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Chór powstał przy Miejscowym 
Kole PZKO w 1954 roku. Założy-
cielem i pierwszym dyrygentem był 
nauczyciel Józef Mazur, w następ-
nych latach zmieniali się kierownicy 
zespołu, na wspomnienie zasługuje 
choćby Karol Wronka. Po jego odej-
ściu początkiem lat 60. z braku na-
stępcy działalność śpiewacza ustała. 
Działały jednak tercet żeński i oktet 
męski. Taka sytuacja trwała blisko 10 
lat. Dopiero jesienią 1973 roku Ha-
lina Niedoba podjęła się dyrygowa-
nia chóru, o ile zbiorą się śpiewacy. 
Początkowo do chóru zgłosiły się 
tylko kobiety, po dziesięciu latach 
zainteresowanie śpiewem przejawili 
też mężczyźni i chór żeński zamienił 
się w mieszany. 

– „Przełęcz” zawsze miała bar-
dzo różnorodny repertuar: zaczęła 
od pieśni ludowych, potem przeszła 
do klasyki, utworów rozrywkowych, 
operetkowych, sakralnych i wielu 
innych. Do dziś mamy bardzo róż-
norodny repertuar – opowiada Ha-
lina Niedoba. Jak wspomina, chór 
występował w wielu miejscach, dał 
mnóstwo koncertów w regionie i za 
granicą. Bywał gościem „Gorolskigo 
Święta”, śpiewał w miejscowościach 
w całym regionie i poza nim, brał 
udział w przeglądach i konkursach. 
Śpiewacy z Mostów często wyjeż-
dżali do Polski, na koncie mają też 

występ na wiedeńskim Kahlenbergu. 
 – Występy, wyjazdy, które zapad-

ły mi w pamięć? Do dzisiaj pamię-
tam na przykład występ w Łysej nad 
Łabą, gdzie Klub Polski z Pragi zor-
ganizował koncert dla Polaków, czy 
występ na Kahlenbergu w Wiedniu, 
gdzie zaśpiewaliśmy „Mszę Wielka-

nocną” Stanisława Boguni – wspo-
mina Władysław Czepiec, solista 
chóru. – Zapadł mi w pamięć także 
koncert w Warszawie, do radia – tam 
także wykonaliśmy „Mszę”. Mieli-
śmy ją w repertuarze od 1994 roku, 
od tego czasu „Mszę Wielkanoc-
ną” wykonywaliśmy dziesiątki razy, 

przede wszystkim na naszym terenie, 
także po polskiej stronie – opowiada.

Władysław Czepiec z „Przełę-
czą” jest już od niespełna 30 lat. Jak 
wspomina te rozśpiewane lata? 

– Była to dla mnie taka część życia, 
w której człowiek mógł się jakoś wy-
razić, przeżyć czystą radość śpiewa-

nia, którą przekazywało się słucha-
czom. Jeśli człowiek widzi po drugiej 
stronie uśmiech i słyszy brawa, to 
wie, że śpiewaniem sprawia radość 
równocześnie sobie i innym – prze-
konuje solista.

Niestety „Przełęcz” się starzeje i 
najprawdopodobniej nie będzie już 
wspólnie śpiewać. – Chór ma już 60 
lat – mówi dyrygentka Halina Nie-
doba. – Większość chórzystów jest 
w podeszłym wieku, śpiewa jeszcze 
nawet kilka osób, które są w zespole 
od początku. Wszystkich jest oko-
ło 25. Koncert jubileuszowy będzie 
chyba naszym ostatnim występem 
– dodaje.

Także dyrygentka chóru obchodzi 
jubileusz. Z „Przełęczą” pracuje już 
od równych 40 lat. – W ciągu tych 
lat było tyle różnych wspaniałych 
występów i tyle się wydarzyło! Śpie-
wanie to moja pasja, poświęcałam się 
dla chóru, zawsze starałam się, żeby 
występował z ambitnym repertua-
rem – mówi.

Na koncert jubileuszowy chór za-
prasza 26 kwietnia o godz. 15.30 do 
Domu PZKO w Mostach koło Ja-
błonkowa. Wystąpi chór-jubilat, jego 
soliści oraz dzieci szkolne. Organiza-
torzy zapraszają również na wystawę 
o historii zespołu oraz spotkanie to-
warzyskie po koncercie.

ELŻBIETA PRZYCZKO

środa

dzień: 17 do 20 0C
noc: 10 do 6 0C
wiatr: 4-8 m/s
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POGODA

dzień: 18 do 21 0C
noc: 10 do 6 0C
wiatr: 2-6 m/s

Jeden z występów mosteckiej „Przełęczy”.

60 lat radosnego śpiewania
WYDARZENIE: 1954 roku sięga historia chóru mieszanego „Przełęcz” z Mostów koło Jabłonkowa. W najbliższą sobotę w miejscowym Domu PZKO odbędzie się 

koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia chóru oraz 40-lecia działalności pod batutą dyrygent Haliny Niedoby. Być może będzie to już ostatni występ tego zespołu. 

– Decyzja jeszcze przed nami. Na razie postanowiliśmy, że poszperamy w naszym repertuarze i wybierzemy pieśni z całego okresu działalności „Przełęczy”, które nam 

się najbardziej podobały czy były dla nas ważne – mówi dyrygenta. 

Z
dj

ęc
ia

: M
A

R
EK

 S
A

N
TA

R
IU

S

Fo
t.

 A
R

C
 c

hó
ru

.

Święta 
na różne 
sposoby

Wielkanocny poniedziałek nad 
Olzą spędzano różnie. W Czeskim 
Cieszynie spotkać można było 
młodszych i starszych, a nawet cał-
kiem małych, z „karwaczami” w 
rękach, zmierzających do kolegów, 
koleżanek czy rodziny. W Cieszy-
nie widok karwacza czy też kara-
bacza należy do rzadkości. Tutaj się 
„leje”, w końcu to Lany Poniedziałek 
– śmigus-dyngus – i polewać wodą 
można, a nawet trzeba. Po polskiej 
stronie dużo osób spędzało jednak 
ten dzień przede wszystkim na spo-
kojnym świątecznym spacerze po 
mieście nad Olzą.  (ep)
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ODNOWIĄ BOISKA
JABŁONKÓW (kor) – Miasto 
zamierza w tym roku odnowić 
boisko na osiedlu Folwarczek. Na 
tę inwestycję radni wydzielili w bu-
dżecie 400 tys. koron, kolejne 400 
tys. ratusz wyłoży na odnowę zieleni 
wokół boiska. W przygotowaniu 
jest już też projekt remontu boiska 
piłkarskiego jabłonkowskiego Klubu 
Sportowego Spartak w dzielnicy 
Biała. To przedsięwzięcie ma po-
chłonąć około 10 mln koron.

* * *

WIĘCEJ 
MUNDUROWYCH
REGION (ep) – W naszym woje-
wództwie przybędzie wkrótce 200 
nowych funkcjonariuszy policji. 
Początkowo zakładano podwyż-
szenie liczby mundurowych o 150, 
jednak po niedawnych rozmowach 
z ministerstwem spraw wewnętrz-
nych udało się wynegocjować lep-
sze dla naszego regionu warunki. 
Przypomnijmy, że o zwiększenie 
liczebności policyjnych jednostek 
morawsko-śląskie miasta walczyły 
od kilku lat. Nowi mundurowi 
pojawią się przede wszystkim w 
Ostrawie i Hawierzowie, gdzie 
najbardziej narzekano na niewy-
starczającą ich ilość i brak poczucia 
bezpieczeństwa.

* * *

PIĘKNY OGRÓD
BUKOWIEC (kor) – Rada Gminy 
wspólnie z miejscowym Klubem 
Seniora ogłosiła konkurs na naj-
piękniejszy ogród. Mieszkańcy 
wioski mogą zgłaszać ogrody swoje 
lub sąsiadów w Urzędzie Gminy 
lub u członków Klubu, oceni zaś je 
później specjalna komisja. O tym, 
kto zwyciężył, dowiemy się podczas 
dorocznego Dnia Bukowca, który 
odbędzie się w tym roku w ostatnią 
sobotę sierpnia.

* * *

NA CELOWNIKU 
WOLONTARIUSZE
TRZYNIEC (kor) – Miejskie służ-
by socjalne oraz domy opieki spo-
łecznej działające na terenie miasta 
od ośmiu już lat współpracują z wo-
lontariuszami spośród mieszkańców 
Trzyńca. Przy ich rekrutacji wspo-
maga wspomniane placówki Cen-
trum Wolontariatu ADRA. To ono 
właśnie organizuje dla wszystkich, 
którzy chcieliby pomóc ludziom w 
potrzebie, specjalne szkolenie, które 
odbędzie się w niedzielę 27 kwiet-
nia (godz. 9.00-13.00) w siedzibie 
Domu Opieki Społecznej Sosna. 
Zainteresowani mogą się zgłaszać w 
siedzibie centrum ADRA.

* * *

POGRAĆ KAŻDY MOŻE
HAWIERÓW (sch) – Miasto ma 
dobrą wiadomość dla miłośników 
rekreacyjnej gry w ping-ponga. Jutro 
na parterze obiektu piłkarskiego w 
Suchej Średniej zostanie otwarta 
publiczna sala do gry w tenisa sto-
łowego. – Sala zostanie usytuowana 
na parterze trybun piłkarskich. Do 
dyspozycji amatorskich graczy będą 
cztery stoły do ping-ponga, a także 
oddzielne szatnie dla kobiet i męż-
czyzn oraz bar bezalkoholowy – za-
powiada dyrektor Zarządu Obiektów 
Sportowo-Rekreacyjnych w mieście, 
Václav Wicher. Pograć w tenisa 
stołowego można będzie od ponie-
działku do piątku w godz. 15-20 
oraz w weekendy w godz. 10-18 po 
wcześniejszym zamówieniu stołu 
pod nr. tel. 727 810 564.

28 maja, a więc niemal równo za 
miesiąc, na wydawniczym rynku 
ukaże się książka „Rozmowy o Ślą-
sku Cieszyńskim”. Medialny patro-
nat nad tym wydarzeniem objęła 
redakcja „Głosu Ludu”.

„Rozmowy o Śląsku Cieszyń-
skim” mają się stać książką ważną, 
bo próbującą odpowiadać na naj-
ważniejsze pytania dotyczące trud-
nej tożsamości mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego. Będzie się składać z 

obszernych rozmów z dwudziesto-
ma znanymi osobami, które poru-
szają rozmaite tematy. – Wszystkie 
one jednak zawierają się w jednym, 
dużym pojęciu Ślaska Cieszyńskie-
go – mówi Andrzej Drobik z Ustro-
nia, inicjator projektu.

W książce znajdą się rozmowy 
m.in. z Jaromirem Nohawicą, Rena-
tą Putzlacher, Darkiem Jedzokiem, 
Józefem Szymeczkiem i Leszkiem 
Richterem. Drobik zaznacza jednak, 

że „Rozmowy o Śląsku Cieszyń-
skim” będą się znacząco różnić od 
innych pozycji traktujących o toż-
samości naszego regionu. Będą bo-
wiem pytały o rzeczy niewygodne, 
a czasem o tematy stanowiące tabu. 

