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Na podbój Eurowizji
WYDARZENIE: W kwietniu w izraelskim Tel Awiwie odbędzie się finał Eurowizji 2019. W imprezie, której
pierwsza edycja odbyła się w 1959 roku, biorą udział przedstawiciele publicznych stacji telewizyjnych zrzeszonych
w Europejskiej Unii Nadawców. W czeskich eliminacjach wystartuje ośmiu artystów, włącznie z pochodzącym
z Trzyńca Albertem Černym i jego projektem Lake Malawi.
Janusz Bittmar

A

lbert Černý, który z gitarą
w ręku nucił sobie przeboje Oasis jeszcze w czasach
nauki w Polskiej Szkole Podstawowej w Trzyńcu VI, a następnie zawojował czeski rynek muzyczny z
rockową formacją Charlie Straight,
decyzję o starcie w eliminacjach
krajowych podjął w… samochodzie. – Nie mogłem się uwolnić od
naszego nowego singla „Friend Of
A Friend”, wspólnego dzieła grupy Lake Malawi. W samochodzie
ustawiłem głośniki „na maksa” i
pomyślałem, że fajnie byłoby zagrać ten utwór również dla 200 milionów widzów śledzących Eurowizję – powiedział „Głosowi” Černý.
– Obiecuję, że jeśli uda nam się z
Lake Malawi awansować do finału
w Tel Awiwie, to zagramy na scenie
bez typowych dla Eurowizji udziwnień. Na pewno nie będę biegał po
scenie w damskich kalesonach –
dodał z uśmiechem.
Głosowanie za pośrednictwem
oficjalnej, darmowej aplikacji Eurovision Song Contest (do pobrania
ze sklepów Google Play i App Store)
potrwa w ramach czeskiej rundy
eliminacji do 21 stycznia. Grupa Lake Malawi jest najbardziej
znaną marką spośród wszystkich
startujących w eliminacjach. – Jesteśmy na etapie rozmów z polskimi promotorami. Chciałbym
z grupą zawojować również polski rynek muzyczny. Może nawet

symbolicznie najbliższy koncert
damy w lutym w praskim klubie
„Warszawa” – zdradza plany na
najbliższą przyszłość Černý, który
prywatnie lubi słuchać radiowej
„Trójki”, a ostatnio zakochał się
do bólu w utworze „Mieć czy być”
zespołu Myslovitz. Co ciekawe, po
raz pierwszy w historii na wynik
czeskich eliminacji będą miały
wpływ również głosy napływające z zagranicy. – Liczę oczywiście

najmocniej na wsparcie fanów z
Trzyńca i całego Zaolzia. W Trzyńcu mamy wielu serdecznych przyjaciół, z moją byłą grupą Charlie
Straight nagrywaliśmy tu m.in.
teledysk do utworu „Coco”.
Vojtěch Dohnal, menedżer grupy
Lake Malawi, podkreślił w rozmowie z „Głosem”, że na wynik eliminacji złożą się w połowie głosy
oddane w internetowej aplikacji, a
w połowie głosy jury. – Lista osób,
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miliony złotych zebrano w
trakcie niedzielnego 27. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Nie jest to jednak ostateczny wynik, kwota ta będzie
rosła, ponieważ trwają aukcje na
rzecz WOŚP i wpływają pieniądze
na rachunek Orkiestry. Fundusze
zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu diagnostycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Więcej na str. 5

(dc)

Zmarł prezydent Gdańska

• Obiecuję, że jeśli uda nam się z Lake Malawi awansować do finału w Tel Awiwie, to zagramy na scenie bez typowych dla Eurowizji udziwnień – mówi Albert Černý (w środku), lider grupy. Fot. mat. prasowe grupy

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, zaatakowany w niedzielę nożem
przez 27-letniego napastnika podczas
27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wczoraj po godz.
14.00 zmarł w szpitalu. O jego śmierci
poinformował Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Adamowicz był prezydentem Gdańska
od 1998 roku. Długoletni polityk Platformy Obywatelskiej zmarł w wieku
53 lat. Osierocił dwie córki.

Ósemka odważnych
Lake Malawi, Jakub Ondra,
Tomáš Boček, Barbora Mochowa,
Hana Barbara, Andrea Holá,
Pam Rabbit, Jara Vymer

które zasiądą w jury, owiana jest
tajemnicą. Jeśli jednak ostateczny
wynik będzie remisowy, to przesądzą głosy nadesłane za pośrednictwem smartfonowej aplikacji.
Kreatywny producent czeskich
eliminacji, Jan Potměšil, z zadowoleniem skwitował duże zainteresowanie udziałem w Eurowizji
ze strony młodej generacji muzyków. – Rok temu świętowaliśmy
sukces Mikolasa Josefa, który w

finale w Lizbonie uplasował się na
szóstym miejscu. Mikolas pokazał,
że czeski pop może się spodobać
również zagranicznym odbiorcom
– przyznał. 


Do ataku na Adamowicza doszło w
niedzielę w Gdańsku ok. godz. 20.00.
Tuż przed wypuszczeniem „światełka
do nieba” na scenę WOŚP wszedł
młody mężczyzna i kilkakrotnie dźgnął
nożem prezydenta. Nim napastnik
został obezwładniony, zdążył powiedzieć do mikrofonu, że „niewinnie
siedział w więzieniu i był torturowany
przez Platformę Obywatelską”.
Adamowicz został w bardzo ciężkim
stanie przewieziony do szpitala. Pięć
godzin trwała jego operacja. Miał
poważne rany serca, przepony i

narządów wewnątrz jamy brzusznej.
Zatrzymany nożownik jest mieszkańcem Gdańska. W poniedziałek
został przewieziony do prokuratury
na przesłuchanie. „Zatrzymany w
sprawie ataku na Prezydenta Miasta
to 27-letni mężczyzna, wcześniej
notowany za naruszanie nietykalności cielesnej policjanta oraz rozbój na
terenie banku” – napisała na Twitterze Polska Policja. Po wiadomości
o śmierci Adamowicza Jerzy Owsiak
zrezygnował z funkcji szefa Fundacji
WOŚP. . 
(dc)
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O

dkąd świat światem, zawsze byli oszuści oraz ci, których udało im
się oszukać. Ci pierwsi musieli wykazać pewną aktywność, żeby
nabrać tych drugich. Tym drugim zaś, by dać się wyprowadzić w pole,
wystarczała zwykle chwila nieuwagi lub obiektywna niemożność „patrzenia oszustowi na ręce”.
Ostatnio, kiedy przyglądam się temu, co dzieje się wokół, wydaje
mi się, że zaczyna zacierać się granica między aktywną rolą oszusta
i bierną rolą jego ofiary. Naciągacz, owszem, nadal musi się nieźle
nagłowić, żeby dobrze obmyślić swój niecny plan. Potem już jednak,
kiedy ofiara połknie haczyk, wszelką aktywność może przerzucić na
jej stronę. Osoba oszukiwana sama dokończy dzieła zniszczenia.
Tak stało się niedawno w przypadku trzech kobiet z regionu hradeckiego, które aktywnie pozwoliły oszustom (oszustowi) na kompletne
wyczyszczenie swoich kont. Celowo napisałam aktywnie, bo naciągaczami byli rzekomi cudzoziemscy żołnierze i walczący z piratami
marynarz, poznani przez owe kobiety za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wszystkie trzy uwierzyły w ich istnienie oraz w bajki.
Tymczasem chodziło wyłącznie o wyłudzenie pieniędzy. Wszystkie
trzy wysyłały więc okrągłe sumy na pokrycie kolejnych fikcyjnych zezwoleń i równie fikcyjnych opłat, by w końcu stwierdzić, że wszelkie
oszczędności teraźniejsze i przyszłe wyrzuciły w błoto. W sumie chodziło bowiem o, bagatela, 1,4 mln koron.
Według policji, oszustowi (oszustom) grozi kara kilkuletniego więzienia. Ja ukarałabym jednak również te trzy kobiety. Za aktywny
współudział w przestępstwie dokonanym na sobie samych.
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Imieniny obchodzą:
Arnold, Paweł
Wschód słońca: 7.38
Zachód słońca: 16.11
Do końca roku: 350 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wikipedii
Dzień Interlingwy
Przysłowia:
„Ciepła izba marzeń
szczytem i tak jakoś mija
styczeń”
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Imieniny obchodzą:
Marceli, Włodzimierz
Wschód słońca: 7.37
Zachód słońca: 16.12
Do końca roku: 349 dni
(Nie)typowe święta:
Museum Selfie Day
Dzień Pikantnych Potraw
Przysłowia:
„Jaka pogoda w Świętego
Marcela, będzie pogodna
Wielka Niedziela”

Połowa budżetu na zaplecze
Łomna Górna weszła
w nowy rok z dużą
inwestycją. Jest nią
budowa zaplecza
sportowego tuż obok
gminnego boiska
piłkarskiego. Jej koszt
wynosi ponad 11 mln
koron. Dla wioski, która
liczy 368 mieszkańców,
to ogromna kwota.

B

udowę obiektu rozpoczęto
jeszcze w minionej kadencji.
Od czerwca do nadejścia zimy
wzniesiono mury, budynek przykryto
oraz zabezpieczono przed śniegiem i
mrozem. – Na wiosnę zrobimy dach, a
pod koniec lata lub na początku jesieni obiekt powinien być gotowy – przekonuje wójt Kamil Kawulok, który jesienią przejął stery gminne po Tomášu
Gruszce.
Na parterze nowego budynku dla
miejscowych sportowców i nie tylko będą się mieścić szatnie, toalety i

• Budynek zaplecza sportowego w
Łomnej Górnej czeka pod śniegiem na
dokończenie. Fot. BEATA SCHÖNWALD
prysznice. Na piętrze powstaną natomiast dwa mieszkania. Jedno dla zarządcy ośrodka, drugie dla pracownika,
który zatroszczy się o jego utrzymanie.
Budynek zaplecza nie jest jednak jedyną nowością, która pojawiła się tutaj
ostatnio. – W ub. roku przy boisku powstała już wiata. Razem z zapleczem
powinny tworzyć dobre warunki do
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• W dobie nowoczesnych smartfonów, które potrafią wszystko, no może
poza układaniem poprawnych relacji międzyludzkich, to zdjęcie wydaje się, jakby zostało zrobione na obcej planecie. A przecież było to tak
niedawno, raptem w styczniu 1995 roku. Gwoli ścisłości, budka została
uwieczniona w Czeskim Cieszynie. (wot) Fot. WIESŁAW PRZECZEK

CYTAT NA DZIŚ
Jarosław Sellin,
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego
RP

POGODA
wtorek

•••
Nie odcinamy się od pięknych celów
funkcjonującej już od ponad 20 lat Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każda akcja
charytatywna zasługuje na wsparcie

Nowe godziny otwarcia
Szanowni Czytelnicy! Z dniem 14
stycznia zmieniły się godziny pracy
sekretariatu redakcji „Głosu”. Zapraszamy w dni robocze w następujących
godzinach.






