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dzień: 15 do 24 0C
noc: 19 do 18 0C
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 19 do 24 0C
noc: 17 do 15 0C
wiatr: 1-2 m/s

POLICJA ZASTRZELIŁA 
NAPASTNIKA 

W Gruszowie, peryferyjnej dziel-
nicy Ostrawy, doszło w środę przed 
południem do strzelaniny. 60-let-
ni mieszkaniec strzelał do komor-
nika, który miał przeprowadzić są-
dową eksmisję dłużnika, a także to-
warzyszącej mu kobiety. Oboje zo-
stali ranni. Funkcjonariusze policji, 
którzy mieli zagwarantować bez-
pieczny przebieg operacji, otworzy-
li ogień. – Napastnik zginął od kuli 
oddanej ze służbowej broni – po-
twierdził Radim Wita, wicedyrek-
tor Wojewódzkiej Komendy Policji.

Z dostępnych informacji wyni-
ka, że dłużnik strzelał z długiej bro-
ni palnej, prawdopodobnie karabi-
nu maszynowego. Do zamknięcia 
numeru nie było wiadomo, czy po-
siadał broń legalnie. Agencja ČTK 
opublikowała informację, że na-
pastnik był prawdopodobnie ak-
tywnym lub byłym policjantem, do-
dając równocześnie, że policja nie 
potwierdziła tego faktu. 

Życie rannych osób nie jest zag-
rożone. – Ratownicy przewieźli do 
Szpitala Uniwersyteckiego dwóch 
pacjentów: 51-letniego mężczyznę 
i 37-letnią kobietę. Mamy do czy-
nienia ze średnio-ciężkimi i ciężki-
mi obrażeniami nogi – poinformo-
wał Ladislav Lang, zastępca rzecz-
nika Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego. 

Pavla Fučíková, prezydent Izby 
Komorniczej, napisała w oświad-
czeniu dla mediów, że tragiczne wy-
darzenie jest jedną z konsekwencji 
rosnącej agresji w społeczeństwie, 
gdzie niepłacenie długów staje się 
normą. Zdaniem Fučíkovej, ni-
echęć społeczeństwa do komorni-
ków podsycają informacje o ich do-
mniemanych wysokich zarobkach. 
Podkreśliła, że dłużnik z Gruszowa 
z wyprzedzeniem został zapozna-
ny z orzeczeniem sądu dotyczącym 
jego eksmisji i miał dosyć czasu, by 
sam się wyprowadzić. 

 (dc)

Pierwszy przystanek:
Będzin
| s. 3

Stalownicy wzięli 
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ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

Ten temat powraca latem jak bumerang. Czy w 
Beskidach grasują niedźwiedzie? Wszystko wska-
zuje na to, że tak. Według relacji naocznych świad-
ków, jednego niedźwiedzia widziano w lipcu w 
okolicach Janowic i Baszki w morawskiej części 
Beskidów. Miejscowi myśliwi twierdzą, że chodzi 
o „nastolatka”, który przywędrował w te okolice 
ze Słowacji. Równocześnie ostrzegają, by w trak-
cie zbierania grzybów głośno ze sobą rozmawiać. 
To podobno najlepsza recepta na odstraszenie dra-
pieżnika. Przypomnijmy, że kilka lat temu dorosły 
niedźwiedź przechadzał się nawet po Wędryni, re-

gularnie na jego ślady można zaś trafi ć na drugim 
najwyższym szczycie Beskidów – Smrku. 

Niedźwiedź brunatny to największy drapieżnik 
zamieszkujący nasze lasy. Masa ciała poszczegól-
nych osobników waha się między 200 a 780 kg. 
Niedźwiedzica wydaje na świat co dwa lata dwoje-
troje młodych. Niedźwiedzie żyją od 30 do 50 lat. 
Jedzą wszystko. Wbrew intencjom twórców ame-
rykańskich horrorów, nie polują na ludzi.  (jb)

Grzybobranie z dreszczykiem

Niedźwiedź brunatny to największy drapieżnik w na-
szych lasach.

Baza członkowska Koła w małej 
podgórskiej wiosce, wchodzącej ad-
ministracyjnie w skład miasta Trzyń-
ca, z roku na rok się kurczy. – Obec-
nie mamy niespełna 30 członków, 
aktywnych działaczy jest najwy-
żej dziesięciu. Średnia wieku wyno-
si 75 lat. W ostatnich latach zmar-
ło kilka osób, które zasiadały w za-
rządzie, były prezes Stanisław Broda, 
jego żona i inni – mówi prezes Wła-
dysław Walek, najmłodszy ze spo-
łeczników. Ze statystyki zamiesz-
czonej w publikacji „PZKO w roku 
2007 – aneks do Leksykonu” wynika, 
że w 2000 roku Koło w Tyrze mogło 
się pochwalić jeszcze 67 członkami, 
w 2007 roku – 45. 

PZKO-wcy z Tyry nadal się spo-
tykają, lecz nie urządzają już więk-
szych, zarobkowych imprez. – Nie 
stać nas ani fi nansowo, ani perso-
nalnie na dalsze utrzymanie Domu 
PZKO i przeprowadzanie remon-
tów, nie mamy sił – przyznaje Wa-
lek. Zarazem dodaje, że działaczom 
zależy, by budynek nadal został w rę-
kach Związku. Dlatego zwrócił się 
do Zarządu Głównego z propozycją, 
by ten przejął nieruchomość. Czy 
transakcja dojdzie do skutku i na ja-
kich warunkach, na razie nie wiado-
mo. ZG będzie omawiał sprawę we 
wrześniu, na razie jego członkowie 
zapoznali się z faktycznym stanem 
budynku. W ub. tygodniu odbyło się 
w Tyrze wyjazdowe posiedzenie Za-
rządu Głównego. 

Prezes PZKO, Jan Ryłko, już od 
dłuższego czasu interesuje się spra-
wą Domu PZKO w Tyrze. – Trzy 
lata temu w trakcie Gorolskigo 
Święta zabrałem w to miejsce kon-
sul Annę Olszewską i prezesa Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”, 
Longina Komołowskiego. Chcia-

łem pokazać im tę nieruchomość 
i poszukać razem z nimi rozwią-
zania problemu. Już wtedy był po-
mysł, by budynek wyremontować i 
przekształcić w ośrodek szkolenio-
wo-wypoczynkowy, gdzie na przy-
kład można by w czasie wakacji za-
kwaterować dzieci z różnych kra-
jów. Dom PZKO stoi przecież w 
pięknym miejscu, w otoczeniu gór 
– tłumaczy Ryłko. Zdaniem pre-
zesa, można było zabiegać o dofi -
nansowanie remontu i moderniza-
cji z funduszy unijnych, potrzebny 
był jednak wkład własny. Tu liczył 
na pomoc fi nansową z Polski. – To 
się nie udało i sprawa ucichła. Te-
raz zwrócił się do nas prezes Wa-

lek i wysunął propozycję, by Zarząd 
Główny przejął ten budynek. Poje-
chaliśmy wszyscy do Tyry, by zapo-
znać się ze stanem faktycznym nie-
ruchomości i móc podjąć decyzję na 
podstawie tego, co zobaczymy na 
własne oczy. Postanowiliśmy, że na 
zebraniu ZG we wrześniu będzie-
my rozmawiali o tym temacie i po-
dejmiemy decyzję – dodaje Ryłko. 

Dom PZKO mieści się w budynku 
byłej szkoły ludowej, wzniesionym 
ok. 1860 roku. Polska szkoła mieści-
ła się tam do 1974 roku. MK PZKO 
otrzymało budynek w 1985 roku do 
trwałego użytkowania, w 2000 roku 
zostało właścicielem Domu i przyle-
głego ogrodu. Jeszcze kilka lat temu 

przy Domu PZKO odbywały się po-
pularne festyny ogrodowe. 

Dwa lata temu dwa koła z Bogu-
mina stanęły przed trudną decyzją, co 
zrobić ze swoimi siedzibami, na utrzy-
manie których nie starczało im sił i 
środków. PZKO-wcy z Nowego Bo-
gumina i Zabłocia ostatecznie sprze-
dali swoje nieruchomości. Z kolei 
Koło w Sowińcu, wyludnionej dzielni-
cy Karwiny, przed trzema laty musia-
ło wyprowadzić się z budynku wyku-
pionego przez OKD i przeznaczonego 
do wyburzenia. Koło zostało następnie 
rozwiązane. Część członków zapisa-
ła się do okolicznych kół PZKO, część 
zrezygnowała z członkostwa w orga-
nizacji.  DANUTA CHLUP

Co z Domem PZKO w Tyrze?
PROBLEM: Działacze Miejscowego Koła PZKO w Tyrze stoją przed dylematem: co zrobić z Domem PZKO, którego nie są w 

stanie w dalszym ciągu utrzymywać? Chcą, by budynek nadal został własnością Związku, dlatego zwrócili się o pomoc do Zarządu 

Głównego w Czeskim Cieszynie. Decyzja powinna zapaść we wrześniu.
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Utrzymanie Domu PZKO w Tyrze stało się dla Miejscowego Koła ciężarem nie do udźwignięcia. 
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Zamknięta droga

Zamianę planowano od ponad roku. 
Budynek, wykorzystywany przez 
czeską podstawówkę, został wznie-
siony w latach 90. ub. wieku. Do 
końca br. szkolnego znajdowały się w 
nim świetlica szkolna i nieduża sala 
gimnastyczna, z niektórych pomiesz-
czeń korzysta także Urząd Gminy. 
Teraz świetlica zostanie przeniesiona 
do kompleksu szkolnego po drugiej 
stronie drogi. – Częściowo wykorzy-
stamy istniejące pomieszczenia, część 
dobudowaliśmy. W budynku, które-
go właścicielem zostanie parafi a, na-
dal będziemy korzystali bezpłatnie z 
lokali w suterenie, gdzie znajdują się 
archiwum i sala gimnastyczna – po-
wiedział „Głosowi Ludu” wójt Cier-
licka, Martin Polášek. 

Parafi a od wielu lat korzysta z sali 
muzycznej w budynku szkolnym, od-
bywają się tam nabożeństwa. Przy-
chodzą na nie mieszkańcy centrum 
wioski, którzy od lat 60. ub. wieku, 
kiedy zburzono XVIII-wieczny 
kościół parafi alny z  powodu budo-
wy zapory wodnej, nie mają własnej 
świątyni. Jedyny kościół katolicki w 
Cierlicku stoi na oddalonym o kilka 
kilometrów Kościelcu. 

– Kiedy przejmiemy ten budynek, 
będziemy chcieli dostosować go do 
naszych potrzeb. Oprócz sali, z któ-
rej już korzystamy, będziemy mieli 
do dyspozycji pomieszczenia na pię-
trze. Te chcielibyśmy wykorzystać 
do spotkań i imprez parafi alnych 

– dowiedzieliśmy się od Jaromíra 
Žwaka, członka Rady Ekonomicznej 
i Komisji Budowlanej cierlickiej pa-
rafi i. Žwak dodał, że przedstawiciele 
parafi i spotkali się już z architektem 
Karolem Cieślarem, współautorem 
projektu budynku. Architekt przy-
gotuje projekty zmian i remontów.

– Prawdopodobnie będziemy 
chcieli częściowo zmienić także wy-
gląd zewnętrzny budynku, wprowa-
dzić jakieś elementy, które sygnalizo-

wałyby, że mieści się w nim Centrum 
Duchowe. Czy będzie to klasyczny 
krzyż, czy jakieś inne rozwiązanie, 
tego jeszcze nie ustaliliśmy – dodał 
Žwak. 

Gmina przejmie w zamian od pa-
rafi i działkę, na której przed kilku 
laty rozważano budowę nowego koś-
cioła. Budynek ma co prawda więk-
szą wartość niż działka, lecz gmina 
nie żąda od parafi i żadnych dopłat. 
– Budynek został wzniesiony z do-

tacji państwowej, gmina otrzymała 
go bezpłatnie. W dodatku, choć jest 
stosunkowo nowy, wymaga remon-
tów. Dzięki temu, że przekażemy 
go parafi i, nie będziemy musieli ich 
przeprowadzać. Fundusze, które 
musielibyśmy wyłożyć na remont, 
wykorzystaliśmy na budowę nowej 
świetlicy, gdzie w dodatku będą o 
wiele niższe koszty zużycia energii 
– uzasadnił Polášek. 

DANUTA CHLUP

Szkoła dla parafi i
Jeden z budynków szkolnych w Cierlicku od 1 września będzie miał nowego właściciela. Gmina przekaże go parafi i rzymskokatoli-

ckiej. W zamian przejmie od parafi i działkę znajdującą się przed Domem Kultury, przylegającą do gminnego boiska.

OSTATNI ODCINEK
CIERLICKO (dc) – Dziś rusza 
budowa ostatniego odcinka chod-
nika łączącego centrum gminy z 
Grodziszczem. – Budowa półki-
lometrowego odcinka potrwa do 
końca września. Po jej zakończeniu 
można będzie przejść chodnikiem z 
Hawierzowa aż do Domu Kultury 
w Grodziszczu – powiedział wójt 
Cierlicka, Martin Polášek. Podczas 
trwania budowy ruch na drodze bę-
dzie regulowany przez światła. 

