- otwarcie dnia 10.50 Gość poranka
11.00 Serwis info 11.45 Piąty stadion
12.20 Biznes 13.10 Raport z Polski
13.30 Serwis info 15.10 Raport z Polski 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes
16.30 Serwis info 17.00 Lekcja angielskiego 17.35 Kronika miejska 17.45
Lubelskie - smakuj życie 18.15 Kronika miejska 18.30 Aktualności 18.50
Gość Aktualności 19.25 Lekcja j. angielskiego 20.10 Minęła 20-ta 21.05
Telekurier 21.30 Serwis info 22.30 Jan
Pospieszalski. Bliżej 23.10 Piąty stadion 23.16 Info dziennik 23.45 Sportowy wieczór 0.00 Ojcowie chrzestni
Rosji (dok. bryt.) 1.10 Minęła 20-ta.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Przygody Animków 8.00 Pinky i
Mózg 8.30 Pies Huckleberry 9.00 Rodzina zastępcza plus (s.) 10.00 Daleko od noszy (s.) 10.30 Świat według
Kiepskich (s.) 11.00 Malanowski i
Partnerzy 11.30 I kto tu rządzi? 12.00
Doktor Oz radzi 13.00 Szpilki na Giewoncie (s.) 14.00 Pierwsza miłość (s.)
14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarze-

nia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30
Malanowski i Partnerzy (s.) 17.00
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.35 Świat
według Kiepskich (s.) 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (s.)
21.00 Hotel 52 (s.) 22.00 Szpilki na
Giewoncie (s.) 23.00 Kości (s.).
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Czarodziej z Oz
(s. anim.) 9.25 Córki McLeoda (s.)
10.10 Film o filmie „Mój nagi pamiętnik” 10.25 List do Ciebie 11.20
Uśmiechy V. Hybnerovej 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu (mag.) 14.00 Na żywo w Jedynce 16.30 AZ kwiz 16.55 Everwood
(s.) 17.45 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Taxi 18.56
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.00 Przygody kryminalistyki (s.)
20.50 Program dyskusyjny M. Jílkovej
21.45 Półmrok 22.15 Przeżyć! 23.05
Profil zbrodni (s.) 23.55 Niepisana
umowa (film).
TVC 2
6.00 Magazyn chrześcijański 6.25
Masz mnie! 6.40 Planeta YÓ 8.00
Panorama 8.30 Osobistość w Dwójce 8.35 Olimpiada 9.00 Folklorika
9.30 Czeskie wsie 9.50 Mity i fakty
historii 10.45 Port 11.10 Wędrówki w poszukiwaniu piosenki 11.40
Wiadomość od Aloisa Mikulki 11.55
Pragensia 12.35 Kobiety w chmurach
13.30 Hondo (film) 15.00 Poszukiwania sztuki 15.50 Inkontynencja 15.55
Wspólny świat 16.15 Medycyna XXI
wieku 16.30 Klucz 17.00 Planeta YÓ
18.20 Zaczarowane przedszkole 18.45
Wieczorynka 18.55 Kim Possible (s.)
19.25 Biuro (s.) 19.50 Wiadomości w
j. migowym 20.00 Kamera w podróży:
Dzikie Chiny 20.55 Spostrzeżenia
z zagranicy 21.05 Ten trzeci (teatr)
22.40 333 (mag. lit.) 23.35 Ten nasz
czeski charakter.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.50 Od sklepowej do królowej
(film) 11.50 Tescoma ze smakiem
12.00 Południowe wiadomości 12.35
Kochane kłopoty (s.) 13.35 Siostra
oddziałowa (s.) 14.35 Wzór (s.) 15.30
Agenci NCIS (s.) 16.30 Przyjaciele
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości
20.00 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.25 Helena (s.) 22.05 Nocne wiadomości 22.40 Killshot (film)
0.30 Skazany na śmierć (s.).
PRIMA
6.05 Wiadomości 6.55 Nieustraszony
(s.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.00 Nakryto
do stołu 9.50 Diagnoza morderstwo
(s.) 10.50 Detektyw Monk (s.) 11.45
Schimanski (film) 13.50 Alf (s.) 14.20
Siska (s.) 15.40 Julie Lescaut (s.) 17.40
Fakty Barbory Tachecí 18.00 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.50
VIP wiadomości 20.00 Czeska 30
21.20 Jesteś tym, co jesz 22.25 Agenci
NCIS: Los Angeles (s.) 23.25 Nie ma
doskonałych 0.45 Mściciel (film).

KALKULATOR WALUTOWY
Kursy walut w kantorach z dnia 9. 5. 2012

CZK
EUR
USD

PLN
EUR
USD

Cieszyn, ul. Zamkowa

Bielsko-Biała, CH Auchan

kupno

sprzedaż

kupno

0,166
4,167
3,180

0,168
0,164
4,202
4,160
3,240
3,200
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno

sprzedaż

5,900
24,800
18,800

6,100
25,300
19,500

sprzedaż

0,170
4,260
3,300

(dc)

