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dzień: 10 do 14 0C
noc: 9 do 8 0C
wiatr: 4-5 m/s

dzień: 9 do 15 0C 
noc: 8 do 4 0C
wiatr: 3-6 m/s

NIEPODLEGŁOŚĆ 
JEST NAJWAŻNIEJSZA
W środę w całej Polsce obchodzono 
kolejne Święto Niepodległości. Na 
Śląsku Cieszyńskim najważniej-
szym wydarzeniem było uroczy-
ste odsłonięcie pomnika „Naszym 
Bohaterom”. Skoczowski obelisk 
jest rekonstrukcją przedwojennego 
pomnika, który stanął w w 1924 
r. Upamiętniał on bohaterstwo 
oraz ofi arę krwi żołnierzy polskich 
walczących w 1919 r. o Śląsk Cie-
szyński, a przedstawiał metrowej 
wielkości orła umieszczonego na 
cokole. Projekt monumentu wyko-
nał prof. Jan Raszka, zaś rzeźbę orła 
krakowski artysta K. Waldyn. Po 
wkroczeniu Niemców do miasta w 
1939 r. pomnik został zburzony. Po 
wojnie komunistyczne władze nie 
zdecydowały się na jego odbudowę. 
W zamian na jego miejscu wznie-
siono w 1961 r. nowy pomnik „Pole-
głym za polskość Śląska”. Przez pół 
wieku służył on skoczowianom w 
trakcie państwowych świąt i uroczy-
stości. W 2008 r. gmina zleciła jed-
nak wykonanie ekspertyzy obiektu. 
Dokument nie pozostawił złudzeń. 
Pomnik znajdował się w katastrofal-
nym stanie technicznym. W końcu 
więc, w 2015 r., władze miasteczka 
podjęły decyzję o jego rozbiórce 
i budowie repliki przedwojenne-
go pomnika „Naszym bohaterom”. 
Wczoraj ofi cjalnie go odsłonięto.

– Nie ma ważniejszej sprawy od 
niepodległej Polski. Zarówno wtedy, 
gdy niepodległość traciliśmy, wtedy, 
gdy ją odzyskiwaliśmy, także i teraz, 
gdy cieszymy się życiem w wolnej i 
niepodległej ojczyźnie. Mamy jed-
nak zobowiązanie, które nałożyli na 
nas obrońcy polskości, obrońcy Ślą-
ska Cieszyńskiego, wszyscy, którzy 
złożyli życie swoje na ołtarzu ojczy-
zny. Dzisiaj widzimy, jak bardzo jest 
nam potrzebna niepodległa Polska. 
Widzimy, jak jeden z naszych sąsia-
dów napada na drugiego sąsiada. 

WITOLD KOŻDOŃ
Ciąg dalszy na str. 2

Irena Mierzwa z Karwiny lubi po-
dróżować. Na zagraniczny urlop za-
biera z sobą komórkę, lecz korzysta 
z niej w sposób ograniczony, biorąc 
pod uwagę fakt, że usługi w ramach 
roamingu są droższe niż w kraju. – Z 
zagranicy w ogóle nie dzwonię. Wy-
syłam SMS-y, bo te są tańsze, albo 
maile. Dziś praktycznie nie ma już 
nigdzie problemu z dostępem do 
bezpłatnego internetu – mówi ko-
bieta. Kiedy opłaty za roaming zo-
staną zlikwidowane, będzie za grani-
cą częściej sięgała po telefon. 

– Parlament Europejski pod ko-
niec października zatwierdził znie-
sienie opłat. Komisja Europejska 
zdecyduje o wysokości limitów, po 
przekroczeniu których będą jed-
nak możliwe. Nie wiadomo jesz-
cze, jak to będzie wyglądało, czy 
limity i dopłaty będą takie same 
dla wszystkich krajów (prawdopo-
dobnie jednak nie), czy może będą 
zależne od tego, z jakiego pakietu 
usług klient korzysta. W tej chwili 
nie ma jasnych zarysów tej decyzji – 
powiedział „Głosowi Ludu” Martin 
Drtina, rzecznik Czeskiego Urzędu 
Telekomunikacji, instytucji sprawu-
jącej nadzór nad rynkiem telekomu-
nikacyjnym w RC. 

Limity nastawione przez Komi-
sję Europejską będą miały na celu 
ochronę rynków krajowych.

 – Chodzi o zapobieganie takim 
sytuacjom, jak ta, kiedy na przy-
kład Czech pojedzie do Finlandii i 
kupi tam kartę z nieograniczonym 
internetem mobilnym za 25 euro, 
którą będzie następnie użytkował 
w roamingu w Republice Czeskiej. 
W RC – jak wiadomo – nie mamy 
nieograniczonych taryf na transmisję 
danych, a również te ograniczone są, 
jeśli chodzi o ceny, nieporównywalne 

z większością okolicznych państw – 
wyjaśnił Drtina. 

Korzystanie na co dzień z usług 
zagranicznych telekomów, które 
mają tańsze usługi, opłacałoby się 
również mieszkańcom czeskiej czę-
ści naszego regionu. Wiele osób, któ-
re mają zarówno czeską, jak i polską 
kartę SIM, przekonało się, że usługi 
polskiej telefonii ruchomej są tańsze. 
Potwierdzają to zresztą analizy opu-
blikowane na stronach Urzędu Tele-
komunikacji Elektronicznej w War-
szawie. W „Raporcie o stanie rynku 
telekomunikacyjnego w Polsce w 

2014 roku” UKE zamieścił anali-
zę porównującą średnie miesięczne 
koszty korzystania z usług telefonii 
ruchomej w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej. W przypadku 
abonentów, dla których charakte-
rystyczne było tak zwane niskie lub 
średnie korzystanie z usług, Polska 
zajmowała 8.-9. miejsce, Republi-
ka Czeska była drugim lub trzecim 
najdroższym krajem w analizowanej 
dwudziestce. Nieco inaczej wygląda-
ła sytuacja użytkowników często ko-
rzystających z komórek, gdzie Polska 
zmieściła się w pierwszej trójce kra-

jów o najwyższych kosztach. Czechy 
nie zostały uwzględnione w tym ze-
stawieniu. 

– Republika Czeska należy do 
najdroższych krajów pod względem 
kosztów telefonii komórkowej – 
przyznał Drtina. – To, że w różnych 
państwach jest różny poziom cen, 
powoduje, że operatorom w różnym 
stopniu zależy na wprowadzeniu 
unijnych limitów. Jeden z czeskich 
operatorów chciał nawet, by limit 
połączeń bez dopłat za roaming wy-
nosił tylko 20 minut połączeń głoso-
wych i 20 SMS-ów w skali roku! 

Darmowy roaming jest powszech-
nie traktowany jako sukces polityki 
unijnej, jednak niektórzy politycy 
sceptycznie są nastawieni do zmian. 
Należy do nich czeski europoseł, 
przywódca partii Svobodní, Petr 
Mach. Na portalach internetowych 
pojawiły się ostatnio jego wypowie-
dzi, gdzie polityk sugeruje, że znie-
sienie opłat za roaming nie będzie 
korzystne dla większości „zwykłych” 
użytkowników – wręcz przeciwnie. 
Zdaniem Macha, na zmianach za-
robią ci, którzy często podróżują za 
granicę, natomiast osoby korzysta-
jące z komórek tylko w kraju stracą, 
ponieważ operatorzy będą starali się 
odbić swoje straty, podnosząc ceny 
połączeń krajowych. 

Przedstawiciel Czeskiego Urzędu 
Telekomunikacji nie wierzy, że tak 
się stanie. – Telekomy odgrażały się 
podwyżką cen już przy pierwszej, 
drugiej i trzeciej regulacji roamingu. 
Nigdy nie zostały spełnione. Opera-
torzy oferują usługi krajowe w kon-
kurencyjnym środowisku i doskona-
le zdają sobie sprawę z tego, że takie 
zachowanie nie przyniosłoby im 
wiele pożytku – przekonuje. 

DANUTA CHLUP
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Roaming (nie do końca) bezpłatny 
WYDARZENIE: Stawki za roaming z roku na rok są coraz niższe, a począwszy od 15 czerwca 2017 roku ma on być w ramach 
Unii Europejskiej bezpłatny. Ale nie do końca. W grudniu Komisja Europejska ustali limity minut i objętości danych, po przekrocze-
niu których operatorzy dalej będą mogli naliczać użytkownikom nieduże dopłaty.

Bardziej 
przychylne wiatry
| s. 4

Przyczajony tygrys,
ukryty smok
| s. 8

Zbudują Dom 
Polski we Lwowie
| s. 5

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

Republika Czeska należy do najdroższych krajów pod względem kosztów telefonii 
komórkowej.

Bezdomni, którym stan zdrowia 
nie pozwala zatroszczyć się o siebie, 
mogą znaleźć bezpieczną przystań 
w budynku byłej szkoły we Frydku-
Mistku. Obiekt miasto przekazało 
we wrześniu br. Armii Zbawie-
nia, która postanowiła stworzyć tu 
godne warunki do życia dla osób 
chorych bez dachu nad głową. Od 
wtorku frydecko-mistecka „Przystań” 
(Přístav) służy bezdomnym.  

Klientami mogą być osoby powyżej 

26. roku życia cierpiące na chroniczne 
dolegliwości fi zyczne lub psychiczne, 
wymagające stałej opieki. Ośrodek 
ma im do zaproponowania 32 łóżka 
w 13 pokojach jedno-, dwu- i trzyo-
sobowych oraz cztery posiłki dzien-
nie. Opłata za jedną dobę wynosi 150 
koron. Opiekę nad chorymi będzie 
sprawować 20 pracowników, którzy 
pomogą im m.in. w utrzymywaniu 
higieny osobistej oraz w poprawie 
kondycji fi zycznej i psychicznej w celu 

osiągnięcia większej samodzielności. 
Placówka ściśle współpracuje z pra-
cownikami socjalnymi ratusza, z 
organizacjami zajmującymi się oso-
bami mieszkającymi na ulicy oraz ze 
szpitalami dla osób przewlekle cho-
rych. Klienci „Przystani” pochodzą 
bowiem właśnie z tych środowisk. 

Frydecko-mistecka „Przystań” jest 
trzecią placówką Armii Zbawienia 
na terenie województwa morawsko-
śląskiego świadczącą całodobową 

opiekę ludziom bezdomnym, którzy 
ze względu na nękające je choroby 
sami nie potrafi ą zatroszczyć się o 
siebie. Pozostałe dwie działają na 
terenie miasta Ostrawy. W obu przy-
padkach zapotrzebowanie terenu 
przewyższa jednak podaż łóżek. We 
Frydku-Mistku może być podobnie, 
jako że szacuje się, że tylko na terenie 
miasta żyje ok. 300 bezdomnych, a w 
okolicy jak na razie nie ma podob-
nego ośrodka.  (sch)

Przystań dla bezdomnych
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Przed 77 laty, nocą z 9 na 10 listopa-
da 1938 roku, w całych hitlerowskich 
Niemczech oraz przyłączonych już 
do III Rzeszy Austrii i czeskich 
Sudetach płonęły synagogi. Ulice 
niemieckich miast zasypane zosta-
ły odłamkami szkła i kryształów ze 
zniszczonych żydowskich sklepów i 
mieszkań. Tamte wydarzenia, które 
przeszły do historii jako noc krysz-
tałowa, co roku przypominają sobie 
ludzie na całym świecie. Skromna 
uroczystość wspomnieniowa odby-
ła się w poniedziałek także w Cze-
skim Cieszynie – w Czytelni i Ka-
wiarni AVION, stojącej w miejscu 
przedwojennej kawiarni o tej samej 
nazwie. Jej właścicielkę, czeskocie-
szyńską Żydówkę Rozalię Wiesner, 
przypomina osadzony w chodnik 
tzw. „Stolperstein”.