*   *   *

WSPÓLNIE ZE 
ŚW. KRZYSZTOFEM
STONAWA/ŁĄKI (dc) – Kierow-
cy, ale też rodzice z małymi dziećmi 
w wózkach mogą przyjść w niedzielę 
31 bm. po błogosławieństwo do ks. 
Rolanda Manowskiego. Proboszcz 
będzie święcił samochody, motocy-
kle oraz wózki dziecięce po porannej 
mszy w Łąkach, która rozpocznie się 
o godz. 8.30 oraz po mszy w Stona-
wie, zaczynającej się o godz. 10.00.  

*   *   *

ZŁODZIEJ 
POSZUKIWANY
TRZYNIEC (dc) – Policja szuka 
sprawcy kradzieży, do której doszło 
w sobotę w Starym Mieście. Złodziej 
zakradł się na parter domu jednoro-
dzinnego i zabrał stamtąd damską 
torebkę. Właścicielka straciła port-
monetkę z gotówką, kartę kredytową, 
dowód osobisty i prawo jazdy. 

*   *   *

NIEGROŹNA 
KRAKSA
CZ. CIESZYN (jb) – Cztery samo-
chody zderzyły się we wtorek w 
godzinach porannych w Czeskim 
Cieszynie. Do zderzenia doszło na 
skrzyżowaniu ulic Jabłonkowskiej 
z ulicą Pod Dzwonkiem. Podczas 
stłuczki nikt nie doznał poważ-
niejszych obrażeń. Tylko w jednym 
przypadku – dotyczył matki z 
dzieckiem – interweniowały służby 
medyczne. 

*   *   *

NOWE RURY
BOGUMIN (sch) – Północnomo-
rawskie Wodociągi i Kanalizacje 
położą tego lata w Boguminie 
ponad 1220 metrów nowych rur. 
Nowy wodociąg, który zastąpi sta-
ry, będący przyczyną problemów 
z jakością wody do picia, zostanie 
położony na odcinku 946 metrów 
w pobliżu Druciarni w Pudłowie. 
Nowymi rurami pocieknie również 
woda wzdłuż ulicy Szonychelskiej 
w Nowym Boguminie. Tam powo-
dem remontu są liczne usterki sta-
rego wodociągu. Roboty wykopowe 
już ruszyły.  

Były budynek szkolny we wrześniu przejmie parafi a. 

Władzom województwa morawsko-
śląskiego zależy na regularnych połą-
czeniach lotniczych z Mosznowa do 
Amsterdamu i Helsinek. Loty do Ho-
landii i Finlandii zamierzają wspierać 
z funduszy publicznych. Komisja Eu-
ropejska i Ministerstwo Transportu 
wyraziły już na to zgodę. W tej chwili 
województwo szuka przewoźnika, 
który byłby zainteresowany obsłu-

gą linii przez najbliższe cztery lata. 
Na oferty czeka do połowy sierpnia. 
Czteroletnia obsługa nowych linii 
może kosztować województwo nawet 
kilkaset mln koron. – Maksymalna 
wysokość środków przeznaczonych 
na wsparcie lotów do Amsterdamu 
wynosi ok. 91 mln koron w skali roku, 
do Helsinek ok. 61 mln – powiedzia-
ła „Głosowi Ludu” Petra Špornová, 

rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego 
w Ostrawie. Są to maksymalne kwoty, 
które przewoźnik będzie mógł otrzy-
mać od województwa. Rzeczywista 
wartość będzie zależała od jego wy-
ników fi nansowych. Z funduszy pub-
licznych pokryjemy rzeczywiste straty 
przewoźnika oraz wypłacimy mu ade-
kwatny zysk – wyjaśniła. 

Bezpośrednie loty z Ostrawy do 

Helsinek mają duże znaczenie ze 
względu na obecność fi ńskiej fi rmy 
Tieto w Ostrawie, zatrudniającej w 
RC 2,2 tys. osób. Z kolei połączenie 
z Amsterdamem ma ułatwić podróż-
nym z naszego regionu przesiadkę na 
inne loty. Połączenia do Amsterdamu 
i z powrotem miałyby się odbywać 
pięć razy w tygodniu, do Helsinek 
trzy razy. (dc)

Województwo dopłaci do lotów 

Chociaż aktualnym tematem są wa-
kacyjne urlopy, a nie Święta Bożego 
Narodzenia, miasto Karwina już te-
raz rozpoczęło poszukiwania idealnej 
choinki, która w okresie świątecznym 
upiększałaby przestrzeń w centrum 
miasta przed frysztackim zamkiem.

Miasto jak co roku liczy na pomoc 
mieszkańców, dlatego to do nich zwra-
ca się z apelem o zaproponowanie od-

powiedniego drzewka, które ma mieć 
wysokość ok. 15 metrów, ładny wygląd 
i regularną koronę. Osoby, które chcia-
łyby na ten cel przeznaczyć rosnącą w 
ich ogrodach choinkę, powinny wy-
słać majla z  fotografi ą na adres: jana.
maierova@karvina.cz. Zgodnie z  za-
pewnieniami ratusza, miasto pokryje 
wszelkie koszty związane z wycinką i 
transportem drzewka.  (sch)

Latem szukają choinki

W przyszły czwartek odbędzie się nadzwyczajne po-
siedzenie Rady Miasta Trzyniec. Miejscem obrad bę-
dzie sala ślubów miejscowego Urzędu Miasta, duża sala 
konferencyjna przechodzi remont. 

Pierwszym punktem obrad będzie złożenie ślubo-
wania nowego radnego, który zastąpi Michaela Trojkę, 
byłego wiceburmistrza Trzyńca, który w czerwcu zre-
zygnował ze wszystkich funkcji pełnionych w urzędzie, 
w tym w Radzie Miasta. Mandat miała uzyskać Pe-
tra Kwaczková (KDU-ČSL), jednak po jej rezygnacji 
mandat obejmie Ondřej Bezecný (KDU-ČSL). 

Kolejnym punktem nadzwyczajnego posiedzenia bę-
dzie zakup dwóch działek znajdujących się w pobliżu 
dworca kolejowego w centrum miasta. Działki, które 

znajdują się w sąsiedztwie nieruchomości będących 
własnością miasta, mają być wykorzystane do kolejnych 
działań inwestycyjnych. – Chodzi o budynek przy ul. 
Jabłonkowskiej 110 oraz przylegające do niego działki 
wraz z parkingiem. Zamiar odkupienia nieruchomości 
wpisuje się w plan strategiczny miasta, który nawiązuje 
do takich inwestycji, jak wybudowanie Via Łyżbice i 
przystanku kolejowego Trzyniec Centrum. Do plano-
wanych inwestycji należy wybudowanie drogi łączącej 
centrum miasta z osiedlem i szpitalem na Sośnie oraz 
wybudowanie wieży parkingowej dla rowerów, która 
ma powstać przy dworcu – powiedziała rzeczniczka 
Miasta Trzyńca, Šárka Szlaurová.

(maki)

Nadzwyczajne posiedzenie

Do 25 lipca należy się liczyć w Cz. Cieszynie z zamknięciem odcinka o długości 
30 metrów przy ul. Fabrycznej. Powodem są prace budowlane w zakresie sieci 
inżynieryjnych oraz naprawa łącznicy kanalizacyjnej. Objazd prowadzi po ul. 
Strzelniczej, Dukielskiej i Nad Potokiem. Autobusy kursować będą zgodnie 
z rozkładem jazdy.  (maki)
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W wieku niespełna 93 lat zmarł w 
niedzielę bohater wojenny, pułkow-
nik w stanie spoczynku Karel Šerák, 
który w 1945 roku uczestniczył w wy-
zwalaniu Ostrawy. Generał w ub. roku 
otrzymał tytuł honorowego obywate-
la Ostrawy. – Jako jeden z ostatnich 
do tej pory żyjących wyzwolicieli na-
szego miasta, jeszcze wiosną br. brał 
udział w uroczystościach z okazji 71. 
rocznicy wyzwolenia Ostrawy. Cho-
ciaż nie mieliśmy zbyt wiele okazji do 
wzajemnych spotkań, łączyła nas re-
lacja, którą mogę nazwać przyjaźnią. 
Nigdy nie zapomnę naszego spotka-
nia, jego barwnych opowieści o wyda-
rzeniach wojennych. Zapamiętam go 
jako człowieka odważnego i pełnego 
optymizmu – zareagował na śmierć 
Karla Šeráka prezydent Ostrawy, To-
máš Macura.  

Karel Šerák urodził się w 1923 roku 
na Wołyniu (wówczas obszary te nale-
żały do Polski). W 1944 roku wstąpił 

w szeregi 1. Czechosłowackiej Samo-
dzielnej Brygady Pancernej w Związ-
ku Radzieckim, brał udział w wal-
kach o Duklę, Jasło i innych. Podczas 
operacji ostrawsko-opawskiej w 1945 
roku jako dowódca czołgu uczestni-
czył w wyzwalaniu Ostrawy. Ze swoją 
jednostką dotarł aż do Pragi. Po woj-
nie mieszkał w okolicach Litomierzyc 
i pracował w rolnictwie.  (dc)

Zmarł wyzwoliciel Ostrawy

Karel Šerák, jeden z  wyzwolicieli 
Ostrawy
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Młodzież naszej diecezji wyjecha-
ła wczoraj do Polski po mszy świę-
tej odprawionej w kościele Ducha 
Świętego w Ostrawie-Zabrzegu. 
Błogosławieństwa na drogę udzielił 
im biskup ostrawsko-opawski, Fran-
tišek Václav Lobkowicz. W sumie do 
parafi i dekanatu będzińskiego w die-
cezji sosnowieckiej wyruszyło auto-
karami 350 osób, wśród nich rów-
nież grupa młodych z  parafi i Naj-
świętszego Serca Jezusowego w Cze-
skim Cieszynie. Zakwaterowani zo-
staną w rodzinach. – Rodziny w po-
szczególnych parafi ach są już przy-
gotowane na przyjęcie pielgrzymów 
– zapewnił nas wczoraj koordynator 
Biura Prasowego Diecezji Sosno-
wieckiej, ks. Paweł Rozpiątowski.

Diecezja w Sosnowcu oprócz piel-
grzymów z  naszego regionu będzie 
gościć aż do niedzieli ok. 3200 mło-
dych ludzi z całego świata – z Anglii, 
Argentyny, Australii, Boliwii, Botswa-
ny, Brunei, Ekwadoru, Francji, Ghany, 
Grecji, Haiti, Hiszpanii, Hongkongu, 
Indii, Litwy, Malezji, Malty, Meksy-
ku, Mołdawii, Portoryka, Salwado-
ru, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, 
Ukrainy, Ugandy, Wenezueli i Włoch. 
Towarzyszyć im będzie 10 biskupów 
oraz 60 kapłanów różnych narodowo-
ści i z różnych krajów. 

Pobyt w diecezji sosnowieckiej, 
jak dalej zauważył ks. Rozpiąt-
kowski, będzie dla gości z zagrani-
cy okazją do poznania regionu, w 
którym spędzą kilka dni przed wy-
jazdem do Krakowa. – W piątek 
na przykład damy im posmakować 
tego, czym jest piesza pielgrzym-
ka na Jasną Górę do Częstochowy 

– powiedział koordynator. Od razu 
zaznaczył jednak, że pątnicy nie 
będą pokonywać pieszo 60-kilome-
trowej odległości, ale organizato-
rzy podwiozą ich pod Częstocho-
wę, do Wrzosowej, skąd będą mie-
li do przejścia już tylko kilkanaście 
kilometrów. Zgodnie z zapowie-
dzią, do idącej na Jasną Górę mło-

dzieży dołączą również mieszkań-
cy poszczególnych parafi i. – We-
dług informacji, które nam przeka-
zano, głównym celebrantem mszy 
świętej, która zostanie odprawiona 
w sanktuarium na Jasnej Górze, bę-
dzie biskup z australijskiej archidie-
cezji Adelaide, a kazanie wygłosi je-
den z włoskich biskupów – uściślił 

rzecznik diecezji ostrawsko-opaw-
skiej, Pavel Siuda. 

W sobotę z  kolei diecezja so-
snowiecka przygotowała dla mło-
dych z całego świata lekcję tej naj-
bardziej krwawej historii XX wieku, 
czyli wyjazd do obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau. Tam 
dla uczestników Światowych Dni 
Młodzieży została przygotowana 
specjalna trasa zwiedzania. Według 
dostępnych informacji, muzeum 
odwiedzi w tych dniach ok. 300 tys. 
pątników z całego świata. 