PIĄTEK 11 maja
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.08 Polityka przy kawie 8.20
Z Jedynką po drodze 8.35 Domisie
9.05 Moliki książkowe 9.20 I kudłate,
i łaciate 9.35 Andzia (s.) 9.50 Pinky
i Perky 10.10 Galeria (s.) 10.40 Klan
(s.) 11.05 Moda na sukces (s.) 11.30
Euro wg Gesslera 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.30 Po sąsiedzku
12.45 Z ziemi, z powietrza i z morza
(dok. bryt.) 13.50 Czterdziestolatek 20 lat później (s.) 14.50 Piąty stadion
15.00 Wiadomości 15.20 EUROexpress 15.30 Jaka to melodia? (teleturniej 16.00 Terra Nova (s.) 17.00 Teleexpress 17.25 Galeria (s.) 17.55 Klan
(s.) 18.25 Jaka to melodia? (teleturniej)
19.00 Moi przyjaciele - Tygrys i Kubuś
19.30 Wiadomości 20.25 Ofiary losu
(komedia USA) 21.50 Piąty stadion
22.00 Jagodowa miłość (film kopr.)
23.45 Wenecka serenada (film niem.).
TVP 2
5.55 Warto kochać 7.25 Na dobre i na
złe (s.) 8.30 Pytanie na śniadanie 10.45
Lokatorzy (s.) 11.20 Jeden z dziesięciu (teleturniej) 11.55 Reporter Polski
12.15 Sztuka życia 12.45 Sąsiedzi (s.)
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Kabaretowy Klub Dwójki 14.50 U Pana
Boga w ogródku 15.35 Ja to mam
szczęście! - ulubione skecze 15.50
Piąty stadion 16.00 Panorama - kraj
16.25 Poziom 2.0 17.20 Kabaretowe
wakacje z duchami 18.00 Panorama
18.40 Reporter Polski 19.00 Aida
(s.) 20.10 Na dobre i na złe (s.) 21.15
Kocham Cię, Polsko! 22.50 Najemnik
(film kopr.) 0.35 Bitwa na głosy - after party 0.50 Van Veeteren - Jaskółka,
kot, róża, śmierć (film szwedzki).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.45 Info poranek
7.00 Serwis info 7.13 Info poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość poranka 8.20 Info poranek 8.50 Piąty
stadion 9.00 Serwis info 9.10 Gość
poranka 9.48 Info poranek 10.10 Biznes - otwarcie dnia 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis info 12.20 Biznes
12.30 Serwis info 13.10 Raport z Polski 14.00 Serwis info 15.10 Raport z
Polski 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 17.00 Czas na jazdę 17.35 Kronika miejska 17.45 Eurowiadomości
17.55 Trudny rynek 18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności 19.25 Turystyczna encyklopedia regionu 20.00
Serwis info 20.10 Forum 21.05 Telekurier 22.30 Info dziennik 23.03 Piąty
stadion 23.15 Sportowy wieczór 23.30
W świecie globalnej gospodarki.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Przygody Animków 8.00 Scooby Doo
8.30 Yogi Bear Show 9.00 Rodzina zastępcza plus (s.) 10.00 Daleko od noszy
(s.) 10.30 Świat według Kiepskich (s.)
11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30
I kto tu rządzi? 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Dom nie do poznania 14.00
Pierwsza miłość (s.) 14.45 Trudne
sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według Kiepskich (s.)
20.00 Tylko taniec - Got to Dance
22.35 Kick-Ass (komedia kopr.) 1.00
Marci X (komedia USA) 2.35 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Czarodziej z Oz
(s. anim.) 9.25 Córki McLeoda (s.)
10.15 Przygody kryminalistyki (s.)
11.05 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu (mag.) 14.00 Na żywo w Jedyn-
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ce 16.30 AZ-kwiz 17.05 Mała farma
17.30 Czarne owce 17.55 Pogoda w
Europie 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Taxi 18.56 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj
(s.) 20.55 13. komnata D. Drahoninskiego 21.20 Wszystko-party 22.05 Pr.
rozrywkowy 22.55 Policja kryminalna
Paryż (film) 23.45 Miasto kocic (s.)
0.05 Jak mieć ciało doskonałe?
TVC 2
6.00 Do pracy 6.25 Dziecięce pogotowie w akcji 6.40 Planeta YÓ 8.00
Panorama 8.30 Osobistość w Dwójce
8.35 Operacja Thunderclap 9.05 Dołącz do nas 9.15 Nie poddawaj się 9.30
Architektura 10.00 Waterloo 10.55
Na pływalni z O. Havelką 11.20 Kolory życia 12.15 Migawki z Paryża 12.40
Amerykańskie parki narodowe - świat
wody 13.25 Chcesz mnie? 13.40 Masz
mnie! 13.55 Spostrzeżenia z zagranicy
14.05 Przygody nauki i techniki 14.30
Na grzyby 15.00 Szpital pod Everestem 15.30 Wątek życia 15.55 By długi nie bolały 16.10 Prawie bezchmurnie 16.25 Port 16.55 Podróż w kosmos
17.00 Planeta YÓ 18.20 Zaczarowane przedszkole 18.45 Wieczorynka
18.55 Kim Possible (s.) 19.25 Biuro
(s.) 19.50 Wiadomości w j. migowym
20.00 Cudowna planeta: Życie 20.55
Pianista (film) 23.20 Mighty Boosh
(s.) 23.50 Meduza 0.25 Musicblok.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.50 Romans doskonały (film)
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe wiadomości 12.35 Kochane
kłopoty (s.) 13.35 Siostra oddziałowa
(s.) 14.30 Wzór (s.) 15.30 Agenci
NCIS (s.) 16.30 Przyjaciele (s.) 17.00
Popołudniowe wiadomości 17.30 CSI:
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.)
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości
20.00 Zamieńmy się żonami (reality show) 21.35 Bez litości (s.) 23.30
Z podniesionym czołem III: W imię
sprawiedliwości (film).
PRIMA
6.05 Wiadomości 6.55 Nieustraszony
(s.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.00 Nakryto
do stołu 9.50 Diagnoza morderstwo
(s.) 10.50 Detektyw Monk (s.) 11.45
Schimanski: Moltke (film) 13.50 Alf
(s.) 14.20 Siska (s.) 15.40 Julie Lescaut (s.) 17.40 Fakty Barbory Tachecí
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.50
VIP wiadomości 20.00 Morderstwa w
Midsomer (s.) 22.05 Show Jana Krausa 23.05 Noc w raju 0.10 Dark Water
(film).