Niemieckie słowo „stolperstein” 
można na język polski przetłuma-
czyć jako „kamień, o który się poty-
kamy”. Od 90. lat ubiegłego wieku 
jednak tłumaczy się ono w Polsce 
jako Kamień Pamięci. To wtedy 
bowiem niemiecki artysta Günter 
Demnig zaczął na ulicach i chodni-
kach Niemiec osadzać w bruku be-
tonowe kostki brukowe z mosiężną 
tabliczką z wyrytym na niej nazwi-
skiem upamiętnionej osoby, datami 
jej urodzenia i śmierci.

– Chcemy uczcić dzisiaj pamięć 
pani Rozalii, której kawiarnia stała 
w tym miejscu w latach 1933-1939, 
a którą w wieku 84 lat wywieziono 
do obozu Auschwitz, skąd nigdy 
nie wróciła. Wspominamy jednak 

nie tylko właścicielkę Avionu, ale 
chcemy wspominać wszystkie ofi a-
ry nocy kryształowej i holocaustu 
– mówiła Jana Galášová, dyrektorka 
czeskocieszyńskiej Biblioteki Miej-
skiej. 

Pamięć Rozalii Wiesner oraz in-
nych ofi ar holocaustu i II wojny 
światowej uczczono minutą ciszy i 

położeniem przy Kamieniu Pamię-
ci kwiatu róży i zapaleniem znicza. 
– Ten Kamień Pamięci osadzony 
przed Avionem jest jednym z ponad 
50 tysięcy rozsianych po różnych za-
kątkach 18 krajów Europy – powie-
działa nad czeskocieszyńskim „Stol-
persteinem” wiceburmistrz miasta, 
Gabriela Hřebačková. – Są one sym-

bolami naszego żyjącego w pośpie-
chu świata. O taki kamień można 
się w biegu potknąć, przystanąć na 
chwilę w zadumie, wspomnieć tych, 
którzy tragicznie zginęli w tamtych 
okrutnych czasach. Bo o holocauście 
i ofi arach nigdy nie wolno nam za-
pomnieć – podkreśliła Hřebačková.

JACEK SIKORA

REGION

Dokończenie ze str. 1
Widzimy, jaki kryzys kulturowy i oby-
czajowy dotyka Europy Zachodniej, 
widzimy wreszcie narastające zagro-
żenie terroryzmem islamskim.  

Przed wszystkimi tymi  niebezpie-
czeństwami może nas zabezpieczyć 
wolne i niepodległe państwo polskie. 
Dlatego niepodległości będziemy 
bronić zawsze i wszędzie, do ostat-
niego grosza, do ostatniej kropli krwi 
– mówił obecny na uroczystości po-
seł na Sejm Stanisław Pięta.

Obok niego w odsłonięciu pomni-
ka wziął udział m.in. poseł Stanisław 
Szwed oraz burmistrz Cieszyna Ry-
szard Macura. – W 1919 r. losy księ-
stwa Cieszyńskiego rozstrzygnęły się 
właśnie tutaj, w Skoczowie. Dlatego 
serdecznie dziękuję wam, że to miej-
sce ponownie przypomina o tamtym 
niezwykłym wydarzeniu. O tym, że 
Polacy mieszkający na Śląsku Cie-
szyńskim upomnieli się o Polskę – 
mówił burmistrz Macura.

Dwie godziny później wziął on 
udział w patriotycznej uroczystości 
w Cieszynie. Jak zwykle zainicjowa-
ło ją nabożeństwo ekumeniczne w 
intencji niepodległości Ojczyzny w 
kościele Jezusowym, a patriotyczna 
manifestacja przeszła sprzed Pomni-
ka Niepodległości obok Liceum im. 
M. Kopernika przez rynek pod Po-
mnik Legionistów. W cieszyńskich 
uroczystościach wzięli udział także 
Zaolziacy, między innymi Tomasz 
Pustówka, wiceprezes Kongresu Po-
laków w RC, Małgorzata Rakowska 
z Rady Kongresu i Andrzej Russ, 
prezes Macierzy Szkolnej w RC. W 
tym czasie prezes KP Józef Szyme-
czek prowadził lekcję na temat Na-
rodowego Święta Niepodległości.

Na koniec, o godz. 12.30, na cie-
szyńskim rynku rozpoczęła się ósma 
lekcja śpiewania patriotycznego. Ze-
brani wokół niedużej sceny otrzyma-
li okolicznościowe śpiewniki, część 
przypięła biało-czerwone kokardy, a 
całość poprowadził Grzegorz Wi-
dera, aktor Teatru Cieszyńskiego z 
Czeskiego Cieszyna.

Niektórzy śpiewacy nie kryli 
wzruszenia. – To bardzo potrzebna 
impreza, ponieważ młodzi nie znają 
historii. Sam przyznam zresztą, że 
także nie znam wszystkich utwo-
rów ze śpiewnika. Dlatego warto je 
propagować – przekonywał Jan Ko-
nieczny, który w patriotycznym śpie-
waniu na rynku wziął udział już po 
raz drugi.  WITOLD KOŻDOŃ

UWAGA, REMONT
KARWINA (kor) – Trwa remont 
kanalizacji na ulicy Karola Śliwki. Z 
powodu kolejnego etapu robót nie 
będzie można do 28 lutego tą ulicą 
przejechać od skrzyżowania przy 
Stadionie Zimowym aż do wjazdu na 
parking przy domu towarowym Prior. 
Trasa objazdowa poprowadzi ulicami: 
Poštovní, Fryštátská (koło targowi-
ska), Hrnčířská, przez Plac Masaryka, 
następnie ulicami Pivovarską i Sva-
továclavską. Dokładne informacje na 
temat utrudnień można znaleźć na 
stronie internetowej miasta.

* * *

PODARUJ KULTURĘ 
KARWINA (dc) – Miejski Dom 
Kultury proponuje niecodzienny 
prezent gwiazdkowy: bony różnej 
wartości, które obdarowani będą 
mogli wykorzystać na imprezy kul-
turalne, seanse kinowe czy udział 
w kursach organizowanych przez 
MDK. Dyrektorka Olga Hum-
plíková informuje, że bony są już do 
nabycia w kasie Domu Kultury. 

* * *

KOCIOŁ 
ZA 5 PROCENT
HAWIERZÓW (sch) – Mieszkańcy 
Hawierzowa, którzy chcą skorzystać 
z nowej puli dotacyjnej czeskiego 
Ministerstwa Środowiska Naturalne-
go na wymianę kotła na bardziej eko-
logiczny typ kotłów automatycznych 
na paliwo stałe, biomasę lub kombi-
nację obydwu, mogą zaoszczędzić aż 
95 proc. Wynika to stąd, że do dota-
cji, która pokrywa 70-80 proc. ceny 
zakupu, hawierzowianom przysługuje 
dodatkowe 5 proc. jako mieszkańcom 
szczególnie zanieczyszczonego ob-
szaru, 5 proc. dofi nansuje wojewódz-
two morawsko-śląskie, a kolejnych 
5 proc. miasto Hawierzów. Wnioski 
o dotacje będą przyjmowane w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Ostrawie od 
1 lutego do 29 kwietnia 2016 roku. 

* * *

HISTORYCZNE
MOTORY
OSTRAWA (sch) – W pawilonie 
C ostrawskich terenów wystawo-
wych „Czarna łąka” została otwarta 
w sobotę nowa ekspozycja histo-
rycznych motocykli. Kolekcję 42 
motorów ofi arował województwu 
morawsko-śląskiemu rzeźbiarz 
akademicki Miroslav Rybička, który 
sam w przeszłości ścigał się na nich. 
W skład kolekcji wchodzą takie ra-
rytasy, jak La Mondiale Super Sport 
500 Chaise Motor z 1927 roku, 
których w tej chwili jest na świecie 
tylko kilka sztuk. Ekspozycja czynna 
jest codziennie od wtorku do nie-
dzieli w godz. 10.00-17.00.

* * *

URODZINY 
HUYNDAIA
NOSZOWICE (kor) – Siódme 
urodziny obchodzono w poniedzia-
łek w miejscowym zakładzie spółki 
Huyndai Motor Manufacturing 
Czech. Wspólnie z kierownictwem 
zakładu świętowali siedmiolecie za-
kładu posłowie i senatorzy z nasze-
go regionu, włodarze województwa 
oraz burmistrzowie i wójtowie oko-
licznych miast i wsi. Po krótkiej uro-
czystości goście spotkania posadzili 
wspólnie urodzinową sosnę i zwie-
dzili hale produkcyjne. Dodajmy, 
że w ciągu siedmiu lat działalności 
noszowicki zakład wyprodukował 
już 1,777 mln samochodów.

KRÓTKO

REGION

Róża dla pani Rozalii

Niepodległość jest najważniejsza
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W rocznicę nocy kryształowej zapalono znicz także przed kawiarnią AVION w Czeskim Cieszynie, przy Kamieniu Pamięci 
osadzonym w bruku chodnika i upamiętniającym właścicielkę przedwojennej kawiarni o tej nazwie, Rozalię Wiesner.

Odsłonięcie pomnika w Skoczowie.

Patriotyczne śpiewanie w Cieszynie.
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Tym razem gospodarze zaprezento-
wali dwa przedstawienia: „Spotkani 
u fryzjera” w opracowaniu Elwiry 
Zwyrtek i „Rok po ślubie” Adama 
Wawrosza. Z kolei grupa teatralna 
z Jasienia przyjechała do Mostów z 
„Teleturniejym po jasiyniorsku” Jó-
zefa Sikory w reżyserii Haliny Rusz. 

– Ruch teatralny na Zaolziu ma 
bardzo długie i bogate tradycje. Nie-
mal w każdym kole działa jakiś te-
atrzyk, co roku więc staramy się, by 
któryś z nich zaprezentował się u nas 
– mówił Andrzej Niedoba, prezes 
Miejscowego Koła PZKO w Mo-
stach koło Jabłonkowa.

Zapewnił, że również gospodarze 
nie mają problemów z namówieniem 
członków Koła do występu. –  Wy-
starczy tylko dać hasło – żartował 
Niedoba, który sam wystąpił na 
scenie. Prezes mosteckiego PZKO 
tłumaczył, że listopadowy Przegląd 
Amatorskich Zespołów Teatralnych 
Grających w Gwarze ma przede 
wszystkim dać widzom rozrywkę. 
– Przed kilku laty zastanawialiśmy 
się nad działalnością naszego Koła 
i doszliśmy do wniosku, że brakuje 
nam dużej, jesiennej imprezy. Nie 
chcieliśmy jednak, by było to smut-
ne czy poważne przedsięwzięcie – 
stwierdził Niedoba.

Dodatkowo, dzięki działaniom 

Konsulatu Generalnego RP w 
Ostrawie, działacze mosteckiego 
Koła PZKO otrzymali w tym roku 
fi nansowe wsparcie z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP. Dzięki 
temu mogli zaprosić grupę teatralną 
z Bukowiny Tatrzańskiej.

Amatorski Zespół Teatralny im. 
Józefa Pitoraka w Bukowinie Ta-
trzańskiej skupia już czwarte po-
kolenie bukowian. Został założony 
jesienią 1923 r. i początkowo działał 
pod patronatem Stowarzyszenia Te-
atrów i Chórów Włościańskich z sie-
dzibą we Lwowie. Z upływem czasu 
zainteresowanie prezentowanymi 

przedstawieniami rosło, a swych sił 
na teatralnej scenie próbowali nie 
tylko mieszkańcy Bukowiny, ale i 
sąsiednich wsi. Dziś tamtejsza grupa 
teatralna ma na swym koncie dzie-
siątki przedstawień, wiele nagród i 
wyróżnień.