Natomiast w sobotnie popołudnie 
wszyscy zagraniczni goście diece-
zji spotkają się na centralnych uro-
czystościach w Sosnowcu. – Ostatni 
dzień pobytu w dziekanacie będziń-
skim młodzież naszej diecezji spędzi 
w goszczących ich rodzinach i para-
fi ach. Natomiast w poniedziałek po 
mszy świętej wyruszy w dalszą dro-
gę, na spotkanie z  papieżem Fran-
ciszkiem do Krakowa – dodał Siu-
da. Tam będzie już czekać na nich 
oraz na pozostałych ok. 5 tys. uczest-
ników ze wszystkich diecezji Czech 
i Moraw czeski sztab organizacyjny, 
który już od wczoraj przygotowuje 
się na krakowskiej Mogile na przy-
jazd swoich rodaków. 
 BEATA SCHÖNWALD 

Pierwszy przystanek: Będzin
Ok. 760 młodych ludzi z diecezji ostrawsko-opawskiej weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Blisko połowa z nich opuściła już wczoraj swo-
je domy, by wziąć udział w spotkaniach organizowanych w polskich diecezjach. Jeszcze wcześniej, bo już w niedzielę, na spotkanie z papieżem Franciszkiem wyruszyła 
z Opawy 17-osobowa pielgrzymka rowerowa.

Jako pierwsi z naszej diecezji wyruszyli na spotkanie z papieżem Franciszkiem opawscy pielgrzymi rowerowi.
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Na razie jeszcze stoją i szpecą. Jednak już nie-
długo jeden z nich legnie w gruzach. Zniszczone 
domy mieszkalne w problemowej części karwiń-
skiego Nowego Miasta zostaną wreszcie zrów-
nane z ziemią. Na rozbiórkę jednego z nich mia-
sto ma już bowiem pieniądze.

Dotację na zburzenie domu przy ulicy Na 
Vyhlídce przyznało Karwinie czeskie Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego. Miasto zgłosi-
ło wniosek na 5 mln koron i tyle dostało. Koszt 
rozbiórki będzie co prawda wyższy, niemniej 
jednak zastrzyk fi nansowy z ministerstwa po-
zwoli na pokrycie aż 80 proc. związanych z tym 
wydatków. – Zakładamy, że do końca roku ten 
dom nie będzie już tutaj stać i że pozostanie 
po nim tylko zielona trawa. Jesienią chcemy go 
zburzyć – zapowiedział wiceprezydent Karwi-
ny, Miroslav Hajdušík, dodając, że kolejne domy 

przeznaczone do rozbiórki stoją przy ulicy Po-
kojowej i Makarenki – obydwa w opłakanym 
stanie, pod którym podpisali się, niestety, sami 
lokatorzy. Miasto, według słów wiceprezydenta, 
nie chce jednak burzyć domów za własne pie-
niądze. Na rozbiórkę pozostałych dwóch też bę-
dzie chciało uzyskać dotację. W miejscu jedne-
go z nich chce wybudować parking dla stojącego 
opodal gimnazjum. 

To, że domy na karwińskim Nowym Mieście 
znikają z powierzchni ziemi, to tak naprawdę 
nic nowego. Siedem domów, zgodnie z nakazem 
miasta, musiała tutaj dać zburzyć już jakiś czas 
temu również spółka RPG. Podobny los spotkał 
obiekt byłego przedszkola Na Vyhlídce. Powód 
we wszystkich przypadkach był ten sam – zły 
stan techniczny budynków stanowiących zagro-
żenie publiczne.  (sch) 

Są pieniądze, można burzyć
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Na wyburzenie tego domu miasto ma już pieniądze.

Już po raz trzeci Trzyniec żyje Latem Kulturalnym, w ra-
mach którego odbywa się szereg letnich imprez kultural-
nych, seansów fi lmowych i koncertów. Imprezy na Pla-
cu Wolności odbywają się dwa razy w tygodniu. Pro-
gram główny można obejrzeć w każdy wtorek, zazwyczaj 
od godz. 18.00, czwartkowe występy zespołów i różnych 
organizacji odbywają się na placu T.G. Masaryka. Ofer-
ta siedemnastu podwieczorków jest różnorodna, koncer-
ty kapel i zespołów uzupełnione zostaną mini-olimpiadą 
w nietypowych dyscyplinach sportowych, koncertem hi-

tów z  1985 roku oraz wieloma atrakcjami dla wszyst-
kich pokoleń. Wstęp na wszystkie imprezy jest darmo-
wy. Najbliższego koncertu będzie można wysłuchać już 
dziś. Na Placu T.G. Masaryka zagra Kapela MMP, z ko-
lei we wtorek dla Trzyńca koncert da słowacki wokalista 
Martin Harich. W razie niesprzyjającej pogody wtorko-
we koncerty odbywać się będą w Domu Kultury „Trisia”, 
a czwartkowe zostaną odwołane. Koniec Lata Kulturalne-
go nastąpi 30 sierpnia. Więcej informacji nt. imprez moż-
na uzyskać na stronie www.trisia.cz. (maki)

Lato pod znakiem kultury

Do udanych imprez można zaliczyć 
Festyn Ogrodowy, który odbył się w 
środę w Orłowej. Wspólnie bawili się 
pensjonariusze orłowskich Usług So-
cjalnych, Domu „Vesna”, Domu Se-
niorów „Pohoda”, Usług Socjalnych 
Karwina, Domu Seniora „Kamenec” 
oraz Domu Pomocy Społecznej z pol-
skich Gorzyc. Czescy i polscy senio-
rzy oraz pracownicy domów opieki 
spotykają się kilka razy w roku. Dla 

gości festynu przygotowano kiełba-
ski z grilla, ciastka oraz żywą muzykę. 

– Letni festyn w „Domovince” to 
już tradycja, lecz po renowacji ogro-
du, która została przeprowadzona w 
ub. roku, seniorzy spotykają się w ład-
niejszym otoczeniu i mogą korzystać 
z plenerowej siłowni – przypomniała 
Nataše Cibulková, rzeczniczka Urzę-
du Miasta w Orłowej. 

– Współpracujemy już 10 lat. Nasi 

podopieczni bardzo lubią jeździć do 
Orłowej. Podobnie jak my, mają tu 
już swoich przyjaciół, z którymi dzie-
lą się nowościami. Sensem tych im-
prez jest wzajemne spotykanie się i 
rozmowa – powiedział Ryszard Pa-
weł Nawrocki, dyrektor DPS w Go-
rzycach. Jitka Kociánová, reprezen-
tująca gospodarzy, dodała, że orło-
wianie jeżdżą do Gorzyc co najmniej 
cztery razy w roku. (dc)

Seniorzy bawili się razem
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Dlaczego wybrała pani zawód 
pielęgniarki?

Tak jak ktoś rodzi się muzykiem 
albo malarzem, tak moim prze-
znaczeniem było zostać pielęg-
niarką. Nie widziałam dla siebie 
żadnej innej możliwości. Myślę, że 
miało to ścisły związek z chorobą, 
którą przeszłam jako półtorarocz-
ne dziecko. Byłam bardzo ciężko 
chora, ale było mi dane przeżyć i 
teraz spłacam ten dług.

Zanim założyła pani własną fi r-
mę, pracowała pani jako pielęg-
niarka w trzynieckim szpitalu…

Pracowałam na oddziale infekcyj-
nym, ale ponieważ jest to oddział, 
na którym ze względu na ryzyko 
zarażenia się infekcją nie mogą 
pracować kobiety ciężarne, trzy 
razy musiałam opuścić ten oddział 
i znowu na niego powrócić. Dzięki 
temu poznałam prawie wszyst-
kie oddziały od strony personelu, 
sposobu pracy i zapotrzebowania 
pacjentów. 

Dlaczego opuściła pani szpital?
Początek lat 90. ub. wieku to był 
okres, kiedy wielu ludzi próbowa-
ło rozkręcać własny biznes. Ja też 
postanowiłam spróbować. Dzię-
ki temu zwiedziłam cały świat i 
chociaż interesy szły dobrze, to 
jednak wciąż czułam, że powin-
nam wrócić do służby zdrowia. 

Ten moment dobrze wyczuła 
siostra przełożona trzynieckiego 
szpitala, Libuše Koppová, i zapro-
ponowała mi pracę na oddziale 
opieki domowej. Skorzystałam 
z  tej propozycji, jednak wkrótce 
okazało się, że nie odpowiada mi 
sposób, w jaki szpital podchodzi 
do tej pracy. Nie podobały mi się 
decyzje podejmowane zza biurka 
odnośnie pracy wykonywanej w 
terenie. Tym bardziej że prowa-
dzenie własnego biznesu nauczyło 

mnie wielu rzeczy, w tym również 
samodzielnego podejmowania de-
cyzji. Wtedy doszłam do wniosku, 
że jeśli opieka domowa, to tylko na 
własną odpowiedzialność i własny 
rachunek. Zapotrzebowanie na 
tego typu usługi było ogromne, 
postanowiłyśmy więc wspólnie z 
panią Libušką wypełnić tę lukę i 
założyć własną fi rmę.

Na czym w praktyce polegają 
usługi świadczone w ramach 
opieki domowej?

Pielęgniarki przychodzące do 
domu pacjenta robią niemalże 
wszystko to, co pielęgniarki w 
szpitalu, a więc zmieniają opatrun-
ki, robią zastrzyki i wiele innych 
zabiegów pielęgniarskich. Muszą 
to być pielęgniarki z  praktyką w 
szpitalu, które potrafi ą praco-
wać bez nadzoru lekarza. Przede 
wszystkim jednak muszą to być 
osoby z otwartym sercem. Wtedy 
pacjenci mówią, że przychodzą do 
nich aniołowie.

Otrzymała pani nominację w 
ankiecie Morawsko-Śląska Pie-
lęgniarka 2016 Roku w kategorii 
opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
Co zadecydowało o tym, że po-
stanowiła pani założyć mobilne 
hospicjum?

To wynikało z  charakteru pra-
cy, jaką wykonywałam w ramach 

usług opieki domowej. Jestem naj-
starsza w naszym zespole pielęg-
niarek, moje dzieci dawno już są 
samodzielne i chociaż wnuki mnie 
teraz potrzebują, to mogę sobie 
pozwolić na tego rodzaju dobro-
czynność. Mówię poważnie – do-
broczynność, bo tej pracy nie moż-
na wykonywać, patrząc na zegarek. 
Tu nie można liczyć czasu, tak jak 
liczą go ubezpieczalnie zdrowot-
ne, przeznaczając na jeden zabieg 
15 minut, a na inny 30 minut. Ja 
z moimi pacjentami spędzam na-
wet kilka godzin. Tego czasu nie da 
się ustalić odgórnie, bo w jednym 
domu lub na pewnym etapie cho-
roby potrzeba go więcej, a innym 
razem znowu mniej. Rodzina, któ-
ra bierze chorego do domu, często 
nie wie, co będzie dalej i jak mu 
może pomóc. Wtedy ja wszystko 
staram się wytłumaczyć, przygo-
tować na to, co będzie się działo, 
co wcale jednak nie jest łatwe, bo 
wraz z postępującą chorobą sytua-
cja zmienia się z dnia na dzień. W 
opiece paliatywnej, kiedy wiadomo 
już, że żadne lekarstwa nie pomo-
gą, ważne jest, by uśmierzyć ból, 
by zapewnić dostojne przejście na 
drugi brzeg, wesprzeć psychicznie 
rodzinę i pacjenta. Dzisiaj nikt nie 
musi umierać w bólach, z tym me-
dycyna potrafi  sobie poradzić. O 
wiele istotniejsze jest zapewnienie 

spokoju, uścisk dłoni, przyjemna 
muzyka, rozmowa na najróżniej-
sze tematy. Myślę jednak, że aby 
umieć rozmawiać z  ciężko cho-
rym, najpierw samemu trzeba to 
przeżyć. Ja przeżyłam pierwsze 
swoje hospicjum, kiedy moja ma-
musia umierała na raka. Miałam 
w domu trójkę małych dzieci, ale 
podołałam. Z  jednej strony leżała 
chora mama, z drugiej najmłodszy 
syn, jeszcze niemowlę. Z  jednej 
strony były kroplówki, z  drugiej 
pieluchy. Zaangażowała się cała 
rodzina i po dziś dzień grzeje nas 
na sercu wspomnienie tych chwil, 
kiedy w domu, w rodzinnym gro-
nie, żegnaliśmy się z  mamą. To 
wspomnienie pozostaje na resztę 
życia. To staram się wytłumaczyć 
również rodzinom moich pacjen-
tów, którzy teraz co prawda prze-
żywają trudne chwile, ale kiedyś 
będą je wspominać w zupełnie 
innym świetle. 

Taka służba kosztuje sporo wy-
siłku, głównie psychicznego. 
Skąd pani czerpie siły?

Z pracy w ogródku. To moje kró-
lestwo i mój relaks, a także wspo-
mnienia o moich klientach, którzy 
obdarowują mnie to krzaczkiem, 
to kwiatkiem, a to jeszcze inną 
roślinką. Wszystkie je tutaj mam, 
wszystkie pielęgnuję.