Poniedziałek 8.30-15.30
Wtorek 8.00-15.30
Środa 8.30-15.30
Czwartek 8.00-15.30
Piątek 8.00-14.00.

dzień: -3 do 0 C
noc: 0 do 0 C
wiatr: 5-7 m/s
środa

dzień: 2 do 3 C
noc: 2 do 1 C
wiatr: 4-5 m/s
czwartek

dzień: 1 do 4 C
noc: 3 do 2 C
wiatr: 4-7 m/s

organizowania plenerowych imprez kulturalno-sportowych – cieszy się wójt.
Tegoroczny budżet Łomnej Górnej przewiduje dochody i wydatki
na poziomie ok. 20 mln koron. 10
mln, które zostaną w tym roku wydane na nowe zaplecze, to połowa
wszystkich środków. Mimo to gmi-

HAWIERZÓW
CZESKI CIESZYN/
CIESZYN

CZESKI CIESZYN
W Szkole Średniej Albrechta zostanie wprowadzony
od września nowy kierunek kształcenia: słodownik
– piwowar. Zainteresowani
mogą już składać papiery.
Czeskocieszyńska szkoła
będzie drugą w RC placówką oferującą edukację
w branży browarniczej i
pierwszą w naszym regionie. Na kierunek zostanie
przyjętych ok. 12 uczniów,
zajęcia będą się więc odbywały w kameralnej grupie.

(dc)
HAWIERZÓW
Władze planują opracować w tym roku dokument strategiczny „Wizja
miasta 2020+”, w którym
zostaną określone kierunki
i cele rozwoju Hawierzowa do 2028 roku. Aby
uwzględnić w dokumencie
również poglądy mieszkańców na ten temat, na
stronie internetowej www.
havirov-city.cz została
zamieszczona ankieta
zawierająca siedem pytań.
Odpowiedzieć należy na
nie do końca lutego. (sch)

WĘDRYNIA

JABŁONKÓW
Dzięki wsparciu województwa morawskośląskiego przedszkolaki wraz z rodzicami
spędzą drugą połowę
lutego w Karlowej
Studance. W dwutygodniowym pobycie zdrowotnym, który rozpocznie się
18 lutego, weźmie udział
21 dzieci i 19 dorosłych.
Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie,
całodzienne wyżywienie,
transport oraz program.
Dzięki dotacji cena pobytu
rodzica z dzieckiem wynosi
tylko 4200 koron. 
(sch)
WĘDRYNIA
Od połowy ub. tygodnia
w osadzie Odmiarek oraz
koło Praszywej działają
trasy biegowe. Regularnie
będą utrzymywane przez
całą zimę. Na Odmiarku

na jest gotowa realizować budowę
praktycznie tylko z własnych funduszy. – W środę wysłaliśmy co
prawda wniosek o dotację do województwa morawsko-śląskiego, nie
chodzi jednak o wielką sumę, najwyżej 400 tys. koron. Zobaczymy,
z jakim skutkiem – mówi Kawulok.
(sch)

W SKRÓCIE
Zimą rosną grzyby
Nawet zimą można z powodzeniem szukać grzybów. W Ogrodzie
Zoologicznym i Parku Botanicznym w Ostrawie pojawiły się
gatunki grzybów, które w ciągu
pozostałych pór roku nie rosną lub
trudno je zauważyć, bo ukrywają
się pod liśćmi drzew.
Według informacji uzyskanych w
ostrawskim zoo, grzyby, którym
dobrze powodzi się w niskich
temperaturach, rosną głównie na
pniach, konarach lub korzeniach
drzew. Ich pokryte śniegiem kapelusze można było zauważyć w
pierwszych dniach nowego roku
np. w ekspozycji Mokradła oraz
na drzewach rosnących wzdłuż
ścieżek botanicznych. Na chwilę
obecną najbardziej rzuca się w
oczy mający właściwości lecznicze boczniak łyżkowaty, który
nie zalicza się jednak do grzybów
typowo zimowych, w związku z
czym w tym okresie nie nadaje
się do konsumpcji. Jadalne grzyby
zimowe też jednak można tu znaleźć. Są to np. żółtopomarańczowa płomiennica zimowa czy uszak
bzowy wykorzystywany w kuchni
azjatyckiej oraz, dzięki wysokiej
zawartości witamin, także w leczeniu odporności.

(sch)

wiczenie nie zna granic
– budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie” to tytuł
kolejnego projektu realizowanego
przez oba miasta. 11 stycznia na specjalnej konferencji prasowej jego założenia przedstawili Anna Hetman,
prezydent Jastrzębia-Zdroju, Lukáš
Raszyk, zastępca prezydenta Karwiny oraz Bogdan Kasperek, dyrektor
biura polskiej części Euroregionu
„Śląsk Cieszyński”.
Nowy transgraniczny projekt
dotyczy sportu i rekreacji. W jego
ramach zaplanowano budowę i
rozbudowę siłowni zewnętrznych
oraz urządzeń do ulicznego treningu w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie,

a także działania „miękkie” promujące wśród młodzieży szkolnej
i mieszkańców miast ideę workout.
Projekt zakłada też organizację pokazów i warsztatów w szkołach w
obu miastach oraz pokazy w miejscach nowopowstałych inwestycji.
W Karwinie na terenie szkoły
podstawowej przy ul. Cihelní zamontowane zostaną drążki do podciągania się, poręcze gimnastyczne,
pionowe drabinki gimnastyczne,
a wszystko na certyfikowanej nawierzchni tartanowej z gumowymi
obrzeżami. W Jastrzębiu-Zdroju zewnętrzna siłownia i street workout
wraz z nowymi chodnikami i małą
architekturą zostaną wykonane na
osiedlu Zofiówka. 
(wik)

W OBIEKTYWIE...
JABŁONKÓW

przygotowano kilka pętli,
które pozwalają na uprawianie biegów narciarskich
zarówno w stylu klasycznym, jak i łyżwowym. Trasa
koło Praszywej jest przystosowana tylko do jazdy w
stylu klasycznym. Jak zapowiedział zastępca wójta,
Bogusław Raszka, gmina
planuje przygotowanie
jeszcze jednej trasy. Będzie
to kilkusetmetrowa pętla
niedaleko polskiej i czeskiej
szkoły podstawowej, która
ma m.in. służyć dzieciom
do treningu przed Zjazdem
Gwiaździstym. 
(sch)

B

ilety na spektakle i imprezy
odbywające się na wszystkich
trzech scenach Teatru Cieszyńskiego oraz abonament na kolejny sezon
można od początku stycznia kupić
na rynku w Czeskim Cieszynie.
W centrum miasta od pierwszego
styczniowego piątku działa teatralne
Centrum Informacyjne. Pomysł na
jego utworzenie pojawił się w głowie
nowego dyrektora instytucji Petra
Kracika w ramach jego nowej koncepcji programowo-organizacyjnej.
– Kiedy tutaj przyjechałem, od razu
zauważyłem, że teatr nie jest łatwo
dostępny dla widza i że brakuje mu
promocji. Odniosłem wrażenie, jakby to miejsce w Czeskim Cieszynie
nie istniało, stąd pomysł wyjścia z
teatrem do mieszkańców.
Centrum Informacyjne jest otwar-

eskidzkie Górskie Pogotowie
Ratunkowe przestrzegło w
piątek przed poruszaniem się w
zalesionych partiach górskich i
powyżej 700 metrów oraz w wolnym terenie. Weekendowe wypadki, które miały miejsce w Beskidach, potwierdziły, że drzewa
łamiące się pod ciężarem śniegu
stanowią realne zagrożenie.
– Tylko w ciągu minionego tygodnia wyjeżdżaliśmy do kilku
rannych skialpinistów. W Beskidach leży bardzo dużo śniegu,
konary drzew łamią się pod jego
ciężarem, na skutek czego nawet
zwykły spacer po lesie może zagrażać życiu lub zdrowiu – podkreśla naczelnik Górskiego Pogotowia Ratunkowego, Radim
Pavlica.

• Ratownicy górscy przetransportowali rannego skialpinistę do doliny.

Fot. ARC

przetransportować rannego aż do
doliny.

•••

Połamane drzewa utrudniały
dotarcie ratowników górskich
do skialpinisty, który w sobotę
po południu w okolicach Smrku
wjechał w drzewo. W efekcie kolizji doznał ciężkiego urazu głowy
oraz obrażeń ręki. Na głowie nie
miał kasku. Miejsce, w którym
doszło do wypadku, nie pozwalało na wylądowanie śmigłowca.
Dlatego ratownicy górscy musieli

Pod drzewem, które nie wytrzymało ciężaru śniegu, skończyła w
niedzielę przed południem kobieta
na biegówkach. Ratownicy górscy
dotarli do niej w momencie, kiedy
krewnym oraz przejeżdżającym
około narciarzom udało się już
wyciągnąć ją z „pułapki”. Kobietę z obrażeniami klatki piersiowej
przewieziono do ośrodka narciarskiego Kohutka, skąd karetka pogotowia zabrała ją do szpitala.
(sch)

te we wtorki i piątki w godz. od 14. do
17. i łączy działalność promocyjną teatru ze zwykłą kasą. Teraz już, by zakupić bilety czy abonament teatralny, nie trzeba specjalnie wychodzić
poza ścisłe centrum Czeskiego Cieszyna. – To również ukłon w stronę
widzów, którzy przychodzą na nasze
spektakle z polskiej strony – stwierdza Urszula Przywara, koordynatorka pracy artystycznej. – Teraz mają
do nas bliżej i na przykład przy okazji zakupów na rynku kupią bilet na
kolejne przedstawienia.
Dotychczasowa kasa w budynku
teatru przy ul. Ostrawskiej będzie
uruchamiała sprzedaż tylko na godzinę przed każdym spektaklem.
– Wprawdzie to dopiero pierwsze dni
działania nowego punktu, ale widzowie wszystkich scen naszego teatru

już nas odwiedzają na rynku – dodaje Kracik. – Na razie nowe centrum
działa tylko dwa dni w tygodniu, ale
planujemy w tym roku wydłużenie
jego godzin pracy do wszystkich dni
roboczych. Będziemy zatem jeszcze
bliżej widza i to każdego dnia!
Z otwarciem Centrum Informacyjnego łączy się również pomysł
stworzenia Klubu Młodego Widza.
Jego pracownice będą jednocześnie prowadzić sprzedaż biletów
w Centrum Informacyjnym. – Taki
klub działa w Pradze co najmniej
40 lat i sam bardzo go sobie ceniłem – tłumaczył „Głosowi” dyrektor. – Biorą w nim udział dzieci
interesujące się kulturą nieco bardziej niż ich rówieśnicy. Chodzi o
widza, który chce chodzić do teatru nie tylko z kolegami ze szkoły
w ramach lekcji, ale wieczorem,
chce żeby się z nim obchodzono
jak z dorosłym. 
(szb)

•••

F

• – Chcielibyśmy wspólnie świętować przypadające w bieżącym roku rocznice wstąpienia do NATO, UE, a także przemian demokratycznych roku 1989 –
powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceszef polskiej dyplomacji podczas
ubiegłotygodniowego spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Republiki Czeskiej ds. polityki europejskiej Alešem Chmelařem. Podczas wizyty
w Pradze wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk odbył także spotkanie w
Instytucie Polskim, który w styczniu świętuje swoje 70-lecie. 
(wik)
Fot. ARC Ambasady RP w Pradze
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B

Najlepsza architektura
otografie 204 obiektów architektonicznych nagrodzonych
w dwunastu edycjach konkursu
„Budynek Województwa Morawsko-Śląskiego” można oglądać do
przyszłej środy w foyer Miejskiego
Domu Kultury w Karwinie.
Miasto gości wystawę w związku
z sukcesami, jakie na przestrzeni
lat odniosło w tym konkursie. W
2010 roku główną nagrodę w kategorii budynków użyteczności publicznej zdobył wyremontowany
gmach Biblioteki Regionalnej w
Mizerowie, a w 2017 roku akt uznania jury oraz nagrodę publiczności uzyskała przestrzeń publiczna
przed pawilonem C magistratu.
Od 2007 roku w konkursie na
najlepszy budynek województwa
startowało 406 obiektów. W tej
chwili trwają przygotowania jego
trzynastej edycji.
(sch)

♩

Niebezpieczne
Beskidy

Stawiają na ćwiczenia
Teatr jeszcze bliżej widza
pod chmurką

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

POJUTRZE...