KALKULATOR
PALIWOWY
Ceny paliw na stacjach
z dnia 9. 5. 2012
Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
5,73 zł
ON
5,54 zł
LPG
2,81 zł
Cieszyn, Statoil
E95
5,98 zł
ON
5,85 zł
LPG
2,82 zł
Cieszyn, Neste
E95
5,92 zł
ON
5,79 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
5,89 zł
ON
5,69 zł
LPG
2,79 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
37,20 kc
ON
36,90 kc
(sch)

TV POLONIA

PIĄTEK 11 maja
6.05 Dwie strony medalu (s.) 6.40
Warto kochać 7.25 Szwedzka królewna 7.55 O dwóch takich, co ukradli
księżyc 8.30 Pytanie na śniadanie
10.40 Smaki polskie 10.55 Informacje kulturalne 11.10 Polonia 24 11.40
Galeria (s.) 12.05 Dwie strony medalu (s.) 12.50 M jak miłość (s.) 13.45
Daniec z gwiazdami, czyli EuroShow
14.20 Honor generała 15.35 Złotopolscy (s.) 16.05 Dzika Polska 16.35
Euro wg Gesslera 17.00 Galeria (s.)
17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress 17.55 Poziom 2.0 18.45 Kronika
37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 18.55 Magazyn medyczny 19.15 Dwie strony medalu (s.)
19.40 Przygody kota Gotfryda 20.00
Wiadomości, sport, pogoda 20.45 Na
dobre i na złe (s.) 21.40 Informacje
kulturalne 22.00 Polonia 24 22.45
Wino truskawkowe 0.45 Galeria (s.).

SOBOTA 12 maja
6.10 Złotopolscy (s.) 8.30 Polonia
24 9.10 W piątą stronę świata 10.05
Załoga Eko 10.35 Nad Niemnem
(s.) 11.35 Słownik Władysława Bartoszewskiego 11.50 Pamiętaj o mnie
12.10 Euro wg Gesslera 12.40 Ojciec
Mateusz (s.) 13.30 Makłowicz w
podróży 14.00 Na dobre i na złe (s.)
14.55 Głos nadziei 15.55 Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@polski
17.30 Teleexpress 17.50 M jak miłość (s.) 18.45 Szansa na sukces 19.40
Wielka podróż Bolka i Lolka 20.00
Wiadomości 20.45 Głęboka woda
21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Polonia
24 22.25 Oda do radości 0.20 Euro
wg Gesslera 0.50 M jak miłość (s.).

NIEDZIELA 13 maja
6.05 Galeria (s.) 8.05 Kronika 37.
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 8.20 Polonia 24 8.45
Ziarno 9.20 Szkoła na Słonecznej
(s.) 9.55 Transmisja mszy świętej z
sanktuarium św. Stanisława biskupa
męczennika 12.35 Pamiętaj o mnie
12.55 Pod Tatrami 13.10 Generał
polskich nadziei - Władysław Anders 14.15 37. Festiwal Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni 16.20
Skarby nieodkryte 16.50 Salon Polonii 17.30 Teleexpress 17.50 M jak
miłość (s.) 18.45 Daniec z gwiazdami, czyli EuroShow 19.15 Weekendowy magazyn filmowy 19.40 Miłka
i Człapek 20.00 Wiadomości 20.45
Blondynka (s.) 21.40 Pamiętaj o
mnie 22.00 Tygodnik.pl 22.35 Kronika 37. Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 22.50 Kocham
Cię, Polsko! 0.15 Salon Polonii 0.50
M jak miłość (s.).

PONIEDZIAŁEK 14 maja
6.05 Makłowicz w podróży 6.40 Głos
nadziei 7.40 Las bliżej nas 8.00 Klementynka i Klemens - gęsi z Doliny
Młynów 8.30 Pytanie na śniadanie
10.40 Smaki polskie 10.50 Flesz historii 11.10 Tygodnik.pl 11.40 Galeria (s.) 12.05 Barwy szczęścia (s.)
12.35 Wiadomości 12.50 Blondynka
(s.) 13.45 Salon Polonii 14.25 Generał polskich nadziei - Władysław
Anders 15.30 Złotopolscy (s.) 16.00
WOK - wszystko o kulturze 16.45
Klimaty i smaki 17.00 Galeria (s.)
17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress 17.55 Przebojowa noc 18.15
Zamach majowy 18.50 Skarby nieodkryte 19.15 Barwy szczęścia (s.) 19.45
Marceli Szpak dziwi się światu 20.00
Wiadomości 20.45 Życie nad rozlewiskiem (s.) 21.35 Informacje kulturalne 21.45 Biało-czerwoni 22.45
Szansa na sukces 23.45 Tomasz Lis
na żywo 0.45 Galeria (s.).
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Wyrazy szczerego współczucia pani Natalii Michalskiej i całej rodzinie z
powodu śmierci
Głębinna czerń przepłynęła przez naszą ścieżkę,
a ty zostałeś po drugiej stronie.
J. Gaudyn

W głębokiej żałobie zawiadamiamy wszystkich krewnych, znajomych i przyjaciół, że w dniu 5 maja zmarł
nagle w wieku 59 lat nasz Najdroższy Mąż, Syn, Brat,
Tatuś, Dziadzio, Zięć
śp. MUDr BOGUSŁAW SKWARŁO
zamieszkały w Karwinie-Darkowie. Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 11 maja 2012 o godzinie 13.30 w kościele
parafialnym pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie.
Zwłoki zostaną przewiezione na cmentarz w Karwinie-Raju. W bólu
RK-091
pogrążona rodzina.