BEATA SCHÖNWALD

Do chorych nie chodzi z zegarkiem
Danuta Wałachowa z Trzyńca-Końskiej w konkursie na Morawsko-Śląską Pielęgniarkę 2016 Roku znalazła się w gronie dwunastu fi nalistek, które wybrało fachowe 

jury spośród 69 nominacji. Od ub. piątku można na nią głosować na stronie internetowej www.sestra.msk.cz. Pani Danuta prowadzi fi rmę „Medica opieka zdrowot-

na”, którą w 2007 roku założyła wspólnie ze swoją koleżanką po fachu, Libušą Koppovą.  

Danuta Wałachowa większość czasu 
spędza w terenie.

Powstaje bibliografi a druków polskojęzycznych 
wydanych w Czechosłowacji i RC w latach od 
1918 do 2006 roku. Autor pracy, profesor Uni-
wersytetu K. Wielkiego w Bydgoszczy, specja-
lista w zakresie bibliotekoznawstwa i informa-
cji naukowej – Zdzisław Gębołyś, odwiedził 
Karwinę. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się 
m.in. jakie związki łączą go z Zaolziem.

Co skłoniło pana do pracy nad drukami w 
języku polskim wydanymi właśnie w Cze-
chosłowacji i RC?

Postanowiłem zdokumentować i wydać do-
robki miejszości polskich żyjących w przy-
granicznych krajach. Zacząłem od Litwy. W 
ubiegłym roku wydałem „Bibliografi ę dru-
ków w języku polskim wydanych na Litwie 
od 1944 do 2014 roku”. Teraz przyszła kolej 
na Zaolzie, później być może zdecyduję się 
na Białoruś i Ukrainę. Podłoże mojej decyzji 
jest jednak głębsze, ponieważ interesuję się 
mniejszościami narodowymi żyjącmi w Pol-
sce oraz Polakami zamieszkującymi sąsied-
nie kraje, w szczególności Litwę i Czechy. 
Moim „konikiem” są oczywiście biblioteki i 
książki mniejszości, ale staram się patrzeć na 
mniejszość całościowo, ciekawi mnie ich ży-
cie kulturalne, polityczne i społeczne. 

Bibliografi a to część składowa każdej 
książki, praca nad nią nie należy jednak 
do lubianych...

Tak, to prawda. Bibliografi a jest dziełem 
dosyć żmudnym i czasochłonnym. Niewiele 
osób zajmuje się bibliografi ą samodzielnie. 
Amerykański naukowiec Derek de Sol-
la  Price nazwał bibliografi ę małą – dużą na-
uką, ponieważ dziedzina ta służy wszystkim 
dziedzinom nauki. Bibliografi a, nad którą te-
raz pracuję, będzie materiałem wstępnym dla 
osób interesujących się Polakami żyjącymi w 
RC. Przez bibliografi ę powinien przebrnąć 
każdy, bez niej ani rusz. Oprócz powyższego, 

bibliografi a to także wyznacznik warsztatu 
autora. 

Kiedy już zdecydował się pan na napisa-
nie bibliografi i polskojęzycznych druków 
wydanych w Czechosłowacji i RC, to jakie 
dalsze kroki pan w tym celu uczynił?

Na Zaolziu macie zacnego bibliografa, dr. 
Stanisława Zahrandnika, który wydał „Ma-
teriały do bibliografi i dorobku twórczego 
Polaków na Zaolziu 1919-2004”. Jak sam 
trafnie użyty przez autora tytuł wskazu-
je, nie jest ona kompletna, dlatego pomy-
ślałem, że warto zrobić pełną bibliografi ę. 
Punktem wyjścia mojej bibliografi i jest 
zatem praca dr. Zahradnika oraz inne bi-
bliografi e, które powstały na przestrzeni lat. 
To jednak nie wszystko, trzeba mieć ogólne 
rozeznanie, dlatego też postanowiłem tu co 

jakiś czas przyjeżdżać. Pochodzę z Oświę-
cimia, nie mam żadnych osobistych związ-
ków z Zaolziem, ale o Zaolziu mówiło się 
u nas w domu „od zawsze”. W Oświęcimiu 
osiadło w 1919 roku wiele mieszkańców 
lewego brzegu Olzy. Takie nazwiska, jak 
Wolny, Kupiec czy Siwek były u nas czę-
sto spotykane, mogę powiedzieć, że miesz-
kałem z Zaolziakami, z ich potomkami 
„drzwi w drzwi”, chodziłem z nimi do tej 
samej szkoły. Zaolziem naukowo interesuję 
się od ponad dwudziestu lat z przerwami.

Jak wyglądają pana wizyty na Zaolziu?
Celem mojej pierwszej wizyty sondującej 
było zapoznanie się z zasobami Oddziału 
Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w 
Karwinie oraz Ośrodka Dokumentacyjnego 
KP, ale rozpocząłem ją od obejrzenia spek-
taklu w wykonaniu artystów Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego. Co ciekawe, na par-
kingu stało kilka samochodów z oświęcim-
ską rejestracją. Podejrzewam, że to nie był 
przypadek. Pierwsze spotkanie na Zaolziu 
nt. materiałów do mojej bibliografi i miałem 
z Heleną Legowicz z Biblioteki Regionalnej 
w Karwinie, spotkałem się też z Anną Ma-
curową, kierującą archiwum i biblioteką Ślą-
skiego Kościoła Ewangelickiego A.W., Jo-
anną Wanią, kierownikiem literackim Sceny 
Polskiej Teatru Cieszyńskiego oraz z wcześ-
niej już znanym mi Marianem Steff kiem z 
OD. Miałem też dużą przyjemność spotkać 
się i porozmawiać z dr. Stanisławem Zahrad-
nikiem, nestorem i legendą polskiej nauki na 
Zaolziu. Bardzo interesującą rozmowę odby-
łem też z Martą Kmet’, dyrektor Centrum 
Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w RC.

Jak ocenia pan spotkania na lewym brze-
gu Olzy?

Wszyscy byli dla mnie życzliwi i pomocni. 

Nie ukrywali jednak, że porywam się na coś, 
czego nikt wcześniej nie dokonał. Na kom-
pletnej bibliografi i zaolziańskiej podobno po-
legło wiele osób, jednak myślę, że mi się uda i 
podołam temu wyzwaniu. Chciałbym się w tej 
sprawie spotkać z kolejnymi osobami związa-
nymi z działalnością wydawniczą na Zaol-
ziu, m.in. z dr. Stanisławem Gawlikiem czy 
dr. Józefem Szymeczkiem, prof. Tadeuszem 
Siwkiem i pewnie z jeszcze wieloma innymi 
osobami, czekają mnie też kolejne wizyty w 
Ośrodku Dokumentacyjnym KP w RC.

Dziś pracuje pan wśród regałów z książ-
kami w Oddziale Literatury Polskiej Bi-
blioteki Regionalnej w Karwinie, czym 
konkretnie się pan zajmuje?

Stoją przede mną prawie wszystkie książ-
ki wydane na Zaolziu. Przeglądam półkę 
po półce, konfrontuję, tworzę nowe opisy. 
Działam na kilka frontach, przeglądam też 
on-line katalog Biblioteki Narodowej w Pra-
dze, który można uznać za kompletne źródło 
informacji. Czeka mnie jeszcze dużo pracy, 
kilkanaście przyjazdów na Zaolzie.

W bibliografi i, którą wydał pan w ubie-
głym roku, można znaleźć ponad trzy 
tysiące pozycji bibliografi cznych. Czy w 
pracy nt. Zaolzia można się spodziewać 
podobnego wyniku?

W pracy dr. Zahradnika znajduje się 3121 
pozycji, dlatego podejrzewam, że łączna 
suma tworzonej bibliografi i może wynieść 
nawet około 5 tysięcy pozycji bibliografi cz-
nych. Mam nadzieję, że poprzez tę bibliogra-
fi ę będzie lepiej widoczny rzeczywisty doro-
bek Polaków i ich wkład w kulturę regionu, 
a nawet szerzej w kulturę polska, czeską czy 
europejską. Chcę także dowieść, że Polacy na 
Zaolziu „nie gęsi, że swój język, swoją kultu-
rę, aspirację i swoją dumę mają”.

MAGDALENA ĆMIEL

Kompletna bibliografi a o Polakach na Zaolziu

Zdzisław Gębołyś
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WIEŚCI POLONIJNE

Aleksandra Podhorodecka, prezes 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Wiel-
kiej Brytanii, na łamach pisma „Ty-
dzień Polski” zareagowała na Brexit i 
to w bardzo oryginalny sposób. Oto 
cały artykuł, który pojawił się na ła-
mach tego pisma. 

My, jako Polacy, nie powinniśmy 
wyróżniać się na tle społeczeństwa 
brytyjskiego, bo oczywiście jesteśmy 
ważną częścią tego kraju, ale jest też 
wiele innych mniejszości i powin-
niśmy się w tym czasie wzajemnie 
wspierać. Dlaczego mamy walczyć 
tylko w obronie praw Polaków? Inni 
są w tej samej sytuacji, co i my. Po-
winniśmy mieć wspólny front. Ata-
kowanie władz wyłącznie w obronie 
polskich interesów jest dowodem 
niezdrowego nacjonalizmu, o który 
oskarża się Brytyjczyków.

Jako najliczniejsza mniejszość na-
rodowa dalej będziemy dbali o za-
chowanie możliwości nauki po-
prawnej polszczyzny oraz historii i 
kultury Polski wśród polskich dzie-
ci. Polskie szkoły sobotnie istnieją w 
Anglii od 1940 roku, kiedy nikomu 
nawet nie śniło się o Unii Europej-
skiej. Szkoły te miały niełatwe zada-
nie, ponieważ edukowały pokolenie 
dzieci urodzonych już na Wyspach 

i robiły to skutecznie, bo to poko-
lenie przetrwało i mówi równie do-
brze po polsku, jak i po angielsku. I 
w tej kwestii nic się nie zmieni. Nie 
wyobrażam sobie także sytuacji, że 
rząd Th eresy May zacznie wyrzu-
cać mieszkających tu Polaków. Je-
dyną zmianą będzie to, że zmniej-
szy się napływ nowych imigrantów z 
Polski, co dla Polski nie będzie taką 
złą sytuacją, bo w pewnym stopniu 
zahamuje odpływ młodych Polaków, 
którzy mogliby pracować w swojej 
ojczyźnie. Zanim się jednak sytuacja 
nie ustabilizuje, możemy być świad-
kami kolejnej fali Polaków, którzy 
będą chcieli się jeszcze załapać na 
wyjazd do Wielkiej Brytanii.

Zawsze powtarzam, że na wol-
nym przepływie ludzi najbardziej 
tracą państwa o słabszych gospodar-
kach, które tracą swoich najlepszych 
obywateli, którzy pracują na rozwój 
innych krajów. W interesie Unii po-
winno być, aby poziom rozwoju po-
szczególnych państw jak najszybciej 
wyrównać. Bo nikt tak naprawdę 
nie chce wyjeżdżać ze swojego ro-
dzinnego domu. To nie jest natural-
ny odruch. Ale jeżeli jest możliwość 
poprawienia swojego poziomu życia, 
to ludzie z niej korzystają.

Wracając do szkół sobotnich – po-
winny dalej prowadzić swoja działal-
ność i nie pozwolić na to, aby ta hi-
steria, która została wywołana w An-
glii na skutek referendum, dopro-
wadziła do zachwiania się potrzeby 
istnienia szkół przedmiotów ojczy-
stych. Nasze dzieci dalej mieszkają w 
Anglii i ważne jest, aby miały świa-
domość swoich polskich korzeni.

Jedna rzecz, która mnie trochę 
martwi, to jest sprawa naszego pol-
skiego A-Level. Czy władze angiel-
skie będą teraz widziały sens dotrzy-
mania obietnicy, jaką złożyli, że za-
chowają te języki obce na tym egza-
minie? Z pewnością teraz nie jest to 
priorytet, Th eresa May ma inne pro-
blemy na głowie. Ale martwi mnie, 
że ta decyzja zapadła w kwietniu, 
teraz mamy lipiec i sprawa nic nie 
poszła do przodu. Ponieważ jestem 
cały czas w kontakcie z AQA (or-
ganem, który zajmuje się przepro-
wadzaniem egzaminów A-Level), 
to ile razy tam jestem, to zadaję py-
tanie: „kiedy my zaczniemy praco-
wać nad tą nową forma egzaminu?” 
I za każdym razem otrzymuję od-
powiedź: „Jeszcze nie wiemy, jak ten 
egzamin będzie wyglądał”. A ostatni 
egzamin według starej formuły bę-

dzie w 2018 roku, czyli już za dwa 
lata. Czyli we wrześniu uczniowie 
zaczną pracować nad programem do 
ostatniego egzaminu. To znaczy, że 
za rok powinni już zacząć się przy-
gotowywać do nowej formy egza-
minu. Więc mamy rok. Teraz trwa-
ją wakacje, nic przez okres letni nie 
będzie się działo. A przecież naj-
pierw trzeba ustalić format egzami-
nu, następnie go napisać, przetesto-
wać, przeszkolić nauczycieli, stwo-
rzyć podstawę programową, opraco-
wać materiały i pomoce naukowe... 
To jest cały proces, na który mamy 
bardzo mało czasu. Nasz zespół lu-
dzi czeka w gotowości do pracy. Na 
razie do wszystkich szkół poszła in-
formacja na temat nowego egzami-
nu GCSE, ale ten egzamin jest już 
napisany.