Imieniny obchodzą:
Antoni, Rozalinda
Wschód słońca: 7.36
Zachód słońca: 16.14
Do końca roku: 348 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dialogu
z Judaizmem
Dzień Wszystkich Fajnych
Przysłowia:
„Jak styczeń zachlapany,
to lipiec zapłakany”

WIADOMOŚCI
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• Biblioteka Regionalna w Karwinie zdobyła nagrodę w 2010 roku.
Fot. BEATA SCHÖNWALD.
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Polskie kolędy z Pragi
W przeddzień święta Chrztu Pańskiego, który kończy okres Bożego Narodzenia, w kawiarni „Avion” w Czeskim
Cieszynie odbył się „Koncert Noworoczny”. Miejscowe Koło PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle zaprosiło nad
Olzę kameralny chór żeński „A to my”, który działa w ramach Klubu Polskiego w Pradze. Licznie zgromadzona
publiczność gorąco przyjęła gości ze stolicy.
Danuta Chlup

P

rogram sobotniego koncertu składał się z dwu części:
pierwszą stanowiły kolędy,
w większości polskie, drugą piosenki ludowe i popularne, znane w
naszym regionie. Finałową pieśń
„Płyniesz Olzo” razem z chórzystkami śpiewała również widownia.
Ta część koncertu została poświęcona pamięci zmarłego Bronisława Walickiego, który w 1991 roku
reaktywował działalność Klubu
Polskiego w Pradze. Na koncercie
obecna była jego żona, Ewa Jaślar-Walicka. Gościem koncertu była
także burmistrz Czeskiego Cieszyna, Gabriela Hřebačkowa.
– Nazwa naszego chóru brzmi
„A to my”, ale jeśli pobawić się z
akcentami, to wtedy nazywamy się
„Atomy”. To nie brzmi zbyt delikatnie i damsko, lecz za to energicznie. Zamierzamy część tej energii
zostawić nad Olzą – żartowała konferansjerka chóru, Małgorzata Novák. Wspominając wkład Bronisława Walickiego w działalność Klubu
Polskiego, podkreśliła, że był on
wielkim propagatorem wspólnego
śpiewania, które stało się tradycją
Klubu. Dlatego też spotkania klubowe także przed założeniem chóru kończyły się zwykle śpiewem.
Prócz Małgorzaty Novák, która
pochodzi z Darkowa, Zaolziankami
z pochodzenia są także dwie najstarsze chórzystki, Maria Hrubant
(z Suchej Średniej) i Maria Kapias
(z Czeskiego Cieszyna). Większość
zespołu stanowią natomiast młode
kobiety, które do Pragi przeprowadziły się z różnych stron Polski.
Chór ma także młodego dyrygenta – Eugeniusza Morguna. Do
Pragi przeniósł się z Krakowa. – Z
wykształcenia jestem zarówno muzykiem, jak i informatykiem. Po
przyjściu do Pragi zobaczyłem, że
nie ma tam żadnych chórów polskich. Powiedziałem sobie, że w takim razie trzeba taki chór założyć.
Zwróciłem się do prezesa Klubu
Polskiego, Michała Chrząstowskiego, i od tego się zaczęło – powiedział „Głosowi”. (dc)

piątkowy wieczór, za sprawą balu szkolnego, wędryńska „Czytelnia” wypełniła się
gośćmi. – Jeżeli chodzi o liczbę
gości, to bywało ich na naszym
balu już więcej, ale mam nadzieję,
że sala będzie pękać w szwach na
balu ostatkowym – mówiła Zofia
Iwanuszek, jedna z organizatorów piątkowego wydarzenia.
O oprawę muzyczną zadbał DJ
Jan Ondraszek, program występów
był urozmaicony i czasami wymagał czynnego udziału ze strony
balowiczów. Na przykład Ewa Troszok postarała się o to, by uczestnicy balu dobrze poznali kilka popularnych tańców. W ten sposób na

♩
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Orkiestra
kolejny raz wypaliła
Niedziela upłynęła w Polsce pod znakiem 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast
w przeddzień finału na rzez Orkiestry zagrały zespoły rockowe w czeskocieszyńskim klubie „Blady Świt”.
Danuta Chlup

W

• Praski chór koncertował w „Avionie”. Fot. DANUTA CHLUP

Klub Polski i jego chór

• Dyrygent Eugeniusz Morgun.

Pierwsze stowarzyszenie zrzeszające Polaków w Pradze powstało w 1880 roku.
Działalność rozpoczęło pn. Kółko Polskie. Jego członkami byli przede wszystkim
urzędnicy, kupcy i drobni przemysłowcy. Pierwszym prezesem Kółka był Emanuel Tonner. W 1887 roku został założony Klub Polski. Działał on aż do czasów
okupacji hitlerowskiej. Po wojnie, w okresie rządów komunistycznych, jedyną
organizacją polską był Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Jego koła były zakładane wyłącznie na terenie Zaolzia. Dlatego dopiero w 1989 roku, z inicjatywy
Bronisława Walickiego, powstało praskie Koło PZKO, a następnie, w 1991 roku,
zostało rozwiązane i jego rolę przejęło Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze.
Obecnym prezesem jest Michał Chrząstowski, jego długoletnim poprzednikiem
był Władysław Adamiec.
Historia chóru kameralnego „A to my” zaczęła się przed dwoma laty w praskim
Domu Mniejszości Narodowych, w siedzibie Klubu Polskiego. Wówczas odbyło
się pierwsze spotkanie z dyrygentem Eugeniuszem Morgunem. Chór liczy obecnie kilkanaście członkiń i występuje przede wszystkim na imprezach klubowych.

Fot. DANUTA CHLUP

Wykwintnie i szałowo
W
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pewno łatwiej im się tańczyło…
Poza tym zobaczyliśmy pokaz
tańca brzucha, przyjechała nawet ABBA. Nie ze Szwecji jednak, bo były to absolwentki wędryńskiej szkoły.
Było również smacznie. Kolację przygotował Marian Cienciała. Dodatkowo można było sobie
wykonać pamiątkowe zdjęcie,
nie tylko grupowe, w kąciku fotograficznym Norberta Dąbkowskiego.
Jaka była atmosfera, można
zobaczyć na zdjęciach i krótkim
materiale filmowym na naszej
stronie internetowej www.glos.
live.(endy)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Cieszynie wydarzenia
związane z Finałem
WOŚP odbywały się na
Rynku, Zamku i Browarze Zamkowym. Były koncerty, kąpiel „morsów”, kiermasze, licytacje, teatr
ognia, pokazy strażackie. Na Zamku odbywały się warsztaty twórcze,
przygotowano strefę dla dzieci.
Podczas warsztatów tworzono również wspólnie duże serce z butelek,
które następnie zostało przedstawione na Rynku podczas „światełka do nieba”. – Atmosfera, pomimo
chłodu, była gorąca, jesteśmy bardzo zadowoleni, a wynik w Cieszynie jest rekordowy – powiedziała
„Głosowi” Joanna Wesoły, szefowa
cieszyńskiego sztabu WOŚP.
W sobotę wieczorem odbył się
PrzedFinał WOŚP w klubie „Blady Świt” w Czeskim Cieszynie. Na
rzecz Orkiestry Jerzego Owsiaka
w trwającym ok. cztery godziny
programie grały zespoły rockowe z
Bielska-Białej i Cieszyna oraz Ampli Fire ze Stonawy. Występ stonawian był gwoździem wieczoru, na
ten ostatni punkt programu przybyło do klubu najwięcej osób.
– Dzisiaj, tak jak w zeszłym roku
– a więc powoli rodzi nam się tradycja – organizujemy przedfinałowy koncert jutrzejszego Wielkiego
Finału, korzystając z uprzejmości
właścicieli klubu „Blady Świt”. To

Cieszyn już policzył
Zawartość skarbonek podliczyły już
sztaby WOŚP w powiecie cieszyńskim. Według wczorajszych informacji, największą kwotę zebrano w
Cieszynie (126,6 tys. złotych) oraz
Skoczowie (88,1 tys.) i Ustroniu (57,7
tys.). Cieszyn, Istebna, Skoczów i Zebrzydowice odnotowały rekordowe
wyniki w porównaniu z poprzednimi
latami.

• Bracia Orszulikowie zagrali na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fot. DANUTA CHLUP
będzie koncert rockowy i nie tylko,
po to, by wesprzeć cel 27. Finału
WOŚP i w jakiś sposób rozgrzać i
wolontariuszy, i ludzi przed jutrzejszym Wielkim Finałem. Mamy
skarbonki, do których można
wrzucać datki, które jutro zostaną
rozliczone – mówił Jan Wesoły,
mąż szefowej cieszyńskiego sztabu, który wraz z kilkoma innymi
wolontariuszami kwestował w
„Bladym Świcie”.