– „Rozmowy o Śląsku Cieszyń-
skim” mają inspirować do rozmów, 
dyskusji, a być może nawet kłótni. 
Nie podamy na tacy gotowych od-
powiedzi. Raczej zainspirujemy do 
poszukiwania – stwierdza Drobik.

Premiera książki nastąpi 28 maja. 
Tego samego dnia w cieszyńskiej 
Cafe Muzeum przy ul. Regera od-
będzie się jej ofi cjalna promocja. 
– Zaraz potem ruszymy z cyklem 
spotkań z udziałem wielu ciekawych 
ludzi. Takie dyskusje chcemy zor-
ganizować w każdej polskiej gmi-
nie Śląska Cieszyńskiego. Chcemy 
również pojechać z tymi spotkania-
mi na Zaolzie – zapowiada Drobik.

 (wik)

Szykują »Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim«

Jan Paweł II
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Przy brzegach rzeki, która płynie 
przez teren huty, młodzież znajdo-
wała przede wszystkim plastikowe 
butelki, fragmenty worków folio-
wych, pudełka po papierosach czy 
inne śmieci. W większości chodzi o 
odpady, przyniesione z nurtem rze-
ki. – W tym roku było przy brzegach 
mniej śmieci niż zwykle, chodziło też 
o inne rzeczy. Woda nie przyniosła 
tym razem aż tyle ciężkich, dużych 
śmieci, więcej było woreczków czy 
butelek plastikowych oraz drobnych 
śmieci – wyjaśnił kierownik wydzia-
łu Ochrony Środowiska w Hucie 
Trzynieckiej, Radim Klimša. Ze-
brane odpady wywiozła zamówiona 
fi rma. 

– Sprzątanie koryta rzeki jest jed-
ną z kilku ekologicznych inicjatyw 
hutniczej fi rmy. W tym roku w pla-
nie jest m.in. wysadzenie dużej ilości 
drzew w obiekcie huty oraz w jej po-
bliżu. Oprócz tego już od ubiegłego 
roku przebiegają duże ekologiczne 
inwestycje kosztujące ponad 2 mi-
liardy koron – wyjaśniła rzeczniczka 
fi rmy, Petra Jurásková.  (ep)

Posprzątali na Dzień Ziemi
Za sprzątanie koryta Olzy w obiekcie Huty Trzynieckiej zabrali się w tym roku w ramach Dnia Ziemi uczniowie Średniej Szkoły 

Zawodowej. Młodzież włączyła się do corocznej inicjatywy Huty, która zawsze wiosną wspólnie z Urzędem Miasta sprząta tereny 

zielone. W tym roku pracownicy huty i magistratu wspólnie z uczniami nazbierali aż 1930 kilo śmieci.

Z okazji przypadającej na przyszły 
rok 70. rocznicy egzekucji więźniów 
– przedstawicieli austriackiego ru-
chu oporu antyfaszystowskiego oraz 
wiedeńskiej Grupy STRAGAN 
Armii Krajowej, do której doszło 
15 kwietnia 1945 roku w Stein nad 
Dunajem, polski reżyser Piotr Szalsa 
rozpocznie jesienią br. realizację fi l-
mu dokumentalnego pt: „Bohatero-
wie STRAGANU” .

W celu uzyskania jak najszer-
szego materiału dokumentującego 

wydarzenia sprzed 70 lat, reżyser i 
kierownictwo produkcji fi lmu chcą 
za pośrednictwem naszej gazety do-
trzeć również do mieszkańców Za-
olzia – potomków, krewnych ofi ar 
reżimu hitlerowskiego – członków 
Grupy STRAGAN, oraz innych 
osób, które posiadają jakiekolwiek 
dokumenty czy zdjęcia związane z 
powyższym tematem lub które mo-
głyby przybliżyć fakty z życia swoich 
przodków walczących w STRAGA-
NIE.

Z inicjatywy przede wszystkim 
prof. dr. Karola de Englisch, Jana 
Mrózka, Stanisława Gojniczka 
siatka STRAGANU zaczęła się 
organizować w Wiedniu jesienią 
1940 roku. W ocenie historyków 
członkom STRAGANU udało się 
rozpracować wiele ważnych tema-
tów związanych z listą zakładów 
wprzęgniętych w machinę zapew-
niającą zbrojenia III Rzeszy. Najwy-
żej ocenia się niewątpliwie dotarcie 
do wielu szczegółów budowy rakiet 

V1 dla bazy w Peenemünde, które 
stanowiły pierwsze informacje dla 
wywiadu polskiego i angielskiego na 
ten temat.

Film Piotra Szalsy, którego pra-
premierę zaplanowano na 15 kwiet-
nia 2015 w Stein nad Dunajem, sta-
nie się tak pierwszą próbą ujęcia tego 
tematu. Osoby, które są w stanie w 
jakikolwiek sposób pomóc realizato-
rom fi lmu, proszone są o kontakt tel. 
0048 505 425 362 lub e-mailowy: 
piotr.szalsza@al.net. (sch)

Poszukiwani potomkowie STRAGANA

Uczniowie Średniej Szkoły Zawodowej sprzątali koryto Olzy. 

W Niedzielę wielkanocną, na tydzień 
przed kanonizacją papieża Polaka, 
wielu polskich biskupów przypomi-
nało słowa i przesłanie Jana Pawła II. 

Podczas rezurekcyjnej mszy św. 
w katedrze w Gdańsku-Oliwie abp 
Sławoj Leszek Głódź nazwał Jana 
Pawła II „ojcem polskiej wolności”.

Arcybiskup cytował papieża, który 
mówił: „Prawdziwą wolność mierzy 
się stopniem gotowości do służby 
i daru z siebie”. Metropolita pod-
kreślał, że papież, który niebawem 
dołączy do grona świętych, „dobrze 
nas znał, rozumiał, kochał, myślał o 
nas, przejmował się naszym losem, 

radował się, gdy układało się nam 
dobrze, zżymał się, gdyśmy błądzili, 
gubili drogę”. – Po kanonizacji to się 
nie zmieni. Papież z Polski będzie 
pytał, jak to nieraz robił, cośmy zro-
bili z naszą wolnością – dodawał abp 
Głódź.

O nauczaniu Jana Pawła II mówił 
też kard. Kazimierz Nycz podczas 
rezurekcyjnej mszy w stołecznej 
parafi i Zwiastowania Pańskiego. 
– Autentyczny i głęboki kult świę-
tego polega na jego naśladowaniu. 
Powinniśmy naśladować papieża 
w tym, jak się modlił, jak szanował 
każdego człowieka i jak przebaczał, 

nawet swemu niedoszłemu zabójcy 
– zachęcał metropolita warszawski. 
– Naśladować papieża to znaczy brać 
na serio to wszystko, co powiedział 
on o godności zniewolonego czło-
wieka: czy to przez siły zewnętrz-
ne, jak było w czasach PRL, czy też 
przez grzech, uzależnienia i uległo-
ści modom współczesnego świata. 
Naśladować Jana Pawła II to znaczy 
także szanować wielkość, ważność 
małżeństwa i rodziny – mówił. Kard. 
Nycz wskazywał, że żaden papież 
nie poświęcił godności i świętości 
małżeństwa tyle miejsca, co Jan Pa-
weł II. (ep)

Biskupi o papieżu
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Kiedyś „Maj” odbywał się naprawdę 
nad Olzą, w pięknej okolicy parku 
zdrojowego uzdrowiska w Darkowie. 
W ubiegłym roku impreza przenio-
sła się do parku Sanatorium Reha-
bilitacyjnego w Granicach, kiedy 
uzdrowisko w Darkowie zamknięto. 
– To jest zupełnie inne miejsce, inna 
okolica – przyznaje prezes rajecke-
go koła, Tadeusz Puchała – Z tego, 
co wiem, nie ma już raczej szans na 
powrót w dawne miejsce – mówi. 
Oprócz niego organizacją imprezy 
zajmują się Eugeniusz Matuszyński 
oraz Józef Chmiel z koła w Darko-
wie, który stał u początków tego fe-
stiwalu. 

Cykl muzycznych występów ze-
społów z Karwiny i okolicznych 
miejscowości, a czasem także z od-
leglejszych miejsc, od początku ist-
nienia imprezy wyglądał podobnie. 
– Formuła jest nadal ta sama, co 
przed 19 laty. W każdą niedzielę maja 
oraz święto państwowe odbywają się 
popołudniowe koncerty – wy jaśnia 
Puchała, który z festiwalem związany 
jest od samego początku.

Tradycją „Maja” było zawsze także 
stawianie i „bulanie” moja. W nowym 
miejscu nie da się zorganizować tego 
w ramach pierwszego majowego wy-
stępu, ze względu na bezpieczeństwo 
ludzi. Jak powiedział Puchała, moja 

postawią za budynkiem „B” pracow-
nicy sanatorium dzień wcześniej, 30 
kwietnia, a „zbulają” go na końcu 
miesiąca. 

Pierwszy koncert odbędzie się w 
czwartek 1 maja. Jak zawsze im-
prezę zainauguruje orkiestra dęta 
„Májovák“. Po niej wystąpią zespół 

folklorystyczny „Vonička“ z Ha-
wierzowa oraz zespół „Šuba duba 
band“. W czasie sześciu majowych 
dni, czterech niedziel i dwóch 
czwartków, na scenie w parku sana-
toryjnym w Granicach wystąpią za-
równo stali bywalcy tego festiwalu, 
jak i zespoły zaproszone tu po raz 

pierwszy. Każdego roku śpiewają na 
„Maju nad Olzą” na przykład kar-
wińskie chóry pezetkaowskie „Lira” 
i „Dźwięk” – nie zabraknie ich także 
w tym roku. 

– Na „Maju nad Olzą” występuje-
my każdego roku, już od pierwszej 
edycji tej imprezy – mówi dyrygent 

chóru „Lira” z MK PZKO w Dar-
kowie, Czesława Lipka. – W tym 
roku nasz chór zaśpiewa przede 
wszystkim pieśni ludowe pasujące 
do atmosfery tej imprezy, będzie 
też kilka nowych utworów – dodaje. 
– W Darkowie było jednak o wiele, 
wiele lepiej, tam była prawdziwa at-
mosfera tej imprezy: ładna okolica, 
przyroda, a w razie niepogody moż-
na było przenieść się do ładnego 
budynku uzdrowiska. W Granicach 
nie występuje się tak dobrze, nie ma 
podium dla zespołów. Natomiast w 
sali zastępczej, gdy jest zła pogoda, 
śpiewa się źle. Pomieszczenie jest 
niskie i ma złą akustykę – mówi 
członek „Liry”, Bolesław Mrózek. 
Chór darkowskiego MK PZKO 
usłyszymy w sanatorium rehabilita-
cyjnym 8 maja.