Dodatkowo pragnę podkreślić, że 
jeżeli dzieci doświadczają agresji na 
tle narodowościowym w szkołach 
angielskich (a mam takie sygnały), 
to obowiązkiem dyrekcji także szkół 
sobotnich jest pomoc tym rodzi-
nom, którym powinno się doradzić, 
jak postępować w takich sytuacjach 
oraz od razu zgłaszać takie przejawy 
ksenofobii na policję.

 („Tydzień Polski”)

POLSCY KSIĘŻA 
ZOSTAJĄ NA BIAŁORUSI
Białoruskie władze odwołały swoją 
wcześniejszą decyzję nie przedłużają-
cą zgody na pełnienie służby duszpa-
sterskiej trzem księżom z Polski.

Jak poinformował biskup Mohyle-
wa i obwodu mohylewskiego Alek-
sandr Jaszeuski, trzech księży, którzy 
wkrótce musieliby również opuścić 
Białoruś – zostają i nadal będą pełnić 
posługę.

W środę 13 lipca br. arcybiskup Ta-
deusz Kondrusiewicz i biskup Jau-
szeuski poinformowali, że bez poda-
nia powodów nie przedłużono zgod-
ny na pracę na Białorusi: probosz-
czowi mohylewskiego kościoła św. 
Kazimierza i św. Jadwigi Romano-
wi Schulzowi OP., proboszczowi pa-
rafi i Archanioła Michała w Iwieńcu 
Lechowi Bochenkowi oraz probosz-
czowi parafi i Przenajświętszego  Ser-
ca Jezusowego w Kołodnicach (re-
jon miński) o. Jerzemu Kotowskie-
mu. Nie pomogło osobiste spotkanie 
biskupów z Pełnomocnikiem ds. Re-
ligii i Narodowości Leanidem Hula-
ką, który nie podał przyczyn decyzji i 
oświadczył, że jest ona ostateczna.

Dzień później biskup Jaszeuski wy-
raził wdzięczność władzom za zmia-
nę decyzji. – „W przyszłości mam na-
dzieję na konstruktywne podejście w 
tego typu sytuacjach, na dialog i zro-
zumienie naszej służby ludziom na-
szej wspólnej Ojczyzny” – napisał w 
swoim liście na ofi cjalnym portalu 
białoruskiego kościoła katolickiego 
Catholic.by.

Nie wiadomo jednak, na jak długi 
okres przedłużono im zgodę na pracę 
na Białorusi. Jak poinformował agen-
cję Biełapan sekretarz prasowy konfe-
rencji biskupów Białorusi Jury Sańko 
– w najbardziej pesymistycznym wa-
riancie zgoda może dotyczyć jedynie 
najbliższych trzech miesięcy.

Ostatnie wydalenie katolickiego 
księdza polskiej narodowości miało 
miejsce w maju br. Do Polski musiał 
wrócić ks. Andrzej Stopyra, proboszcz 
z Bierazouki pod Lidą, który na tere-
nie Białorusi prowadził pracę duszpa-
sterską ponad 25 lat. („Bielsat”)

Najważniejszy wspólny front

Polscy księża nadal będą pełnić posłu-
gę na Białorusi.

W gronie uczniów z całej Litwy, któ-
rzy najlepiej zdali egzaminy matural-
ne, są też absolwenci polskich szkół.

We wtorek w Pałacu Władców 
premier Litwy Algirdas Butkevi-
čius oraz minister oświaty i nauki 
Audronė Pitrėnienė zaprosili na uro-
czystość 93 najlepszych tegorocznych 
maturzystów, którzy zdali co naj-
mniej trzy egzaminy na maksymalną 
ocenę (100 punktów). Są to ucznio-
wie z 41 szkół kraju.

– Cieszę się, że „setkowicze” są nie 
tylko w szkołach wielkomiejskich, ale 
również rejonowych – mówił premier. 
Najwięcej „setek” z egzaminów ma-
turalnych – po pięć – zdobyło w tym 
roku trzech uczniów. Są to Nikita Pa-
janok z Liceum w Kłajpedzie, Gie-
drius Pakalka z Gimnazjum w Igna-
linie i Agnė Staniūtė z Gimnazjum 
„Atžalynas” w Kiejdanach. Cztery eg-
zaminy z maksymalnym wynikiem 
zdało 13 maturzystów, a po trzy „set-
ki” zdobyło 77 uczniów.

Wśród uczniów, którzy najlepiej 
zdali tegoroczną maturę, znalazło 
się również troje uczniów z polskich 
szkół na Litwie: Ewelina Wołowi-
czewa i Tomasz Suchodolski z Gim-
nazjum Jana Pawła II w Wilnie oraz 
Daniel Rogoża z Gimnazjum w Ej-
szyszkach. Zdobyli oni po 100 punk-
tów z trzech egzaminów. – Dążyłam 
do jak najlepszych rezultatów. Mia-
łam cel, żeby ze wszystkich egzami-
nów zdobyć 86 punktów i więcej. 
Dlatego jestem bardzo zadowolona, 
że udało się zdobyć nawet więcej niż 
myślałam – w rozmowie z portalem 
„L24.it” powiedziała Ewelina Woło-
wiczewa z Gimnazjum Jana Pawła II 
w Wilnie. Po „setce” zdobyła z egza-
minów państwowych z biologii, ma-
tematyki i języka litewskiego. Zapyta-
na o plany na przyszłość, powiedziała, 
że zamierza studiować biotechnologię 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Na studia do Polski, a dokładnie na 
Politechnikę Warszawską, wybiera się 

również Tomasz Suchodolski z Gim-
nazjum im. Jana Pawła, który na ma-
turze zdobył po 100 punktów z języ-
ków litewskiego i rosyjskiego oraz in-
formatyki. Jak zaznaczył, dobre wyni-
ki na maturze „to nieco zdolności, ale 
przede wszystkim bardzo dużo pra-
cy”. – Mam cele, które chcę osiągnąć 
i dążę do tego uporczywie. Wybieram 
się na studia do Polski. Pragnę studio-
wać inżynierię komputerową na Poli-
technice Warszawskiej – powiedział 
Suchodolski.

Daniel Rogoża z Gimnazjum w Ej-
szyszkach jako jedyny reprezentował 
rejon solecznicki. Zdobył trzy „setki” z 
egzaminów z języków litewskiego, ro-
syjskiego i angielskiego. – Nie oczeki-
wałem, że uda się zdobyć trzy „setki”. 
Ale to niewątpliwie było trudna droga 
przez ciernie. Trudna droga do wyma-
rzonego celu. I się udało. Moim celem 
i główną motywacją są studia medycz-
ne na Uniwersytecie Wileńskim – po-
wiedział Daniel Rogoża. Maturzysta 

czuje ogromną satysfakcję z tego, że 
znalazł się wśród najlepszych uczniów 
na Litwie. Z tego powodu czuje też 
motywację do tego, by „iść dalej i dą-
żyć do najwyższych wyników”. Za-
znaczył, że dobre wyniki na matu-
rze to nie tylko jego własna zasługa. 
– Swój sukces zawdzięczam nauczy-
cielom, rodzicom, przyjaciołom – za-
akcentował Rogoża. Ogółem prace 
1863 tegorocznych maturzystów uzy-
skały maksymalnie 100 punktów.

W miniony piątek w wileńskim 

Ratuszu uhonorowano też najlep-
szych maturzystów w stolicy (na 
maturze zdobyli dwie i więcej „se-
tek”). Dyplomy uznania otrzyma-
ło 126 abiturientów. Wśród nich 
uczniowie również z polskich 
szkół: Ewelina Wołowiczewa, To-
masz Suchodolski i Michał Stan-
kiewicz z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II oraz Kamila Tomaszew-
ska ze Szkoły Średniej im. Joachi-
ma Lelewela.

  Iwona Klimaszewska („L24.it”)

Polscy maturzyści wśród najlepszych na Litwie

Nagrodzeni maturzyści.

W przyszłym tygodniu na Podkar-
paciu odbędzie się I Forum Polo-
nii Amerykańskiej (FPA). W wyda-
rzeniu udział weźmie ok. 120 osób, 
w tym przedstawiciele organiza-
cji polonijnych nie tylko z Amery-
ki Północnej, ale również Norwegii, 
Szwajcarii czy Litwy.

Jak powiedział we wtorek na kon-
ferencji prasowej w Rzeszowie mar-
szałek woj. podkarpackiego Włady-
sław Ortyl, przez te kilka dni „chce-
my pokazać Podkarpacie z jak naj-
lepszej strony i zachęcić do zainwe-
stowania u nas”.

I Forum Polonii Amerykańskiej 
w Polsce to wspólna inicjatywa sa-
morządu województwa podkarpac-
kiego i Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska”. Imprezie patronuje mar-
szałek Senatu, izba wyższa również 
dofi nansowała forum. Główne ob-

rady forum, które potrwa od przy-
szłego wtorku do soboty, odbędą się 
w Centrum Wystawienniczo-Kon-
gresowym w podrzeszowskiej Ja-
sionce.

W imprezie ma wziąć udział ok. 
120 uczestników. Będą to człon-
kowie Kongresu Polonii Amery-
kańskiej, przedstawiciele organi-
zacji Pangea Network oraz innych 
polonijnych organizacji z Ameryki 
Północnej. Udział wezmą również 
przedstawiciele polonijnego bizne-
su nie tylko z terenu USA i Kanady, 
ale również z m.in. Norwegii, Fran-
cji, Szwajcarii i Litwy.

Ortyl podkreślił, że forum roz-
pocznie się uroczystą sesją sejmi-
ku woj. podkarpackiego, na której 
radni przyjmą stosowną uchwałę. 
– Organizując to forum wypełnia-
my obowiązki wobec wielu miesz-

kańców Podkarpacia, którzy wyje-
chali za granicę w różnych momen-
tach historycznych. Po tym spełnie-
niu obowiązków chcemy pokazać 
nasze możliwości, zachęcić do zain-
westowania u nas – mówił.

Obecny na konferencji wiceprze-
wodniczący senackiej komisji spraw 
emigracji i łączności z Polakami za 
granicą Artur Warzocha (PiS) pod-
kreślił, że organizacja FPA wpisu-
je się w politykę Senatu wobec Po-
lonii. – Wiemy, co zawdzięczamy 
Kongresowi Polonii Amerykańskiej 
w czasach komunizmu. Ale teraz 
są nowe wyzwania i trzeba poszu-
kać jakiś wspólnych elementów, aby 
tę współpracę rozwijać. Zależy nam 
bardzo na tym, aby KPA był aktyw-
nym podmiotem i partnerem wobec 
administracji Stanów Zjednoczo-
nych. Chcielibyśmy również by był 

rzecznikiem naszych interesów na 
arenie międzynarodowej – dodał.

Według senatora jednym z zadań, 
którym może zająć się amerykań-
ska Polonia, jest bronienie dobrego 
imienia Polski. Jako przykład podał 
reakcję KPA na słowa b. prezydenta 
USA Billa Clintona, który mówiąc 
o Polsce i Węgrzech stwierdził, że 
oba kraje „które nie byłyby wolne” 
bez udziału USA, kraje te uznały, 
że „z demokracją jest za dużo kło-
potu” i „chcą przywództwa w stylu 
Putina”. KPA wydał oświadczenie 
w tej sprawie, w którym skrytyko-
wał słowa b. prezydenta USA. Kon-
gres wyraził też „mocne poparcie” 
dla „wyłonionego w wyborach rzą-
du demokratycznej Polski”. Warzo-
cha wyraził nadzieję, że ta linia bę-
dzie kontynuowana, nawet w spo-
sób bardziej dobitny. (PAP)

I Forum Polonii Amerykańskiej
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CZWARTEK 21 lipca  

TVC 1
6.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Komicy na piątkę 10.50 Mały 
pitawal z dużego miasta (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ro-
dzina Horaków (s.) 13.20 Pan Tau 
(s.) 13.50 Wieszak 14.35 Doktor 
Quinn (s.) 15.20 Kojak (s.) 16.10 
Podróżomania 16.45 AZ kwiz 17.10 
Wszystko-party 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Karetka (s.) 21.00 Wóz 
albo przewóz (s.) 22.20 Taggart (s.) 
23.40 Motyw (s.) 0.25 AZ kwiz.