Fundusze, które w Polsce i za
granicą zostały zebrane w ramach 27. Finału WOŚP, zostaną
przekazane na zakup sprzętu do
specjalistycznych szpitali dziecięcych. – W ostatnich latach
nasza Fundacja skupiała się na
wspomaganiu
znajdujących
się w trudnej sytuacji szpitali
i oddziałów opieki podstawowej – powiedziała Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, dyrektor ds.

medycznych Orkiestry. – Mając
za sobą rekordowe Finały, kupiliśmy wiele tysięcy urządzeń dla
oddziałów pediatrycznych oraz
podstawowych oddziałów neonatologicznych w całej Polsce. Przez
ten czas jednak dostawaliśmy coraz większą liczbę próśb o pomoc,
często błagalnych, z oddziałów
specjalistycznych. Braki dotyczą
tych najnowocześniejszych, a
zarazem najdroższych urządzeń,

Wielki jazz w małej »Dziupli«
T

o była gratka dla miłośników jazzu z obu
stron Olzy, którzy tłumnie wypełnili w
sobotni wieczór podwoje czeskocieszyńskiej
„Dziupli”. Wystąpił w niej pianista i kompozytor Pavel Wlosok, któremu towarzyszyło
Zbigniew Kaleta Trio.
Muzyk już prawie ćwierć wieku mieszka
w USA, w Cullowhee w Północnej Karolinie,
gdzie od kilkunastu lat wykłada na tamtejszym uniwersytecie, ale cały czas czuje się
„tu stela”, bo urodził się w zachodniej części
nadolziańskiego grodu i tu wzrastał.
Perkusista Patrik Benek wybija rytm i już
sekunduje mu kontrabas Marka Dufka. W
brzmienia saksofonu Kalety wtapiają się klawisze gwiazdy wieczoru. Koledzy jazzmani,
którzy zajęli pierwsze stoły przy scenie, ruchami głowy zaznaczają synkopowany rytm.
Niemłoda już dziewczyna, siedząca tyłem do
kontuaru, podnosi się z wysokiego barowego
krzesełka i wpada w jazzowy trans. Nad głowami wzniesione smartfony. Nagrywają, aby
potem odtworzyć, aby przeżyć to jeszcze raz.
Wlosok wszak jest bardzo rzadkim gościem
w „Dziupli” i nawet kiedy przed wieloma laty
rozpoczynał swoją przygodę z jazzem, to prędzej go można było usłyszeć w nieistniejącej
już Piwnicy Pod Targową w Cieszynie.
Solo pianisty, który wykonuje „Misty” Errolla Garnera. Zaraz kolejny utwór, z udziałem całego kwartetu. Pianino usiłuje dogonić ślad saksofonu, a jednocześnie wydeptać
swoją własną ścieżkę. Oklaski. I znów wchodzi w dyskurs saksofon, a klawisze, przy ude-

rzeniach perkusji i rwaniach kontrabasu,
dopowiadają swoją historię. Rozpływa się po
sali „Different View” Kalety oraz „Intimate
Confessions”, który Wlosok skomponował
dla swej żony.
Obydwaj jazzmani grywali już razem.
Ostatnio… w czwartek, w szkole muzycznej
Bystrzycy z towarzyszeniem innych muzyków, ale kilka lat temu w duecie. Jak było teraz w „Dziupli”?
– Super nam się grało – odpowiada Kaleta.
– Występ z nim to była wielka szkoła dla nas
wszystkich i cieszymy się, że zechciał z nami
zagrać. Pavel to jest muzyk światowej klasy,
gra z najlepszymi w Stanach i w Europie, to
jest pierwsza liga.
Pianista występował już z wieloma saksofonistami amerykańskimi, wśród których
byli m.in. Donny McCaslin czy Joe Lovano, a
także zmarły przed trzema laty polski mistrz
tego instrumentu, Janusz Muniak z Krakowa.
A czym w ogóle jest jazz dla Wlosoka?
– To sposób, by się osobiście i swobodnie
wyrazić. Muzyka jest językiem, którym komunikują się muzycy ze sobą, ale też z tymi,
którzy słuchają.
W czwartek pianista wystąpi w Krakowie,
a podczas weekendu w Pradze. Będzie tam
grał z miejscowymi grupami, gdyż sprowadzenie bandu z USA byłyby zbyt kosztowne.
– A poza tym – uśmiecha się Wlosok – ja
zawsze lubię poznawać nowych muzyków. I
publiczność też. 
(jot)

• Pavel Wlosok. Fot. jot

na których zakup nie zawsze stać
jest samorząd, a środki pozyskane w ramach dotacji unijnych
wykorzystywane są na „łatanie”
bardziej istotnych potrzeb.
Do szpitali mają dzięki Orkiestrze trafić zaawansowane rezonanse magnetyczne, tomografy
komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG, wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy, sprzęt
endoskopowy. 
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Życie
to koncert
Czasy się zmieniają. Dla muzyków już nie sprzedaż płyt,
a właśnie koncerty na żywo są głównym źródłem dochodu
i sławy. Wybraliśmy dla Was najciekawsze, naszym zdaniem,
koncerty, na które warto się wybrać w pierwszej połowie
2019 roku. W wyborze kierowaliśmy się również jak
najłatwiejszym dojazdem do miejsca imprezy.
Janusz Bittmar

ENNIO MORRICONE

Kraków, Tauron Arena,
19 stycznia; Praga, O2 Arena,
25 stycznia

Słynny włoski kompozytor przyjeżdża do Polski i
Czech, by wspólnie z fanami świętować swoje 90.
urodziny. Niezapomniane
melodie z takich filmów,
jak „Dobry, zły i brzydki”,
„Dawno temu w Ameryce”
czy „Misja” zabrzmią w towarzystwie Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej.

STEVEN WILSON

Kraków, Studio, 8 lutego
Brytyjski multiinstrumentalista wraca ponownie do
Polski z trasą promującą
ostatnie wydawnictwo „To
The Bone”. Prawie dokładnie
rok temu Wilson dał świetny koncert w Zabrzu, tym
razem zawita ze swoją świtą
m.in. do krakowskiego Studia.

RICHIE RAMONE

Ostrawa, Barrák, 9 kwietnia
Legendarny członek kultowej amerykańskiej grupy
punkrockowej The Ramones zagra po raz pierwszy
nad Ostrawicą. W klubie
muzycznym nastawionym
na ostre odmiany rocka zabrzmi energiczny punk klasy
światowej. Hula hop!

BOBBY McFERRIN
Katowice, NOSPR, 4 maja

Eksperymentalny jazz z najwyższej półki. Bobby McFerrin po sukcesie trasy koncertowej „Circlesongs” powraca
do Polski z innowacyjnym
przedsięwzięciem „Gimme
5”. Na początek zabrzmią
utwory zwane „Circlesongs”,
a następnie te same kompozycje zostaną poddane żywej
interpretacji.

METALLICA

Praga, Lotnisko Letňany,
18 sierpnia; Warszawa, PGE
Narodowy, 21 sierpnia
Amerykańska legenda thrash metalu traktuje swoją europejską trasę koncertową
bardzo poważnie. Ma być
głośno, wybuchowo, z fajerwerkami muzycznymi i wi-

zualnymi. Każdy uczestnik
koncertu otrzyma darmową
płytę grupy „Hardwired... to
Self-Destruct”.

DEAD CAN DANCE

Warszawa, Torwar, 21-22
czerwca.; Praga, Centrum Kongresowe, 24 czerwca
To jedno z najbardziej wyczekiwanych koncertowych
wydarzeń 2019. Duet Brendan Perry i Lisa Gerard celebrują na swoich płytach
ludzkość, życie z naturą,
odnosząc się często do spuścizny starych kultur i cywilizacji. W Polsce, gdzie
zespół doczekał się statusu
kultowego, Dead Can Dance
dadzą aż dwa koncerty.

• Bobby McFerrin

• Dead Can Dance

PHIL COLLINS

Praga, O2 Arena, 25 czerwca;
Warszawa, PGE Narodowy,
26 czerwca
Tracił słuch, zamykał się w
domu. Jednak to już przeszłość. Brytyjski gwiazdor,
związany m.in. z grupą Genesis, obiecuje zabawę na sto
dwa ze swoimi największymi
przebojami. „Myślałem, że w
ciszy pójdę na emeryturę, ale
dzięki fanom, mojej rodzinie
i wsparciu od niesamowitych artystów, odkryłem na
nowo pasję do muzyki”.

• Diana Krall

N

ie ma dwóch identycznych oczyszczalni
ścieków. Ludzie często nie zdają sobie
sprawy, ale każdy taki obiekt jest inny – mówi
Andrzej Niedoba, właściciel firmy Gonap w
Mostach koło Jabłonkowa, która od ponad 25
lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów
związanych z gospodarką wodno-ściekową.
Spółka założona przez prezesa tamtejszego
Miejscowego Koła PZKO jest obecnie jednym
z ważniejszych graczy na wodno-ściekowym
rynku w Republice Czeskiej.
Na co dzień Gonap zajmuje się projektowaniem, budową oraz serwisowaniem najróżniejszych systemów oczyszczania ścieków, od prostych przydomowych szamb,
po duże oczyszczalnie ścieków. Historia
spółki rozpoczęła się w 1993 r. – Po okresie
socjalizmu początek lat 90. XX wieku był
czasem, kiedy wszyscy chcieli coś robić. A
pomysł na ten biznes zrodził się podczas
nocnej Polaków rozmowy – wspomina Andrzej Niedoba. Zdradza on, że do branży
wodno-ściekowej trafił za sprawą… folkloru. – W tamtych latach byłem aktywnym
muzykiem, bywając zaś na festiwalach
spotykałem różnych ludzi. I tak pewnego
razu zaoferowano mi współpracę z dwoma
firmami produkującymi oczyszczalnie ścieków – norweską Biovac i fińską Ekofinn.
Początkowo byłem przedstawicielem tych
firm na Czechosłowację. Montowaliśmy
wówczas gotowe podzespoły. Z biegiem
czasu jednak usamodzielniliśmy się i zaczęliśmy robić to samo, ale na własną rękę.
Dziś jesteśmy na tyle doświadczeni, że prowadzimy na ten temat wykłady dla studentów Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie
– mówi Niedoba.
Po ponad ćwierć wieku działalności Gonap jest również znaczącym graczem w tym
segmencie czeskiego rynku. Jego klientami
są zarówno osoby prywatne, jak i instytucje
ze wszystkich zakątków Czech i Słowacji. Zamówienia Gonapu liczone są zaś rocznie w
setkach sztuk przydomowych oczyszczalni.

W

• Metallica

DIANA KRALL

Kraków, Tauron Arena,
28 czerwca
Gratka dla miłośników subtelnego jazzu. Posiadaczka
jednego z najpiękniejszych
głosów w muzyce jazzowej
regularnie bywa w Polsce
i Czechach. Diana Krall od
ponad 25 lat nie zwalnia
tempa, nagrywając coraz to
lepsze albumy. Ostatni, z
muzyką Gershwina, trafił na
pierwsze miejsce listy Billboardu. 