W czasie festiwalu wystąpi też 
na przykład reprezentacyjny zespół 
ZG PZKO „Olza”, zespół folklo-
rystyczny „Równica” z Ustronia czy 
orłowska „Skotniczka”, zatańczą i 
zaśpiewają też „Oldrzychowice”. Po 
raz pierwszy przed karwińską „majo-
wą” publicznością stanie na przykład 
orkiestra wojskowa „Swing Dixie” 
z Ołomuńca. Jak każdego roku im-
prezę zakończy występ znanej kar-
wińskiej orkiestry dętej „Malá černá 
hudba“.  (ep)

»Maj nad Olzą« zaprasza 
na muzyczny miesiąc
1 maja ruszy 19. edycja karwińskiej imprezy muzycznej, od lat przygotowywanej przez miejscowych pezetkaowców. W tym roku organizatorem „Maja nad Olzą” jest 

Miejscowe Koło PZKO Karwina-Raj.

Po 23 latach działalności śpiewa-
czy zespół folklorystyczny „Hawie-
rzowskie babki” (Havířovské babky) 
wydał swoją pierwszą płytę CD z 
piosenkami z regionu Śląska Cie-
szyńskiego. Krążek nosi tytuł „Po 
našymu“.

„Hawierzowskie babki” nie są ty-
powym zaolziańskim zespołem kul-
tywującym miejscowe tradycje. Ze-
spół został założony przy Czeskim 
Związku Kobiet i chociaż panie 
zwykle rozmawiają z sobą gwarą, do 
zapisu tytułu płyty oraz nazw piose-
nek użyły czeskiej transkrypcji. Ta 
jest im bliższa. – Niektóre z nas cho-

dziły do polskiej szkoły, inne – tak 
jak ja – do czeskiej. W domu jednak 
mówiło się „po naszymu”. Wspólnie 
postanowiłyśmy tę gwarę zachować, 
chociaż wiemy, że młode pokolenie 
takimi sprawami raczej się nie inte-
resuje – mówi kierowniczka zespołu, 
a równocześnie akordeonistka Věra 
Ptaková, która przez jakiś czas była 
związana również z kapelą górnosu-
skiego ZPiT „Suszanie”. 

W tej chwili zespół liczy 9 pań, 
które pomimo przybywających lat 
nadal chcą przypominać hawierzo-
wianom często przez nich już za-
pomnianą lub wcale nieznaną gwarę 

cieszyńską w takiej postaci, jaką ją 
zapamiętały i jak jest im bliska. Na 
swoim koncie mają blisko tysiąc wy-
stępów, swoim śpiewem umilają czas 
głównie ludziom starszym w szpita-
lach, lecznicach czy domach seniora, 
nigdy ich też nie brakuje w pocho-
dzie sztandarowej imprezy swojego 
miasta pn. „Hawierzów w kwiatach”. 
„Hawierzowskie babki” występują 
zwykle w czeskim środowisku. Na 
polskie imprezy są raczej rzadko za-
praszane, chociaż występowały już 
np. na „Wykopkach” MK PZKO w 
Suchej Górnej czy na błędowickich 
„Ostatkach”. (sch)

Gwarą śpiewające »Babky«

„Hawierzowskie babki” dwa lata temu wystąpiły na górnosuskich „Wykopkach”.

Masz talent plastyczny? Lubisz poe-
zję, zwłaszcza twórczość Juliusza 
Słowackiego? To dla ciebie właśnie 
organizowany jest konkurs „Ilustruję 
Słowackiego”, który ogłosiła dyrekcja 
Gimnazjum z Polskim Językiem Na-
uczania w Czeskim Cieszynie i Ko-
misja Przedmiotowa Wychowania 
Plastycznego działająca w tej jedynej 
na Zaolziu polskiej szkole średniej.

Konkurs przeznaczony jest dla 
wszystkich uzdolnionych młodych 
twórców w wieku od 4 do 20 lat z 
całego regionu. Jego uczestnicy wy-
startują w kategoriach: przedszko-
laki, uczniowie podstawówek oraz 
gimnazjum i innych szkół średnich 
– i muszą tylko wykonać ilustrację 
do wybranego przez siebie utworu 
Juliusza Słowackiego.

Format, liczba i technika nade-
słanych prac jest dowolna. Trzeba 
jednak przyłożyć do nich tytuł lub 
fragment utworu, który został zilu-
strowany lub był inspiracją danego 
dzieła. Prace należy opatrzyć god-
łem, do osobnej kopert oznaczonej 
tym samym godłem włożyć kartkę 
z danymi osobowymi autora (wiek, 
szkoła, adres, kontakt elektro-
niczny) i odesłać najpóźniej do 30 
września do Gimnazjum.

Prace oceni niezależna komisja, 
wszystkie będzie można obejrzeć 
na wystawie towarzyszącej obcho-
dom jubileuszu Gimnazjum, które 
odbędą się 11 października w Te-
atrze Cieszyńskim. Wtedy też po-
znamy laureatów konkursu.

 (kor)

Zilustruj Słowackiego

Stałym bywalcem „Maja nad Olzą” jest darkowski chór „Lira”. 
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Duża dawka humoru będzie czeka-
ła na widzów, którzy odwiedzą 10 
maja cieszyński teatr. W tym dniu 
na deskach wystąpi kabaret Łowcy.B. 
Wydarzenie będzie częścią kilku-
dniowych obchodów Dnia Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną. 

Absurdalny humor zapewne wy-
woła salwy śmiechu i zagwarantuje 
ból brzucha. Ale to wszystko – jak 
zapewniają organizatorzy imprezy 
– dla zdrowia. 

– Na ten dzień zaplanowano dwa 
występy kabaretu. Jeden z nich jest 
skierowany dla podopiecznych do-
mów dziecka, rodzin zastępczych i 
adopcyjnych, a także osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 

Kupując bilet fundujesz miejsce na 
kabaret dla dziecka umieszczonego w 
pieczy zastępczej lub dziecka z nie-
pełnosprawnością – mówi Małgorza-
ta Ratajczak dyrektor Domu Dziecka 
z Międzyświecia. 

 (www.ox.pl)

Łowcy.B w maju 
w teatrze cieszyńskim
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Spacer po dawnym Cierlicku Dol-
nym i Górnym sprzed budowy za-
pory wodnej w latach 1955-1961 
zafundował w czwartek uczestnikom 
wernisażu wystawy fotografi i daw-
nego i współczesnego Cierlicka jej 
autor Ladislav Chroboczek. Wykład 
połączony z projekcją archiwalnych 
ujęć oraz zdjęć pokazujących stan 
obecny odbył się w Państwowym 
Archiwum Powiatowym w Karwi-
nie. Towarzysząca mu wystawa, za-
instalowana w foyer budynku, będzie 
czynna do czerwca br.

Chroboczek, jak sam siebie okre-
ślił – cierliczanin duszą i ciałem, 
po raz pierwszy temat zatopionego 
przez zaporę Cierlicka podjął dwa 
lata temu. Okazją była 50. rocznica 
zaniku katolickiego kościoła para-
fi alnego pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Cierlicku. – Wyrzucenie w powie-
trze kościoła stanowiło przysłowio-
wą „kropkę nad i” w likwidacji sporej 
części Cierlicka Dolnego i Górnego. 
Większość domów była bowiem już 
wtedy zlikwidowana – powiedział, 

dokumentując to wydarzenie starym 
amatorskim fi lmikiem, na który uda-
ło mu się natknąć w czasie poszuki-
wań archiwaliów. Uczestnicy wykła-
du mogli się zatem przekonać, że 
pogłoski o zatopieniu całego kościoła 
nie polegają na prawdzie oraz zoba-
czyć, jak 30 maja 1962 roku świątynia 
wylatywała w powietrze, pozostawia-
jąc po sobie tylko stertę gruzów. 

Tym razem Chroboczek przy 
współpracy z Archiwum podjął 
temat zatopionego Cierlicka ze 
względu na kolejną okrągłą roczni-
cę. Przed 50 laty, dokładnie 4 lute-
go 1964 roku, powstała nowa gmi-
na Cierlicko poprzez połączenie 
dwóch istniejących samodzielnie od 
101 lat wiosek – Cierlicka Dolnego 
i Cierlicka Górnego. Wyświetlane 
na dużym ekranie zdjęcia sięgały 
jednak głównie do czasów sprzed 
tego wydarzenia. Dzięki temu pub-
liczność mogła zobaczyć zarówno te 
domy, które zostały wyburzone, jak i 
te, które przetrwały. Nieraz bowiem 
się zdarzało, że dom jednego sąsiada 

mógł jeszcze pozostać, a dom dru-
giego skazany był na zagładę. Tak 
było w przypadku kościoła katoli-
ckiego, którego dawne fundamenty 
przykryła woda oraz niedalekiej ka-
plicy ewangelickiej, której udało się 
przetrwać. – Nie wszystkie domy 
zostały zatopione. Niektóre zostały 
wyburzone ze względu na powsta-
jący wokół zapory pas zieleni. Te 
miejsca zostały zalesione. Inne domy 
zlikwidowano w związku z budową 
nowej drogi – podkreślił Chrobo-
czek, zwracając uwagę na różne losy 
różnych posiadłości. Jako jeden ze 
smutnych przykładów podał dopie-
ro co wybudowany, będący jeszcze w 
stanie surowym dom Karla Rusza, 
który nawet nie zdążył się do niego 
wprowadzić, a już musiał się z nim 
pożegnać. – Obok Grabowscy zdą-
żyli pomieszkać chociaż cztery lata... 
Pani Grabowska po dziś dzień wspo-
mina te czasy ze łzami w oczach – 
przekonywał prelegent.

Publiczność mogła też obejrzeć 

budynki, które tworzyły centrum 
Cierlicka Górnego – wspominany już 
wcześniej kościół parafi alny, plebanię 
i jej zabudowania gospodarskie, kasę 
oszczędności, Dom Robotniczy, bu-
dynek gminy, pocztę, posterunek po-
licji i polską szkołę. Osobnym tema-
tem był wznoszący się nad Stonawką 
betonowy most, taki sam jak w Dar-
kowie, a który z Cierlickiem dziś już 
mało kto kojarzy. Wybudowany zo-
stał w 1925 roku w miejscu starego 
mostu drewnianego. Nie wytrzymał 
jednak zbyt długo, bo 3 maja 1945 
roku został wyrzucony w powietrze 
przez cofających się Niemców. 

Niektóre historyczne budowle mia-
ły jednak więcej szczęścia i udało im 
się przetrwać do dnia dzisiejszego. 
Chodzi o dawny zameczek Larysza, w  
którym mieścił się później dom dzie-
cka św. Jana, oraz gospodę Palarčíka, 
dziś „Jaškovską krčmę“. Z jej tarasu 
można dziś zobaczyć tylko lśniącą 
tafl ę wody. Kiedyś jednak tętniło tam 
życie.  BEATA SCHÖNWALD

W tym roku obchodzimy 100. rocz-
nicę urodzin Jana Karskiego, legen-
darnego kuriera Polskiego Państwa 
Podziemnego, który podczas II 
wojny światowej jako pierwszy poin-
formował świat zachodni o losie Ży-
dów w okupowanej przez Niemców 
Europie. Karski (to pseudonim, jego 
prawdziwe imię to Jan Kozielski) stał 
się symbolem walki za podstawowe 
wartości w obliczu ich totalnej nega-
cji przez systemy totalitarne.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ogłosił, w związku z setną rocznicą 
urodzin tej wybitnej osobistości, rok 
2014 Rokiem Jana Karskiego. Tę 
rocznicę przypomną sobie również 
mieszkańcy stolicy Republiki Cze-
skiej oraz żyjący w Pradze Polacy. 
Stanie się tak 23 kwietnia podczas 
uroczystego koncertu w Synago-
dze Hiszpańskiej oraz na wernisa-
żu wystawy „Świat wiedział. Misja 
Jana Karskiego w imię humanizmu”, 

która zostanie zainstalowana w Se-
nacie RC. Wystawę, której wernisaż 
odbędzie się w środę o godz. 13.00 
w Ogrodach Wallensteina Sena-
tu, przygotowało Muzeum Historii 
Polski w Warszawie. Po zakończeniu 
praskich uroczystości wystawa będzie 
wędrować po synagogach w całej RC.