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cuda na-
tury 9.20 Wojna wielorybów 10.10 
Broń II wojny światowej 11.00 
Słodka pokusa 12.10 Przygody ze 
strychu (s.) 12.40 Na ratunek życiu 
13.00 Historie domów 13.20 Mit 
Rommela 14.05 2000 lat brytyjskiej 
historii 14.50 Lotnicze katastrofy 
15.45 Współczesne fabryki 16.30 
Starożytny Rzym 17.25 Zapomnia-
ne wyprawy 17.50 Kierunek równik 
18.45 Wieczorynka 18.55 Derren 
Brown: Magia i manipulacja 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kojak: Trzeba być ślepym 
(fi lm) 21.40 Piękno (fi lm) 23.35 Na 
miejscu zbrodni 0.30 Tajemnice II 
wojny światowej. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 
Redakcja (s.) 10.10 Zamieńmy się 
żonami 11.25 Dwóch i pół (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.40 Tes-
coma ze smakiem 12.45 Wzór (s.) 
13.40 Dr House (s.) 15.35 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.20 
Agenci NCIS (s.) 18.20 Dwóch i 
pół (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Comeback (s.) 21.30 Gorąca laska 
(fi lm) 23.35 Prawo i porządek: Sekcja 
specjalna (s.) 0.35 Dr House (s.). 

PRIMA 
6.20 X-Men (s. anim.) 6.50 Star 
Wars (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.05 Miejsce zbrodni: Monachium 
(s.) 11.10 Policja Hamburg (s.) 
12.10 Komisarz Rex (s.) 13.10 Cas-
tle (s.) 14.05 Julie Lescaut (s.) 16.10 
Przystań (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Czekanie na tęczę (fi lm) 22.05 Tak 
jest, szefi e! 23.25 Nakryto do stołu! 
0.15 Miejsce zbrodni: Monachium. 
PIĄTEK 22 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Pr. rozrywkowy 10.50 Karetka 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.20 
Pan Tau (s.) 13.50 Opowiadanie fi l-
mowe 14.10 Doktor Quinn (s.) 14.55 
Ratownicy (s.) 15.50 Nie wahaj się i 
kręć! 16.45 AZ kwiz 17.10 Wszys-
tko-party 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Poszukiwania bractw 
i rzemiosł 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Królewna i 
skryba (bajka) 21.25 Wszystko-party 
22.20 Niegasnące gwiazdy 23.20 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.05 Szeroka dusza. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Królestwo 
natury 9.00 Tajemnica szwajcarskich 
zegarków 9.55 Podróżomania 10.30 
Klejnoty naszej krainy 11.20 Nie-
samowite zjawiska naturalne 12.20 
Kuba przed rewolucją - raj mafi i 
13.35 Kierunek równik 14.30 Tune-
zja: Oddech pustyni 15.00 Mit Rom-
mela 15.45 Kolorowe lata trzydzies-
te 16.35 Nauka na własnej skórze 

17.30 Największe katastrofy natu-
ralne 18.15 Kaplice - dusze rodzin 
18.45 Wieczorynka 18.55 Przygo-
dy ze strychu (s.) 19.25 Na ratunek 
życiu 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Rodzina podstawą 
państwa (fi lm) 21.50 Wesele w Sor-
rento (fi lm) 23.40 Salamandra (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Re-
dakcja (s.) 10.15 Policja kryminal-
na Anděl (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.40 
Tescoma ze smakiem 12.45 Wzór 
(s.) 13.40 Dr House (s.) 15.35 Pr-
zychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.20 Agenci NCIS (s.) 18.20 Dwóch 
i pół (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Uniwersytet Potworny (fi lm anim.) 
22.20 Protektor (fi lm) 0.15 Mentalista 
(s.). 

PRIMA 
6.10 X-Men (s. anim.) 6.40 Star 
Wars (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
8.50 Miejsce zbrodni: Monachium 
(s.) 10.55 Policja Hamburg (s.) 
11.55 Komisarz Rex (s.) 12.55 Cas-
tle (s.) 13.55 Julie Lescaut (s.) 16.10 
Przystań (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Bibliotekarz: Tajemnice kopalni 
króla Salomona (fi lm) 22.20 Obcy 
- decydujące starcie (fi lm) 1.20 
Nakryto do stołu! 2.10 Miejsce 
zbrodni: Monachium (s.). 
SOBOTA 23 lipca

TVC 1 
6.00 Bananowe ciekawostki 6.30 
Anusia i diabeł (bajka) 7.10 Przygo-
dy Huckleberry Finna (fi lm) 8.20 
Powrót ognistych kobiet (fi lm) 9.25 
Poszukiwania rzemiosł i bractw 9.55 
Dylematy kucharza Svatopluka (s.) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Król i złodziej 
(bajka) 13.50 Bajka-plotkarka (bajka) 
14.15 Tracę cię, kochanie (fi lm) 15.40 
Historie sław 16.35 Skarb w Srebr-
nym Jeziorze (fi lm) 18.20 Chłopaki 
w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Wszystko-
party 21.00 Angelika i król (fi lm) 
22.40 Panna Marple (s.).

TVC 2 
6.00 Angielski dla najmłodszych 
6.20 Mały rycerz Trenk (s. anim.) 
6.40 Polo 6.50 Teleranek 7.10 Show 
Garfi elda 7.20 Pingu 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Przygody ze strychu (s.) 
9.15 Nasza wieś 9.45 Ta nasza kapela 
10.10 Mussolini i Hitler 11.00 Lot-
nicze katastrofy 11.45 Elba śladami 
cesarza 12.25 Pamięć drzew 12.45 
Madeira - historia w winie 13.25 
Dramatyczne przygody w naturze 
14.20 Chłopczyca (fi lm) 15.40 Ku-
guary 16.30 Kamera w podróży 17.25 
Słonie 18.15 Klejnoty naszej krainy 
18.45 Wieczorynka 18.55 Wojna 
wielorybów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Zabić 
Sekala (fi lm) 21.55 Studencki mara-
ton 2016 2.00 Na miejscu zbrodni. 

NOVA 
6.10 Spiderman (s. anim.) 6.35 Pet 
Squad (s. anim.) 7.05 Robot i po-
tworek (s. anim.) 7.35 Tom i Jerry 
(s. anim.) 8.00 Kung Fu Panda: Le-
genda o niezwykłości (s. anim.) 8.30 
Król złodziei (bajka) 9.45 Królewna z 
młyna (s.) 10.50 Robot i Frank (fi lm) 
12.35 Cztery wesela 14.20 Jedz, módl 
się, kochaj (fi lm) 17.15 Jestem na tak 
(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Anioły i demony (fi lm) 23.10 
Nieuchwytny (fi lm) 0.55 Dzikie żądze 
(fi lm). 

PRIMA 
6.25 X-Men (s. anim.) 6.55 Star 

Wars (s. anim.) 7.25 Salon samo-
chodowy 8.40 Winiarze (s.) 10.10 
Czarne lustro (fi lm) 12.10 Dziennik 
cwaniaczka (fi lm) 14.05 Morders-
twa w Midsomer (s.) 16.20 Przystań 
(s.) 17.35 Jak zbudować marzenie 
18.55 Wiadomości 20.15 Indiana 
Jones i ostatnia krucjata (fi lm) 22.55 
Czerwony smok (fi lm) 1.30 Tajem-
nicza kobieta V (fi lm). 
NIEDZIELA 24 lipca

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Bolkoviny 7.15 Gdzie mieszkały kró-
lewny 7.35 Śladami gwiazd 8.00 Slo-
vácko się nie sądzi (s.) 9.05 Uśmiechy 
Evy Sadkovej 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Poste restante (s.) 
12.00 Pr. rozrywkowy 13.05 Bajka na 
skrzypce i altówkę (bajka) 14.15 O 
złotym skarbie (bajka) 15.30 Robin-
sonka (fi lm) 16.50 Komicy na piątkę 
17.45 Ogniste kobiety są wśród 
nas (fi lm) 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Pupendo 
(fi lm) 22.05 Szefi e, na zewnątrz jest 
koń (fi lm) 23.20 Komisarz Moulin 
(s.) 0.55 Maneż Bolka Polívki.

TVC 2 
6.00 Angielski dla najmłodszych 6.20 
Mały rycerz Trenk (s. anim.) 6.45 Polo 
6.55 Teleranek 7.15 Show Garfi elda 
7.30 Studio Kolega 9.00 Przygody 
ze strychu (s.) 9.15 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 9.30 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.50 Kaplice 10.20 
Nowy Jork - najmniejszy dom ope-
rowy na świecie 11.15 Dramatyczne 
historie w naturze 12.10 Królestwo 
natury 12.40 10 wieków architektury 
12.55 Derren Brown 13.45 Słowo 
na niedzielę 13.50 Magazyn religi-
jny 14.20 Niezwykłe kobiety 15.10 
Starożytny Rzym 16.05 Podróż po 
Południowej Jamajce 16.30 Na sam 
koniec świata 17.25 Południowy 
Pacyfi k: Ocean wysp 18.15 Klejno-
ty naszej krainy 18.45 Wieczorynka 
18.55 Zapomniane wyprawy 19.20 
Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Hrabia Monte Christo (fi lm) 
21.45 Dziewczyna dla dwóch (fi lm) 
23.35 Gangster z Manchester.  

NOVA 
5.50 Spiderman (s. anim.) 6.20 Pet 
Squad (s. anim.) 6.45 Robot i po-
tworek (s. anim.) 7.15 Tom i Jerry 
(s. anim.) 7.45 Kung Fu Panda: Le-
genda o niezwykłości (s. anim.) 8.05 
Uniwersytet Potworny (fi lm anim.) 
10.00 Ogólniak (s.) 11.25 Trzeci hak 
dla Kocoura (fi lm) 13.10 Fałszywy 
senator (fi lm) 15.35 Butelki zwrotne 
(fi lm) 17.45 Miłość z pasażu (fi lm) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
22.40 Aniołki Charliego (fi lm) 0.40 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Star 
Wars (s. anim.) 7.05 Największe bi-
twy czołgowe 8.05 Winiarze (s.) 9.15 
Bibliotekarz: Tajemnice kopalni króla 
Salomona (fi lm) 11.10 Big Ben (s.) 
13.15 Morderstwa w Midsomer (s.) 
15.25 Przystań (s.) 16.50 Program 
kulinarny 17.35 Nakryto do stołu 
18.55 Wiadomości 20.15 Wszyscy 
moi ukochani (s.) 21.30 Tak jest, sze-
fi e! 22.45 Rodzinna tajemnica (fi lm).
PONIEDZIAŁEK 25 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie 
(s.) 10.50 Zanim uniesie się kur-
tyna 11.30 Śladami gwiazd 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 
Rodzina Horaków (s.) 13.25 Pan 
Tau (fi lm) 13.55 Wieszak 14.35 
Doktor Quinn (s.) 15.25 Kojak 
(s.) 16.15 Podróżomania 16.50 AZ 
kwiz 17.15 Talk-show Jana Krausa 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 

Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Mały pitawal z dużego miasta (s.) 
20.55 Nikt nie miał cukrzycy (fi lm) 
22.25 Kryminalista (s.) 23.25 Policja 
kryminalna Paryż (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w 
podróży 9.25 Współczesne fabryki 
10.10 Broń II wojny światowej 11.00 
Inspirujące dobro 11.55 Lotnicze 
katastrofy 12.40 Magazyn religijny 
13.05 Czechosłowacki tygodnik fi l-
mowy 13.20 Kaplice - dusze rodzin 
13.50 Nauka na własnej skórze 14.45 
Kolorowe lata trzydzieste 15.35 
2000 lat brytyjskiej historii 16.20 
Tajemnice II wojny światowej 17.15 
Ogród zoologiczny w afrykańskim 
stylu 17.25 Słonie 18.15 Podróż po 
południowej Jamajce 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Niezwykłe kobie-
ty 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.10 Mussolini i Hitler 
21.05 Kuba przed rewolucją - raj 
mafi i 22.00 Nie budzi się gliniarza, 
który śpi (fi lm) 23.35 Piraci znad 
Morza Czarnego 0.30 Klątwa 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Re-
dakcja (s.) 10.15 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.40 
Tescoma ze smakiem 12.45 Wzór (s.) 
13.40 Dr House (s.) 15.35 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.20 
Agenci NCIS (s.) 18.20 Dwóch i 
pół (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Historia ojca chrzestnego (fi lm) 
22.20 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 23.25 Prawo i porządek (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Star Wars 
(s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 
Miejsce zbrodni: Monachium (s.) 
10.45 Komisarz Rex (s.) 12.55 Cas-
tle (s.) 13.50 Julie Lescaut (s.) 16.10 
Przystań (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Winiarze (s.) 21.35 Top Star 
magazyn 22.50 Jesteś tym, co jesz 
0.05 Nakryto do stołu! 1.05 Miejsce 
zbrodni: Monachium (s.).
WTOREK 26 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Zaurocze-
nie (s.) 9.55 Ratownicy (s.) 10.50 
Mały pitawal z dużego miasta (s.) 
11.40 Opowiadanie fi lmowe 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ro-
dzina Horaków (s.) 13.25 Pan Tau 
(fi lm) 13.55 Wieszak 14.35 Doktor 
Quinn (s.) 15.20 Kojak (s.) 16.10 
Podróżomania 16.45 AZ kwiz 
17.10 Talk-show Jana Krausa 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Karetka 
(s.) 21.00 Wóz albo przewóz (s.) 
22.20 Policja kryminalna Paryż (s.) 
23.10 Kryminalista (s.) 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Na sam ko-
niec świata 9.20 Południowy Pacyfi k: 
Ocean wysp 10.15 Dramatyczne 
przygody w naturze 11.05 Kieru-
nek równik 12.00 Ile szans, tyle żyć 
12.55 Tajemnice II wojny światowej 
13.45 Starożytny Rzym 14.40 Mit 
Rommela 15.25 Historie ciekawych 
przyrodników 15.45 Derren Brown: 
Magia i manipulacja 16.35 Kugua-
ry 17.25 Królestwo oceanów 18.20 
Zapomniane wyprawy 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Podróżomania 19.25 
Pamięć drzew 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Napisała: 
Morderstwo. Południe, południowy 
zachód (fi lm) 21.30 Cztery słońca 
(fi lm) 23.10 Siostra Jackie (s.) 23.40 
Gangster z Manchester. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Re-
dakcja (s.) 10.15 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.40 
Tescoma ze smakiem 12.45 Wzór 
(s.) 13.40 Dr House (s.) 15.35 Pr-
zychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.20 Agenci NCIS (s.) 18.20 Dwóch 
i pół (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Policja kryminalna Anděl (s.) 21.35 
Noc pianisty (fi lm) 23.20 Prawo i 
porządek: Sekcja specjalna (s.) 0.20 
Dr House (s.). 