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: Romeo i Julia (11, godz.
11.00);
SCENA CZESKA – ORŁOWA:
Lucerna (11, godz. 10.00, 19.00).

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Okresní
přebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka (10, 11, godz. 17.45, 20.00); Kot
w butach (11, godz. 15.30); KARWINA – Ex: Bitwa o ziemię (11,
godz. 19.00); TRZYNIEC – Kosmos: Kupiliśmy ZOO (10, 11, godz.
17.30); Street Dance 2 (10, 11, godz.
20.00); CIESZYN – Piast: Igrzyska
śmierci (10, godz. 17.30); Avengers
(11, godz. 14.30, 17.15, 20.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1
SM, piątek, wiadomości regionalne
od godz. 18.00.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt:
godz. 19.05, so: godz. 17.30. Ostrawa
107,3 MHz i Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CIERLICKO, STANISŁOWICE – Kluby Kobiet oraz Seniora zapraszają na spotkanie w czwartek 10.5.
o godz. 17.00 do Domu Polskiego
ŻiW na Kościelcu.
CZ. CIESZYN – MK PZKO Park
Sikory zaprasza na prelekcję mgr
Leszka Richtera pt. „Obróbka lnu
i wełny na Śląsku Cieszyńskim” w
piątek 11. 5. o godz. 18.00 w salce
Koła przy ul. Fabrycznej 23 w Cz.
Cieszynie. Po prelekcji omówienie
czerwcowej wycieczki.
Czytelnia i Kawiarnia Literacka „Noiva” zaprasza w sobotę 12. 5.
o godz. 15.30 na Salon Teatralny pt.
„W roli głównej Modrzejewska”.
Spotkanie poświęcone Helenie Modrzejewskiej poprowadzi prof. Emil
Orzechowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, udział wezmą
dyrektor Teatru Cieszyńskiego Karol
Suszka, a także aktorki Sceny Polskiej.
Wejściówki 50 kc. Rezerwacje miejsc:
558 711 961, noiva@noiva-tesin.cz.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza
na wycieczkę w sobotę 19. 5., wyjazd
o godz. 7.00 sprzed Domu PZKO.

Trasa: Olza (Polska) – ogrodnictwo,
Ostrawa-Krasne Pole – planetarium,
Ostrawa – zwiedzanie. Cena 250 kc.
Zgłoszenia z opłatą przyjmowane są
w sklepie przemysłowym do 15. 5.
JABŁONKÓW – Zarząd MK
PZKO zaprasza wszystkich swoich
członków i sympatyków na wiosenne porządki w Lasku Miejskim 12. 5.
od godz. 8.00.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ”
– Zaprasza członków i sympatyków
na spotkanie 14. 5. o godz. 17.30 do
salki PZKO Karwina-Nowe Miasto,
połączone ze smażeniem jajecznicy.
ŁYŻBICE-WIEŚ – MK PZKO
organizuje w sobotę 12. 5. wycieczkę
kolarską do ośrodka wypoczynkowego Pasieczki „U Jarząbka”. Zbiórka
chętnych o godz. 8.30 przy restauracji „U Kohóta” Na Kamionce. Pozostali uczestnicy oczekiwani są na
Pasieczkach od godz. 11.30.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd
MK PZKO organizuje w sobotę 12. 5.
w świetlicy MK Turniej otwarty w
tenisie stołowym. Początek o godz.
9.00, wpisowe 50 kc.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd na wycieczkę Krainą druciarzy
12. 5. jest o godz. 6.00 z Karwiny, o
godz. 6.20 z Cz. Cieszyna. o godz.
6.40 z Trzyńca – dworzec autobusowy. Dalsze przystanki: Wędrynia,
Bystrzyca, Gródek w odstępach pięcio minutowych. Opłata na starcie
1 euro. Są jeszcze wolne miejsca.
Prosimy zabrać dokumenty. Inf.:
733 729 069, 596 631 685, www.ptts
-beskidslaski.cz.
PTTS „BŚ” – Rejon Karwina zaprasza swych członków we wtorek
22. 5. o godz. 16.00 do Klubu PZKO
w Karwinie-Nowym Mieście na
smażenie jajecznicy. Bliższe informacje pod nr. tel. 723 823 435.
Zaprasza na 3. edycję Festiwalu Kociołków Beskidzkich 12. 5. od
godz. 11.00 w Korzarzyskach Na
Pasieczkach.
„BŚ”, TR „Olza”, TKK „Ondraszek”, MK PZKO KARWINASTARE MIASTO – Zapraszają 12.5.
na wspólną wycieczkę kolarską nową
ścieżką rowerową od Domu PZKO
Karwina-Stare Miasto do Archeoparku w Kocobędzu i z powrotem
przez Stonawę do Domu PZKO,

śp. MUDr. BOGUSŁAWA SKWARŁY
składają współpracownicy z Biblioteki Regionalnej Karwina.