Natomiast w środę wieczorem 
gośćmi koncertu w Synagodze Hi-
szpańskiej będą artyści polskiej 
niezależnej sceny muzycznej: Olga 
Bilińska, oraz trio SzaZaZe. Biliń-
ska przedstawi swój solowy projekt 
muzyczny „Beyozkele”, w którym 
zabrzmią przedwojenne kołysanki w 
języku jidysz. W drugiej części kon-
certu zaś wspólnie z triem SzaZa-
Ze zaprezentuje pieśni związane ze 
śródziemnomorską kulturą Żydów 
sefardyjskich.

Obchody setnej rocznicy urodzin 
Jana Karskiego objęli patronatem 
honorowym wiceprzewodnicząca 
Senatu RC, Alena Gajdůšková, mi-
nister kultury RC, Daniel Herman, 
oraz ambasador RP w Pradze, Gra-
żyna Bernatowicz. Organizatorami 
uroczystości są: Ambasada RP, In-
stytut Polski, Ministerstwo Kultury 
RC, Federacja Gmin Żydowskich 
oraz Muzeum Żydowskie.  (kor)

Wygraj bilety na 
Petera Gabriela
Już tylko do końca kwietnia można wziąć 
udział w zabawie, w której do wygrania są dwa 
bilety na majowy koncert Petera Gabriela w 
Ostrawie. 

Peter Gabriel, jedna z najważniejszych 
postaci muzyki rockowej, 13 maja wystąpi w 
ostrawskiej ČEZ Arenie. Będzie to jedyny 
koncert w RC w ramach jubileuszowej trasy promującej legendarny al-
bum „So”. „Głos Ludu” wspólnie z organizatorami koncertu – agencjami 
Live Nation i ČEZ Arena – przygotował dla czytelników dwie darmowe 
wejściówki na koncert tego fenomenalnego Brytyjczyka.

64-letni Gabriel należy do wizjonerów rocka. Zaczynał w formacji Gen-
esis, ale od ponad 37 lat koncentruje się na karierze solowej oraz projektach 
charytatywnych. Jest członkiem Amnesty International i jednym z ojców 
charytatywnych koncertów Live Aid. Album „So" ukazał się nakładem 
wydawnictwa Virgin w 1986 roku i do dziś uchodzi za jedno z najlepszych 
dzieł w historii rocka. Gabriel w 2012 roku postanowił usatysfakcjonować 
swoich fanów, którzy zatęsknili za koncertowym wykonaniem płyty „So". 
Koncerty na całym świecie okazały się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. 
W zeszłym roku Gabriel z powodzeniem zagrał w Pradze, w tym roku 
pora na Ostrawę. Brytyjczykowi towarzyszą w trasie wybitni muzycy se-
syjni, m.in. znakomity basista Tony Levin (współpraca z King Crimson czy 
Davidem Bowie).
PYTANIE KONKURSOWE: Peter Gabriel jest współtwórcą 
największych sukcesów grupy Genesis. W 1975 roku opuścił grupę i 
nastawił się na karierę solową. Proszę podać imię i nazwisko wokalisty, 
który zastąpił Gabriela za mikrofonem Genesis.

Na odpowiedzi czekamy do końca kwietnia pod adresem internetowym 
info@glosludu.cz lub: Redakcja „Głosu Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski 
Cieszyn.  (jb)

Wystawa fotografi i budzi zainteresowanie nie tylko cierliczan.

Drugi z prawej budynek polskiej szkoły z 1937 roku (u góry) i przed zatopieniem (z dołu).

Jan Karski
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Spacer po dnie cierlickiego akwenu

Praga uczci pamięć Karskiego
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Hadam i Jewka, sąsiadka Hela i pięć 
innych barwnych postaci stanęło w 
niedzielę na scenie w Domu PZKO 
w Milikowie-Centrum. Amatorski 
zespół teatralny Miejscowego Koła 
wystawił swoją nową sztukę pt. Se-
metryka”. 

Śmiechu było co nie miara, a trze-
ba przyznać, że sala była naprawdę 
pełna. Jak zwykle oprócz członków 
miejscowego koła oraz mieszkań-
ców Milikowa na premierę przed-
stawienia zawitali też pezetkaowcy 
z okolicznych kół, a także na przy-
kład dyrektor Huty Trzynieckiej, Jan 
Czudek, czy duchowni z parafi i ja-
błonkowskiej. 

W pierwszym rzędzie siedział też 
sam autor scenariusza, Zbigniew 
Sikora, i zaśmiewał się do łez. Ad-
aptację swojej sztuki widział po raz 
pierwszy i z zachwytem obserwował, 
jak ożywają wymyślone przez niego 
postaci. – Jestem zachwycony! Właś-
ciwie znam tę sztukę na pamięć, sło-
wo po słowie, ale napisać jest łatwo, 
tymczasem zagrać – to prawdziwa 
sztuka, i myślę, że aktorom z Miliko-

wa się to udaje – skomentował.
Warto dodać, że „Semetryka” to 

pierwsza sztuka teatralna Sikory. 
Na co dzień pracuje w dziale za-
opatrzenia Huty Trzynieckiej. Jak 
powiedział, jest stałym bywalcem 
milikowskich przedstawień. Nie-
długo po ubiegłorocznej premierze 
po prostu... nadeszło natchnienie. 
– Przyszło to znienacka. Tydzień 
po obejrzeniu ubiegłorocznej sztu-
ki zespołu teatralnego z Milkowa 
po prostu przyszła do mnie muza. 
Przymknąłem oczy i już widziałem, 
co będzie się dziać na scenie. Potem 
już nie nadążałem pisać, tak szybko 
to szło – wyjaśnił. – O ile muza jesz-
cze sobie o mnie przypomni, to na 
pewno znowu coś napiszę, ale nic nie 
powinno się robić na siłę – dodał. 

Grupa teatralna ćwiczyła już od 
kilku miesięcy. – Premierę przygo-
towujemy raz w roku. Z próbami 
zaczynamy od lutego, spotykając się 
2-3razy w tygodniu – powiedziała 
kierowniczka i reżyser zespołu, Ha-
lina Wacławek. Nie mogła wpraw-
dzie zdradzić, co zespół wystawi w 

przyszłym roku, zapewniła jednak, 
że właśnie powstaje nowa gwarowa 
sztuka, specjalnie dla milikowskiego 
zespołu teatralnego. Kto nie miał 

okazji przybyć na niedzielną premie-
rę do Milikowa, nie musi się mar-
twić. W Miejscowym Domu PZKO 
sztuka wystawiana będzie jeszcze 

dwa razy – w najbliższą sobotę i nie-
dzielę. Tydzień później, 4 maja, obej-
rzeć będzie ją można w Bukowcu, a 
pod koniec maja także w Gródku. 

Kupę śmiechu zapewnili widzom 
również aktorzy z Łomnej Dol-
nej. Wielkanocna premiera gwaro-
wej sztuki to tradycja Miejscowego 
Koła i działającego przy nim Klubu 
Młodych. W tym roku publiczność 
obejrzała aż dwa przedstawienia. Jak 
zawsze sala była pełna.

– Gramy raz w roku, zawsze w 
niedzielę wielkanocną. To tradycja 
licząca chyba ze 20 lat – powiedział 
nam reżyser przedstawień, Adam 
Szczuka. – „Nową Hondę” napisał 
specjalnie dla nas miejscowy twór-
ca Bronisław Procner, były dyrektor 
polskiej szkoły w Łomnej Dolnej. 
Druga sztuka to znana już na Zaol-
ziu „Sumeryja u Drzązgały”. 

W sumie na scenie w sali hotelu 
„Pod Akáty” wystąpiło 14 aktorów. 
W sztuce Procnera zagrały nawet 
dzieci – najmłodszy aktor miał 5 lat. 
Bohaterowie to starzik ze starką, cór-
ka z zięciem i dziećmi oraz ciekaw-
scy sąsiedzi.

Do starzika i starki, którzy żyją na 

„ziemniokach i kapuście”, a ich naj-
większym zmartwieniem jest zepsu-
ty telewizor liczący 25 lat, przyjeż-

dżają z Hawierzowa w odwiedziny 
(wcale nie bezinteresownie) córka z 
zięciem i dziećmi. 

„Raz do roka przijadóm, a to jesz-
cze, jak je prosiacko zabite” – skarży 
się w gospodzie nad piwem przygłu-

chy starzik. Dzieciom z miasta musi 
tłumaczyć, do czego służy kosa i co 
to jest gęś („Gynś to je taki ptok, co 
sere po placu”). Wkrótce rozmowa 
schodzi na temat tego, że starzik 
niedawno sprzedał krowę, a młodym 
przydałaby się nowa Honda...

Za krótką, dwuaktową sztukę ak-
torzy zebrali duże oklaski. W prze-
rwach przygrywała dla publiczności 
kapela „Nowina”. Również Wawrosz 
spodobał się widzom. U Drzązgały 
była bowiem prawdziwa międzypo-
koleniowa sumeryja.

Przedstawienia to nie wszystko, 
co mogła zaoferować w Wielką Nie-
dzielę Łomna Dolna. Miejscowi i 
przyjezdni mogli również zwiedzić 
łomniańskie muzeum – drzewion-
kę, będąca repliką pierwszej tutejszej 
szkoły, postawionej w centrum wioski 
w 1852 roku. Można było obejrzeć 
starą szkolną klasę, zebrane pamiątki i 
zabytki, a także podziwiać wielkanoc-
ne ozdoby czy skosztować domowego 
kołacza.  ELŻBIETA PRZYCZKO

„Marod” Hadam pod „troskliwą” opieką żony i sąsiadki Heli.

Babska narada o poważnych sprawach. Za nieślubnego wnuka sąsiada trzeba wypić...

W sprawie nowej Hondy przyjechały do starzików dzieci z Hawierzowa.