PRIMA 
6.20 Max Steel (s. anim.) 6.45 Frien-
ds (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.05 
Miejsce zbrodni: Monachium (s.) 
11.05 Policja Hamburg (s.) 12.05 Ko-
misarz Rex (s.) 13.10 Castle (s.) 14.10 
Julie Lescaut (s.) 16.10 Przystań (s.) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Wizyta ins-
pektora (fi lm) 22.05 Czesi w podróży 
22.55 Nakryto do stołu! 23.55 Miejs-
ce zbrodni: Monachium (s.).
ŚRODA 27 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.50 Historie sław 10.45 Karetka 
(s.) 11.40 Parasol 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Rodzina Ho-
raków (s.) 13.25 Pan Tau (fi lm) 13.55 
Wieszak 14.30 Doktor Quinn (s.) 
15.20 Kojak (s.) 16.10 Podróżomania 
16.45 AZ kwiz 17.10 Talk-show Jana 
Krausa 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Mały pitawal z dużego miasta 
(s.) 21.00 Winnetou (fi lm) 22.30 Po-
licja kryminalna Paryż (s.) 23.25 Ba-
nanowe ciekawostki 23.55 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Słonie 9.20 
Mussolini i Hitler 10.15 Kolorowe lata 
trzydzieste 11.05 Nasza wieś 11.30 Ta 
nasza kapela 12.00 Dzień D-IKEM 
12.20 Now Jork - najmniejszy dom 
operowy na świecie 13.15 Największe 
katastrofy naturalne 14.05 Królestwo 
natury 14.35 Marzenia naszych dzieci 
15.40 Broń II wojny światowej 16.30 
Klejnoty naszej krainy 17.20 Na sam 
koniec świata 18.15 Podróżomania 
18.45 Wieczorynka 19.05 Historie 
ciekawych przyrodników 19.25 His-
torie domów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Kamera w 
podróży 20.55 Podróż po Bali 21.25 
Effi   Briest (fi lm) 23.20 Matrioszki 
(s.) 0.10 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 
Redakcja (s.) 10.15 Comeba-
ck (s.) 11.25 Dwóch i pół 12.00 
Południowe wiadomości 12.40 Tes-
coma ze smakiem 12.45 Wzór (s.) 
13.40 Dr House (s.) 15.35 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.20 
Agenci NCIS (s.) 18.20 Dwóch i 
pół (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Zamieńmy się żonami 21.40 Menta-
lista (s.) 22.35 8 części prawdy (fi lm).

PRIMA 
6.20 Max Steel (s. anim.) 6.45 Frien-
ds (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.05 
Miejsce zbrodni: Monachium (s.) 
11.05 Policja Hamburg (s.) 12.05 Ko-
misarz Rex (s.) 13.05 Castle (s.) 14.05 
Julie Lescaut (s.) 16.10 Przystań (s.) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Winiarze (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 22.35 Tele-
bazar 23.45 Nakryto do stołu! 0.45 
Miejsce zbrodni.
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Boże 
błogosław Ozzy’ego Osbourne’a 
(21, godz. 19.00); Julieta (22, godz. 
19.00); KARWINA – Centrum: 
Boże błogosław Ozzy’ego Osbour-
ne’a (21, godz. 17.45); Kiedy gasną 
światła (21, 22, godz. 20.00); Nauczy-
cielka (22, godz. 17.45); KARWINA 
– Kino plenerowe: Gdzie jest Dory? 
(21, godz. 21.30); Tarzan: Legenda 
(22, godz. 21.30); TRZYNIEC – 
Kosmos: Randka na weselu (21, 22, 
godz. 17.30); Zakładnik w Wall Stre-
et (21, 22, godz. 20.00); JABŁON-
KÓW: Děda (22, godz. 22.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Nauczyciel-
ka (21, 22, godz. 17.30); Kiedy ga-
sną światła (21, godz. 20.00); CIE-
SZYN – Piast: Bardzo fajny gigant 
(21, godz. 15.45; 22, godz. 13.30); 

Bóg w Krakowie (21, godz. 18.00); 
Obecność 2 (21, godz. 19.45); Gdzie 
jest Dory? (22, godz. 15.45, 17.45); 
Iluzja 2 (22, godz. 19.45). 
CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Klub Młodych 
„Gróń” przy MK PZKO w Bystrzy-
cy zaprasza na Hawaii Party w sobotę 
21. 7. o godz. 16.00 do Parku PZKO. 
W programie m.in. atrakcje dzieci, 
zabawy na piasku, barman show, gru-
pa muzyczna „Sto zvířat” i DJ Bobo.
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Emerytów zaprasza na spotka-
nie klubowe 21. 7. o godz. 15.00 do 
świetlicy przy ulicy Horymira.
KARWINA-RAJ – MK PZKO 
zaprasza członków i sympatyków 
24. 7. na tradycyjny odpust św. Anny 
do Domu PZKO na ulicy Kubisza. 
Msze św. w kaplicy patronki: pol-

ska o godz. 8.00, o godz. 10.00 cze-
ska. Od godz. 14.00 w ogrodzie kon-
certować będzie „Malá černá hudba”. 
Oferujemy ciastka, kołacze, serdusz-
ka odpustowe, dania naszej kuchni i 
dobre piwo. Przedsprzedaż produk-
tów w sobotę 23. 7. w Domu PZKO 
w godz. 14.00-16.00.
OFERTY
PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkula-
cja ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 
679 452, www.bleskosvody. com.
 GL-478

OFERTA PRACY
SP i PRZEDSZKOLE IM. ST. 

HADYNY w Bystrzycy zatrudni od 
25. 8. 2016 przedszkolankę w peł-
nym wymiarze czasu pracy. Informa-
cje pod nr. tel. 558 558 250. GL-480

WYSTAWY
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Ga-
leria „Na schodach”, Frýdecká 387, 
Trzyniec: do 28. 7. wystawa pt. „Ku-
til, ruka šikovná!”. Czynna: wt-pt: 
godz. 9.00-17.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 24. 7. 
wystawa pt. „Ida Műnzberg (1876-
1955) – Zacisze, krajobraz, dusza”; 

stała ekspozycja pt. „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2: do 21. 8. wy-
stawa pt. „Dámy a pánové držte si 
klobouky!”. Czynna: po-pt: godz. 
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-
pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-
wa i okolicy”; do 31. 12. wystawa pt: 
„Z historii piwowarstwa”. Czynne: 
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka 10, Karwina-
Frysztat: do 18. 9. wystawa pt. „Když 
Evropou nesla se secese”. Czynna: 
po-pt: godz. 8.00-16.00, nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: stała ekspo-
zycja pt. „Tradycje górnictwa”; do 
31. 12. wystawa pt. „Meble histo-
ryczne”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-
16.00, nie: godz. 13.00-17.00.
CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, Głę-
boka 50, Cieszyn: do 2. 8. wy-
stawa grafi ki Katarzyny Gielec-
kiej-Grzemskiej. Czynna: wt-pt: 
godz. 10.00-17.00; so i nie: godz. 
14.00-18.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul 
Mennicza 46, Cieszyn: do 30. 7. 
wystawa pt. „In hoc signo vinces – 
Chrześcijańskie dziedzictwo w na-
uce i kulturze polskiej”. Czynna: 
wt-pt: godz. 8.00-16.00; so: godz. 
9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
Czynna codziennie w godz. 9.00-
19.00. 
CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00; powtórka na ante-
nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 18. 7. 2016 
zmarł w wieku 70 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek

śp. ing. WŁADYSŁAW WIGŁASZ, CSc.
zamieszkały w Czeskim Cieszynie.

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w sobotę 23. 7. 
2016 o godz. 14.30 w kościele ewangelickim Na Niwach w 
Czeskim Cieszynie. W smutku pogrążona rodzina. GL-483

Ogarnięci smutkiem zawiadamiamy, że dnia 15 lipca zmarła w wieku 91 
lat nasza Ukochana Matka Chrzestna  

śp. ANNA LOSENICKÁ
z domu Pawlas

pochodząca z Błędowic-Siedloków. Ostatnie pożegnanie Drogiej Zmar-
łej odbędzie się dnia 22 lipca 2016 w sali obrzędowej w Ostrawie-Witko-
wicach. Zasmucona rodzina. GL-486

Dnia 20. 7. 2016 minęła pierwsza rocznica śmierci naszego Drogiego Ojca 
i Dziadka

śp. STANISŁAWA PALOWSKIEGO

zaś 21. 6. 2016 przypomnieliśmy so-
bie 6. rocznicę śmierci naszej Drogiej 
Mamy i Babci

śp. LUDWIKI PALOWSKIEJ
z Olbrachcic.

Wszystkich, którzy zachowali Ich w 
życzliwej pamięci, o chwilę wspomnień 
prosi córka Urszula z rodziną. GL-490

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

Dziś, 21. 7. 2016, mija pierwsza rocznica, kiedy nas na za-
wsze opuściła nasza Kochana

śp. MARGIT ZUCZKOWA
z Karwiny. 

Z szacunkiem i miłością wspomina najbliższa rodzina.

Jutro, 22 lipca 2016, minie 10. rocznica śmierci 

śp. inż. JERZEGO SIKORY

z Końskiej-Podlesia. 

Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi.
 GL-425

WSPOMNIENIA

INFORMATOR

Zareklamuj się w »GŁOSIE LUDU«
Na Twój telefon czeka BEATA SCHÖNWALD, 

doradca ds. reklamy, Tel. 775 700 896

Ogłoszenia do »Głosu Ludu« przyjmowane są w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 e-mail: oglo-
szenia@glosludu.cz W firmie Hudeczek Service, sp. z o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service sp. z o.o., Olbrachci-

ce, Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@hudeczek.cz. W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Kar-

winie-Frysztacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza  godzinami otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić (telefonicznie 

pod nr.: 596 312 477 lub 724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” należy przysyłać bądź przynosić osobiście do redakcji do godz. 12.00 dnia poprze-

dzającego wydanie gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić tele-

fonicznie  fakt zamówienia ogłoszenia.
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du”, ul. Ko meńskiego 4, Czeski Cieszyn 737 01 Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glosludu.cz Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glosludu.cz Redaktorzy terenowi: Danuta 
Chlup, danuta.chlup@glosludu.cz Witold Kożdoń, kozdon@glosludu.czMagdalena Ćmiel, magdalena.cmiel@glosludu.cz Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glosludu.cz  Doradca ds. reklamy: Beata Schön-
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     W Panu żyjemy,
     w Panu umieramy.
                       Biblia

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamia-
my wszystkich krewnych, przyjaciół i znajo-
mych, że dnia 16. 7. 2016 zmarła w wieku 92 
lat nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Bab-
cia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. HELENA WAŁOSZKOWA 
zamieszkała w Olbrachcicach. 

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek dnia 21 lipca 2016 o 
godzinie 15.00 z kościoła ewangelickiego w Olbrachcicach. W smutku 
pogrążona rodzina. AD-016

NEKROLOGI

W najbliższą sobotę i niedzielę fani 
militariów przeżyją zapewne wiele 
niezapomnianych chwil w Ustroniu. 
Wszystko za sprawą 7. Military Fe-
stival, podczas którego zostanie za-
prezentowany m.in. sprzęt wojskowy, 
a także wystąpią wojskowe zespoły 
muzyczne oraz soliści. Impreza roz-
pocznie się w sobotnie popołudnie na 

ustrońskim rynku. Od godziny 14.00 
będzie można podziwiać HMW, 
czyli wielozadaniowy pojazd wojsko-
wy o wysokiej mobilności. O godz. 
16.20 wystąpi orkiestra, po której na-
stąpi uroczysty przemarsz uczestni-
ków festiwalu do amfi teatru w Parku 
Kuracyjnym. Tam zaprezentowany 
zostanie sprzęt i stoiska promocyjne. 