– W Mostach gramy po raz 
pierwszy, jednak wasz przegląd to 
bardzo dobra impreza. Grupy te-
atralne prezentują krótkie, fajne 
formy, wszystkie z przymrużeniem 
oka. Nasz spektakl także jest kome-
dią, więc liczymy, że również będzie 
się podobał – mówiła Anna Kossek, 
członek Zarządu Spółdzielni Kultu-
ralno-Oświatowej „Dom Ludowy” 
w Bukowinie Tatrzańskiej, a jedno-

cześnie jedna z aktorek grających w 
spektaklu.

Z kolei Bartłomiej Koszarek, 
dyrektor Centrum Kultury w Bu-
kowinie Tatrzańskiej, żartował, iż 
Bukowinę Tatrzańską i Mosty koło 
Jabłonkowa połączyła gorąca, góral-
ska krew. – Z Andrzejem Niedobą 
poznaliśmy się dzięki Janowi Kar-
pielowi-Bułecce i zakopiańczykom. 
Latem, podczas Sabałowych Bajań, 
Andrzej został u nas pasowany na 
tatrzańskiego zbójnika, a teraz my 
całą teatralną familią gościmy w 
Mostach. I muszę powiedzieć, że 
pięknie tu macie – mówił  Koszarek.

Na gościach z Podhala wrażenie 
zrobił zwłaszcza odnowiony Dom 
PZKO. Z kolei publiczność przeglą-
du miała okazję do obejrzenia no-
wego dachu, jakim niedawno został 
pokryty popularny „Kasowy”.

– Nasz Dom PZKO był remon-
towany z zewnątrz, natomiast te-
raz będziemy się koncentrować na 
wykończeniu obiektu od wewnątrz. 
Zamierzamy skupiać się na tym, by 
zaplecze dla artystów było na jak 
najwyższym poziomie. Przyjeżdżają 
do nas bowiem nie tylko okoliczne 
amatorskie zespoły, ale także grupy 
teatralne z Brna czy Pragi – mówił 
Niedoba.

WITOLD KOŻDOŃ

Dom Modlitwy Kościoła Braterskie-
go w Czeskim Cieszynie zmienił się 
we wtorkowy wieczór  w salę koncer-
tową. Na koncert pn. „Małe jesienne 
DoReMi” zaprosili tam miłośników 

muzyki, a przede wszystkim swoich 
rodziców i krewnych, mali śpiewacy 
z chórów „Trallala” i „Trallalinki”, 
działających przy miejscowej polskiej 
podstawówce. Jak powiedziała dyry-
gentka Beata Brzóska, „Małe jesien-
ne DoReMi” obchodziło we wtorek 
mały jubileusz, bo ta impreza odbyła 
się już po raz piąty. 

Jako pierwsze wystąpiły starsze 
„Trallalinki” (klasy 3.-5.), które za-
śpiewały m.in. piosenki „Jesienny 
deszcz” oraz „Panie Janie Sebastia-
nie”. W wykonaniu młodszej czę-
ści młodszego chóru (klasy 1.-2.) 
zabrzmiały m.in. jesienne utwory 
„Pan Listopad” czy „Babie lato”. Obu 
zespołom akompaniowała na for-
tepianie Halina Pribula. Natomiast 

„Trallala” (klasy 6.-9. oraz najbardziej 
utalentowani piątoklasiści) zaśpie-
wali wszystkie koncertowe utwory 
a capella. Przedstawili zaś praktycz-
nie zupełnie nowy, świeży repertuar, 

m.in. ludowe utwory w opracowaniu 
Honoraty Cybuli i Edwarda Burego.

Jesienny koncert czeskocieszyń-
skich chórów to zawsze również wy-
stęp gościa spoza Zaolzia. Tym ra-
zem Beata Brzóska i jej podopieczni 
zaprosili dziecięcy chór „Kulihrášek” 
z Nowego Jiczyna, pracujący pod kie-
rownictwem Josefa Zajíčka. Podczas 
koncertu mali chórzyści zaśpiewali 
m.in. utwory Leoša Janáčka, Jana 
Holdstocka oraz autorstwa swojego 
dyrygenta. – To wspaniały zespół, a 
prowadzący go Josef Zajíček, dyry-
gent, kompozytor, autor tekstów i 
aranżacji, jest dla mnie wielkim au-
torytetem i inspiracją – przyznała 
Beata Brzóska.  
 (kor)

W Piosecznej zorganizowano podczas 
weekendu pierwszą edycję Festiwalu 
Kulinarnego „Pioseczniański Kobzol”. 
Jak sama nazwa wskazuje, głównym 
tematem imprezy był ziemniak i dania 
z niego wykonane. Czternaście potraw 
z kartofl i wzięło też udział w konkur-
sie kulinarnym. Pięciososobowe jury 
uznało w końcu za najsmaczniejsze 
danie kulki ziemniaczane autorstwa 
Moniki Pilchovej. Na drugim miej-
scu uplasował się tatar z ziemniaków 
Wandy Kohutkovej, a na trzecim „ba-
chora” z kuchni Marii Nieslanikovej. 
Zarówno dzieci, jak i dorośli uczestnicy 
imprezy mogli wziąć udział w licznych 
konkursach (na zdjęciu najmłodsi pio-
secznianie) i raczyć się licznymi ziem-
niaczanymi smakołykami, zwłaszcza 
plackami. O dobry nastrój zadbała też 
kapela „Muzika Mionší” z Łomnej Dol-
nej.  (kor)

KULTURA

Teatr po góralsku
W sobotni wieczór sala widowiskowa Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa wypełniła się do 

ostatniego miejsca. Tak liczną publiczność przyciągnął kolejny Przegląd Amatorskich Zespołów 

Teatralnych Grających w Gwarze.

Grupa teatralna z Jasienia wystawiła „Teleturniej po jasiyniorsku” Józefa Sikory w reżyserii Haliny Rusz. 
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Chór „Trallala”.

Jesienne klimaty

Udany festiwal pod 
znakiem ziemniaka
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W okresie jesienno-zimowym nie-
raz zdarza się, że w Czeskim Cie-
szyn jest dwukrotnie przekroczony 
limit zanieczyszczenia powietrza 
pyłem zawieszonym, tymczasem 
w Trzyńcu sytuacja jest w normie. 
Skąd te różnice pomiędzy sąsied-
nimi miastami? Czy nie powinno 
być odwrotnie, skoro w Trzyńcu 
znajduje się huta? To, co dla laika 
jest niezrozumiałe, dla meteoro-
loga jest logiczne. Lokalne uwa-
runkowania, wpływające na jakość 
powietrza, tłumaczy czytelnikom 
„Głosu Ludu” Libor Černikovský, 
kierownik Wydziału Ochrony 
Czystości Powietrza w Czeskim 
Instytucie Hydrometeorologii w 
Ostrawie. 

Czym można wytłumaczyć fakt, 
że w Karwinie, Hawierzowie czy 
Czeskim Cieszynie pomiary stę-
żenia pyłu zawieszonego w po-
wietrzu wskazują często o wiele 
gorsze wyniki niż w Trzyńcu? 

Czasem jest też akurat odwrot-
nie... Te różnice są spowodowane 
aktualnymi warunkami meteoro-
logicznymi, to znaczy kierunkiem 
i prędkością wiatru oraz wystę-
powaniem inwersji termicznej. Są 
sytuacje, kiedy warunki te wyraź-
nie się różnią na poszczególnych 
obszarach. Z tego powodu alarm 
smogowy oraz związane z nim 
stopnie regulacji ogłaszane są od-
dzielnie dla aglomeracji Ostrawa 
– Karwina – Frydek-Mistek (bez 
Trzynieckiego) i oddzielnie dla 
Trzyńca i okolicy. 

Z czego wynikają różnice warun-
ków meteorologicznych w sąsia-
dujących ze sobą regionach?

Dla dużej części Moraw Pół-
nocnych, zwłaszcza w chłodnej 
połowie roku, typowe jest prze-
mieszczanie się mas powietrza z 
kierunku południowo-zachodnie-
go, na co wpływa swym ukształ-
towaniem Brama Morawska. Ten 
wpływ widoczny jest również w 
sąsiadujących z nimi częściach 
polskiego województwa śląskiego. 

Drugim najczęstszym kierunkiem 
przemieszczania się powietrza jest 
kierunek północno-wschodni, a 
więc z Polski do Czech. Te wia-
try, zwłaszcza zimą, przynoszą 
bardzo zanieczyszczone powie-
trze. W najbardziej wysuniętym 
na wschód regionie województwa 
morawsko-śląskiego jest nieco 
inaczej: na kierunek wiatru ma 
wpływ Rów Jabłonkowski i dlate-
go przeważa tam ruch powietrza z 
południowego wschodu. 

W Trzyńcu znajduje się huta, 
która, pomimo dużych inwesty-
cji proekologicznych, należy do 
przedsiębiorstw w dużym stopniu 
zanieczyszczających powietrze. 
A jednak w Trzyńcu-Kanadzie, 
a więc w dzielnicy, gdzie huta 
się znajduje, częstokroć pomiary 
wskazują mniejsze stężenie pyłu 
zawieszonego niż w okolicy. Co 
jest tego powodem?

W Trzyńcu kierunek wiatrów 
determinuje Rów Jabłonkowski. 
Powietrze napływa przeważnie z 
południowego wschodu, a prócz 
tego także z północnego zacho-
du. Stacja pomiarowa Trzyniec-
Kosmos przy kierunku północ-
no-zachodnim znajduje się na 
zawietrznej stronie Huty Trzy-
nieckiej, stacja Trzyniec-Kanada 
zarówno przy wietrze północno-
zachodnim, jak i południowo-
wschodnim, znajduje się poza 
bezpośrednim zasięgiem źródeł 
emisji Huty Trzynieckiej. Na 
stacji w Trzyńcu-Kanadzie mogą 
występować, ze względu na jej lo-
kalizację w pobliżu huty, w szczy-
tach wyższe stężenia substancji 
zanieczyszczających. Niemniej, 
zaznajamiając się z całorocznymi 
danymi nt. stężenia pyłu zawie-
szonego PM10 w latach 2009-
2014, dochodzimy do wniosku, że 
poziom zanieczyszczenia PM10 
w obu miejscach jest podobny. 
Dopuszczona przez normy praw-
ne liczba dni, w których może 
być przekroczony dobowy limit 

zanieczyszczenia powietrza, jest 
co roku przekraczana na obu sta-
cjach pomiarowych. 

Które czynniki powodują, że w 
Zagłębiu Ostrawsko-Karwiń-
skim najgorsza sytuacja pod 
względem zanieczyszczenia po-
wietrza jest w Wierzniowicach?

Przy przeważających dobrych 
warunkach rozpraszania zanie-
czyszczeń substancje szkodliwe 
przenoszone są w większości z 
aglomeracji Ostrawa – Karwina – 
Frydek-Mistek do województwa 
śląskiego w Polsce, tymczasem 
przy gorszych warunkach roz-
praszania jest na odwrót. Miej-
scowości, które leżą w centralnej 
części obszaru przygranicznego, 
są zanieczyszczane zarówno w 
pierwszym, jak i w drugim przy-
padku. Tak się dzieje w Wierz-
niowicach. Kiedy kierunek wia-
tru jest południowo-wschodni, 
dochodzi do zanieczyszczania z 
czeskich źródeł, przy kierunku 
północno-wschodnim – z pol-
skich. Wyjątkowo wysokie stę-
żenia są spowodowane w okresie 
zimowym, od grudnia do lutego, 
przez długotrwałe inwersje tem-
peratury na całym obszarze.  W 
takich sytuacjach pod warstwą 
inwersyjną gromadzą się emisje z 
wszystkich źródeł i stężenia sub-
stancji szkodliwych są wysokie w 
całym regionie po obu stronach 
granicy. 