W MILIKOWIE RZĄDZI »SEMETRYKA«

W ŁOMNEJ »SUMERYJA« Z »NOWĄ HONDĄ«

Teatralna Wielkanoc «po naszymu«
Trzy przedstawienia wystawiły na tegoroczną Wielką Niedzielę nasze amatorskie zespoły teatralne. Miłośnicy gwarowych przedstawień mogli zajrzeć do hotelu 

„Pod Akáty” w Łomnej Dolnej, gdzie Klub Młodych działający przy Miejscowym Kole PZKO przygotował dwie sztuki (w tym jedną zupełnie nową, napisaną 

przez miejscowego twórcę Bronisława Procnera) lub do Domu PZKO Milików-Centrum – tam na widzów czekała teatralna uczta na podstawie scenariusza 

jabłonkowianina Zbigniewa Sikory. 
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.15 Polityka przy kawie 
8.40 Słownik polsko@polski, talk
-show prof. Jana Miodka 9.10 Co 
czytać? 9.30 Natura w Jedynce - Lwy 
na plan! 10.30 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci 12.00 Wiado-
mości 12.10 Agrobiznes 12.35 Prze-
pis dnia (s.) 12.45 Pielgrzym Miłości 
13.50 Jak narkotyk 14.25 Moda na 
sukces (s.) 15.00 Wiadomości 15.50 
Drużyna A (s.) 16.45 Metr od świę-
tości - Góralu... 17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.20 Przepis dnia (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Chicago Fire - odc. 
15/24 21.20 Joanna (fi lm pol.) 23.10 
Po prostu - program Tomasza Se-
kielskiego 23.45 Metr od świętości 
0.00 Ekstradycja III. 

TVP 2 

5.40 M jak miłość (s.) 6.35 Wspo-
mnienia radiowe 7.05 M jak miłość 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 
Barwy szczęścia (s.) 11.40 Na dobre 
i na złe (s.) 12.40 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat - Wielbłąd 
13.15 Jeden z dziesięciu 13.50 Jan 
Paweł II do rodaków - Powroty do 
Ojczyzny 14.35 Kabaretowy Klub 
Dwójki 15.30 Panorama Kraj 16.50 
Rodzinka.pl (s.) 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.30 Barwy 
szczęścia (s.) 20.45 M jak miłość (s.) 
21.50 Magazyn Ekspresu Reporte-
rów 22.50 Pielgrzym Miłości - Jan 
Paweł II 0.30 Współczesna rodzina. 

TV KATOWICE 

6.30 Damy radę kapitanie 7.00 Czu-
łe portrety 7.30 Aktualności Flesz 
Poranne 7.40 Poranek z TVP Ka-
towice 8.00 Co niesie dzień 8.30 
Trialog Sokrata 9.00 Przechodzień 
codzienny 9.05 Wyprzedzić choro-
bę - W rytmie serca 9.30 Co niesie 
dzień 10.05 Czas na Pracę! Praca na 
Czasie! 10.55 Drewniane kościoły na 
terenie Wielkopolski - Kościół pw. 
św. Jadwigi w Siekierkach 11.40 Rusz 
się człowieku 11.50 Odkryj Mało-
polskę... na rowerze - Kalwaria Ze-
brzydowska 12.05 2. Festiwal Sztuki 
Faktu - skrót z gali 12.55 Agrobiznes 
13.20 Zapraszamy na kawę 13.35 
Małopolska - miejsca serdeczne Jana 
Pawła II 14.10 Antenowe remanenty 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.45 Przechodzień codzienny 
14.55 Czas Komedy 16.00 Raport z 
Polski 16.25 Dziennik regionów - te-
maty dnia 16.30 Polska samorządna 
17.00 Panie doktorze 17.20 Zapiski 
Łazęgi - Na wodach Zalewu Szcze-
cińskiego 17.30 Aktualności Flesz 
17.35 Kronika Miasta 17.50 Co, 
gdzie, kiedy? 18.00 EkoAgent 18.30 
Aktualności 20.00 Ślązaków portret 
własny - Renata Bonczar 20.15 Co, 
gdzie, kiedy? 20.30 Elementarz mam 
20.55 Gramy dla Was 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Czas Komedy 
0.25 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.15 Świat według Kiepskich (s.) 
9.00 Malanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
(s.) 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pie-
lęgniarki (s.) 13.00 Trudne sprawy 
14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45 
Dzień, który zmienił moje życie 
(s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 Inter-
wencja (mag.) 16.30 Malanowski i 
Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.05 Hell’s Kitchen - piekielna 

kuchta (mag.) 21.40 Pozdrowienia 
z  Paryża (fi lm franc.) 23.40 Pociąg 
do Darjeeling (fi lm USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.05 Najmądrzejszy Czech 
10.30 13. komnata F.R. Čecha 11.00 
Pierwsza republika (s.) 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowa-
niu 14.15 Slovácko się nie sądzi (s.) 
14.50 Obiektyw 15.20 Televarieté 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 17.55 Wiado-
mości regionalne, prognoza pogody 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Przygody kryminalisty-
ki (s.) 21.55 Opowiadania fi lmowe 
22.45 Szaleństwa panny Ewy (fi lm) 
0.15 Hobby naszych czasów 0.40 
AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Dotyk wody 9.45 
Skarby Watykanu 10.35 Kamera w 
podróży 11.30 Podróż po Jerozolimie 
12.00 Klucz 12.25 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 13.20 Katastrofy lotni-
cze 14.10 Przygody nauki i techni-
ki 14.55 Planeta dinozaurów 15.45 
W niebie, pod ziemią 16.45 Cirque 
du Soleil: Amaluna 17.35 Biuro (s.) 
18.00 Kosmos 18.45 Wieczorynka 
18.55 Historie Alfreda Hitchco-
cka (s.) 19.20 Niesamowite histo-
rie 19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 
20.55 Katastrofy lotnicze 21.45 Pan 
Vok odchodzi (fi lm) 23.05 Siostra 
Jackie (s.) 23.35 lol :-) 23.55 Tito - 
Ostatni świadkowie testamentu 0.55 
Czeski żurnal. 

NOVA 

5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 
Ulica (s.) 10.40 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Doktor Hart 
(s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 Pra-
wo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.35 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Weekend 22.25 Wy-
brani (s.) 23.10 Prawo i porządek: 
Sekcja specjalna (s.) 0.05 Prawo i po-
rządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 0.50 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.05 Zbrodnie niedoskonałe (s.) 7.05 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.05 Policja Hamburg 
(s.) 11.05 Julie Lescaut (s.) 13.10 
Strażnik Teksasu (s.) 14.10 Siska (s.) 
15.25 Castle (s.) 16.20 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Adela 
jeszcze nie jadła kolacji (fi lm) 22.30 
Kulinarny reality-show 23.45 Zabój-
cze umysły (s.) 0.40 Zaprzysiężeni 
(s.) 1.40 Zbrodnie niedoskonałe (s.). 

ŚRODA 23 kwietnia  

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.25 
Co się wydarzyło na wyspie Pam? 
9.30 Natura w Jedynce - Człowiek i 
Orki 10.30 Moda na sukces (s.) 11.00 
Świat się kręci 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.35 Przepis dnia 
(s.) 12.45 Pielgrzym Miłości 13.50 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.25 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiado-
mości 15.20 Klan (s.) 15.50 Drużyna 
A (s.) 16.45 Metr od świętości - Fa-
vele 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 
18.30 Świat się kręci 19.15 Przepis 
dnia (s.) 19.30 Wiadomości 20.15 
Piąty Stadion 20.25 Liga Mistrzów 
- LM 1/2 F. Real Madryt : Bayern 
Monachium 23.00 Liga Mistrzów - 
skróty 23.40 Metr od świętości 23.50 
Chicago Fire 0.45 Drużyna A (s.). 

TVP 2 

6.05 Żydowskie święta - Purim 7.05 
M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Barwy szczęścia (s.) 
11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.45 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Wśród berberów 13.20 Je-
den z dziesięciu 13.50 Jan Paweł II 
do rodaków - Czas próby polskich 
sumień 14.30 Kabaret Ani Mru 
Mru 15.30 Panorama Kraj 16.50 
Rodzinka.pl (s.) 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 Bar-
wy szczęścia (s.) 20.40 Na dobre i na 
złe (s.) 21.45 Kino relaks - Porządna 
kobieta 23.30 Reporter Polski 0.05 
Zagadki umysłu 0.55 Jak Steve Jobs 
zmienił świat. 

TV KATOWICE 

6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Sprawiedliwi - Dom dzieci 9.30 Co 
niesie dzień 10.05 Polska samorząd-
na 10.35 Zapraszamy na kawę 10.55 
Drewniane kościoły na terenie Wiel-
kopolski - Kościół pw. św. Leonarda 
i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Słupcy 11.40 Głos Regio-
nów 12.05 Naszaarmia.pl 12.35 Za-
praszamy na kawę 12.55 Agrobiznes 
13.35 Bieszczadzkimi i beskidzkimi 
śladami ks. Karola Wojtyły 14.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
14.45 Przechodzień codzienny 14.55 
Buntownik Boży - Rafał Kalinowski 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Eko-
Agent 17.00 Aktywni rodzice 17.20 
Ciekawe jak? Czyli Jurek w poszuki-
waniu odpowiedzi 17.30 Aktualności 
Flesz 17.40 Co, gdzie, kiedy? 17.50 
Magazyn Reporterów TVP Katowice 
18.15 Kronika Miasta 18.30 Aktual-
ności 20.00 Ukryte prawdy 20.25 Co, 
gdzie, kiedy? 20.40 Gramy dla Was 
21.00 Echa dnia 22.00 Aktualności 
Wieczorne 22.35 Telekurier 23.10 
Buntownik Boży - Rafał Kalinowski 
0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 8.55 
Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza 
miłość (s.) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje życie 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Ma-
lanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego 
ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 
Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.35 Top chef 2 22.00 
Aniołki Charliego (fi lm USA) 0.00 
Babcisynek (komedia USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.05 Córki McLeoda (s.) 
9.50 13. komnata M. Brodskiego 
10.20 Łopatologicznie 11.00 Przy-
gody kryminalistyki (s.) 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.15 Zawodowcy (s.) 15.10 Pogo-
towie kulinarne 15.30 Televarieté 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 17.55 Wiado-
mości regionalne, prognoza pogody 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 List do cie-
bie 21.05 Życie ze śmiercią (s.) 21.50 
Pielęgniarki (fi lm) 23.15 Anatomia 
prawdy (s.) 0.00 Pr. dyskusyjny M. 
Jílkovej 1.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Nauka na własnej 
skórze 9.55 Skarby Watykanu 10.45 
Mity i fakty historii 11.30 Narodowe 
klejnoty 12.00 Nasza wieś 12.15 Ta 
nasza kapela 12.45 Chcesz je? 12.50 
Folklorika 13.20 Nasze tradycje 13.45 
Europa dziś 14.15 Moja przecudna 
Dacia 15.10 Genesis (fi lm) 16.45 
Telewizyjny klub niesłyszących 17.10 
Sprawiedliwość na sprzedaż 17.45 
Biuro (s.) 18.05 Po czesku 18.15 
Słonie dla Pragi 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Historie Alfreda Hitchco-
cka (s.) 19.15 Niesamowite historie 
19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Czeski żurnal 21.00 Podróż po 
Alpach Julijskich  21.30 Trabantem 
przez Amerykę Południową 21.55 
Luther (s.) 22.50 Uciekinierzy (fi lm) 
0.15 Pot, łzy i nadzieja. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 10.00 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.15 Krok za krokiem 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 Po-
południowe wiadomości, sport, pogo-
da 17.35 Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Głos 22.05 
Osaczony (fi lm) 0.15 Prawo i po-
rządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 1.05 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.05 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.05 Policja Hamburg 
(s.) 11.05 Julie Lescaut (s.) 13.10 
Strażnik Teksasu (s.) 14.10 Siska (s.) 
15.25 Castle (s.) 16.20 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Powro-
ty do domu (s.) 21.30 Oczami Josefa 
Klímy 22.20 Peepshowbazar 23.35 
Hawaii 5-0 (s.) 0.30 Zabójcze umysły 
(s.) 1.30 Zbrodnie niedoskonałe (s.).