• Phil Collins. Fot. ARC

• Richie Ramone

– Na koncie mamy ponadto
kilkadziesiąt oczyszczalni dla
kilkutysięcznych miejscowości. Natomiast największym
obiektem, jaki zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy, jest
oczyszczalnia ścieków dla
sześciu tysięcy mieszkańców
w Beneszowie Górnym koło
Bruntalu. Zawodowo satysfakcję sprawia mi również
fakt, że zaczęto nas już kopiować. Technologiczne plagiaty świadczą, że znamy się na
naszej robocie, a stosowane
przez nas rozwiązania sprawdzają się – stwierdza mostecki
przedsiębiorca.
Andrzej Niedoba przekonuje jednak, że małym firmom coraz trudniej utrzymać się na rynku. – Kiedyś
nie było internetu, więc nie
można było szybko sprawdzić: kto, co i za ile. Dziś
wszystkie te informacje ludzie mają w telefonach, do
tego wielokrotnie okazuje się,
że nie liczy się, czy produkt
jest dobry czy zły, ale ile kosztuje – tłumaczy i dodaje, że w branży wodno-kanalizacyjnej wiele spraw wiąże się z uzyskaniem
certyfikatów. – Spełnienie norm jakości,
na przykład ISO, wymaga zaangażowania
ludzi i sporych pieniędzy. Niektóre firmy
unikają tych obciążeń, dlatego konkurencja
z nimi jest bardzo trudna – stwierdza mój
rozmówca i wspomina, że dawniej wielkie
korporacje nie interesowały się budową
oczyszczalni ścieków nawet dla takich miast
jak Jabłonków. – To były dla nich zbyt małe
obiekty. Dzisiaj jednak jest inaczej i wielcy
walczą nawet o oczyszczalnie dla kilkudziesięciu osób. Dlatego zdobycie kontraktu na
duże obiekty, przez takie firmy jak nasza, w

praktyce stało się niemożliwe. Obecnie jesteśmy raczej dostawcami sprzętu do takich
inwestycji – tłumaczy Andrzej Niedoba.
Budowa oczyszczalni ścieków to jednak
niejedyne źródło dochodów mosteckiej firmy, ponieważ na co dzień prowadzi ona
także inne rodzaje działalności. Projektuje
różne obiekty, załatwia też prywatnym inwestorom pozwolenia i formalności. – Do tego
nie kończymy współpracy z klientami w momencie sprzedaży czy zakończenia budowy
oczyszczalni, ale mamy z nimi kontakt przez
kolejne kilkanaście lat. Wszystko dlatego, że
ludzie stale potrzebują fachowych porad, a
nasze urządzenia wymagają serwisów i drobnych remontów – kończy mostecki przedsiębiorca. 
(wik)

Kwestionariusz firmowy
Rok założenia: 1993
Branża: wodno-kanalizacyjna
Liczba pracowników: 11-15
Kontakt:

tel. 558 368 040

info@gonap.cz
www.gonap.cz

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar

• Mark Knopfler
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Konkurencja próbuje nas kopiować

MARK KNOPFLER

Zabarwienie jego gitary
wprowadza słuchaczy w stan
błogiego
nicnierobienia.
Brytyjski wokalista, kompozytor, lider nieistniejącej już formacji Dire Straits
występuje w Europie sporadycznie. Tym bardziej warto
wpaść na jego koncert. Zabrzmią hity z płyt Dire Straits oraz solowe dokonania
artysty.

♩

POLSKI BIZNES (11)

• Ennio Morricone

Praga, O2 Arena, 26 czerwca;
Kraków, Tauron Arena, 10 lipca

E KO N O M I A
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pierwszym półroczu ubiegłego roku w Republice Czeskiej urodziło się 55,7 tys. dzieci, o
0,5 tys. mniej aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Kryzys demograficzny zatem trwa.
Rodziny wielodzietne to dziś wyjątek, przybywa (nie tylko u nas, ale
także w innych krajach europejskich) jedynaków i jedynaczek. Na
pierwsze dziecko kobiety decydują
się w coraz bardziej zaawansowanym wieku – czterdziestoletnie
mamy nikogo dziś nie dziwią.
Młodzi ludzie pragną najpierw
ustawić się w życiu, trochę się
dorobić, rozwinąć karierę zawodową, a dopiero potem zaczynają
myśleć o dzieciach. Pomimo pomocy państwa, przeróżnych ulg
podatkowych, zasiłków i dodatków ciężar wyżywienia, wychowania i wykształcenia dziecka spoczywa głównie na barkach jego
rodziców. Nie bez znaczenia jest
też fakt, że kobieta – matka ciągle
zbyt często musi pokonywać niemałe trudności i bariery na rynku
pracy. Z punktu widzenia statystyki, jej przeciętne zarobki są niższe, aniżeli zarobki mężczyzny.

Ile kosztuje dziecko?
Niższa, i to znacznie, będzie też
w przyszłości emerytura. Dobrą
wiadomością dla przyszłych rodziców, ale także dla tych, którzy
już zaczęli korzystać z urlopu wychowawczego, jest fakt, że od roku
2020 wzrośnie łączna suma zasiłku z obecnych 220 tys. koron do
300 tys. Już w roku bieżącym zaś
zacznie obowiązywać wyższa ulga
podatkowa dla rodziców, których
dziecko uczęszcza do przedszkola
– 13 350 koron.

Zanim przyjdzie na świat
Jak obliczyli statystycy, zanim
dziecko dorośnie i postanowi po
studiach wyfrunąć z rodzinnego
gniazda, rodzice muszą liczyć się
z wydatkami rzędu 1,5 mln koron.
Dziecko w wieku do lat trzech
kosztuje rodziców co najmniej
35 tys. koron rocznie pod warunkiem, że dorośli robią zakupy w
zwykłych sklepach lub w Internecie, a nie w luksusowych butikach. I że matka przynajmniej
przez kilka miesięcy karmi malucha piersią. Trzeba też jednak
liczyć się z jednorazowym wydatkiem związanym z narodzinami

dziecka. Jeżeli matka pragnie w
szpitalu położniczym wynająć
jednoosobowy pokój z ponadstandardowym wyposażeniem,
musi się liczyć z wydatkiem od
kilkuset do kilku tysięcy koron,
w zależności od długości pobytu
w szpitalu. Maluchowi potrzebna jest wyprawka, a także m.in.
łóżeczko, wózek (cena może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy koron), fotelik do samochodu.
I mnóstwo innych rzeczy, które
ułatwiają codzienną pielęgnację
dziecka i są niezbędne do jego
prawidłowego rozwoju. Co miesiąc za same tylko pieluszki trzeba
zapłacić co najmniej 1200 koron.
Niektórzy rodzice próbują obejść
się bez nich, stosując modną od
pewnego czasu metodę wychowania niemowlaka bez pieluch, inni
nie kupują wózka i noszą dziecko
w specjalnej chuście. Ta też jednak do najtańszych nie należy.

W przedszkolu i szkole
Przedszkolak to wydatek ok. 3900
koron miesięcznie. Pod warunkiem, że nie uczęszcza do prywatnej placówki. Podczas gdy za

państwowe przedszkole trzeba
na ogół zapłacić kilkaset koron
miesięcznie, prywatne to już
wydatek wielokrotnie wyższy.
Na przykład całodzienny pobyt
jednego dziecka w ostrawskim
przedszkolu Montessori kosztuje
ok. 6800 koron miesięcznie. Trzeba jeszcze dodać koszt wyżywienia, czyli ok. 70 koron dziennie.
W domu na jedzenie dla dziecka
w wieku od lat 3 do 5 wydamy
ok. 2000 koron miesięcznie. Do
tego dochodzą ubrania, zabawki,
leki, sprzęt sportowy – rower, łyżwy, narty... Jeszcze głębiej trzeba sięgnąć do kieszeni, gdy syn
czy córka osiągną wiek szkolny.
Wyprawka do pierwszej klasy to
całkiem spory wydatek. Plecak,
piórnik, przybory do pisania,
obuwie na zajęcia z wychowania
fizycznego. Kolejny wydatek to
posiłki w szkolnej stołówce, pobyt
w świetlicy, przeróżne kółka zainteresowań i zajęcia sportowe, wycieczki. Podsumowując – dziecko
w wieku od lat 6 do 10 miesięcznie kosztuje rodziców ok. 5600
koron. Im zaś pociecha starsza,
tym oczywiście wydatki większe.

Nastolatkom rodzice kupują więc
nie tylko pomoce szkolne, ale też
najnowsze telefony komórkowe,
tablety, markowe ubrania, rolki,
rowery, opłacają kursy narciarskie, naukę pływania, kursy językowe, wycieczki czy pobyty na
zielonych szkołach. Warto sobie
uświadomić, że za sprzęt dla początkującego hokeisty zapłacimy,
bagatela, co najmniej 15 tys. koron. Jeżeli mamy w domu ucznia
szkoły średniej lub zawodowej,
budżet rodzinny co miesiąc skurczy się o ok. 10 tys. koron. To
oczywiście tylko dane przybliżone, rodziny, które z trudem wiążą
koniec z końcem, wielu przyjemności swoim pociechom muszą z
konieczności odmówić. Z drugiej
strony niejeden uczeń tuż przed
maturą podjeżdża pod szkołę
swoim samochodem... Tak czy
owak, to rodzice decydują o tym,
co i w jakiej cenie kupią swoim
dzieciom. Są sprawunki nieuniknione, ale są też takie, bez których
nasza pociecha może się bez trudu obejść. Chyba że postanowi
sama na nie zaoszczędzić, chociażby z kieszonkowego. 
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Adam Małysz, dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN

Kontuzja głównego faworyta Lukáša Holuba zamieszała w szykach 41. Cieszyńskiego Pucharu – Memoriału
Stanisława Krauza. Ze zwycięstwa w najbardziej wyczekiwanym meczu, finale gry pojedynczej mężczyzn, radował
się Petr Beran, który pokonał Jiřego Loudę w dwóch setach 21:16, 21:14. W czeskocieszyńskiej hali Activity 4Fun
fani badmintona raczyli się swoim ulubionym sportem od piątku do niedzieli.
Janusz Bittmar

P

• Petr Beran, triumfator gry pojedynczej podczas 41. Cieszyńskiego Pucharu. Fot. LADISLAV KÁŇA
mintonistów młodej generacji, Matěj
Rzeplinski, zagrał
w turnieju w roli aktualnego młodzieżowego mistrza RC
do lat 15. W singlu
przegrał z Matějem
Poláčkiem w trzech
setach (21:18, 11:21,
18:21), w deblu w
parze z Jiřím Derką
dobrnął do drugiej
rundy. Za burtę
wrzucili reprezentantów
klubów
Slavoj Czeski Cie-

•••
W przypadku Matěja Rzeplinskiego
można mówić o historycznym zapisie,
bo chłopak został najmłodszym
zawodnikiem w dziejach Memoriału,
któremu udało się przebrnąć przez sito
eliminacji



Petr Šařec,
prezes TJ Slavoj Czeski Cieszyn

szyn i FspS Brno
debliści Marek Aubus i Michal Grund
(TJ Montas Hradec
Kralowej/TJ Sokol
Polabiny Pardubice).
– Młodym zawodnikom turniej
posłużył za sprawdzian
generalny
przed kluczowymi
meczami w I lidze
– powiedział „Głosowi” Petr Šařec,
prezes klubu Slavoj
Czeski
Cieszyn.

– W lutym i marcu zagramy o uratowanie skóry, a więc dla Matěja
Rzeplinskiego, Patrika Miry i Beaty Fukalowej każda konfrontacja
z czeską czołówką ma znaczenie
– zaznaczył Šařec. – Cieszę się, że
pokazaliśmy się z korzystnej strony. Beata awansowała do głównego turnieju z eliminacji, podobnie
jak Matěj. W przypadku Matěja
Rzeplinskiego można mówić o
historycznym zapisie, bo chłopak
został najmłodszym zawodnikiem w dziejach Memoriału, któremu udało się przebrnąć przez
sito eliminacji. Mowa oczywiście
o grze podwójnej – dodał prezes
klubu.
Podobnie jak Petr Beran bez
straty seta doczekała się zwycięstwa w singlu również jedna z
faworytek kobiecej drabinki, Veronika Dobiášowa. Zawodniczka
klubu Super Stars Most w finale
pokonała Kateřinę Mikelowa (Meteor Praga) 21:12, 21:11. Kibice i obserwatorzy turnieju byli zgodni co
do tego, że najlepszy badminton
zaserwowali protagoniści finałowej walki w męskim deblu. Pavel
Drančák z Michalem Hubáčkiem
(Meteor Praga) w fantastycznym
meczu pokonali Jana Janoštíka
z Vojtěchem Šelongiem (Sokol Cz.
Budziejowice/FSpS MU Brno) w
trzech setach 22:20, 24:26, 21:17.
– W Czeskim Cieszynie zawsze
panuje świetna atmosfera, która
sprzyja emocjonującym pojedynkom – skomplementował publiczność w hali Activity 4Fun Pavel
Drančák. Dla zawodników dodatkową motywacją była obecność
selekcjonera reprezentacji RC, Tomasza Mendreka. 