Rozmawiała:
DANUTA CHLUP

Bardziej przychylne wiatry

Mało kto wie, że w Karwinie 
działają już dwie uczelnie wyższe. 
Prócz znanej ogółowi fi lii Uni-
wersytetu Śląskiego w Opawie 
od roku funkcjonuje w mieście 
Wydział Zamiejscowy Pedagogiki 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w 
Warszawie. Jego dziekanem jest 
Mariola Krakowczyk.  

Jak to się stało, że prywatna 
szkoła wyższa z Warszawy otwo-
rzyła swą fi lię właśnie w Karwi-
nie?

Wcześniej pracowałam w karwiń-
skiej Akademii Jana Amosa Ko-
meńskiego, która dziś nosi nazwę 
Instytut Akademiczny. To instytu-
cja organizująca różnego rodzaju 
kursy i szkolenia. Przed trzema laty 
zawiązała się współpraca pomiędzy 
Akademią a Wyższą Szkołą Me-
nedżerską w Warszawie, ponieważ 
szukaliśmy partnera do urucho-
mienia studiów wyższych. Inte-
resowała nas uczelnia, która ofe-
rowałaby kierunki atrakcyjne dla 
tutejszych studentów. W regionie 
jest sporo możliwości studiowania 
ekonomii czy zarządzania, brako-
wało natomiast prywatnych szkół 
wyższych oferujących pedagogikę, 
fi lologię, pracę socjalną. Zaczę-
liśmy od pedagogiki. Najpierw 
uruchomiliśmy ośrodek konsulta-
cyjny dla studentów z Czech, po 
roku zaczęliśmy pisać wniosek o 
akredytację. Polskie Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zaakceptowało go i w ten sposób 
rok temu mogliśmy uruchomić 
Wydział Zamiejscowy im. Jana 
Amosa Komeńskiego. Odbyły się 

już pierwsze promocje absolwen-
tów studiów licencjackich, którzy 
rozpoczynali studia w Karwinie. 

Na czym polega różnica pomię-
dzy ośrodkiem konsultacyjnym a 
wydziałem zamiejscowym?

W ośrodku konsultacyjnym pro-
wadziliśmy wyłącznie konsultacje 
dla studentów, natomiast egzami-
ny końcowe i obrona prac magi-
sterskich odbywały się w Polsce. 
Wydział Zamiejscowy ma własną 
kadrę pedagogów, zajęcia i egza-
miny odbywają się w Karwinie, po 
czesku. Na razie mamy akredytację 
na studia licencjackie, przygoto-
wujemy ją na studia magisterskie. 
Myślę, że w przyszłym roku bę-
dziemy je już realizowali. 

Jakie warunki musiała pani speł-
nić, by zostać dziekanem Wy-
działu Zamiejscowego?

W Akademii J.A. Komeńskiego 
zajmowałam się administracją. 
Byłam jedyną osobą, która po-
sługiwała się językiem polskim 
w słowie i piśmie, dlatego byłam 
odpowiedzialna za współpracę z 
Polską. Później na rok odeszłam 
do fi rmy w Ostrawie. W tym cza-
sie skontaktował się ze mną rektor 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 
prof. dr hab. Paweł Czarnecki, i 
zaproponował mi współpracę i 
posadę dziekana. Spełniałam wy-
mogi, poza tym znał mnie z wcze-
śniejszych kontaktów i wiedział, 
że jestem zorientowana w temacie. 

Co można u was studiować?
Mamy kierunek pedagogika, a w 
jego ramach następujące specjal-

ności: zarządzanie oświatą, zarzą-
dzanie w pracy socjalnej, resocja-
lizację, andragogikę i pedagogikę 
wczesnoszkolną i przedszkolną. 
To wszystko są studia zaoczne, 
lecz mamy w planie także otwarcie 
studiów stacjonarnych. 

Kto decyduje się na studia na 
waszej uczelni? Zapewne osoby 
pracujące już w danej branży?

Tak, w większości wypadków są to 
osoby, które pracują i mają obowią-
zek podnieść swoje kwalifi kacje. Tu 

chodzi o nauczycieli szkół podsta-
wowych i przedszkoli, ponieważ 
zgodnie z nowym czeskim usta-
wodawstwem powinni mieć wy-
kształcenie wyższe. Na specjalności 
resocjalizacja studiują u nas m.in. 
policjanci. W sumie nasz wydział 
liczy ok. 380 studentów. Wykłady i 
ćwiczenia odbywają się w weeken-
dy w Technikum Przemysłowym, 
siedziba dziekanatu jest we Frysz-
tacie przy ul. Karola Śliwki. 

W jakim wieku są wasi studenci? 

Średnia wieku wynosi ok. 40 lat. 
Mamy zarówno ludzi młodych, po 
maturze, jak i osoby 55-letnie. 

Co sprawia, że wasza uczelnia 
jest atrakcyjna dla studentów? 
Podobne kierunki można prze-
cież studiować bezpłatnie na 
uczelniach publicznych...

Myślę, że atutem jest kadra wy-
kładowców. Są to pedagodzy z 
różnych uczelni wyższych, ale też 
specjaliści, którzy mają praktycz-
ne doświadczenia dzięki pracy w 
szkołach, w policji i tym podobnie. 
Dzięki temu w ciekawy sposób 
prowadzą zajęcia. Czesne nie jest 
aż tak wysokie, a studenci mogą 
otrzymać stypendium rektora za 
dobre wyniki w nauce. U nas mają 
szansę podjąć studia również oso-
by, które nie zostały przyjęte na 
uczelnie publiczne. Nie mamy kla-
sycznych egzaminów wstępnych, 
studenci muszą jedynie spełnić 
określone warunki. 

Rozmawiała: 
DANUTA CHLUP
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Studiują nawet pięćdziesięciolatkowie

Libor Černikovský

Dziekan Mariola Krakowczyk i wykładowca Jiří Pavl ů.
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Mariola Krakowczyk urodziła 
się i mieszka w Karwinie. Po 

maturze w Akademii Handlowej 
w Czeskim Cieszynie studiowa-
ła prawo komercyjne w Wyższej 
Szkole Prawnej w Kunovicach i 
ekonomię w Europejskim Insty-
tucie Politechnicznym. Później 
skończyła studia magisterskie i 
doktoranckie na Uniwersytecie 
Ostrawskim, na kierunku polo-
nistyka. Nim została dziekanem 
Wydziału Zamiejscowego Wyższej 
Szkoły Menedżerskiej, pracowała 
w Akademii Jana Amosa Komeń-
skiego w Karwinie i w organizacji 
non-profi t w Ostrawie.  (dc)
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W piątek 6 listopada wmurowano 
akt erekcyjny pod Dom Polski. Pola-
cy ze Lwowa czekali na ten moment 
ponad 20 lat. Wydarzenie to kończy 
okres sprawowania przez Jarosława 
Drozda funkcji konsula generalnego 
we Lwowie. Zamyka również sym-
bolicznie i faktycznie pewien etap w 
stosunkach polsko-ukraińskich.
Uroczystości rozpoczęły się o 10.00 
w Katedrze Lwowskiej uroczystą 
mszą świętą, którą odprawił biskup 
Leon Mały. Dwie godziny później 
goście zebrali się w miejscu, w któ-
rym stanie Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego – Dom 
Polski. Na uroczystości przyby-
li m.in. ustępujący minister spraw 
zagranicznych Grzegorz Schety-
na, szef gabinetu prezydenta Adam 
Kwiatkowski, prezes zarządu Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” 
Longin Komołowski, mer Lwowa 
Andrij Sadowy oraz ambasador RP 
na Ukrainie Henryk Litwin i jego 
następca Marcin Wojciechowski. 
Minister Kwiatkowski odczytał list 
prezydenta Andrzeja Dudy: „Odkąd 
istnieje niepodległa Ukraina, odkąd 
mieszkający tu Polacy zyskali moż-
liwość korzystania z wolności ak-
tywnego zaistnienia w rodzącym się 
społeczeństwie obywatelskim, rosły 

państwa nadzieje i oczekiwania, aby 
posiadać we Lwowie własną siedzibę. 
Dziękuję państwu za przywiązanie 
do polskości, za postawę publicznej 
służby i za osobiste zaangażowanie, 
aby Dom Polski we Lwowie mógł 
powstać”.

Po wmurowaniu aktu erekcyjnego 
nastąpiło spotkanie ministra Sche-
tyny ze społecznością polską we 
Lwowie w Teatrze Opery i Baletu. 

Przemawiali ponadto Longin Ko-
mołowski, który przy tej okazji po-
dziękował za pracę i wręczył kwiaty 
prezes Emilii Chmielowej. Głos za-
brał również prezes Związku Ukra-
ińców w Polsce, który podziękował 
pani prezes za wyciągniętą dłoń do 
środowiska polskich Ukraińców.

W rozmowie z „Kurierem Gali-
cyjskim” Schetyna wspomniał swoje 
lwowskie korzenie: „Zawsze kiedy 

jestem we Lwowie, w mieście gdzie 
urodził się mój ojciec, odczuwam 
wzruszenie, jest ono symbolem dla 
historii Polski i współczesnego dnia 
Polski, dla wszystkich Polaków. Dzi-
siaj jestem szczególnie wzruszony. 
Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, 
dzisiaj wiemy na pewno, że powsta-
nie Dom Polski we Lwowie – sym-
bol polskości, historii, polskiej dumy. 
Będzie to Dom Polski nie tylko z 

udziałem MSZ, ale i wszystkich Po-
laków na całym świecie, dom, który 
będzie realizował marzenia Polaków 
tutaj, we Lwowie...”.

O powstającym Domu Polskim 
„Kurierowi Galicyjskiemu” mówi-
ła także Emilia Chmielowa, prezes 
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej.

– To nie jest tak, że nagle dzisiaj 
się spotkali ludzie i zobaczyli obiekt. 
Wszystkie sprawy organizacyjne 
trwały od dość dawna. Lista osób, 
którzy zasługują na podziękowanie, 
jest bardzo długa. Chciałam po-
dziękować tym wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy chcieli zobaczyć 
w tym przyszłym Centrum Kultury 
Polskiej i Dialogu Europejskiego coś 
nowego, co będzie zbliżało ludzi ku 
sobie – przyznała. 

W kapsule znalazł się akt erekcyj-
ny, dwa numery „Kuriera Galicyj-
skiego” i ukraińskiej gazety „Wyso-
kyj Zamok”. Po akcie wmurowania 
kamienia węgielnego, poświęcenia 
dokonał biskup Leon Mały. Cen-
trum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego – Dom Polski będzie 
znajdować się przy ulicy Szewczen-
ki 3a. Prawdopodobnie Dom Polski 
rozpocznie działalność za 2-3 lata.

Kurier Galicyjski/Ukraina

Między 15 a 30 listopada przylecą 
do Polski osoby o polskich korze-
niach mieszkające w ukraińskim 
Mariupolu. To właśnie w tym czasie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
planuje otworzyć lotnicze przejście 
graniczne pod Malborkiem, gdzie 
trafi ą ewakuowani zza wschodniej 
granicy Polacy. Pod koniec września 
ponad 100 osób polskiego pocho-
dzenia z Mariupola na wschodzie 
Ukrainy poprosiło polskie władze 
o pomoc w powrocie do kraju. Tuż 
za miastem przebiega bowiem linia 
frontu w konfl ikcie z separatystami. 