RK-092

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu
MĘŻA
składają Halinie Skwarło koleżanki z przedszkola w Karwinie oraz praGL-287
cownicy szkoły.
gdzie odbędzie się wspólna zabawa.
Rejestracja w Domu PZKO o godz.
9.00, odjazd o godz. 9.30. Ci, którzy
nie wiedzą gdzie jest Dom PZKO,
zbiórka o godz. 8.50 przed dworcem
kolejowym w Karwinie. Wpisowe
60 kc/10 zł, inf. 596 349 979, 731
289 538.
TKK PTTK „ONDRASZEK” –
Zaprasza na wycieczkę rowerową pt.
„Z Roztrzapkiem w nieznane” 13.
5. O godz. 9.00 zbiórka na rynku w
Cieszynie. Trasa: Puńców – Dzięgielów – Goleszów – Kisielów – Łączka. Całość około 40 km. Powrót we
własnym zakresie.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK
PZKO zaprasza na koncert z okazji
65-lecia PZKO, który odbędzie się
w sobotę 12. 5. w Domu Kultury w
Lutyni Dolnej od godz. 16.00. Dalej
zapraszamy na wystawę rzeczy pamiątkowych, zorganizowaną przez
kolekcjonerów Koła, która odbędzie
się w dniu odpustu w Wierzniowicach w niedzielę 13. 5. w Domu
PZKO. Wystawa będzie czynna w
godzinach 9.00-18.00.

OFERTA PRACY
FIRMA
PROWADZĄCA
DZIAŁALNOŚĆ w zakresie handlu internetowego poszukuje pracownika do sprzedaży i obsługi
klienta. Wymagania: umiejętności
obsługi komputera, znajomość języka polskiego, samodzielność, komunikatywność. Oferujemy: umowę,
pracę w domu, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV: praca.globalpolska@gmail.com.
GL-286

OFERTY
PROPONUJĘ KOREPETYCJE
uczniom szkół średnich oraz studentom – przedmiot księgowość. Proszę
dzwonić pod numer 606 719 141.
GL-270

WYNAJMĘ MIESZKANIE 3+1
w Cz. Cieszynie przy ul. Bezruča
na podwyższonym parterze. Tel.:
605 576 599, 558 352 413.
GL-252
SPRZEDAMY DOM z dwoma
dużymi mieszkaniami (3+1) i możliwością przeróbki strychu na kolejne
mieszkanie. Dom stoi na skraju Orłowej, w kierunku do granicy Pietwałdu. Obok budynku jest garaż.
Wyposażenie i stan domu jest na
dobrym poziomie. Ogrzewanie centralne na gaz, drugi kocioł na paliwa

stałe. Budynek jest stosowny nie tylko do wykorzystania na mieszkania.
Jego umiejscowienie i wielkość predysponują go do wykorzystania do
celów komercyjnych. Całkowita cena
dwa miliony koron. Przy szybkim załatwieniu możliwa obniżka. Dokładne informacje pod adresem internatowym baonf@seznam.cz, albo pod
nr telefonu 602 510 658. PRYWATNA PROPOZYCJA SPRZEDAŻY Z WYELIMINOWANIEM
POŚREDNIKÓW!!
GL-282
MALOWANIE, PRACE MURARSKIE, okna PVC, płyty gipsowe. Tel. 603 854 651.
GL-233
WYCENIĘ I KUPIĘ ZA NALEPSZĄ CENĘ jakiekolwiek antyki, meble, instrumenty muzyczne,
zabawki, szkło, porcelanę, obrazy,
wszystkie gatunki broni białej i
palnej, zegary, zegarki kieszonkowe – mogą być i uszkodzone, stare
pocztówki i zdjęcia. Również skupujemy złom złota i srebra. Płacimy gotówką. Inf.: 608 374 432, 608
863 098.
GL-235
ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel.: 0048
605 255 770.
GL-223

ZAPISY
BŁĘDOWICE – Dyrekcja szkoły
i przedszkola zaprasza do zapisów
do przedszkola 15. 5. i 16. 5. w godz.
9.00-16.00. Prosimy o zabranie aktu
urodzenia dziecka.
MILIKÓW – Przedszkole zaprasza
do zapisów w środę 14. 5. w godz.
7.00-14.30. Szczegółowe informacje
pod nr. tel. 558 329 287.

KONCERTY
CZ. CIESZYN – MK PZKO Cz.
Cieszyn-Centrum oraz chór „Harfa” zapraszają na tradycyjny Koncert
Wiosenny, który odbędzie się w sobotę 12. 5. o godz. 16.30 w Klubie PZKO
przy ul. Bożka. Wystąpią: Chór Mieszany „Harfa”, Chór im. Jana Pawła II
w Strumianach oraz solistka Liliana
Pociecha, sopran.
MK PZKO OBWODU BOGUMIŃSKIEGO – Zapraszają na
koncert z okazji 65-lecia PZKO oraz
85-lecia zorganizowanego śpiewactwa polskiego na Zaolziu pt. „Świętowanie ze śpiewaniem”w sobotę 12.5.
o godz. 16.00 w Domu Kultury w
Lutyni Dolnej. Program: Chór mie-

szany „Lutnia” – Lutynia Dolna,
Chór mieszany „Hasło” – Skrzeczoń, Estrada ludowa „Czantoria” –
Ustroń.