Krynica zaprasza
młodych sportowców
Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne cieszą się na tyle dużą popularnością, że
organizatorzy ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” postanowili w tym roku przeprowadzić
w Krynicy młodzieńczą odsłonę – przeznaczoną wyłącznie dla sportowców w przedziale
wiekowym 14-28 lat.
Janusz Bittmar

P

remierowa
edycja
Młodzieżowych
Polonijnych
Mistrzostw Sportów Zimowych odbędzie się w terminie od
20 do 24 lutego na arenach Krynicy-Zdroju, gdzie w zeszłym roku
reprezentacja Polaków w Republice Czeskiej wywalczyła pierwsze
miejsce w klasyfikacji drużynowej.
– To nowa inicjatywa, która zrodziła się w trakcie jednego ze spotkań
komisji odpowiedzialnej za przygotowanie igrzysk polonijnych, do
której też należę. Chcemy na Zaolziu wystawić mocną grupę i znów
liczyć się w zawodach – powiedział
„Głosowi” Henryk Cieślar, koordynator startu naszej reprezentacji
z ramienia PTTS „Beskid Śląski”.
– W czwartek podczas uroczystego
spotkania sekcji sportowej Beskidu
ustalimy kolejne szczegóły dotyczące naszego udziału w tej imprezie – dodał wiceprezes PTTS „BŚ”.
Opłata startowa w mistrzostwach
wynosi 50 zł. i dotyczy wszystkich
polonijnych uczestników. Jak udało nam się ustalić, Zaolziacy będą
mieli jednak gratis zakwaterowanie w hotelu w Krynicy i wyżywienie. Termin składania zgłoszeń w
przypadku zaolziańskiej reprezentacji upływa 25 stycznia.
Jak czytamy w oficjalnej notatce prasowej przesłanej z biura
organizatorów, „każda dyscypli-

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

na będzie realizowana zgodnie ze
standardami amatorskich imprez
sportowych, jednakże zachowując
profesjonalną obsługę organizacyjną i przy dochowaniu wszelkiej
staranności w zakresie bezstronności sędziów i w duchu fair-play.
Mistrzostwom będą towarzyszyły
imprezy rozrywkowe, ceremonie
otwarcia i zamknięcia, ceremonie
medalowe, młodzieżowe forum
polonijne, możliwość korzystania
z atrakcji turystycznych regionu,
wycieczka krajoznawcza oraz spo-

tkania i mecze gościnne z młodymi
sportowcami z Polski”.
W Krynicy będzie można wystartować w czterech konkurencjach – narciarstwie alpejskim,
klasycznym, snowboardzie i short-tracku. W porównaniu z dorosłą
odsłoną polonijnych igrzysk, brakuje m.in. rywalizacji w hokeju na
lodzie. Istnieją też ograniczenia
dla zawodników niepełnoletnich.
„Osoba niepełnoletnia do 18. roku
życia nie może wziąć udziału indywidualnie w mistrzostwach.

ZGŁOSZENIA NA ADRES:
henryk.c@seznam.cz
do 25 stycznia!

Osoba taka musi być w grupie,
która przyjeżdża z opiekunem.
Grupa uczestników niepełnoletnich na jednego opiekuna nie może
być mniejsza niż pięć osób” – informują organizatorzy. 


Weekendowy serwis hokeja: Gwiazdą Aron Chmielewski
TIPSPORT EKSTRALIGA

STALOWNICY
TRZYNIEC –
SPARTA PRAGA 2:1

Tercje: 1:1, 1:0, 0:0. Bramki i asysty:
5. Svačina (Polanský), 35. Chmielewski (Galviņš, Martin Růžička)
– 17. Piskáček (Pech). Trzyniec:
Hrubec – Krajíček, Gernát, D.
Musil, Galviņš, Roth, M. Doudera – Martin Růžička, M. Kovařčík,
Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský – Dravecký, Hladonik, Roberts
Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala,
Chmielewski.
To był mecz Arona Chmielewskiego. Polski napastnik Stalowników Trzyniec pokazał dobitnie,
że mecze ze Spartą należą do jego
ulubionych. W wyrównanym
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Po zwycięstwie Dawida Kubackiego popłakałem się
ze wzruszenia

Trzy dni z badmintonem

etr Beran, na co dzień
zawodnik
klubu
Sokol
Třemže, drogę do finału
miał utorowaną wręcz idealnie. W
ćwierćfinale Beran uporał się z mistrzem RC do lat 19, Jiřim Králem,
a w półfinale z innym młodym
badmintonistą, mistrzem krajowym do lat 17 Janem Janoštíkiem.
Wszystkie mecze singlowe Beran zaliczył bez straty seta. – Do
Czeskiego Cieszyna pojechałem z
lekkimi obawami, które wynikały z prostego faktu, od czterech
miesięcy nie zaliczyłem ostrego
meczu o punkty – zdradził zwycięzca turnieju. – Borykałem się z
kłopotami zdrowotnymi, zwłaszcza bólem pleców – dodał Beran.
Kibice w czeskocieszyńskiej hali
liczyli na atrakcyjny finał Beran
– Holub, ale ubiegłoroczny półfinalista Memoriału nabawił się w
trakcie zawodów kontuzji stawu
skokowego i musiał zrezygnować
z dalszej walki. Według ostatnich
informacji, Holub może spisać na
straty start w zbliżających się mistrzostwach Republiki Czeskiej.
Podczas Memoriału Stanisława
Krauza panowała jak zawsze przyjazna atmosfera. Badmintoniści
poszczególnych drużyn wspierali
się wzajemnie, na wysokości zadania stanęli też organizatorzy
turnieju z ramienia Slavoja Czeski
Cieszyn. Miejscowi kibice, którzy
trzymali kciuki przede wszystkim za „swoich”, dopingowali
mocno zawodników już podczas
piątkowych eliminacji. Jeden z
najbardziej utalentowanych bad-

♩

pojedynku gospodarze zdobyli
kluczowego gola w drugiej tercji,
profitując ze cwaniactwa Chmielewskiego, który przed bramką
Sparty zmienił tor lotu krążka
uderzonego przez Galvinša z
niebieskiej linii. – Mecze ze Spartą należą do najtrudniejszych
w ekstraligowym kalendarzu.
Moim zdaniem najważniejsza
była bramka Svačiny na 1:0, bo
ostudziła lekko zapędy rywala – stwierdził zadowolony Aron
Chmielewski. Stalownicy, którzy
dzień wcześniej przegrali w wyjazdowych derbach z Witkowicami, po triumfie ze Spartą wrócili
na fotel lidera tabeli. – Niech ten
sezon trwa jak najdłużej. Na naszą dobrą formę miał z pewnością wpływ udział w prestiżowym
Pucharze Spenglera w Davos –
zaznaczył polski napastnik. Gola

Chmielewskiego musiał zweryfikować sędzia techniczny, krążek
przeszedł bowiem linię bramkową Sparty na tyle minimalnie, że
gołym okiem sytuacja była trudna do rozstrzygnięcia. – Przynajmniej sędziowie nie mogą
narzekać na brak wrażeń – skomentował z uśmiechem golową
sytuację Chmielewski.

WITKOWICE –
K. WARY 4:1

Tercje: 2:0, 2:1, 0:0. Bramki i asysty: 13. Zdráhal (Schleiss), 16.
Tybor (Roman, Šidlík), 25. Tybor (Mrázek, Roman), 34. Tybor
(Lev, Roman) – 35. Balán (Kohout). Witkowice: Dolejš – Výtisk,
D. Krenželok, Šidlík, Gregorc,
Mrázek, T. Černý, Trška – Olesz,
Lev, Dej – D. Květoň, Roman, Ty-

bor – Kucsera, Baláž, Poletín –
Schleiss, Š. Stránský, Zdráhal.
Ostrawianie płyną na zwycięskiej fali. W sobotę pokonali w
derbach Trzyniec 3:2, w niedzielę
rozbili Karlowe Wary. Hat trickiem
popisał się w spotkaniu napastnik
Radoslav Tybor. – To mój pierwszy
hat trick w karierze i zdaję sobie
sprawę z tego, że w szatni koledzy
przyszykują mi niespodziankę w
postaci „czesnego” – stwierdził
Tybor. Wszystko, co najważniejsze, miało miejsce w pierwszych
dwóch odsłonach. W trzeciej tercji
tempo nieco siadło. – Na pewno nie
oszczędzaliśmy sił po męczących
derbach z Trzyńcem. Ja osobiście
wolę grać bardzo często o najwyższą stawkę, bo wtedy uskrzydla
mnie adrenalina – dodał Tybor.
Lokaty: 1. Trzyniec 66, 2. Liberec
66, 3. Hradec Kralowej 66, 4. Witko-

wice 65 pkt. Dziś: Trzyniec – Karlowe Wary (17.30).

II LIGA

ORŁOWA – DS CZ.
BUDZIEJOWICE 2:5

• Aron Chmielewski dziękuje kibicom w Werk Arenie. Fot. hcocelari

Tercje: 0:1, 1:3, 1:1. Bramki i asysty:
35. Achmetjanow (Šmíd, Ballner),
50. Kovařík (Šmíd, Hovsepyan) –
5. Šulčík (Jan Bárta, Radoš), 30. Vak
(Škopek), 34. Šulčík (Dudáček),
36. Kronus (Procházka), 43. Radoš
(Rolínek, Kronus). Orłowa: Ovčaří
– Spálovský, Janiczek, Štěpánek,
Šendera, Szturc, Kropka – Ballner,
Achmetjanow, Šmíd – Hovsepjan,
Smrčka, Jančar – Kovařík, Klíma,
Tvrdík.
Hokeiści Orłowej są czerwoną latarnią grupy wschodniej II ligi. Nie

zmienił tego również zaległy mecz
18. kolejki, w którym podopieczni
trenera Darka Stránskiego polegli
z David Servisem z Czeskich Budziejowic. – Nękają nas kontuzje,
a także słaba efektywność – ocenił
kolejną przegraną orłowski trener.
Nad Orłową zawisły czarne chmury, ostatni zespół tabeli trafi bowiem do barażów.
Lokaty: 1. Szumperk 57, 2. Hodonin 49, 3. Koprzywnica 49,… 7. Orłowa 21 pkt.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

HC Studenka – HC Wolves Cz.
Cieszyn 8:2, SK Karwina – HC Frydek-Mistek 5:3, HK Karniów – HC
Bospor Bogumin 3:8. Lokaty: 1.
Karniów 40, 2. Studenka 40, 3. Cz.
Cieszyn 38, 4. Karwina 38, 5. Bogumin 31 pkt. (jb)