O ewakuowanie Polaków apelowa-
ły także Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Episkopat Polski. Minister-
stwo Spraw Zagranicznych ugięło 
się pod naporem apeli. Na początku 
października rząd ofi cjalnie rozpo-
czął pracę nad sprowadzeniem Po-
laków zamieszkujących Mariupol.
Teraz MSZ opracowało projekt roz-
porządzenia, które trafi ło do uzgod-
nień międzyresortowych, w którym 
mowa jest o miejscu i dacie przylo-
tu samolotów z Polakami. Według 
uzasadnienia rozporządzenia, uru-
chomienie przejścia granicznego na 

lotnisku pod Malborkiem „związane 
jest z koniecznością zapewnienia 
sprawnej odprawy granicznej osób 
pochodzenia polskiego, ewakuowa-
nych z zagrożonych terenów”. Kosz-
ty niezbędne do utworzenia i funk-
cjonowania dodatkowego lotniczego 
przejścia granicznego Malbork zo-
staną pokryte przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej, a koszty do-
jazdu funkcjonariuszy do miejsca 
kontroli przez służby dokonujące 
kontroli granicznej.

Do Polski – według zapowiedzi 
ustępującego ministra spraw zagra-

nicznych Grzegorza Schetyny – ma 
przylecieć w sumie 147 osób. Od 
1 grudnia rozpocznie się dla nich 
program adaptacyjny, który potrwa 
sześć miesięcy. Przyjeżdżający będą 
uzyskiwać pozwolenia na pobyt 
stały. Będą więc zrównani z obywa-
telami Polski we wszelkich upraw-
nieniach, z wyłączeniem praw poli-
tycznych. Oznacza to również, że te 
osoby będą mogły legalnie mieszkać 
i pracować w Polsce.

W przypadku osób polskiego po-
chodzenia z Mariupola, będą wy-
korzystywane rozwiązania, które 

stosowano sprowadzając grupę osób 
z Donbasu. Najpierw trafi ą oni do 
ośrodków, w których będą mieli za-
pewniony nocleg i wyżywienie. W 
tym czasie będą przechodzić akli-
matyzację, nauczą się języka pol-
skiego i przygotują się do osiedlenia 
w Polsce. Dzieci będą natomiast 
chodzić do polskich szkół. Później 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
uruchomi bank ofert, który będzie 
gromadził informacje o wszelkich 
formach pomocy, jaką zadeklarują 
samorządy, instytucje czy osoby pry-
watne.  Nowy Dziennik/Ukraina

W ubiegłym roku w Islandii miesz-
kało 27 447 imigrantów – to spo-
ro jak na państwo liczące 325 tys. 
mieszkańców. Największą mniej-
szość etniczną stanowią Polacy, któ-
rych na tej wyspie jest obecnie ok. 11 

tys. – donosi portal Icelandmonitor.
nbl.is.

Wyspiarska Islandia to jedno z 
państw nordyckich, do których Po-
lacy chętnie emigrują. Chociaż nie 
mieszka ich tam tylu, co np. w Nor-

wegii czy Szwecji, ale na podstawie 
danych z Islandzkiego Biura Sta-
tystycznego zauważa się tendencję 
rosnącą.  1 stycznia br. Polaków w 
Islandii było 10 933 – to 35,5 pro-
cent wszystkich obcokrajowców w 
tym kraju. Za nami są Litwini, a na 
trzecim miejscu Filipińczycy.

Większość imigrantów mieszka 
w okręgu metropolitarnym (Reykja-
vík i okolice), ale sporo osób można 
znaleźć także w innych częściach 
Islandii. Na przykład na Fiordach 
Zachodnich  imigranci stanowią 
ponad 13  proc. ogółu ludności. Na 
kolejnym miejscu znajduje się okręg 
Suðurnes, gdzie mieszka niewiele 
mniej obcokrajowców. Najmniej jest 
ich na północy Islandii.

W porównaniu z rokiem ubie-
głym, odsetek imigrantów wzrósł z 
8,4 do 8,9 proc. (w roku 2012 było to 
8,0 proc.). Jak wynika z badań prze-
prowadzonych w ubiegłym roku, ob-
cokrajowcy w Islandii czują się jed-
nak dyskryminowani i coraz częściej 
padają ofi arą narodowościowych 
uprzedzeń.  Londynek.net/Anglia

Zbudują Dom Polski we Lwowie

Większość imigrantów mieszka w okręgu metropolitarnym. Chodzi o stolicę Rey-
kjavík i okolice.

Tak za dwa, trzy lata ma wyglądać Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski we Lwowie.

Legendarny bohater wojenny, żywa „maskotka” żołnierzy Armii Andersa noszą-
ca ładunki wybuchowe, czyli niedźwiedź Wojtek, doczekał się kolejnego pomni-
ka na terenie Wielkiej Brytanii. Tym razem jego pamięć uczczono w Edynburgu, 
gdzie do końca swoich dni mieszkał w zoo. Pomnik został wykonany z brązu i stoi 
na granitowej płycie przywiezionej z Polski.  Londynek.net/Anglia

Ewakuacja naszych rodaków

Polacy największą mniejszością 
etniczną w Islandii

Pomnik niedźwiedzia Wojtka
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TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Kino 10.15 Pierwsza republika 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 
Amy (s.) 14.45 Napisała: Morderstwo 
(s.) 15.35 Morderstwa na północy (s.) 
16.25 Chomik 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.05 
Szpital na peryferiach - nowe losy 
(s.) 21.05 Gejzer 21.35 Pr. dyskusyjny 
22.35 Schimanski (s.) 0.05 Kryminali-
sta (s.) 1.05 AZ-kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 1989 - 
z pamiętnika Ivany A. 10.30 Z kucha-
rzem dookoła świata 11.20 Historie 
domów 11.40 Jak się żyje sokolnikom 
11.55 Wielka Wojna Ojczyźniana 
12.45 Ostatni dzień I wojny światowej 
13.35 Nauka na własnej skórze 14.25 
Chcesz je? 14.30 Specjalny zbiorni-
kowiec 15.25 Dzień D - IKEM 15.45 
Od wiśni do wiśni 16.45 Downton 
Abbey (s.) 17.35 Ze smakoszem w po-
dróży 18.15 Znak specjalny: Tęsknota 
18.45 Wieczorynka 18.55 Tajemni-
cze życie skał 19.20 Zaginione adre-
sy 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Czeski journal 21.00 Podróżo-
mania 21.30 Półmrok 21.55 Niebiań-
scy jeźdźcy (fi lm) 23.30 Lol :-) 23.55 
Przez ucho igielne 0.20 Folklorika.

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 MasterChef Czechy 11.30 
Pan Złota Rączka (s.) 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Tescoma 
ze smakiem 12.40 Detektyw Monk 
(s.) 13.40 Dowody zbrodni (s.) 14.40 
Agenci NCIS (s.) 15.40 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Bach! 22.15 Godziny 
szczytu II (fi lm) 23.55 Mentalista (s.).

PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Napisała: Morderstwo (s.) 10.25 
Miejsce zbrodni: Stuttgart (s.) 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Komisarz 
Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Stara 
miłość nie rdzewieje (fi lm) 17.30 Po-
południowe wiadomości 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top 
Star 20.15 Kto jest kim 21.30 Tak, tre-
nerze! 22.45 Tak, szefi e! 23.50 Show 
Leoša Mareša.

PIĄTEK 13 listopada

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Chłopaki w akcji 10.20 Chomik 
10.40 Zła krew (s.) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Star Dance 16.00 Podróżomania 
16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Bedeker 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.05 Doktor Mar-
tin (s.) 21.00 13. komnata V. Malego 
21.30 Wszystko-party 22.20 Pr. roz-
rywkowy 23.20 Zawodowcy (s.) 0.10 
Policja kryminalna Paryż (s.).

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
10.30 Podróżomania 11.05 Czeski 
journal 12.00 Starożytny Rzym 12.55 
Fascynujące zmiany przyrody 13.45 
Chcesz mnie? 14.15 Historie cieka-
wych przyrodników 14.35 Lotnicze 
katastrofy 15.30 Najważniejsze opera-
cje II wojny światowej 16.30 Nauka na 
własnej skórze 17.25 Jak zrobić serce 

18.15 Jedną nogą w absolucie 18.45 
Wieczorynka 18.55 Europa dziś 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Cu-
downa planeta 20.55 Ze smakoszem w 
podróży 21.40 Niemy świadek (fi lm) 
23.15 Most nad Sundem (s.) 1.15 Za-
kazane imperium (s.).

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.30 Pan Złota Rączka 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Tescoma ze smakiem 12.45 
Detektyw Monk (s.) 13.40 Dowody 
zbrodni (s.) 14.40 Agenci NCIS (s.) 
15.40 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości, sport, pogoda 17.25 Mentalista 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Podróż na Ta-
jemniczą Wyspę (fi lm) 22.05 Pogrom-
cy mafi i (fi lm) 0.10 Zamach (s.).

PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Napisała: Morderstwo (s.) 10.25 
Miejsce zbrodni: Bremen (s.) 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Komisarz 
Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Obie-
cana narzeczona (fi lm) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 Top Star 20.15 Dwa 
ognie (fi lm) 22.15 Wulkan (fi lm) 0.25 
Królestwo (fi lm).

SOBOTA 14 listopada

TVC 1
6.00 Zielnik 6.35 Bolkoviny 7.30 
13. komnata V. Malego 7.55 Łopa-
tologicznie 8.50 Naszyjnik (s.) 9.45 
Gejzer 10.15 Wszystko-party 11.10 
Ojciec Brown (s.) 12.00 Tydzień w re-
gionach 12.25 Hobby naszych czasów 
13.00 Wiadomości 13.05 Bajka 14.10 
O czarownicy z dużym nosem (bajka) 
15.10 Rzeka czaruje (fi lm) 16.40 Bo-
uše, Bendl, Cvach i reszta 17.35 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 18.25 Chłopaki 
w akcji 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 StarDance 21.35 
Czarny tulipan (fi lm) 23.25 Ameryka-
nin (fi lm) 1.10 Schimanski.

TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 
Mikołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 
Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.25 
Wędrówki w poszukiwaniu muzyki 
9.55 Folklorika 10.20 Bedeker 10.50 
Lotnicze katastrofy 11.40 Apokalipsa: 
II wojna światowa 12.35 Auto Moto 
Rewia 13.00 Jak się żyje z czeską rybą 
13.15 Babel 13.45 Raz, dwa, trzy fi lm 
15.35 Tajemnicze życie skał 16.00 Ka-
mera w podróży 16.55 Życie pod gór-
skim gigantem 17.50 Cudowna plane-
ta 18.45 Wieczorynka 18.50 Specjalny 
zbiornikowiec 19.50 Wiadomości w 
języku migowym 20.00 Ulica Born-
holmer (fi lm) 21.35 Tajemnice Los 
Angeles (fi lm) 23.50 Zbrodnia (s.) 
1.50 Więźniem na obczyźnie.

NOVA
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.25 
Spider-Man (s. anim.) 6.50 Król 
dżungli (s. anim.) 7.20 Powrót do 
przyszłości (s. anim.) 7.50 Tom i Jerry 
(s. anim.) 8.15 Jak wytresować smoki 
(s. anim.) 8.45 Pan Złota Rączka (s.) 
9.10 Comeback (s.) 9.40 Przyprawy 
10.35 Dzwoń do TV Nova 11.15 Su-
perStar 13.40 Zamieńmy się żonami 
15.05 Dziś 13, jutro 30 (fi lm) 17.05 
Poradnik domowy 18.15 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Uwolnienie (fi lm) 22.00 Nie-
zniszczalni III (fi lm) 0.20 Aligator III 
(fi lm).