TV POLONIA 

WTOREK 22 kwietnia

6.40 Polonia w Komie - Indie 6.55 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 7.25 Sześć milio-
nów sekund 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.40 Dwie strony 
medalu (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 
12.25 Łamigłówka - Pisarze polscy 
12.35 Wiadomości 12.50 Sprawied-
liwi 13.50 Zielone piętra lasu - fi lm 
przyrodniczy 14.30 Miss mokrego 
podkoszulka 15.25 Kabaretowy Klub 
Dwójki - Mariolka Prawdę ci powie 
15.50 Złotopolscy (s.) 16.20 Fascynu-
jące Śląskie - Zygmunt Brachmański 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie - Kanada 17.30 Tele-
express 17.50 Metr od świętości - Gó-
ralu... 18.00 Pielgrzym Miłości 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Laskowik 
& Malicki 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.50 Ojciec Mateusz 
(s.) 21.45 Polonia w Komie - Kuala 
Lumpur 22.00 Polonia 24 22.45 Hala 
odlotów (s.) 23.35 Po prostu - program 
Tomasza Sekielskiego 0.10 Nie ma jak 
Polska - Podlaskie szlakiem. 

ŚRODA 23 kwietnia
 

6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 7.25 
Przygrywka 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.40 Dwie strony 
medalu (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 
12.25 Łamigłówka - Pisarze polscy 
12.35 Wiadomości 12.50 Na sygnale 
(s.) 13.50 Hrabina Cosel 14.45 Sztuka 
życia - Anna Lewandowska 15.05 Po 
prostu - program Tomasza Sekielskie-
go 15.50 Złotopolscy (s.) 16.15 Tur-
cja - bliskie wspomnienia 16.55 Dwie 
strony medalu (s.) 17.20 Polonia w Ko-
mie - Kuala Lumpur 17.30 Teleexpress 
17.50 Metr od świętości - Favele 17.55 
Łamigłówka - Pisarze polscy 18.00 
Pielgrzym Miłości (s.) 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Przystań (s.) 21.45 Polonia w Komie 
22.00 Polonia 24 22.45 Kabaretowy 
Klub Dwójki 23.45 Hello Małopolska 
0.15 Made in Poland. 

CZWARTEK 24 kwietnia
 

6.05 Świat się kręci 7.00 Tajemniczy 
Księgozbiór 7.25 Plecak pełen przygód 
8.00 Pytanie na śniadanie 10.50 Polo-
nia w Komie 11.00 Polonia 24 11.40 
Dwie strony medalu (s.) 12.00 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości 
12.50 Hrabina Cosel 13.45 Przystań 
(s.) 14.45 Hello Małopolska 15.15 
Niespokojne umysły - Ewa Łętowska 
15.35 Złotopolscy (s.) 16.00 Tygodnik 
Kulturalny 16.55 Dwie strony meda-
lu (s.) 17.20 Polonia w Komie 17.30 
Teleexpress 17.45 Metr od świętości 
(s.) 17.55 Łamigłówka - Pisarze pol-
scy 18.00 Pielgrzym Miłości (s.) 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Informacje 
kulturalne 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.55 Komisarz Alex (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 
24 22.45 Glina (s.) 23.45 Papieskie 
Okno. Franciszkańska 0.45 Dwie stro-
ny medalu (s.). 

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 21. 4. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 48
Hawierzów 44
Karwina 42
Orłowa 58
Trzyniec 23
Wierzniowice 56
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)

PROGRAM TV

JOANNA
Dramat wojenny, Polska 2010
TVP 1, wtorek 22 kwietnia 2014, 
godz. 21.20
Reżyseria: Feliks Falk
Wykonawcy: Urszula Grabowska, 
Sara Knothe, Stanisława Celińska, 
Kinga Preis, Halina Łabonarska, 
Izabela Kuna, Monika Kwiatkow-
ska

Kraków, czas okupacji hitlerow-
skiej. Samotna wdowa Joanna 

Kurska ratuje z łapanki 7-letnią 
Żydówkę, którą ukrywa w swoim 
mieszkaniu. O sekrecie nie wie 
nawet rodzina, lecz odkrywa go 
ofi cer SS rewidujący mieszkanie. 
Zafascynowany młodą Polką Nie-
miec zobowiązuje się nie zdradzić 
tajemnicy, ale oczekuje, że Joanna 
zostanie jego kochanką. Dozor-
czyni Kamińska rozsiewa plotki o 
romansie z esesmanem. Chociaż od 
bohaterki odwracają się najbliżsi, 
opuszczona i zastraszona kobieta 
gotowa jest walczyć o dobro dzie-
cka.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – HAWIE-
RZÓW: Enron (22, godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – KARWINA: 
Śpiąca królewna (22, godz. 10.30);
JABŁONKÓW: Śpiąca królew-
na (23, godz. 9.00, 10.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Báthoryčka (22, 23, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Rio 
2 (22, 23, godz. 15.30); 72 godziny 
(22, 23, godz. 20.00); ; Transcenden-
cja (22, godz. 20.30; 23, godz. 18.00, 
20.30); KARWINA – Centrum: 
10 pravidel (22, godz. 17.45); Noe 
(22, 23, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Vejška (22, 23, godz. 
17.30); 300: Początek imperium (22, 
23, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Karol, który został świętym (22, 23, 
godz. 15.00).

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

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN-MOSTY – Zarząd 
MK PZKO zaprasza członków i 
sympatyków na brygadę – wiosenne 
porządki w sobotę 26. 4. o godz. 8.30 
do Domu PZKO.
JABŁONKÓW – Absolwenci Pol-
skiej Szkoły Wydziałowej z lat 1953 
i Juku z 1954 mają spotkanie w Piz-
zerii w Jabłonkowie w czwartek 24. 
4. o godz. 15.00. Inf. 731 892 401. 
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 22. 4. o godz. 15.30.
OLBRACHCICE – MK PZKO 
zaprasza sympatyków dalekich po-
dróży w czwartek 24. 4. o godz. 
17.00 na Klub Propozycji do Domu 
PZKO. W programie prelekcja Zyg-
munta Rakowskiego pt. „Republiki 
Kaukaskie – Azerbajdżan, Gruzja i 
Armenia”.

OLDRZYCHOWICE – Zarząd 
PZKO zaprasza 22. 4. o godz. 18.00 
na prelekcję Rudolfa Klusa „Ogrody” 
do Domu PZKO.
MK PZKO zaprasza na wyciecz-
kę autokarową w niedzielę 11. 5. do 
Goczałkowic i Ogrodów Państwa 
Pudełków w Polsce. Autobus odjeż-
dża spod Kozińca o godz. 8.30, ko-
lejne przystanki to Tacina, Kubiczek, 
Tyrska. Zgłoszenia wraz z zaliczką 
(160 kc, członkowie 80 kc) przyjmu-
je Dagmara Ivanov w Kwiaciarni na 
Tyrskiej, do 3. 5. br.
ORŁOWA-PORĘBA – Klub 
Kobiet i Zarząd MK PZKO zapra-
szają członków i członkinie obwodu 
orłowskiego 24. 4. o godz. 15.30 na 
prelekcję Renaty Kucia pt. „Z Bogu-
mina do Chin” do Domu PZKO.
PTTS „BŚ” – Zaprasza w sobo-
tę 26. 4. na wycieczkę na Visala-
je – Gruń. Odjazd pociągu z Cz. 
Cieszyna o godz. 6.42 do Frydku, 
następnie autobusem na Visalaje o 
godz. 7.28. Inf. 605 239 165, www.
ptts-beskidslaski.cz.
Towarzystwo Rowerowe „Olza”, 
TKK „Ondraszek” – Zapraszają na 
VII Memoriał kolarski im. Mariana 
Palowskiego na trasie Cz. Cieszyn – 
Tyra w sobotę 26. 4. Rejestracja od 
godz. 8.30 przy remizie strażackiej 
w Alejach Masaryka. Odjazd o godz. 
9.00. Trasa: Cz. Cieszyn – Ropica – 
Końska – Niebory – Oldrzychowice 
– Tyra, ok. 25 km. Inf. 724 240 742, 
www.ptts-beskidslaski.cz.
TKK PTTK „Ondraszek” – Zapra-
sza na otwarcie sezonu turystyki ro-
werowej 27. 4. Start o godz. 10.00 na 
Rynku w Cieszynie. Trasa: Zamarski 
– Hażlach – Kostkowice – Gumna, 
wycieczka ok 23 km. Wpisowe 5 zł.
SIBICA – UWAGA brygada! 
Zarząd MK PZKO prosi bardzo 
uprzejmie swych członków o udział 
w brygadzie w sobotę 26. 4. od godz. 
8.30 w celu porządkowania świetli-
cy i ogrodu przed wiosenno-letnimi 
imprezami Koła.
STOWARZYSZENIE ELEK-
TROTECHNIKÓW POL-
SKICH W RC – Zaprasza w piątek 
25. 4. o godz. 16.00 do fi rmy Emtest 
s.r.o. w Czeskim Cieszynie, Dvořaka 
2 na spotkanie elektryków. Temat: 

„Audyt energetyczny – zadania, wy-
niki i wnioski”.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-097

ZAPISY
BYSTRZYCA – Przedszkole w By-
strzycy nr. 440 ogłasza zapisy dzieci 
do przedszkola na rok szkolny 2014-
2015. Zapisy odbędą się w czwartek 
24. 4. w godz. 8.00-16.00.       
MILIKÓW – Przedszkole zaprasza 
do wpisów 24. 4. w godz. 9.00-15.00. 
W razie niedogodności terminu 
można się kiedykolwiek kontakto-
wać pod nr. tel. 555 444 122.