W SKRÓCIE
PREMIEROWE ZWYCIĘSTWO
KUBACKIEGO. Polacy nie obniżają lotów! Dawid Kubacki po
raz pierwszy w karierze wygrał w
weekend zawody Pucharu Świata
w skokach narciarskich. Polak w
świetnym stylu przerwał w niedzielę w Predazzo dominację Japończyka Kobayashiego, który uplasował
się dopiero na siódmej pozycji.
Trzecie miejsce zajął w niedzielę
Kamil Stoch. Zazwyczaj nie bawimy
się w numerologię, ale tym razem
warto. Wygrana Kubackiego to 80.
zwycięstwo Polaka w konkursie PŚ
w skokach narciarskich, zaś Stoch
po raz 300. startował w konkursie Pucharu Świata. W najbliższy
weekend karuzela PŚ rozkręci się
w Zakopanem. W sobotę zawody
drużynowe, w niedzielę indywidualne.
WYGRANE SPARINGI KARWINY I
OSTRAWY. Trwają przygotowania
do startu piłkarskiej wiosny. Nasze pierwszoligowe zespoły, MFK
Karwina i Banik Ostrawa, wzięły
się ostro do roboty. Banik w ramach zimowego turnieju Tipsport
Liga pokonał na sztucznej murawie
w Orłowej słowacki Poprad 3:2
(gole dla Banika: Hrubý, J. Šašinka,
Fillo), z kolei Karwina uporała się w
wyjazdowym sparingu z ŠKF Sered’
(Wágner). Dziś Banik zmierzy się w
Orłowej z Preszowem (13.00), Karwina jutro podejmuje na Kovonie
drugoligowy Trzyniec (11.00).
KARWINA Z DUKLĄ W FINALE
PUCHARU RC. Piłkarze ręczni
Banika Karwina szykują się do
finałowej batalii w Pucharze RC.
Dziś o godz. 18.30 podopieczni
trenera Marka Michaliski zmierzą
się na parkiecie Dukli Praga, za
tydzień odbędzie się zaś rewanż
w karwińskiej hali. Za sprawdzian
generalny posłużyły mecze z polskimi klubami. Karwiniacy pokonali
kolejno Wybrzeże Gdańsk 30:29 i
Arkę Gdynia 45:37. Bramki gdańskiego zespołu strzegł były golkiper Banika Karwina, Przemysław
Witkowski.
SIATKARZE W PIERWSZYM KOSZYKU. Jutro odbędzie się losowanie grup mistrzostw Europy w siatkówce 2019. Reprezentacja Polski
znajdzie się w pierwszym koszyku.
Obok mistrzów świata, Polaków,
w pierwszym koszyku znajdują
się też reprezentacje Rosji, Serbii i
Włoch. Turniej finałowy zostanie
rozegrany w dniach 13-29 września
w czterech krajach. Gospodarzami
będą Belgia, Francja, Holandia i
Słowenia.
WRÓBEL PROSI O POMOC. Agata Wróbel, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata w podnoszeniu ciężarów prosi fanów o pomoc.
Polka od kilkunastu lat zmaga się
z depresją i trudnymi warunkami
finansowymi. „Kiedy odnosiłam
sukcesy, a także kiedy moja kariera
skończyła się zbyt wcześnie, starałam się pomagać ludziom wokół
mnie. Wiem, że miałam wielu fanów. Jeśli niektórzy z nich to widzą
i czują, że chcieliby mi pomóc i
przekazać nawet najmniejszą kwotę, byłabym bardzo wdzięczna. Nie
wiem, czy moja głowa wytrzyma to
upokorzenie, ale przyjaciele powiedzieli mi, że ja też mam prawo
prosić o wsparcie”. 
(jb)
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I N F O R M AT O R
WALUTY
Kursy walut w kantorach

z dnia 14. 1. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
kupno sprzedaż
CZK
0,163
0,169
EUR
4,270
4,320
USD
3,720
3,810
Bielsko-Biała, CH Auchan
kupno sprzedaż
CZK
0,165
0,170
EUR
4,250
4,350
USD
3,700
3,800

HAWIERZÓW
–
Centrum:
Ralph Demolka w internecie (15,
16, godz. 16.00); Cena za štěstí (16,
godz. 17.30); Po čem muži touží
(15, 16, godz. 19.00); Venom (15,
16, godz. 20.00); Mary Poppins
powraca (17, godz. 17.30); Glass
(17, godz. 19.00); Bumblebee (17,
godz. 20.00); KARWINA – Centrum: Teraz albo nigdy (15, 16,
godz. 19.30); Po čem muži touží (16, godz. 15.00); Grinch (16,
godz. 17.30); Mary Poppins powraca (17, godz. 17.30); Glass (17,
godz. 20.00); TRZYNIEC – Kosmos: Crimson Peak. Wzgórze
krwi (15, godz. 17.30); Dziedzictwo (15, godz. 20.00); Doktor
Martin: Záhada v Beskydech (16,
godz. 17.30); Pierwszy człowiek
(16, godz. 20.00); Glass (17, godz.
17.30); Kursk (17, godz. 20.00); JABŁONKÓW: Iniemamocni 2 (16,
godz. 17.00); CIESZYN – Piast:
Raplh Demolka w internecie (1517, godz. 15.00, 17.15); Narodziny
gwiazdy (15, godz. 19.30).

Zapraszamy
na

koncert kolęd
w wykonaniu słynnej polskiej
trzypokoleniowej rodziny muzycznej

25 STYCZNIA 2019
GODZ. 18.00
PIĄTEK

gdzie:

ŚLĄSKI KOŚCIÓŁ EWANGELICKI A.W.
NA NIWACH W CZESKIM CIESZYNIE
wstęp wolny

Czeski Cieszyn, dworzec
kupno sprzedaż
PLN
5,920
6,060
EUR
25,200
26,900
USD
22,000
22,800

BENZYNA

CO NA ANTENIE

Ceny paliw na stacjach

z dnia 14. 1. 2019

Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
4,61 zł
ON
4,87 zł
LPG
2,02 zł
Cieszyn, Circle K
E95
4,61 zł
ON
4,91 zł
LPG
2,24 zł

•••

Cieszyn po stu latach

Cieszyn, Shell
E95
4,59 zł
ON
4,89 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
4,55 zł
ON
4,85 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
31,70 kc
ON
31,70 kc 

PARTNERZY:

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

(wik)

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.3015.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • 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: 8.0012.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia
złożenie ogłoszenia można uzgodnić
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

Burmistrz Cieszyna wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego zapraszają na wystawę fotograficzną Zbigniewa Solarskiego „Miasto w światłocieniu, piękno tkwi w
szczegółach – Cieszyn po stu latach”. Wernisaż ekspozycji, którą zorganizowano
w ramach miejskich obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbędzie się w środę 16 stycznia o godz. 16.00 w Sali Rzymskiej cieszyńskiego muzeum. Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja fragmentów
reportażu z planu filmowego „Legionów”, kręconego w październiku ubiegłego
roku na cieszyńskim Rynku. Wystawa potrwa do 17 lutego. 
(wik)

•••

Noworocznie w Gołębiewskim
Aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego oraz tancerki Zespołu Pieśni i Tańca
„Suszanie” z Suchej Górnej wystąpią w nadchodzący weekend w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Ich noworoczny koncert zatytułowany jest „Powróćmy jak za
dawnych lat, czyli polskie piosenki międzywojenne”.
Gołębiewski to jeden z największych i zarazem najbardziej luksusowych polskich
hoteli. Spektakl przeniesie widzów w świat przedwojennego kina, w którym
królowali Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna czy Loda Halama. Śpiewane przez
nich piosenki nucimy do dziś, często nie zdając sobie sprawy, z jakich filmów
pochodzą. „Ta ostatnia niedziela”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Umówiłem się
z nią na dziewiątą” – to tylko kilka z wielu szlagierów, jakie zabrzmią w nowych
aranżacjach. Spektakl, którego organizatorem jest Wiślańskie Centrum Kultury,
odbędzie się w niedzielę 20 stycznia o godz. 17.00. Wstęp jest wolny. 
(wik)
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CZESKI CIESZYN, Kongres Polaków, ul. Grabińska 33: do
19 marca trwa wystawa pt. „Adam Mickiewicz. Z myślą
o Ojczyźnie”. Czynna: wtorek-piątek w godz. 8.00-15.00.

CO W KINACH

POLECAMY

♩

Głos | wtorek | 15 stycznia 2019

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE
CIERLICKO – MK PZKO Cierlicko-Kościelec i Macierz Szkolna z
Cierlicka zapraszają w piątek 18.
1. od godz. 19.00 na Bal do DPŻiW.
Nostalgiczną atmosferę lat 30.
umili muzycznie Janek Młynek.
Ubiory pięknych pań i wspaniałych panów z lat minionych mile
widziane. Bilety zamawiamy do
14. 1. u Bronisławy Baron, tel. 773
023 589.
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki
Miejskiej przy ul. Havlíčka zaprasza na spotkanie z cyklu „Podróże
bliskie i dalekie”, które odbędzie
się we wtorek 15. 1. o godz. 17.30.
„Ondraszek na Ukrainie” to tytuł
prelekcji Zbigniewa Pawlika o zdobyciu Howerli – najwyższej góry na
Ukrainie.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – Zarząd Macierzy PSP i Przedszkola
zaprasza na bal szkolny w piątek
25. 1. o godz. 19.00 do sali Domu
PZKO. Do tańca przygrywa kapela
Music Drink M. Pasza. W programie ZR „Błędowice” oraz tancerze
„Floduru”. Miejscówki w cenie 350

kc (wstęp, kolacja, ciastko) do nabycia w sekretariacie szkoły, tel.
739 652 677 oraz w bibliotece, tel.
724 576 527.
KARWINA-FRYSZTAT – MK PZKO
zaprasza na tradycyjny Bal Polski,
który odbędzie się 18. 1. w Karwinie. Bilety można rezerwować pod
adresem: pzkokarwina@pzkokarwina.cz lub pod telefonem 776 582
451. Zapraszają organizatorzy.
PTTS „BESKID ŚLĄSKI” w RC –
Prezes wraz z zarządem zapraszają
na zebranie członkowskie połączone z wyborami członków zarządu
i komisji rewizyjnej na następny
trzyletni okres, które odbędzie się
w niedzielę 20. 1. o godz. 14.30 w
Domu MK PZKO w Olbrachcicach.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK zaprasza na zebranie członkowskie
w niedzielę 20. 1. o godz. 15.00 do
Domu PZKO. W programie: zebranie sprawozdawcze, następnie prelekcja Marcela Balcarka – „Camino
Portugués” – piechotą z Lizbony do
Santiago de Compostela.

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA

WTOREK 15 STYCZNIA

Potok płynie, kwiat usycha,
lecz wspomnienie nie zanika.
Dnia 15 stycznia 2019 przypominamy sobie 10. rocznicę, kiedy od nas odeszła na zawsze

śp. GERTRUDA KAŁUŻOWA
O chwilę cichych wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
RK-004

MARTA MACUROWA
15. 1. 1939 – 17. 1. 2017

Dziś mieliśmy obchodzić Twoje urodziny, lecz niestety
„Bóg ci sam wybrał czas”.


Wspominają najbliżsi.