WYSTAWY
MIEJSKI DOM KULTURY w
Karwinie, sala Mánesa: do 29. 6.
wystawa Waltera Taszka pt. „Wybór
z twórczości 1964-2012”. Czynna:
po, śr, pt: 9.00-15.00, so, nie: 9.0019.00.
CZYTELNIA I KAWIARNIA
LITERACKA „NOIVA”, CZ.
CIESZYN: do 10. 5. wystawa fotografii Zdenka Kantora pt. „Kraina i
solitery” do Czytelni.
WIELKA GALERIA TEATRU
CIESZYŃSKIEGO, CZ. CIESZYN: do 20. 5. wystawa Władysława Kubienia pt. „O człowieku”.
Czynna: po-pt: 9.00-15.00.
CZESKI CIESZYN, KONGRES
POLAKÓW: do 18. 5. wystawa z
okazji 90. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa TurystycznoSportowego „Beskid Śląski”. Czynna
w dni powszednie 8.00-15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: do 5. 10.
wystawa pt. „Hukwaldy”; stała ekspozycja „Obrazki z przeszłości Śląska Cieszyńskiego”. Czynne: wt-pt:
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Hawierzowie „Musaion”, Robotnicza 14:
do 31. 5. wystawa pt. „S panenkami
za historií aneb světové dějiny očima panenky Barbie”. Czynna: wtpt: 9.00-17.00, so: 9.00-13.00, nie:
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka: stała ekspozycja „Migawki z historii Karwiny”.
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.0013.00, nie: 13.00-17.00.
MUZEUM TECHNIKI w
Pietwałdzie, K muzeu 89: stała ekspozycja „Tradycje górnictwa”; „Czarodziejski świat tramwajów”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: wystawa
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej,
Masaryka 985: do 31. 8. wystawa pt.
„Oslaďme si život”; stała ekspozycja
„Orłowa – przeszłość i teraźniejszość”. Czynne: po-pt: 8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul.
Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 6.
wystawa pt. „Wiek totalitaryzmów.
Kiedy Bóg umiera...”. Czynna: wtpt: 8.00-18.00, so: 9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I ROTUNDA św. Mikołaja: czynne codziennie 9.00-19.00.
GALERIA BIELSKA BWA, ul.
3 Maja 11, Bielsko-Biała: do 20. 5.
wystawa Tadeusza Biernota pt.
„Twarze”. Czynna codziennie w
godz. 10.00-18.00.

PZKO-wcy z Lutyni Dolnej świętują śpiewając
Pod hasłem „Świętowanie ze śpiewaniem” odbędzie się w najbliższą sobotę, 12 maja o godz. 16.00 w Domu
Kultury w Lutyni Dolnej, spotkanie
kilku chórów. Nie tylko PZKOwskich. Oprócz zespołów obwodu
bogumińskiego: miejscowego chóru
mieszanego „Lutnia” (dyr. Włady-

sław Rusek) i „Hasła” ze Skrzeczonia
(dyrygent Irena Szeliga) zaprezentuje się 40-osobowa Estrada Ludowa
„Czantoria” z Ustronia.
Przypomnijmy, że Estrada Ludowa „Czantoria” z Ustronia to zespół
świętujący już 24. rok działalności.
Na początku jego repertuar obejmo-

wał zaledwie 10 pieśni ludowych, w
tej chwili zespół ma ich w repertuarze blisko 100: zarówno ludowych,
jak i religijnych, patriotycznych oraz
kolęd. Obecnie jego szefową jest Danuta Zoń-Ciuk. Przez 24 lata zespół
dał ponad 750 koncertów zarówno w
kraju, jak i za granicą – w Czechach,

Niemczech, Włoszech, Chorwacji,
na Węgrzech, Słowacji, Litwie oraz
w Bułgarii.
Jak poinformowała nas Maria
Sztwiertnia z Lutyni Dolnej, obwód
bogumiński należy do najmniejszych
obwodów PZKO, zrzesza 412 członków. W obwodzie są cztery Domy

PZKO, pracują dwa chóry mieszane,
orkiestra młodzieżowa, kluby kobiet i
młodych, jeden klub seniora... Prezesi wszystkich siedmiu Kół spotykają
się na zebraniach Rady Obwodowej,
koordynując plany pracy poszczególnych zarządów, organizując wspólne
imprezy.
(kor)
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EKSTRALIGA PIŁKARZY RĘCZNYCH: BANIK POKONAŁ LOWOSICE

Mężczyźni lubią brąz
Piłkarze ręczni Banika Karwina są o krok od wywalczenia brązowego medalu w ekstralidze. Stało się tak po wtorkowym meczu z
Lowosicami, w którym podopieczni trenera Rastislava Trtíka zrehabilitowali się za słaby występ w Jičínie. Banik wygrał z Lowosicami 28:22, umacniając się na trzeciej pozycji w tabeli „Final 6”.
Walka o złoty medal ograniczyła się do rywalizacji
pomiędzy Zubrzi i Duklą Praga. Karwiniacy są prawie pewni brązowego medalu, co w klubie kwitują
z zadowoleniem. – Przed sezonem celowaliśmy w
jeden z medali, czyli jak na razie wykonaliśmy zadanie – tymi słowami trener Rastislav Trtík skomentował wygraną z Lowosicami zapewniającą Banikowi
trzecie miejsce w tabeli. Do zakończenia sezonu
pozostały trzy kolejki. W najbliższą sobotę Banik
zaprezentuje się na parkiecie Dukli Praga. Ten mecz
może ustawić rywalizację jeżeli chodzi o mistrza tegorocznego sezonu.