WYSTAWY
BYSTRZYCA – Luterański Ewan-
gelicki Kościół A. W. zaprasza na 
wystawę fotografi i pod tytułem „Je-
rozolimskie święto Świąt”. Wystawa 
potrwa do niedzieli 4. 5. w Centrum 
LEKAW w Bystrzycy (Nýdecká 
1387). Na fotografi ach będzie moż-
na obejrzeć szczególne momenty 
uroczystości największych świąt 
chrześcijańskich w Jerozolimie – 
Wielkanocy.
KARWINA-FRYSZTAT, KC 
„Agape”, Rynek Masaryka: do 22. 
5. wystawa obrazów Anny Piszkie-
wicz pt. „Pejzaże i kwiaty”. 
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 
16. 5. wystawa pt. „Z Adamowej 
dzichty. O życiu i twórczości Adama 
Wawrosza”. Czynna w dni powsze-
dnie 8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY, 
KARWINA, Sala Mánesa: do 7. 
5. wystawa z okazji 50. rocznicy za-
łożenia Miejskiego Domu Kultury. 
Czynna do 7. 5. w po, śr, pt: w godz. 
9.00-15.00; wt, czt: w godz.: 9.00-
19.00.
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
Karwina-Frysztat, Rynek Masary-
ka: do 29. 4. wystawa Oskara Paw-
lasa pt. „Pejzaże”. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.
TETR CIESZYŃSKI, CZ. 
CIESZYN, Ostrawska 67: do 

4. 5. wystawa Lecha Ledeckiego pt. 
„Nastroje”. Czynna po-pt w godz. 
9.00-15.00 po zgłoszeniu w portier-
ni TC.
MIEJSKA BIBLIOTEKA 
CZ.CIESZYN-SIBICA, Miniga-
leria „Na Płocie”, ul. Słowacka 1: 
do 30. 4. wystawa Brzetysławy Bud-
nik pt. „Poszukiwania”. Czynna w 
godz. otwarcia biblioteki.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 16. 5. 
wystawa pt. „Silesia picta – Pano-
ramy miast śląskich i mapy Śląska”; 
stała ekspozycja „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW MUSAION 
w Hawierzowie, ul. Robotnicza 14: 
do 31. 5. wystawa pt. „Ślad – wyjaś-
ni zbrodnię”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30, so: 9.00-13.00, nie: 13.00-
17.00.
SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hrdinů 
47a: do 20. 6. wystawa pt. „Tragedia 
Lidic”. Czynna: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: do 30. 4. wysta-
wa pt. „O nožířství a damascénské 
oceli”; stała ekspozycja „Migawki 
z historii Karwiny”. Czynne: wt-
pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 7. 
9. wystawa pt. „Garnuszki babuni”; 
wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej-
Lutyni, Masaryka 958: do 27. 6. wy-
stawa pt. „Kapliczki, krzyże i męki 
pańskie”. Czynna wt-pt: 8.00-16.30, 
so: 9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, Głęboka 50: do 17. 5. 
wystawa pt. „p-books-książki dru-
kowane”. Prace studentów Wydziału 
Artystycznego Instytutu Sztuki UŚ. 
Czynna: wt-pt: 10.00-17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-17.00. 

W głębokim smutku zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 19. 4. 2014 roku 
zmarła w wieku 75 lat nasza Kochana Mama, Babcia, 
Prababcia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. BRONISŁAWA WAŁOSZKOWA

z Suchej Górnej. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się 
w czwartek 24. 4. br. o godz. 15.00 z kościoła katolickie-
go w Suchej Górnej. Zasmucona rodzina.  GL-225

Miłośnicy fotografi i, którzy nie 
zdążyli obejrzeć wystawy „Księstwo 
Cieszyńskie w obiektywie – Ludzie, 
kultura, krajobrazy” ani przed ro-
kiem w Dużej Galerii Teatru Cie-
szyńskiego, ani w kwietniu w Domu 
PZKO w Jabłonkowie, będą mogli 
tak uczynić już wkrótce w Ustro-
niu. Wystawę, którą zorganizowa-
ło Miejscowe Koło PZKO Czeski 
Cieszyn-Centrum, będzie można 
zwiedzać w ustrońskim Muzeum 

„Zbiory Marii Skalickiej”. Jej wer-
nisaż odbędzie w sobotę 3 maja o 
godz. 16.00.

Przypomnijmy, że wystawa to 
pokłosie konkursu fotografi cznego, 
ogłoszonego przez Koło w Czeskim 
Cieszynie-Centrum jesienią 2012 
roku. Na konkurs wpłynęły wówczas 
aż 63 zdjęcia, z czego wybrano i oce-
niono pięć najlepszych. Na wystawie 
można oglądać jednak wszystkie 
konkursowe fotografi e.  (kor)
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na Zaolziu

Polacy mieszkający w Pradze przy-
gotowują się do uroczystych ob-
chodów 223. rocznicy uchwalenia 
przez Sejm Czteroletni Konstytucji 
3 Maja. Uroczystości odbędą się w 
sobotę 3 maja, a otworzy je o godz. 
17.00 Msza Święta za Ojczyznę w 
kościele św. Idziego w Pradze. O 
godz. 18.00 natomiast w baroko-
wym refektarzu tego kościoła od-
będzie się Koncert Pieśni Polskich 
w wykonaniu chóru „Camerata” z 
Wieliczki oraz solistów (Izabela 
Szota – sopran, Konrad Szota – ba-

ryton i Małgorzata Westrych – pia-
nistka, akompaniatorka).

– Wielicki chór mieszany „Came-
rata” powstał w styczniu 1997 roku 
i działa pod patronatem Centrum 
Kultury i Turystyki w Wieliczce. 
Pierwszym dyrygentem chóru, do 
września 1999, była Monika Ba-
chowska.  Obecnie chórem dyryguje  
Izabela Szota. Zespół obecnie liczy 
50 osób, jednoczy młodzież i osoby 
dorosłe reprezentujące różne za-
wody – powiedziała nam Krystyna 
Olaszek-Kotynek, wiceprezes Klu-

bu Polskiego w Pradze, który orga-
nizuje uroczystości.

Na koncercie w stolicy RC goście 
z Wieliczki zaśpiewają m.in. „Bogu-
rodzicę”, „Rotę”, zabrzmią pieśni le-
gionowe, żołnierskie, a także utwory 
Stanisława Moniuszki, Józefa Świ-
dra lub Stanisława Niewiadomskie-
go.

Dodajmy, że honorowy patronat 
nad koncertem objęła ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej w Repub-
lice Czeskiej, Grażyna Bernatowicz. 
 (kor)

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

(palubky), wymiana okien PCV
remonty mieszkań i domów.

Przyjmujemy zlecenia na 2014 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

ścian i wymiana okien w ramach 
nowego programu „Zelená úsporám”

kontakt:
kom. cz. 776 218 494, cz. 608 556 915, 

cz. 774 085 874, 
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz

G
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Ogłoszenia do 
»Głosu ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz

W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza 18 
(NA PARTERZE), codziennie 
w godz. od 8-16, tel. 558 711 027
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

UWAGA: od 16. 4. do 30. 4.  biu-
ro firmy Hudeczek Service STUDIO 
GRAFICZNE w Czeskim Cieszynie, 
ul. Strzelnicza 18, z uwagi na prze-
prowadzkę będzie nieczynne. Od 
5 maja zmiana – ogłoszenia bę-
dą przyjmowane  na nowym adre-
sie: Hudeczek Service sp. z o.o., Ol-
brachcice, Stonawska 340, w godz. 
8.00-15.00. Serdecznie zapraszamy!
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

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

Pod znakiem Konstytucji
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I GAMBRINUS LIGA

ZNOJMO – OSTRAWA  0:4

Do przerwy: 0:2. Bramki: 19.  Ku-
kec, 45.  Vengřinek, 63.  Baránek, 
81.  Greguš. Ostrawa: Pavlenka – 
Vengřinek, Kaša, Baránek, Sukup 
– Štěpán, Lindpere (84.  Šichor), 
Greguš, Kukec (46. De Azevedo) – 
Narh, Svěrkoš (77. Foltýn).

Generalny sponsor czeskiej naj-
wyższej klasy piłkarskiej – browar 
Gambrinus – w nowym sezonie 
opuści szeregi kopaczy. Kurczowo 
trzymają się natomiast pierwszoli-
gowej liny piłkarze Banika Ostrawa. 
Efektowna wygrana ze Znojmem 
powiększyła szansę Ostrawy na 
utrzymanie elitarnej przynależno-
ści. Drużyna pod wodzą nowego 
szefa, Radka Slončíka, postawiła na 
ofensywę, a także w większej mie-
rze na nowe, zagraniczne akwizycje. 
W mieście wina eksperyment zdał 
egzamin. Pytanie, jak będzie w ko-
lejnych pięciu kolejkach.  

Lokaty: 1. Sparta Praga 67,... 14. 
Bohemians 23, 16. Ostrawa 22 pkt. 

FNL

KARWINA
PARDUBICE  3:0

Do przerwy: 2:0. Bramki: 14.  i 
25.  Fiala, 89.  Svatonský. Karwina: 
Pindroch – Mikula, Ofori, Jova-
novič, O. Cverna – Koutný, Vaněk 
(65.  Svatonský) – Fiala (85.  Ha-
laška), Gonda (81. Holek), Eismann 
– Juřena..

Zliński pomocnik Matěj Fiala, w 
tym sezonie na usługach Karwiny, 
złapał fantastyczną formę. Głów-
nie jego zasługą gospodarze rozbili 
Pardubice, jeden z najmniej lubia-
nych zespołów w drugiej lidze. Pod-
opieczni Josefa Mazury rozpoczęli z 
impetem. Z zamieszania podbram-
kowego zrodził się pierwszy gol, 
a na 2:0 poprawił Fiala strzałem 
z 20 m. Zimną wodą potraktował 

gości w 89. minucie zmiennik Sva-
tonský – z dystansu o mało nie ze-
rwał siatki. – Tak wyobrażam sobie 
idealny śmigus-dyngus – stwierdził 
zadowolony trener Karwiny, Josef 
Mazura.  

TRZYNIEC – ZLIN  2:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: 61. Joukl, 
83.  Dedič – 58.  Poznar, 67.  Malý. 
Trzyniec: Paleček – Joukl, Vo-
máčka, Čelůstka, Kubáň – Mato-
ušek (91. Lisický), Motyčka, Hupka, 
Ceplák – Gavlák (75. Dedič), Haša 
(69. Gulajev).

Gospodarze dwukrotnie odrobili 
jednobramkową stratę, za każdym 
razem z idealnie przeprowadzone-
go desantu powietrznego. Na 1:1 
wyrównał głową Joukl z dośrod-

kowania Cepláka, na 2:2 zmiennik 
Dedič – wykorzystując przy dłuż-
szym słupku centrę z rzutu wolnego. 
Aktywniejsi w końcówce wyrówna-
nego spotkania byli goście, którzy w 
90. minucie trafi li w poprzeczkę po 
strzale głową Poznara.   

SOKOLOV 
FRYDEK-MISTEK  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 
77.  Mozol. F-M: Prepsl – Švrček, 
Cigánek, Literák, Palko – Uvíra – 
Talián, Mozol, Zapalač (78. Žídek), 
Kmoníček (89.  Schroner) – Staško 
(78. Soukup). 

Lokaty: 1. Hradec Kralowej 45, 
2. Táborsko 45, 3. Cz. Budziejowice 
43, 4. Karwina 37,... 11. Frydek-Mi-
stek 27, 13. Trzyniec 26 pkt. 

MŚLF

ORŁOWA – BRZECŁAW  0:0

CZK: 86. Paděra (B). Orłowa: Sza-
rowski – Vlk, Kaizar, Skoupý, Janso 
– Sporysz, Vybíral, Puškáč, Kašša 
(88.  Golej) – Urban (76.  Klimas), 
Kopel (46. Tomáš). 
Slavia pretenduje do miana najlepiej 
grającej drużyny w defensywie. Co na 
to jednak mówią kibice? – Obawiam 
się, że woleliby obejrzeć też gole w 
siatce rywala. Niestety, w ofensywie 
brakuje nam takiej pewności, jak 
właśnie w obronie – skomentował 
drugi z rzędu bezbramkowy remis 
trener Orłowej,  Pavel Poledník.

