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Vyhrají si na nových zahradách
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VYHRAJÍ SI. Krásný dárek dostaly třinecké děti. Od minulého týdne si mohou užívat dvou zahrad. Jedna z nich je pohádková, druhá kouzelná. Zahradám nechybí přístřešek pro děti pro případ špatného počasí. Kouzelnou zahradu otevřela starostka Věra Palkovská s místostarostou Michaelem Trojkou.. Více čtěte na straně 4.
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Děti mají nové zahrady,
pohádkovou a kouzelnou

TŘINECSto padesát návštěvníků
přilákala módní přehlídka, která se konala v kině Kosmos u příležitosti Dne
seniorů. Role modelek a modelů se
úspěšně zhostili samotní senioři, které
doprovázela po mole jejich vnoučata.
Senioři předváděli tematicky zaměřené
oděvy z charitního Bazárku, mezi nimiž
TŘINECDěti z Mateřské školy
na Koperníkově ulici a na Sosně
si už můžou užívat nové zahrady. Na Sosně mají kouzelnou
a na Koperníkově ulici zase
pohádkovou. Vše díky evropské
dotaci, kterou získalo město.AKCE
HALINA SZCZOTKA

nechyběly plesové šaty, podzimní móda
a sportovní oblečení. Nejstarší modelka, která se přehlídky zúčastnila, předváděla módu v úctyhodných 93 letech.
Do módní přehlídky se také zapojily
studentky Gymnázia s polským jazykem
vyučovacím z Českého Těšína, které zde
předvedly své vlastní originální modely,

?
OKNA - DVERE
FASÁDY

například šaty ušité z pánských kravat.
Součástí programu byla také aukce zajímavých kousků oblečení, které do aukce
věnovaly známé osobnosti jako Ewa
Farna nebo Tomáš Klus. Výnos aukce je
určen na pořízení kyslíkového přístroje
pro charitní Půjčovnu kompenzačních
pomůcek.
(SED)

Utkají se v pexesu
MOSTY U JABLUNKOVAO nejlepšího

Pexesmana a najlepszego Peksesmana
se utkají děti i dospělí 10. října od 10
hodin v knihovně. O keramickou sošku
Pexesmana 2015 budou v závěru bojovat vítězové všech kategorií.
(JAG)
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