KARWINA – LOWOSICE
28:22
Do przerwy: 13:12. Karwina: Lefan, Adamík –
Krahulec, Hanisch, Vančo 3, Sliwka 2, Chudoba
3/1, Mlotek 4, Kružík 3, Petrovský 2/1, Hastík 4,
Požárek 4, Kalous 3, Diviš.
Karwiniacy rozkręcali się powoli, na wstępie
meczu lepsze wrażenie sprawiali szczypiorniści
Lowosic. Goście w 9. minucie prowadzili 6:3, wykorzystując prawie wszystkie nadarzające się okazje
pod bramką Jakuba Lefana. Podopieczni Rastislava
Trtíka ślamazarnie, ale jednak poprawili swoje szy-

1. Zubrzi
2. Dukla
3. Karwina
4. Jičín
5. Lowosice
6. Przerów

TABELA
29
29
29
29
29
29

47
47
41
35
34
23

841:677
825:687
877:779
812:737
801:715
804:893

Fot. IVO DUDEK

TIPGAMES EKSTRALIGA

Śląsk mistrzem
Polski
– Gratulujemy drużynom, które nas
wyprzedziły, ale czujemy się trochę
zawiedzeni – przyznał w rozmowie
z polskimi dziennikarzami Michał
Żewłakow w imieniu najbardziej
rozczarowanych końcówką sezonu
piłkarzy Legii Warszawa. – Jednak
ten sezon był chyba dla nas całkiem
pozytywny, a ostatni nieudany tydzień to dla nas motywacja. Chcemy
powiedzieć Śląskowi i Ruchowi: gonimy was! – dodał 36-letni obrońca,
102-krotny reprezentant Polski. Mistrzem Polski zostali piłkarze Śląska
Wrocław (56 pkt.), wicemistrzem
Ruch Chorzów (55), Legia zakończyła rywalizację na brązowej pozycji
(53). Debiutancki sezon w elitarnym
gronie zaliczyli piłkarze Podbeskidzia
Bielsko-Biała. I warto podkreślić, iż
był to debiut całkiem udany. Podopieczni trenera Roberta Kasperczyka
zakończyli sezon na 12. pozycji, remisując w ostatniej kolejce 1:1 z Polonią
Warszawa. Podbeskidzie wywalczyło
w sezonie 35 pkt. Zaskoczeniem sezonu 2011/2012 jest spadek drużyny
Cracovii, jednego z bogatszych klubów w T-Mobile Ekstraklasie. Dla
porównania – budżet wicemistrza
Ruchu Chorzów jest prawie o połowę
niższy od budżetu Cracovii.
(jb)

Banik Karwina pokonał u siebie Lowosice, umacniając się na brązowej pozycji w tabeli.

ki w defensywie, a kiedy z letargu ocknęli się także
ofensywni zawodnicy – rywal szybko stracił swoją
minimalną przewagę. Jeszcze przed zejściem do
szatni Banik wyszedł na jednobramkowe prowadzenie, zaś po zmianie stron kontynuował grę z końcówki pierwszej połowy. Zespół Lowosic dzielnie
trzymał się do 45. minuty, ostatni kwadrans meczu
należał jednak do szczypiornistów Banika. Gości
rozmontowali będący w świetnej dyspozycji Roman

Požárek, Marek Vančo i Radim Chudoba. Banik
nastawił się na akcje oskrzydlające i kontry wyprowadzane po częstych stratach piłek przez graczy
Lowosic. Goście nie byli w stanie trafić w światło
bramki nawet z czystych pozycji, popełniali wiele
błędów technicznych – w dużym stopniu ułatwiając
Banikowi zadanie. W pozostałych meczach 7. kolejki „Final 6”: Zubrzi – Dukla Praga 37:34, Jičín
– Przerów 25:21.
JANUSZ BITTMAR

W SKRÓCIE
RUGBYŚCI HAWIERZOWA
ZAGRAJĄ O MEDALE. Rugbyści
Hawierzowa pokonali u siebie Dragon Brno 25:18, zapewniając sobie na
kolejkę przed końcem fazy zasadniczej awans do playoffs. Podopieczni
trenera Radomíra Klody w półfinale
zmierzą się ze Slavią Praga.
(jb)

Trzy nasze drużyny na czele 5. ligi
„Angielski tydzień” – z meczami w
weekend i w środę – przerabiają piłkarze w pierwszej, drugiej i czwartej
lidze. Wczoraj po zamknięciu numeru zakończyły się spotkania pomiędzy Ostrawą i Slavią Praga, w 2. lidze
zaś Karwina podejmowała Táborsko,
a Opawa ratujący się przed spadkiem
Trzyniec grający pod wodzą nowego
trenera Miroslava Kouřila. W Dywizji zmierzyły się: Piotrowice – Prościejów, Hawierzów – Karniów oraz
Opawa B – Orłowa.

vice dobili Hradečný i Opic. Martin
Opic zaliczył najlepszy mecz w barwach Czeskiego Cieszyna, który po
weekendzie zasiadł w fotelu lidera.
DZIEĆMOROWICE
1:0
HÁJ
Do przerwy: 1:0. Bramka: 37.
Punčochář. CZK: Konvička (H).
Dziećmorowice: Gradek – Škuláň,
Prčík, Aniol, Karkoška (75. Pastucha)
– Špička, Schimke, Matušík, Punčochář, Beilner – Goj (80. Papcún).
Piłkarze Czeskiego Cieszyna
czują na swoich plecach oddech
Dziećmorowic. Elektrycy po wygranej z Hájem zajmują drugie miejsce w tabeli i z nowym trenerem

MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA
IRP CZ. CIESZYN
JANOVICE
4:1
Do przerwy: 0:1. Bramki: 71. Przyczko, 75. Rac, 82. Hradečný, 88. Opic
– 6. Pařenica. Cz. Cieszyn: Klepek
– Buzek (81. Šmahaj), Šlavka, Rac,
Sporysz – Groš (76. Kormanec), Siegl, Kantor (46. Przyczko), Hradečný
– Mendrok, Opic.
Podopieczni trenera Dalibora
Damka lubią thrillery. Przekonali
o tym kibiców w meczu z Janovicami, który miał być dla nich spacerkiem po plaży. Zabrakło jednak
nie tylko piasku i szumu morza, ale
też spodziewanej pokazówki. – Rywal wszystkie swoje siły wycisnął w
pierwszej połowie. – Nie ukrywam,
że goście zaskoczyli nas dobrym futbolem, zabrakło im jednak sił na całe
90 minut spotkania – skomentował
pojedynek trener Damek. Faworyt
męczył się aż do 71. minuty. Wtedy
wyrównał Przyczko, do którego cztery minuty później na listę strzelców
dołączył Rác. Zrezygnowane Jano-