PRIMA
6.35 Wiadomości 7.50 Ninjago (s. 
anim.) 8.20 Winx Club (s. anim.) 8.50 
Salon samochodowy 10.20 M.A.S.H. 
(s.) 10.55 Miłość jak w powieści (fi lm) 
12.55 Dwa ognie (fi lm) 15.05 Morder-

stwa w Midsomer (s.) 17.05 Gondíci, 
s.r.o. 18.10 Kucharka Karolina 18.55 
Wiadomości 20.15 Czechy i Słowacja 
mają talent 21.20 Uczeń czarnoksięż-
nika (fi lm) 23.45 Zamurowani (fi lm). 

NIEDZIELA 15 listopada

TVC 1
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Bolkoviny 7.10 Rzeka czaruje 8.50 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 10.55 Słynne zbójnickie historie 
(s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Tom w ko-
ziej skórze (bajka) 14.00 O leniwym 
Jasiu (bajka) 14.40 Jastrzębia wieża 
16.00 Było nas pięciu (s.) 17.05 Zła 
krew (s.) 18.25 Zielnik 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.05 
Żandarmskie humoreski (fi lm) 21.30 
168 godzin 22.05 Kobiety, które nie-
nawidzą mężczyzn (fi lm) 23.25 Nico-
las Le Floch (s.).

TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 Mi-
kołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Stu-
dio Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.35 Znak specjalny: Tęsk-
nota 10.00 Wielka Wojna Ojczyź-
niana 10.50 Nie poddawaj się 11.45 
Chcesz mnie? 12.15 Królestwo natury 
12.45 Kałuża 13.10 Słowo na niedzie-
lę 13.15 Magazyn chrześcijański 13.40 
Przez ucho igielne 14.10 Magazyn 
religijny 14.35 Podróż po Himalajach 
15.05 Zakouma, park słoni 15.55 Sta-
rożytny Rzym 16.50 Na pływalni z M. 
Hennessy 17.20 Ostatnia szansa dla 
tygrysa 18.15 Jedną nogą w absolucie 
18.45 Wieczorynka 19.00 Zaginione 
adresy 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w języku migo-
wym 20.00 Żegnaj przyjacielu (fi lm) 
21.55 Goście, goście II - korytarz cza-
su (fi lm) 23.50 Mój ojciec Gułag 0.50 
Wieczny smutek ludobójstwa.

NOVA
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Spider-Man (s. anim.) 6.45 Król 
dżungli (s. anim.) 7.15 Powrót do 
przyszłości (s. anim.) 7.45 Tom i Jerry 
(s. anim.) 8.10 Jak wytresować smoki 
(s. anim.) 8.40 Pan Złota Rączka (s.) 
9.10 O jednym takim, co uczył się bać 
(bajka) 10.25 Weekend 11.25 Ogól-
niak (s.) 12.50 Monte Carlo (fi lm) 
15.00 Piątka z plusem (fi lm) 16.35 
Karkonosz i narciarze (fi lm) 18.10 
Comeback (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 SuperStar 23.35 
Odłamki 0.10 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (fi lm). 

PRIMA
6.00 Wiadomości 7.10 Ninjago (s. 
anim.) 7.40 Winx Club (s. anim.) 
8.10 Tajemnice wojny 9.20 Prima 
Zoom Świat 9.55 Dwóch policjantów 
(s.) 11.00 Partia 11.45 Jak zbudować 
marzenie 12.40 Poradnik domowy 
13.50 Big Ben (s.) 15.55 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 18.00 Pr. kulinarny 
18.55 Wiadomości 20.15 Winiarze 
(fi lm) 21.40 Ferajna 22.30 Złoto dla 
naiwnych (fi lm) 1.10 Vegas (s.).

PONIEDZIAŁEK 16 listopada

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
10.25 Rycerz 10.45 Pr. rozrywkowy 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 
14.45 Napisała: Morderstwo (s.) 15.30 
Morderstwa na północy (s.) 16.20 
Wygrana 16.40 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.05 Miejsce 
zbrodni Pilzno (s.) 21.05 Każdy lubi 
Rudy’ego (s.) 21.35 Reporterzy TVC 
22.15 Kryminalista (s.) 23.15 Na tro-
pie 23.40 Zawodowcy (s.).

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Tajemnicze otchłanie 10.45 Ze 
smakoszem w podróży 11.30 Babel 
11.55 Magazyn religijny 12.25 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 12.50 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
13.05 Tito - ostatni świadkowie te-
stamentu 14.00 Przygody nauki i 
techniki 14.30 Nauka na własnej 
skórze 15.25 Ostatnia szansa dla 
tygrysa 16.20 Najważniejsze opera-
cje II wojny światowej 17.20 Życie 
pod górskim gigantem 18.15 Podróż 
po Himalajach 18.45 Wieczorynka 
18.55 Kosmos 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Apokalipsa: II wojna 
światowa 21.00 Duże budynki świa-
ta 21.45 Spartakus (fi lm) 23.30 Uli-
ca Bornholmer (fi lm) 1.00 Jak zrobić 
serce. 

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.30 Pan Złota Rączka (s.) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.35 Tescoma 
ze smakiem 12.45 Detektyw Monk 
(s.) 13.40 Dowody zbrodni (s.) 14.40 
Agenci NCIS (s.) 15.35 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogo-
da 17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 MasterChef Czechy 21.35 
Zamach (s.) 22.50 Prawo i porządek: 
Sekcja specjalna (s.) 23.45 Czarna li-
sta (s.) 0.35 Mentalista (s.).

PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Napisała: Morderstwo (s.) 10.20 
Miejsce zbrodni: Bremen (s.) 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Komisarz 
Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.30 Karu-
zela życia (fi lm) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Przystań (s.) 21.35 Top Star maga-
zyn 22.50 Gondíci s.r.o. 23.50 Show 
Leoša Mareša.

WTOREK 17 listopada 

TVC 1
6.00 Diabeł na ziemi 7.20 Bajka 8.35 
Błękitny ptak (bajka) 9.55 Gmatwani-
na (bajka) 11.05 O królewnie ze złotm 
łukiem (bajka) 12.10 O najmądrzejszej 
królewnie (bajka) 13.35 Eliksir i Hali-
bela (bajka) 14.35 Sen o pięknej pan-
nie (bajka) 15.55 O Janie i niesamo-
witym przyjacielu (bajka) 17.25 Złote 
węgorze (fi lm) 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Szpital 
na peryferiach - nowe losy (s.) 21.00 
Kolja (fi lm) 22.50 P.F. 77 (fi lm) 0.35 
Ojciec Brown (s.). 

TVC 2
6.00 Starożytny Rzym 6.50 Znak 
specjalny: Tęsknota 7.20 Auto Moto 
Rewia 7.50 Chcesz je? 7.55 Na ratu-
nek życiu 8.10 Ciekawostki ze świata 
8.30 Zaczarowane przedszkole 9.00 
Zakouma, park słoni 9.50 Z kucha-
rzem dookoła świata 10.45 Tajem-
nicze otchłanie 11.35 Bedeker 12.05 
Jedną nogą w absolucie 12.30 Nie-
znana wojna 13.30 Akcja specjalna 
Studenci 14.25 Witamy w KRLD 
15.20 Wtedy 17.05 Tonacja molowa 
Karla Kryla 17.45 Czskie głowy 2015 
18.45 Wieczorynka 18.55 Historie 
ciekawych przyrodników 19.20 Lol 
:-) 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Nagrody Pamięci Narodu 21.05 
Trupa należy usunąć 21.45 Ewange-
lium według Brabenca 23.15 Twier-
dza 0.25 Więźniem na obczyźnie.

NOVA
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15 
Scooby-Doo i straszny strach (fi lm 
anim.) 6.45 Scooby-Doo: Trema (fi lm 
anim.) 8.15 Zapomniana wyspa (fi lm) 

10.05 Królowa jeziora (bajka) 12.05 
Legendy sowiego królestwa: Straż-
nicy Ga’Hoole (fi lm) 13.50 Zacza-
rowana (fi lm) 15.55 Obsługiwałem 
angielskiego króla (fi lm) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Weekend 22.40 Prawo 
i porządek: Sekcja specjalna (s.) 23.30 
Czarna lista (s.) 0.25 Agenci NCIS 
(s.).

PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.45 Jak obudzić Śpią-
cą Królewnę 9.40 Hania Humorek nie 
wyjeżdża na wakacje (fi lm) 11.35 Inie-
mamocni (fi lm anim.) 14.15 Pałko, 
wyjdź z worka (bajka) 15.40 Powrót 
muszkieterów (fi lm) 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Powroty do domu (s.) 21.35 Oczyma 
Josefa Klímy 22.20 Pr. kulinarny 23.40 
Show Leoša Mareša 0.40 Policja kry-
minalna Stuttgart (s.). 

ŚRODA 18 listopada

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.50 Reporterzy TVC 10.30 Każdy 
lubi Rudy’ego (s.) 11.00 Doktor Mar-
tin (s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 
Amy (s.) 14.45 Napisała: Morderstwo 
(s.) 15.35 Morderstwa na północy (s.) 
16.25 Pudełko 16.40 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.05 
Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 21.25 
Złota młodzież 22.15 Profi l zbrodni 
(s.) 23.10 Policja kryminalna Paryż (s.) 
0.00 Na tropie.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.55 Apokalipsa: II wojna światowa 
10.45 Nasza wieś 11.20 Wędrówki w 
poszukiwaniu muzyki 11.45 Folklori-
ka 12.15 Tajemnicze życie skał 12.40 
Królestwo natury 13.10 Europa dziś 
13.40 Czeskie korzenie w Wiedniu 
14.50 Jak zrobić serce 15.40 Na ratu-
nek życiu 16.00 Klucz 16.30 Czeski 
journal 17.20 Zakouma, park słoni 
18.15 Podróżomania 18.45 Wieczo-
rynka 19.00 Przygody nauki i techniki 
19.30 Historie domów 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Kamera w 
podróży 21.00 Podróż po wschodniej 
Anglii 21.30 Bedeker 21.55 Znak spe-
cjalny: Tęsknota 22.25 Mordercą z po-
wołania 23.50 Queer 0.15 Zakazane 
imperium (s.). 

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 10.40 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Tescoma ze smakiem 
12.40 Detektyw Monk (s.) 13.40 
Dowody zbrodni (s.) 14.40 Agenci 
NCIS (s.) 15.35 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 17.00 Popołudnio-
we wiadomości, sport, pogoda 17.25 
Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ma-
sterChef Czechy 21.35 Lekarze z Po-
czątków (s.) 23.00 Słaby punkt (fi lm) 
1.05 Mentalista (s.).