Dzień zakończy koncert galowy, któ-
ry rozpocznie się o godz. 17.00. 

W niedzielę impreza będzie mia-
ła miejsce tylko na rynku, początek 
od godz. 11.30. W planie militarne-
go festiwalu są mini-recital laureatów 
tegorocznej edycji imprezy, a tak-
że uroczyste wręczenie nagrody pu-
bliczności.  (ox.pl)

Festiwal militariów
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W Krakowie walczono w weekend 
w Lidze Światowej, w Bystrzy-
cy z kolei w 38. edycji Memoriału 
Franciszka Menšíka. Turniej orga-
nizowany tradycyjnie przez MK 
PZKO w Bystrzycy zwabił do Par-
ku PZKO dziesięć drużyn, w tym 
dwie ekipy z Polski i jedną ze Sło-
wacji. 

Największym wrogiem siatkarzy 
nie była tym razem zagrywka w stylu 
Mariusza Wlazłego, a… deszczowa 
pogoda. – Niestety pogoda spowo-
dowała, że byliśmy zmuszeni skrócić 
zawody. W przeciwnym razie znisz-
czylibyśmy korty ceglaste, na których 
na co dzień miejscowi zapaleńcy 
grają w tenisa ziemnego – poinfor-
mował „Głos Ludu” Henryk Lasota, 
organizator turnieju z ramienia MK 
PZKO w Bystrzycy. 

W zaciętej rywalizacji najlepiej 
radziła sobie drużyna z Morawki, 

która wyprzedziła ekipę z Nydka, 
na trzecim miejscu uplasowali się 
siatkarze z Łazisk Górnych. W tur-
nieju wystąpiła też jedna drużyna 
ze Słowacji, a konkretnie siatkarze 

z Martina. – Atmosfera Memoriału 
Franciszka Menšíka była znakomita. 
Nawet kapryśna pogoda nie zepsuła 
nam humorów – stwierdził Henryk 
Lasota. Puchary i medale zapewniła 

tradycyjnie gmina Bystrzyca. – Dzię-
kujemy włodarzom gminy, a także 
wszystkim sponsorom za pomoc w 
organizacji imprezy – zaznaczył La-
sota.  (jb)

Deszcz nie zepsuł siatkarzom humoru

Na pierwszym treningu zameldowa-
ło się czterdziestu hokeistów, w tym 
nowe akwizycje. Jak już informowa-
liśmy, do nowych twarzy w zespole 
należą Martin Růžička czy Jakub 
Petružálek, obaj powinni należeć w 
nowym sezonie do pierwszoplano-
wych postaci ekipy trenera Vladimíra 
Kýhosa. Nowy szkoleniowiec zre-
zygnował pod Jaworowym z kilku 
doświadczonych zawodników. Wa-
lizki spakował m.in. napastnik To-
máš Kopecký, pod znakiem zapytania 
stoi dalsza kariera obrońcy Rostislava 
Klesli, który nie wziął udziału w po-
niedziałkowym treningu. Kibice, a 
także włodarze klubu liczą na znacz-
nie lepszy sezon, niż ten poprzedni, 
w którym Stalownikom nie udało 
się przebić do ścisłej fazy medalo-
wej. W realizacji zamierzonych celów 
ma pomóc chociażby snajper Martin 
Růžička, z którym Trzyniec pięć lat 
temu sięgnął po historyczny złoty 
medal ekstraligi. Růžička wrócił do 
Trzyńca z rosyjskiego klubu Traktor 
Czeljabińsk. Pierwszych zajęć na tafl i 
nie zaliczył z drużyną kontuzjowany 
Adam Rufer, ale napastnik wkrótce 
powinien dołączyć do zespołu. Pierw-
sze mecze kontrolne zaplanowano na 
sierpień. 4. 8. Stalownicy zmierzą się 
w towarzyskim meczu z Ołomuńcem, 
od 12 do 14 sierpnia zaliczą w Werk 
Arenie turniej Steel Cup z udziałem 
Witkowic, Slovana Bratysława i HC 
Linköping, w końcówce sierpnia we-
zmą z kolei udział w turnieju w sło-
wackim Popradzie. 

Najważniejsza akwizycja tego lata 
pod Jaworowym, napastnik Martin 
Růžička, już nie może się doczekać 

pierwszych ostrych pojedynków. – O 
nowej Werk Arenie czytałem w prasie 
w samych superlatywach. Teraz widzę 
na własne oczy, że to rzeczywiście 
piękny obiekt, w którym aż chce się 
grać i wygrywać – stwierdził Růžička. 
Złoty medalista sezonu 2010/2011 
przyznał dziennikarzom, że rozważał 
kilka innych ofert ze strony ekstrali-
gowych czeskich zespołów, w końcu 
jednak zdecydował się na Trzyniec. 
– Zadecydowało serce, które bije za 
Trzyńcem. W tym klubie zaliczyłem 
najlepsze chwile w karierze. Wierzę, 
że w tym sezonie stać nas na po-
wtórzenie sukcesu sprzed pięciu lat. 
Wiem, że ostatni sezon nie był naj-

lepszy, ale tym bardziej nie brakuje 
chłopakom motywacji – zaznaczył 
napastnik. 

Vladimír Kýhos, główny trener 
Stalowników Trzyniec, jest zado-
wolony z konkurencji, jaka panuje w 
zespole. – Mamy ponad czterdziestu 
zawodników. Z tej grupy wybierzemy 
najlepszych, którzy zagrają w eks-
tralidze. Szansę otrzymają wszyscy, 
włącznie z młodymi hokeistami, bo 
jak już mówiłem, w Trzyńcu stawia-
my w tym sezonie w dużej mierze na 
młodość – stwierdził po pierwszym 
treningu Vladimír Kýhos. Stalowni-
cy również w tym roku zamierzają 
ściśle współpracować z Frydkiem-

Mistkiem, który po wygranej w II li-
dze we wrześniu rozpocznie walkę w 
drugiej najwyższej klasie rozgrywek 
w RC. Scenariusz współpracy będzie 
zbliżony do tego sprzed roku – hoke-
iści, którzy nie przebiją się na stałe do 
pierwszego składu Trzyńca, wzmoc-
nią pierwszoligowy Frydek-Mistek. 
Tak było w zeszłym sezonie m.in. w 
przypadku napastnika Arona Chmie-
lewskiego. Reprezentant Polski w 
dużym stopniu pomógł wywalczyć 
F-M awans do I ligi, ale w tym se-
zonie celuje wyżej i liczy na regularną 
grę w ekstralidze w barwach Trzyńca. 
Trzymamy kciuki. 

JANUSZ BITTMAR

Pierwszy ofi cjalny trening na lodowisku.

Stalownicy wzięli się do roboty
Hokeiści Trzyńca rozpoczęli w tym tygodniu na tafl i Werk Areny ofi cjalne przygotowania do nowego sezonu. W kadrze trenerów 

Vladimíra Kýhosa, Renego Muchy i Břetislava Kopřivy znajduje się obecnie 42 hokeistów. Polskich kibiców może cieszyć fakt, że 

w tym gronie nie zabrakło napastnika Arona Chmielewskiego.

Szachiści Slavoja Czeski Cieszyn 
sięgnęli po ogromny sukces, zdoby-
wając trzecie miejsce w otwartych 
drużynowych mistrzostwach RC w 
Pardubicach. To największe wyda-
rzenie w dziejach klubu. 

Szachowa drużyna w składzie: 
Ladislav Langner, Magdalena Mi-
tura, Marek Kawulok, Ernest Gi-

biec, Karol Mitura i Václav Mitura 
sięgnęła po brązowy medal w bar-
dzo ostrej konkurencji. W Pardubi-
cach nie zabrakło bowiem utytuło-
wanych arcymistrzów, jak również 
drużyn występujących na co dzień 
w rozgrywkach ekstraligi. – Po 
świetnej grze dosłownie minimalnie 
przegraliśmy mecz o srebrny me-

dal. Dla Slavoja to świetny wynik, 
który przerósł nasze najśmielsze 
oczekiwania – poinformował „GL” 
Igor Stonawski ze Slavoja Czeski 
Cieszyn. – Tegoroczny wynik to 
wspaniałe nawiązanie do sukcesów 
drużyny naszego polskiego gimna-
zjum, która kilka lat temu w ramach 
festiwalu zdobyła wicemistrzostwo 

świata w turnieju szkół – zaznaczył 
Stonawski. – Podziękowania należą 
się zwłaszcza Renacie Mitura, która 
od kilku lat zajmuje się w naszych 
szkołach i przedszkolach promocją 
szachów. Między innymi jej pod-
opieczni tak wspaniale walczyli w 
tym roku w Pardubicach. 

(jb)

Historyczny sukces szachistów Slavoja

CO Z »KUBĄ«? NADAL NIE 
WIADOMO. Trwają spekulacje 
w sprawie nowego klubu dla Jakuba 
Błaszczykowskiego. Pomocnik repre-
zentacji Polski jest piłkarzem Borussii 
Dortmund, ale od czerwca znajduje 
się na liście transferowej. „Kubą” były 
zainteresowane m.in. takie kluby, jak 
Liverpool, były kapitan reprezentacji 
Polski wciąż jednak nie znalazł przed 
startem sezonu nowej przystani w 
karierze. Wczoraj na łamach presti-
żowego pisma „Kicker” pojawiła się 
informacja, że w kolejce po Błaszczy-
kowskiego ustawił się też Wolfsburg. 
Dziennikarze uważają, że Wolfsbur-
gowi przydałoby się trochę boisko-
wego doświadczenia, a po odejściu 
Schuerrlego do Borussii Dortmund 
najbardziej prawdopodobnym wybo-
rem będzie właśnie Błaszczykowski. 

*   *   *
KADRA POLSKICH SZCZY-
PIORNISTÓW: ONI ZAGRAJĄ 
W RIO. Selekcjoner reprezentacji 
Polski piłkarzy ręcznych, Tałant Duj-
szebajew, ogłosił wczoraj 14-osobowy 
skład kadry na sierpniowe igrzyska 
olimpijskie w Rio de Janeiro. Re-
prezentacja Polski przebywa obecnie 
w Arłamowie, gdzie przygotowuje 
się do turnieju olimpijskiego. Kadra 
Polski: Sławomir Szmal, Piotr Wy-
szomirski, Michał Daszek, Michał 
Szyba, Krzysztof Lijewski, Łukasz 
Gierak, Przemysław Krajewski, Karol 
Bielecki, Adam Wiśniewski, Mateusz 
Jachlewski, Kamil Syprzak, Mateusz 
Kus, Michał Jurecki, Bartosz Jurecki.

 *   *   *
LEGIA W TRZECIEJ RUNDZIE 
ELIMINACJI LIGI MISTRZÓW. 
Piłkarze Legii Warszawa pokonali 
2:0 Mostar i awansowali do trzeciej 
rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W 
pierwszym meczu w Bośni i Herce-
gowinie padł remis 1:1. W rewanżu 
znów do siatki Mostaru trafi ł wyłącz-
nie Nemanja Nikolić, który w dwu-
meczu zanotował trzy gole.  

*   *   *
MĄCZYŃSKI DO VERONY? 
Kolejny polski piłkarz może opuścić 
Lotto Ekstraklasę. Jak informują wło-
skie media, pozyskaniem Krzysztofa 
Mączyńskiego z Wisły Kraków zain-
teresowany jest dziewiąty klub ostat-
niego sezonu Serie A, Chievo Verona. 
„Corierre di Verona” donosi, że klub 
złożył ofertę kupna Mączyńskiego 
wycenianego przez portal Transfer-
markt.de na milion euro. O miejsce 
w środku pomocy Mączyński rywa-
lizowałby m.in. z Nicolą Rigonim i 
Ivanem Radovanoviciem. (jb)

Aktualna kadra 
Stalowników Trzyniec

Bramkarze: Peter Hamerlík, Ši-
mon Hrubec, Jan Hlaváč, Juraj 
Šimboch
Obrońcy: Marian Adámek, Jan 
Bartko, Lukáš Doudera, Milan 
Doudera, Michael Foltýn, Lukáš 
Galvas, Josef Hrabal, Bohumil 
Jank, Lukáš Kozák, Tomáš Lin-
hart, Jakub Matyáš, David No-
sek, Michal Roman, Vladimír 
Roth
Napastnicy: Martin Adam-
ský, David Cienciala, Vladimír 
Dravecký, Tomáš Franek, Erik 
Hrňa, Aron Chmielewski, Vít 
Christov, Zbyněk Irgl, Lukáš 
Jašek, Michal Kovařčík, Ondřej 
Kovařčík, Kamil Kreps, Rostis-
lav Marosz, Radek Meidl, Jakub 
Petružálek, Jiří Polanský, Daniel 
Rákos, Miloš Roman, Adam 
Rufer, Štefan Ružička, Martin 
Růžička, Marek Růžička, Ján 
Sýkora, Rastislav Špirko

W SKRÓCIE

Uroczysty apel wszystkich drużyn biorących udział w 38. edycji Memoriału Franciszka Menšíka. 
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