Lokaty: 1. Opawa 40, 2. Ołomu-
niec B 38, 3. Trzebicz 38,... 10. Orło-
wa 26 pkt.  JANUSZ BITTMAR
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Zamieszanie pod bramką Pardubic, tuż przed pierwszym golem dla Karwiny. 

Jan Peterek 
zakończył karierę
W wieku 42 lat karierę profesjonal-
nego hokeisty zakończył Jan Peterek. 
Długoletnia ikona klubu HC Sta-
lownicy Trzyniec nie zasmakuje więc 
nowej Werk Areny, w której Stalow-
nicy zagrają w sezonie 2014/2015. 

– Poczułem, że nastał kres mojej 
kariery. Otrzymałem ofertę ze stro-
ny trzynieckiego klubu dotyczącą 
dalszej współpracy, tym razem poza 
lodowiskiem. Zobaczymy, co z tego 
wyniknie – stwierdził Peterek. 

Jan Peterek rozpoczął karierę w 
Witkowicach, gdzie pierwsze kro-
ki stawiał w sezonie 1990/1991. Po 
czterech sezonach przeniósł się do 
Trzyńca, z którym dotarł aż do fi na-
łu ekstraligi, przegrywając ze Wseci-
nem. Po wojażach w fi ńskim Assat 
Pori i rosyjskim Jarosławiu napastnik 
wrócił do czeskiej ekstraligi, wybie-
rając barwy Trzyńca. Pod Jaworo-
wym sięgnął też po największy suk-
ces w swojej karierze – mistrzowski 
tytuł w sezonie 2010/2011.  (jb)

FED CUP: Polki w gronie 
elity, Czeszki w fi nale

Fani polskiego tenisa po 20 latach 
doczekali się awansu tenisistek do 
grupy światowej Fed Cup-u. Decydu-
jący krok do awansu uczyniły w nie-
dzielę A. Radwańska i A. Rosolska. Z 
kolei Czeszki przebiły się w weekend 
do fi nału elitarnych rozgrywek. 

Polki pokonały w deblu Hiszpan-
ki Anabel Medinę Garrigues i Silvię 
Soler-Espinosę 6:4, 6:2. W Grupie 
Światowej Pucharu Federacji week-
end przeznaczony był dla półfi nałów. 
W Ostrawie Czeszki nie dały szans 
Włoszkom, wygrywając gładko 4:0. 
Decydujący, trzeci punkt, zdobyła 
w niedzielę Petra Kvitová, pokonu-
jąc Robertę Vinci 6:3, 7:5. W fi nale 
Czeszki trafi ą na reprezentację Nie-
miec, która rozprawiła się z Austra-
lią. Spotkanie fi nałowe rozegrane 
zostanie w listopadzie na czeskim 
podwórku.  (jb)

DYWIZJA

HAWIERZÓW
LISKOWIEC  1:6

Do przerwy: 1:2. Bramki: 1.  Mi-
chalčák – 29., 65. i 75. Prokeš, 63. i  
77.  Kovařík, 39.  Soukup. CZK: 
46. Michalčák, 90. Trmal (obaj H). 
Hawierzów: Směták – Babič, Zava-
dzan (85.  Dawid), Wojnar, Vagner 
– Večeřa, Matušovič (88. Trmal), Ja-
worek (82. Klejnot), Valla (75. Zup-
ko), Byrtus (87.  Vachtarčík) – Mi-
chalčák.

Ręce opadają, jeśli tak ma wyglą-
dać gra jednego z pretendentów do 
awansu. Indianie skompromitowali 
się na własnym boisku, zresztą nie 
pierwszy raz w wiosennym sezonie. 
Dogrywali w dziewiątkę, z szóstką 
na tablicy wyników. 

SLAVIČÍN
PIOTROWICE  1:0

Do przerwy: 0:0. Bramka: 57. Kříž. 
Piotrowice: Hájek – Reichl, Gill, 
Bernatík, Bajzath – Lemchi, Dit-
trich, Hoff mann, Miko – Škuta (80. 
Sikora), Ruisl (55. Kempný). 
Już tylko cztery punkty tracą piłkarze 
Lokomotywy do strefy spadkowej. 
Rewanżowa runda w Piotrowicach 
przebiega na razie bardzo nerwo-
wo. Na murawie lidera tabeli goście 
wcale nie byli gorszym zespołem, 
wystarczył jednak jeden błąd bram-

karza Hájka, by pogrzebać szansę na 
korzystniejszy wynik. Slavičín z sze-
regiem byłych pierwszoligowców w 
składzie mecz potraktował po profe-
sorsku, trzęsąc się ze strachu w koń-
cówce. Lemchi trafi ł w poprzeczkę, a 
Reichl głową minimalnie przestrze-
lił. – Zabrakło nam polskiego duetu 
Staszewski, Nielek. To chyba przesą-
dziło sprawę – powiedział „GL” tre-
ner Piotrowic, Miroslav Čopjak. 

KARWINA B – BRUMOW 3:4

Do przerwy: 1:3. Bramki: 40., 47.  i 
55. Siekiera – 27. i 34. O. Bartozel, 
11.  Chovanec, 86.  Dekleva. Karwi-
na B: Dočekal – Taraba, Zielonka, 
Kloda, Nowinski – Koutný, Siekie-
ra – Procházka, Kubiena, Molnári 
– Puškáč.   

Rezerwy Karwiny wiosną nie za-
smakowały jeszcze zwycięstwa. Hat 
trick Denisa Siekiery był łabędzim 
śpiewem drużyny Jana Pejšy, która 
zbliżyła się do strefy spadkowej na 
„oddech Gascoigna”. 

Lokaty: 1. Slavičín 39, 2. Určice 
36, 3. Opawa B 35, 4. Hawierzów 
35,... 11. Piotrowice 25, 13. Karwina 
B 24 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

BOGUMIN
CZ. CIESZYN  0:0

Bogumin: Gladiš – Poštulka, Šiška, 

Koštˇál, Seget – Sittek, Graňák, Gór-
niok, Šindler – Socha (60. Kubin-
ski), Jatagandzidis (85. Wzientek). 
Cz. Cieszyn: Klepek – Bolek, Rác, 
Stanovský, Kupczak (63. Žebrok) – 
Konečný, Mendrok, Hradečný, Czyž 
(80. Rusek) – Przyczko (75. Sostřo-
nek), Fizek. 

Punkty bardziej były potrzebne ra-
tującym się przed spadkiem gościom. 
Remis niczego więc nie rozwiązuje, 
drużyna IRP w dalszym ciągu tkwi 
na przedostatnim miejscu. Obie eki-
py zmarnowały kilka dobrych okazji, 
głównie ze stałych fragmentów gry. 
Na pochwały zasługują jednak kibi-
ce obu drużyn. Słychać (i to głośno) 
byli również fani IRP, którzy pojawi-
li się w Boguminie w licznym gro-
nie. – Kibice byli wspaniali. A co do 
meczu, remis jest chyba sprawiedli-
wym odzwierciedleniem wydarzeń 
na boisku – powiedział „GL” trener 
Bogumina, Marek Poštulka. 

DZIEĆMOROWICE
WITKOWICE  0:2

Do przerwy: 0:1. Bramki: 24. Prokeš, 
87. Moučka. Dziećmorowice: Gra-
dek – Schimke (32. Beilner), Maléř, 
Hrdlička, Aniol (46.  Ligocký) – 
Kadlčák, Šrámek, Matušík, Holý – 
Punčochář, Lukan (62. Šuster).

Znane nazwiska jeszcze nie gwa-
rantują sukcesu. Dziećmorowice 

prze   grały trzeci mecz z rzędu, po-
mimo dużej przewagi w drugiej po-
łowie. 

WĘDRYNIA
POLANKA  3:2

Do przerwy: 1:1. Bramki: 27. Sto-
szek, 65. Martinčík, 81. samob. 
Bartoš – 38. Fromelius, 63. Švábík. 
Wędrynia: Csikán – Kohut, Stoszek, 
Chlebek, Buzek (86. Buzek) – Mar-
tinčík, Repaský, Fr. Hanus, Gurecký 
(64. Kajfosz) – Pliska (55. Broda), 
Baron.

Heroiczny występ Wędryni za-
kończył się zdobyciem kompletu 
punktów. Gwiazdą meczu był były 
trzyńczanin, Ivan Martinčík, który 
w 65. minucie z rzutu wolnego wy-
równał na 2:2, a w 81. z jego ostre-
go dośrodkowania zdezorientowany 
Bartoš wbił samobója. 

Lokaty: 1. Rymarzów 48, 2. Wit-
kowice 42, 3. Krawarze 37,... 6. Wę-
drynia 30, 8. Bogumin 28, 9. Dzieć-
morowice 25, 15. Cz. Cieszyn 18, 16. 
Bruszperk 15 pkt.  

I A KLASA
Olbrachcice – Datynie Dolne 1:4, 
ČSAD Hawierzów – Bystrzyca 2:0, 
Lutynia Dolna – Stonawa 0:3, Sed-
liszcze – Czeladna 1:1, Wracimów 
– Veřovice 1:3, Frensztat – Petřvald 
n. M. 0:1, Raszkowice – Szonów 0:1. 
Lokaty: 1. Szonów 37, 2. Czeladna 

30, 3. Olbrachcice 30,... 5. Stonawa 
29, 6. Datynie Dolne 28, 7. Luty-
nia Dolna 23, 13. Bystrzyca 15, 14. 
ČSAD Hawierzów 15 pkt. 

I B KLASA
Sucha Górna – Starzicz 2:0, Mosty 
– Gródek 2:0, Luczina – Dobra 2:3, 
Piosek – Stare Miasto 1:3, I. Piotro-
wice – Dobratice 0:3, Nydek – Gnoj-
nik 2:2, Jabłonków – Fryczowice 1:2. 
Lokaty: 1. Dobratice 41, 2. St. Mia-
sto 33, 3. Fryczowice 28 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Śmiłowice – Rzepiszcze 2:1, Niebo-
ry – Ostrawica 1:1, Frydlant B – Bu-
kowiec 2:2. Lokaty: 1. Śmiłowice 38, 
2. Ostrawica 37, 3. Palkowice 34 pkt.

RP FRYDEK-MISTEK
Milików – Nawsie 5:3, Wojkowice 
– Wędrynia B 1:3, Oldrzychowice – 
Kuńczyce p. O. 2:0, Prżno – Toszo-
nowice 1:6. Lokaty: 1. Wojkowice 
22, 2. Wędrynia B 22, 3. Toszonowi-
ce 21 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
GRUPA A

Cierlicko – TJ Pietwałd 1:1, Łąki – 
Wierzniowice 4:2, Sn Orłowa – Sj 
Rychwałd 0:3, Żuków G. – Orłowa 
B 2:0, Piotrowice B – Dąbrowa 1:3. 
Lokaty: 1. Żuków Górny 23, 2. Dą-
browa 21, 3. Sn Orłowa 19 pkt. 
 (jb)

Kto zasłużył na wielkanocne jajka?

Weekend w niższych klasach piłkarskich


	047-GL-20140422.pdf
	22GL01
	22GL02
	22GL03
	22GL04
	22GL05
	22GL06
	22GL07
	22GL08