Miroslavem Čopjakiem (eks Sucha
Górna) są kolejnym faworytem do
awansu. Spotkanie rozstrzygnął w
37. minucie Punčochář, który w stu
procentach wypełnił swoje zalecenia
na boisku. – Z Mirkiem Čopjakiem
na ławce jesteśmy jeszcze mocniejsi
– powiedział nam Petr Czyž, który
z pozycji trenera przesunął się na
miejsce dyrektora sportowego klubu.
KARWINA B
FRYDLANT
0:0
Karwina B: Hájek – Skácelík, Zielonka, Cverna, Zahatlan – Koutný,
Perůtka (57. Káňa), Janík, Bartozel –
Kratka (43. Ruisl), Egermajer.

Fot. IVO DUDEK

Fot. PETR RUBAL
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Martin Opic (z prawej) jest jednym z kluczowych piłkarzy lidera 5. ligi – Czeskiego
Cieszyna.

Rezerwy Karwiny straciły dwa
punkty z Frydlantem, które w finale
rozgrywek mogą mieć dla nich kluczowe znaczenie. W tej fazie sezonu
faworyci już nie mogą sobie pozwolić na wpadkę, a taka właśnie przytrafiła się ekipie Tomáša Bernadiego.
Wszystko wskazuje na to, że w najważniejszych meczach sezonu młode
rezerwy Karwiny wzmocnią piłkarze
z drugoligowego składu. – To chyba
jedyna recepta na radykalną poprawę
gry – stwierdził karwiński trener.
PETRZKOWICE
2:3
BOGUMIN
Do przerwy: 0:2. Bramki: 56. D. Štverka, 74. Kornak – 36. Ciesarik, 43.
Gábor, 76. Brunclík. CZK: 75. Koudelný, 90. D. Štverka (P). Bogumin:
Goj – Gábor, Kukuliač, Košťál, Tvrdý – Brunclík, Kubinski, Prokš, Socha – Šindler (64. Vondrák), Ciesarik
(48. Poštulka).
Oliwy do ognia nerwowych derbów dolała Polka Jana Malinowska,
która prowadziła spotkanie w roli
głównego sędziego w ramach współpracy pomiędzy polskim a czeskim
związkiem futbolu. Dwie czerwone
kartki i dwa rzuty karne podyktowane przeciw gospodarzom rozpętały
w Ostrawie istne piekło. Boguminiacy przyhamowali kolejnego faworyta
rozgrywek, który notabene wiosną
regularnie traci ważne punkty. – Cieszę się z wygranej, bo Petrzkowice to
nasz odwieczny rywal – powiedział
nam Martin Kempný, trener Bogumina. – Wstyd mi za kibiców gospodarzy. Polska sędzina opuściła boisko
ze łzami w oczach – dodał.
Lokaty: 1. Cz. Cieszyn 49, 2.

Dziećmorowice 48, 3. Karwina B
46,... 8. Bogumin 34 pkt.

I A KLASA
Frydek-Mistek B – Olbrachcice 4:0,
Stonawa – Stare Miasto 4:0 (27. i 55.
Martinčík, 65. Szczygiel, 69. Sochora), Sucha Górna – Bruszperk 2:3 (dla
gosp. Zálejský 2), Czeladna – Śmiłowice 4:0, Bystrzyca – Raszkowice 3:0
(Hadrava, Kluz 2), Stara Biela – Veřovice 0:1, Szonów – Petřvald n. M. 2:3.
Lokaty: 1. Frydek-Mistek B 43, 2.
Petřvald n. M. 38, 3. Śmiłowice 34,...
5. Stonawa 33, 10. Olbrachcice 24, 11.
Bystrzyca 23, 13. Sucha Górna 17 pkt.

I B KLASA
Gródek – Gnojnik 4:3, Lutynia Dolna – Jabłonków 5:2, Dobratice – Nydek 4:3, Datynie Dolne – Sedliszcze
3:0, Mosty – Dąbrowa 3:3, Oldrzychowice – Dobra 2:4, Wędrynia
– Cierlicko 1:3. Lokaty: 1. Lutynia
Dolna 47, 2. Wędrynia 42, 3. Sedliszcze 41 pkt.

MP KARWIŃSKIEGO
ČSAD Hawierzów – Sn Orłowa 5:0,
TJ Pietwałd – I. Piotrowice 1:2, Sj
Rychwałd – Żuków G. 3:2, Bogumin
B – B. Rychwałd 2:1, G. Błędowice –
F. Orłowa 3:0, Wierzniowice – Łąki
0:1, I. Piotrowice – G. Błędowice 1:2.
Lokaty: ČSAD Hawierzów 41, 2. TJ
Pietwałd 36, 3. I. Piotrowice 34 pkt.

MP FRYDEK-MISTEK
Nawsie – Niebory 2:5, Piosek – Rzepiszcze 2:1, Metylowice – Bukowiec
1:0. Lokaty: 1. Kozlowice 50, 2. Luczina 49, 3. Hukwaldy 35,... 9. Piosek
28, 10. Niebory 22, 13. Bukowiec 13,
14. Nawsie 8 pkt.
(jb)