PRIMA
6.10 Friends (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Napisała: Morderstwo (s.) 10.25 
Miejsce zbrodni: Bremen (s.) 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Komisarz 
Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Dziki 
tymianek (fi lm) 17.30 Popołudnio-
we wiadomości 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Przystań (s.) 21.35 Show Jana Krau-
sa 22.35 Telebazar 23.50 Show Leoša 
Mareša 0.50 Hawaii 5-0 (s.).
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„Cieszyn i Broumow – miasta na gra-
nicy” – taki tytuł nosi kolejny Cze-
sko-Polski Salon Dyskusyjny, który w 
najbliższy piątek, 13 listopada o godz. 
18.00, rozpocznie się w Czytelni i 
Kawiarni AVION w Czeskim Cie-
szynie. Bohaterami spotkania będą 
poetka i pisarka Renata Putzlacher 
– współautorka spektaklu muzycz-
nego „HRA-NIC-e” o klasztorze w 
Broumowie, o. Prokop Siostrzonek 
– przeor klasztoru benedyktynów w 

Pradze-Brzewnowie, który zarządza 
broumowskim klasztorem, i Jan Škol-
ník – przedsiębiorca roku 2013 i za-
łożyciel Centrum Edukacji i Kultury 
Klasztor Broumow. Spotkanie, któ-
re organizują Biblioteka Miejska w 
Czeskim Cieszynie i Zamek Cieszyn, 
odbywa się w ramach cyklu „Bez ste-
reotypów. Polacy i Czesi o sobie na-
wzajem” pod patronatem Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie oraz 
burmistrzów obu Cieszynów.  (kor)

W najbliższy piątek w sali konfe-
rencyjnej Książnicy Cieszyńskiej w 
Cieszynie odbędzie się spotkanie z 
Karolem i Józefem Mrózkami, auto-
rami tomu wspomnień pt. „W cieniu 
Żywocic”. Książka, wydana w 2015 r. 
przez Kongres Polaków i Koło Pol-
skich Kombatantów w RC, przynio-
sła autorom nominację w tegorocz-
nej edycji konkursu „Tacy Jesteśmy”. 

Przypomnijmy, że książka zawiera 

obszerne fragmenty z pamiętników 
Anny Mrózek i Leonarda Wałosz-
ka, wspomnienia Józefa Mrózka z 
czasów dzieciństwa spędzonych w 
obozach koncentracyjnych oraz wy-
darzenia związane z przeżyciami 
wojennymi opisane przez Karola 
Mrózka. Dodajmy, że spotkanie, któ-
re poprowadzi Bronisław Firla, roz-
pocznie się o godz. 17.00.  
 (kor)

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – MOSTY k. 
JABŁONKOWA: Noemova Archa 
(12, godz. 10.00);
KARWINA: Arka Noego (13, 
godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Hotel 
Transylwania 2 (12, 13, godz. 15.30); 
Doktor Proktors (12, 13, godz. 17.30); 
Ojcowie i córki (12, 13, godz. 20.00); 
Gęsia skórka (13, godz. 19.00); 
KARWINA – Ex: Straight Outta 
Compton (12, godz. 18.30); Minion-

ki (13, godz. 13.30); Ojcowie i córki 
(13, godz. 17.30); Makbet (13, godz. 
19.00); Spectre (13, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Gęsia skór-
ka (12, 13, godz. 17.30); Spectre (12, 
13, godz. 20.00); CZ. CIESZYN 
– Central: Steve jobs (12, 13, godz. 
17.45); Sicario (12, 13, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Spectre (12, godz. 
14.15, 17.00; 13, godz. 19.45); Ho-
tel Transylwania 2 (13, godz. 14.15, 
16.00); Chemia (13, godz. 17.45).

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 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CIERLICKO, KOŚCIELEC, 
STANISŁOWICE, GRO-
DZISZCZ – W sobotę 14. 11. o 
godz. 17.00 w Domu Kultury w 
Cierlicku przedstawiony zostanie 
fi lm „Miasto 44” w wersji polskiej 
w ramach Cierlickiego Festiwalu 
Filmowego. Po fi lmie spotkanie to-
warzyskie pt. „To dobre z Polski”. 
Zaprasza wszystkich w imieniu 
zarządów MK PZKO Tadek Smu-
gała.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza 
swych członków i sympatyków na 
„Tłoczyni kapusty” w sobotę 14. 11. 
o godz. 19.00 do Domu PZKO. W 
programie wystąpią: zespół folklo-
rystyczny „Bystrzyca” oraz okazyjny 
kabaret „My”. Do tańca gra Marian 
Waszut. Wstęp 200 kc.
JABŁONKÓW – Zarząd MK 
PZKO zaprasza w niedzielę 15. 11. 
o godz. 16.00 do Domu PZKO na 
przedstawienie teatralne pt. „Wach-
torze, czyli dobrze jest na świecie” 
w wykonaniu Zespołu Teatralnego 
MK PZKO w Milikowie-Centrum.
JASIENIE – MK PZKO zaprasza 
na tradycyjny Wieczór Teatralny 
w sobotę 14. 11. o godz. 16.00 do 
Domu Kultury. Wystąpią dzieci i 
młodzież oraz amatorski zespół te-
atralny. Po przedstawieniu pogawęd-
ka przy herbatce i muzyce.
KOŃSKA-PODLESIE – MK 
PZKO zaprasza na prelekcję pt. 
„Maroko”, która odbędzie się we 
wtorek 17. 11. o godz. 16.00 w sali 
PZKO.
OLBRACHCICE – MK PZKO 
zaprasza sympatyków dalekich po-
dróży w czwartek 19. 11. o godz. 
18.00 na Klub Propozycji do Domu 
PZKO. W programie „Expedice 
Winter – Bajkal 2015”, prelegentami 
będą Daniel Kolek i Jan Haráč. Od 
godz. 17.00 mała wystawa i sprzedaż 
książek, szczególnie dziecięcych i 
młodzieżowych.
PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – Za-
prasza na nadzwyczajne zebranie 
członkowskie połączone z zakończe-
niem sezonu sobotnich wycieczek, 
które odbędzie się w sobotę 14. 11. 
o godz. 14.30 w sali Domu PZKO 
w Wędryni („Czytelnia”). Więcej 
informacji na stronie internetowej 
www.ptts-beskidslaski.cz lub po nr. 
tel. 721 413 926.

OFERTY
PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkulacja 
ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 679 
452, www.bleskosvody. com.  GL-714

DREWNO KOMINKOWE, 
OPAŁOWE TWARDE, łupane, 
układane, większa lub mniejsza ilość, 
transport zapewniony. Cena od 1050 
kc/metr sześcienny. Nr kontakto-
wy: +420 732 685 990.  GL-685

ŻALUZJE Z MONTAŻEM i ich 
remonty, tel. 604 192 092, 558 742 
676.  GL-673

KONCERTY
KARWINA-N. MIASTO – Kon-
cert „Małej Czarnej Muzyki” z oka-
zji jubileuszu życiowego kompozy-
tora Josefa Vejvody odbędzie się 14. 
11. o godz. 16.00 w Miejskim Domu 
Kultury. Bilet wstępu 70 kc.

INFORMATOR

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan:

Błogosławiony człowiek,

który u niego szuka schronienia! Psalm 34/9

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że zmarł po dłuższej 
chorobie w wieku 75 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, 
Teść, Dziadek, Brat, Wujek, Szwagier

śp. WŁADYSŁAW BOJKO
zamieszkały w Bystrzycy pod nr. 1049. 

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 13. 11. 2015 o 
godz. 14.00 w ewangelickim kościele w Bystrzycy. Cała zasmucona ro-
dzina.  GL-745

Tułaczka moja już dobiegła kresu,

dla moich oczu słońce ziemi zgasło.

W Tobie, mój Boże, znajdę pokój wieczny,

Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem.
     s. M. Imelda

Z bólem w sercach zawiadamiamy, że dnia 7 listopada 
2015 zmarła po długiej chorobie przeżywszy lat 87 nasza 
Kochana Matka, Teściowa, Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. EMILIA SZYJOWA
z domu Czechowicz, z Karwiny.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek dnia 13 listopada 2015 o 
godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-
Frysztacie, po których nastąpi odprowadzenie Zmarłej na cmentarz w 
Karwinie-Mizerowie. Pogrążona w smutku Rodzina.  RK-152

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych i znajomych, że dnia 10. 11. 2015  na zawsze 
opuściła nas w wieku 90 lat nasza Ukochana Siostra, 
Szwagierka, Ciocia 

śp. MARIA WIERZCHOWSKA
z Olbrachcic.

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 14. 11. 
2015 o godz. 13.00 z kościoła rzymskokatolickiego w 
Olbrachcicach. W smutku pogrążona rodzina.  GL-744

Dziś, 12 listopada, obchodzi piękny jubileusz życiowy – 
70. urodziny nasza Kochana Żona, Mamusia i Babcia

pani ELŻBIETA GODZIK

z Karwiny. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia zdro-
wia, szczęścia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego 
składają mąż Władek, córka Marcela oraz  synowie Ro-
man i Marek z rodzinami.  RK-153

Dziś, 12. 11. 2015, obchodziłby 100 lat nasz Kochany Oj-
ciec i Dziadek

śp. ANDRZEJ KUBISZ
były redaktor „Głosu Ludu”,

zaś dnia 10. 10. upłynęło 17 lat od Jego śmierci. O chwilę 
wspomnień proszą córki z rodzinami.  GL-731

Dnia 12. 11. 2015 obchodziłaby 100 lat nasza Kochana

śp. ANNA PULCER

z Olbrachcic. O chwilę wspomnień prosi syn Alfred.  GL-738

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Ponownie o stereotypach

Spotkanie z Mrózkami
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CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz

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, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-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 moúna uzgodni 

(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 poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.

KALKULATOR WALUTOWY
Kursy walut w kantorach z dnia 11. 11. 2015

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,154 0,159  0,155  0,160

EUR  4,210  4,260  4,190 4,290

USD  3,900  3,980  3,910 4,010

 Czeski Cieszyn, dworzec      Trzyniec Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,300    6,450   6,365     6,450

EUR  26,800 27,300 26,870   27,270

USD  24,600 25,200 24,923   25,301 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 11. 11. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,19 zł

ON  4,17 zł

LPG 1,86 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,41 zł

ON  4,37 zł

LPG 2,09 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,41 zł

ON  4,37 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,39 zł  

ON  4,35 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  29,90 kc  

ON  29,50 kc  (wik)

Firma

KOŁORZ s.r.o.
Oferuje:
Usługi w zakresie kupna 

i sprzedaży nieruchomości

Wypracowanie wyceny 
nieruchomości w sprawach 
spadkowych

Tel.: 736 480 554
e-mail:kolorz@seznam.cz
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HOKEJ NA LODZIE – TIPS-
PORT EKSTRALIGA: HC Wit-
kowice – HC Stalownicy Trzyniec 
(jutro, 16.30).  (jb)

ZIÓŁKOWSKI: PROBLEM 
JEST ZNACZNIE WIĘKSZY. 
Szymon Ziółkowski, mistrz olimpij-
ski i świata w rzucie młotem, sko-
mentował aferę dopingową z udzia-
łem rosyjskich lekkoatletów, która 
wstrząsnęła w tych dniach opinią pu-
bliczną. – Moim zdaniem doping 
na taką skalę nie dotyczy wyłącznie 
rosyjskich sportowców. Pod lupę na-
leżałoby wziąć wszystkie kraje byłego 
ZSRR, a także Chiny czy Kenię. Pro-
blem jest znacznie większy, niż w tej 
chwili może nam się wydawać – po-
wiedział Ziółkowski na łamach PAP.  

* * *

BONIEK: NAWAŁKA PODEJ-
MIE TRAFNE DECYZJE. Zbi-
gniew Boniek, prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, w rozmowie z 
dziennikarzem „Eurosport. Onet.pl” 
odniósł się do listy nominowanych 
piłkarzy na najbliższe dwa mecze 
towarzyskie reprezentacji z Islandią 
(jutro) i Czechami (17. 11.). – Media 
mogą sobie spekulować. Historię fut-
bolu tworzą trener i zawodnicy, a nie 
dziennikarze. Jedni mają więcej racji, 
inni mniej, ale żadne medialne spe-
kulacje nie są dla nas groźne. Repre-
zentacja narodowa to nie jest drużyna 
klubowa. Tu nie działa to tak, że grają 
ci, którzy prezentowali się najlepiej w 
ostatniej kolejce i na kilku ostatnich 
treningach. Jeśli chodzi o decyzje 
personalne, mam do trenera Nawałki 
i całego sztabu szkoleniowego duże 
zaufanie. Wiem, że selekcjoner po-
dejmie trafne decyzje.  (Opr. jb)

NASZA OFERTA

W SKRÓCIE

SK Bystrzyca i Banik Ol-
brachcice – oto dwójka najlep-
szych naszych zespołów w roz-
grywkach IA klasy – grupy B. 
Drużyny jednak w odmienny 
sposób dobrnęły do górnych 
pięter tabeli. I w odmiennych 
nastrojach szykują się do zi-
mowego snu. 
Bystrzyczanie zaliczyli fantastyczny 
start do sezonu, ale w końcówce je-
siennej rundy złapali zadyszkę, tym-
czasem Banik na zwycięskiej fali do-
cumował do brzegu. Bystrzyca długo 
przewodziła szóstoligowej stawce, w 
tabeli przezimuje jednak na trzeciej 
pozycji ze stratą trzech punktów 
do prowadzącego Starego Miasta. 
Olbrachcice na półmetku sezonu 
zajmują czwarte miejsce, tracąc do 
lidera pięć punktów. Właśnie der-
by Olbrachcic z Bystrzycą, wygrane 
przez Banik 5:3, jeszcze mocniej 
zdramatyzowały sytuację na czele 
tabeli. Pretendentów do walki o wio-
senny awans jest kilku – oprócz Sta-
rego Miasta i wicelidera Czeladnej 
są to Bystrzyca, Olbrachcice, a także 
przyczajone na piątym miejscu Da-
tynie Dolne (patrz tabela poniżej). 

Babie lato pozwoliło szóstoli-
gowcom rozegrać ostatnią w jesien-
nym sezonie kolejkę w luksusowych 

wręcz warunkach. Banik, który dys-
ponuje również boiskiem ze sztuczną 
trawiastą nawierzchnią, podejmował 
Bystrzycę na swoim naturalnym, 
pełnowymiarowym boisku. – W tych 
derbach udowodniliśmy naszym fa-
nom, że ostatnie wyniki Banika nie 
były dziełem przypadku – stwierdził 
szkoleniowiec Olbrachcic, Dušan 
Kohut. Zaolziański szlagier prze-
rodził się w zwariowaną wymianę 

pocisków, ze szczęśliwym koń-
cem dla Banika. Goście prowadzili 
wprawdzie 3:1, ale w Olbrachcicach 
działy się w ostatni weekend rzeczy 
niesamowite. Hat trick Izaiáša, dwie 
bramki Lukana, a także świetna dys-
pozycja doświadczonego bramkarza 
Smětáka były kluczem do zwycię-
stwa z Bystrzycą. Każdy trener, w 
szczególności w niższych klasach 
piłkarskich, musi być też choć odro-

binę psychologiem. Doświadczony 
Dušan Kohut, który nie zasypia na 
ławce nawet podczas sparingów, do-
skonale zdaje sobie z tego sprawę. 
Kiedy jego zespół schodził do szatni 
z jednobramkową stratą, wiedział, że 
piętnastu minut przerwy nie może 
zaprzepaścić. – W szatni powie-
działem piłkarzom, że rywal jest do 
ogrania. Niech pokażą, na co ich stać 
– zdradził Kohut. I nie musiał nawet 

w tym celu rozbijać kosza na śmieci, 
tak jak legendarny trener Sparty Pra-
ga Jarosav Hřebík.     

Tymczasem pod Czantorią nie tak 
wyobrażali sobie końcówkę jesien-
nej rundy. Po świetnym starcie do 
sezonu podopieczni Radka Šuláka 
kończą w trochę minorowych na-
strojach. W derbach bystrzyczanie 
nie ustrzegli się błędów indywidu-
alnych. Dwukrotnie czmychnął im 
Izaiáš, podobnie jak pilnowany, ale 
kiepsko Lukan. Obaj piłkarze w do-
datku dwukrotnie trafi li w słupek, a 
więc wynik 5:3 to dla przyjezdnych, 
w barwach których bramki zdobyli 
Monczka (2) i Čmiel, rezultat z ka-
tegorii miłosiernych. – Zafundowa-
liśmy sobie drzemkę w drugiej po-
łowie. Naszą zmorą były tym razem 
stałe fragmenty gry w wykonaniu 
Banika – skomentował spotkanie 
trener Bystrzycy, Radek Šulák. Jego 
drużyna zasmakowała pierwszej po-
rażki w sezonie dopiero w 9. kolejce, 
przegrywając z kretesem na boisku 
Starego Miasta (0:5). Od tego mo-
mentu bystrzyczanie zdołali wygrać 
już tylko z ekipami z dolnych rejo-
nów tabeli – słabiutką Lutynią Dol-
ną i równie przeciętną Hrabową. 

Miłośnicy regionalnej piłki docze-
kają się swojej porcji wrażeń jeszcze 
w najbliższy weekend. W Mistrzo-
stwach Województwa (5. liga) ro-
zegrane zostaną awansem mecze 1. 
wiosennej kolejki. 

JANUSZ BITTMAR

IA KLASA – gr. B
  1. Stare Miasto 13 28 27:10
  2. Czeladna 13 28 31:14
  3. Bystrzyca 13 25 19:18
  4. Olbrachcice 13 23 33:23
  5. Datynie Dolne 13 22 29:19
  6. Petřvald 13 21 29:20
  7. Bruszperk 13 21 24:17
  8. Dobratice 13 18 26:28
  9. Veřovice 13 17 22:19
10. Wracimów 13 16 22:28
11. Stonawa 13 14 20:32
12. Lutynia Dolna 13 10 13:33
13. Hrabowa 13 10 13:35
14. Sedliszcze 13 9 18:30

IB KLASA – gr. C
  1. Dobra 13 33 42:16
  2. Piotrowice B 13 30 38:10

  3. Jabłonków 13 24 36:26
  4. Inter Piotrowice 13 24 25:18
  5. Luczina 13 20 24:23
  6. Śmiłowice 13 20 20:20
  7. Raszkowice 13 20 15:26
  8. Sucha G. 13 17 31:25
  9. Gnojnik 13 17 22:29
10. Toszonowice 13 16 34:37
11. Sn Orłowa 13 15 21:30
12. Nydek 13 12 25:31
13. ČSAD Hawierzów 13 8 18:37
14. Żuków G. 13 5 19:42

MP KARWIŃSKIEGO
  1. TJ Pietwałd 15 35 59:20
  2. Dąbrowa 15 31 62:24
  3. Wierzniowice 15 31 54:24
  4. Bogumin B 15 27 49:26
  5. Zabłocie 15 27 42:20

  6. Sj Rychwałd 15 27 37:23
  7. Łąki 15 26 43:18
  8. B. Rychwałd 15 25 35:43
  9. F. Orłowa 15 23 35:30
10. Sn Hawierzów 15 20 40:40
11. G. Błędowice 15 19 47:31
12. Cierlicko 15 17 26:34
13. Vik. Bogumin 15 17 24:36
14. Olbrachcice B 15 14 24:40
15. Sj Pietwałd 15 4 14:59
16. Sporting Orłowa 15 0 7:130

MP FRYDEK-MISTEK
  1. Ostrawica 13 33 51:21
  2. Mosty 13 27 27:14
  3. Metylowice 13 24 38:22
  4. Baszka 13 24 32:23
  5. Liskowiec 13 22 49:42
  6. Piosek 13 21 34:36

  7. Oldrzychowice 13 18 24:29
  8. Noszowice 13 15 27:30
  9. Nawsie 13 15 39:46
10. Chlebowice 13 15 21:36
11. Gródek 13 14 24:31
12. Bukowiec 13 13 23:32
13. Janowice 13 13 26:38
14. Palkowice 13 7 15:30

RP FRYDEK-MISTEK
1. Wojkowice 9 24 22:7
2. Niebory 10 19 22:13
3. Milików 10 18 25:13
4. Prżno 10 11 15:18
5. Wędrynia B 9 10 9:11
6. Paskow 9 7 12:24
7. Luczina B 8 4 13:24
8. Kuńczyce 9 4 11:30

(Opr. jb)

Po piętnastu latach przerwy do 
Ostrawy wróci piłkarska reprezenta-
cja RC, która jutro o godz. 20.30 na 
stadionie w Witkowicach w towa-
rzyskim spotkaniu zmierzy się z Ser-
bią. Towarzyskie spotkanie zaliczą 
w piątek również Polacy, którzy na 
Stadionie Narodowym w Warszawie 
podejmują Islandię (20.45). Między-
narodowe mecze zagoszczą też na 
innych stadionach Europy, rozpo-
czyna się bowiem walka w barażach 
o przepustkę do przyszłorocznych 
mistrzostw Europy we Francji. 

Polscy i czescy piłkarze bilety do 

Euro mają już w kieszeni i w najbliż-
szy wtorek sprawdzą listopadową for-
mę w bezpośredniej konfrontacji we 
Wrocławiu. Zapowiadający się arcy-
ciekawie mecz Polska – Czechy roz-
poczyna się we wtorek o godz. 20.45. 
Podopieczni Pavla Vrby znają Wro-
cław na wylot, zaliczyli tam bowiem 
fazę grupową ostatnich mistrzostw 
Europy. Podopieczni Adama Nawał-
ki do meczów z Islandią i Czechami 
przystępują w możliwie najsilniej-
szym składzie. – Dla nas liczą się rów-
nież sparingi. Zresztą ze współcze-
snego futbolu zniknęły już mecze o 

pietruszkę. Obecnie każdy pojedynek 
jest ważny – stwierdził gwiazdor pol-
skiej drużyny, Robert Lewandowski. 

Selekcjoner reprezentacji RC, 
Pavel Vrba, miał trochę więcej kło-
potów z ustaleniem kadry piłkarzy, 
którzy zagrają w ostatnich tegorocz-
nych sprawdzianach. Z przyczyn 
zdrowotnych w czeskim zespole za-
braknie jutro Davida Limberskiego, 
Th eodora Gebre Selassiego i Matěja 
Vydry. Debiutu w kadrze zakosztuje 
m.in. liberecki obrońca Lukáš Bar-
tošák. W osłabionym składzie Cze-
si przystąpią również do wtorkowej 

konfrontacji z Polską na stadionie we 
Wrocławiu. 

Bilety na jutrzejszy sprawdzian 
z Serbią na Stadionie Miejskim w 
Ostrawie-Witkowicach są jeszcze w 
sprzedaży. Tańszy wariant kosztuje 
100 koron, droższy – na główną try-
bunę – 200 koron. Serbowie, którzy 
nie zdołali awansować do mistrzostw 
Europy 2016, pojawią się w Ostrawie 
z największymi gwiazdami – Mati-
cem (Chelsea), Kolarowem (Man-
chester City), Ljajicem (Inter Me-
diolan) czy Mitrovicem (Newcastle). 
 (jb)

PIŁKARZE BYSTRZYCY I OLBRACHCIC Z SZANSĄ NA GRĘ O AWANS, CZYLI:

Przyczajony tygrys, ukryty smok

Tabele piłkarskie na półmetku sezonu

Międzynarodowo w Ostrawie, 
Warszawie i Wrocławiu

Końcówka jesiennego sezonu udała się piłkarzom Olbrachcic (białe koszulki) niebywale, w odróżnieniu od Bystrzycy.
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