RK-007

Wspomnienie to cicha nuta,
wyjęta z tonów przeszłości…
Dnia 17 stycznia minie 1. rocznica śmierci naszego Kochanego Męża, Tatusia, Teścia, Dziadka, Pradziadka,
Szwagra i Wujka

OFERTY

śp. HENRYKA TOMANKA
z Trzyńca-Łyżbic

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.

NAPRAWIAMY automobily wszystkich značek. AUTOSERVIS – PNEUSERVIS Pamicar s.r.o. – TEL.: +420
608 120 706.
GŁ-032



WYSTAWY

GŁ-034

NEKROLOGI

POWIATOWE ARCHIWUM PAŃSTWOWE Karwina, ul. Frysztacka 55/17: do 31. 1. wystawa pt.
„Karwina. Od soli do węgla”. Czynna: po, śr: w godz. 8.00-17.00, wt,
czw: w godz. 8.00-14.00, pt: w godz.
8.00-12.00.
MUZEUM
ZIEMI
CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki
14: do 28. 2. wystawa pt. „Świat
dzieci”; stała ekspozycja pt. „Z
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”.
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00;
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW W Hawierzowie, Pavlovova 583/2: do 31. 3.
wystawa pt. „Architektura i kultura
mieszkaniowa w czasach pierwszej
republiki”. Czynna: po-pt: godz.
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka 10/8: do 31. 1. wystawa pt. „Repliki strojów z pierwszej republiki”. Czynna: po-pt: godz.
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lutyni, Polna 964: stała ekspozycja
pt. „Orłowa – przeszłość i teraźniejszość”. Czynna: po-pt: godz. 8.0016.00; nie: godz. 13.00-17.00.

Nie zmarł ten,
kto w sercach żyje...
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy
wszystkich krewnych, znajomych i przyjaciół, że dnia
9 stycznia 2019 zmarł nagle w wieku 76 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Szwagier, Kuzyn
i Wujek,

śp. inż. RUDOLF NEMETH

zamieszkały w Karwinie-Mizerowie
Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 23 stycznia
2019 o godzinie 13.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Karwinie-Frysztacie, skąd zostanie przewieziony na cmentarz w Karwinie-Mizerowie.
W imieniu zasmuconej rodziny: żona Irena, córki Radomíra i Pavlína
z rodzinami.
RK-006

Wyrazy głębokiego współczucia żonie oraz rodzinie z powodu zgonu
Męża i Ojca

śp. inż. RUDOLFA NEMETHA
składa Zarząd MK PZKO we Frysztacie.


RK-009

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko.
Z wielkim bólem w sercu zawiadamiamy, że dnia 11
stycznia 2019 odeszła od nas w wieku 81 lat nasza Najdroższa

śp. OLGA VAVŘÍČKOVA

CO ZA OLZĄ

z domu Kubiena, zamieszkała w Karwinie
Ostatnie pożegnanie z Drogą Zmarłą odbędzie się
w sali obrzędów pogrzebowych w Karwinie-Raju
w piątek 18 stycznia o godzinie 13.00. W smutku pogrążona rodzina.
RK-011

WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: Czynne codziennie w godz. 9.00-17.00.

TYM ODDYCHAMY
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 14. 1. 2019
Czeski Cieszyn

3,0

Rychwałd		

3,0

Hawierzów

2,7

Trzyniec		

3,2

Karwina		

3,1

Wierzniowice

2,5

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Losy gwiazd 10.40
Dynastia Novaków (s.) 11.30 AZ kwiz
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Sowie gniazdo
15.05 Doktor Martin (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00
Cudowne lata pod psem (film) 21.40
Columbo (s.) 22.55 Kryminolog (s.)
23.55 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Planeta Ziemia 9.55
Człowiek a lew 10.35 Królestwo natury 11.05 Tajemniczy świat podziemi
11.30 Tajemnice domu życia 12.00
Nie poddawaj się 12.55 Chcesz je?
13.00 Rodzina ponad wszystko 13.40
Tajemnice praskich podwórek 13.45
Strony rodzinne 14.15 Geoderma
14.40 Atlantyda – dowód 15.35 Wojowniczki 16.25 Bomba, która mogła
zniszczyć ludzkość 17.20 Nieodkryta Kuba 18.15 Przez Alpy nie tylko w
poszukiwaniu śniegu 18.45 Wieczorynka 19.00 Przez ucho igielne 19.25
Václav Hanka 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Piekło
pod powierzchnią 20.50 Przesłanie
Jana Palacha 21.50 Łapcie lekarza
(film) 23.25 Bonnie i Clyde (film) 1.10
Trzy dziewczyny z Facebooka.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica
(s.) 10.00 Spece (s.) 11.00 Rodzinne
sprawy 12.00 Południowe wiadomości 12.35 Krok za krokiem (s.) 12.55
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.10 Dr House (s.) 15.55 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.30
Rodzinne sprawy 18.30 Ulica (s.)
19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 22.35 Agenci
NCIS (s.) 23.25 Bez śladu (s.) 0.20 Dr
House (s.).

tektywa Murdocha (s.) 23.45 Koptashow 0.15 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Sto cudów świata
9.55 Atlantyda – dowód 10.45 Apokalipsa – Hitler 11.40 Zapomniane ofiary 12.30 Nasza wieś 12.55 Ta nasza
kapela 13.25 Folklorika 13.50 Jak podróżował Franz Kafka 14.05 Europa
dziś 14.35 Królestwo Mustang 15.25
Klucz 15.55 Tydzień Palacha 16.20
Cisza 16.35 Tajne akcje STB 16.50 Z
kucharzem dookoła świata: Senegal
17.45 Ludzie z maneży 18.45 Wieczorynka 18.55 Babel 19.20 Kamień
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Kamera w podróży 21.00
Podróż po Wenecji 21.30 Przez Alpy
nie tylko w poszukiwaniu śniegu
21.55 Najwyższa ofiara 23.00 Hitler a
holocaust 23.50 Bates Motel (s.) 0.35
Opowieść podręcznej (s.).

POLECAMY

• Człowiek a lew
Wtorek 15 stycznia, godz. 9.55,
TVC 2

• Tydzień Palacha
Środa 16 stycznia, godz. 15.55,
TVC 2

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.)
10.40 Gdzie mieszka szczęście (bajka) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Sama w domu
14.00 Wszystko-party 14.45 Columbo (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo
(s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest
mój dom? 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.00 Najlepsze
gafy 21.15 Czarni baronowie (s.) 22.10
Grantchester (s.) 23.00 Sprawy de-

CZWARTEK 17 STYCZNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Carmen (film)
10.00 Śladami gwiazd 10.30 List
do ciebie 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Urodziny 14.20 Durrellowie (s.) 15.05 Doktor Martin
(s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.)
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Życie to bal (s.)
21.00 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny
22.30 Columbo (s.) 23.45 Grantchester (s.) 0.35 AZ kwiz.
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Niedźwiadki na
śniegu 9.55 Nieodkryta Kuba 10.50
Na winnym szlaku 11.15 Bomba, która mogła zniszczyć ludzkość 12.20
Muzeum wojskowych mundurów
12.35 Magazyn chrześcijański 13.00
Chcesz je? 13.05 Kamień 13.25 Historie domów 13.45 Wojowniczki 14.35
Przez Alpy nie tylko w poszukiwaniu
śniegu 15.05 Piekło pod powierzchnią 15.50 Port w Singapurze 16.35
Najwyższa ofiara 17.35 Cisza 17.50 Historia trzeciej ludzkiej pochodni 18.15
Podróż po Wenecji 18.45 Wieczorynka 18.55 Przygody nauki i techniki
19.25 František Xaver Maxmilián Zippe 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Z kucharzem dookoła
świata: Bali 21.00 Strony rodzinne
21.30 Skarby narodowe 22.00 Muži v
říji (film) 23.55 Q 0.25 Trzy dziewczyny z Facebooka.

NOVA

• Carmen
Czwartek 17 stycznia, godz. 9.45,
TVC 1

ŚRODA 16 STYCZNIA

TVC 1

6.15 Blade (s. anim.) 6.45 My Little
Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25
Policja w akcji 10.25 Miłość ponad
wszystko (film) 12.20 Południowe
wiadomości 12.35 Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 Lekarz z gór (s.) 14.35
Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.55 Policja w akcji
17.55 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 Show Jana Krausa
22.40 Kapitan Exner (s.) 0.25 Policja
w akcji 1.20 Komisarz Rex (s.).

TVC 2

PRIMA

6.20 Blade (s. anim.) 6.50 My Little
Pony (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.30
Policja w akcji 10.30 Dziecko szczęścia (film) 12.20 Południowe wiadomości 12.35 Gliniarz i prokurator (s.)
13.35 Lekarz z gór (s.) 14.35 Komisarz
Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.55 Policja w akcji 17.55
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.35 Policjanci z centrum (s.)
22.50 Top Star magazyn 23.45 Policja w akcji 0.45 Komisarz Rex (s.).

PRIMA

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 9.45 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.00 Rodzinne sprawy
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Krok za krokiem (s.) 12.55 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 Dr
House (s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.30 Rodzinne sprawy
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Zamieńmy się
żonami 21.35 MasterChef Czechy
23.00 Agenci NCIS (s.) 23.50 Bez śladu (s.) 0.40 Dr House (s.).

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica
(s.) 9.45 MasterChef Czechy 11.00
Rodzinne sprawy 12.00 Południowe
wiadomości 12.35 Krok za krokiem
(s.) 13.00 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 14.10 Dr House (s.) 15.55
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.)
16.57 Popołudniowe wiadomości
17.30 Rodzinne sprawy 18.30 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.30 Gwiezdne życie 22.05
Szósty zmysł (film) 0.10 Dr House (s.).

PRIMA

6.25 Blade (s. anim.) 6.50 My Little
Pony (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.35
Policja w akcji 10.35 Kwiaty w deszczu (film) 12.25 Południowe wiadomości 12.35 Gliniarz i prokurator (s.)
13.35 Lekarz z gór (s.) 14.35 Komisarz
Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.55 Policja w akcji 17.55
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.35 Prima Partička 22.45
Tak jest, szefie! 23.50 Policja w akcji
0.50 Komisarz Rex (s.).
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POST SCRIPTUM
NASI DZIAŁACZE

UŚMIECHNIJ SIĘ

KAROL KURZYSZ

N

asza rodzina zawsze należała
w Piosku do mniejszości – z
jednej strony narodowościowej, z
drugiej zaś wyznaniowej. Jesteśmy
bowiem i Polakami, i protestantami. Myślę, że to właśnie stanowi
motywację do działania – żeby być
widocznym, żeby się nie stracić w
tłumie.
Ja sam zaliczam się do przeciętnych członków PZKO. Ważną inspirację stanowił dla mnie mój ojciec,
który był jednym z założycieli MK
PZKO w Piosku. Całe moje rodzeństwo i ja sam byliśmy od początku
aktywni w Kole. I tak zostało do dziś.
Historia ma jednak swoją kontynuację, bowiem moje córki również praFot. ARC
cują na rzecz Związku.
W pioseckim Kole mieliśmy bogatą działalność – kiedy jeszcze prowadziłem Sekcję Młodzieży, to działały teatr
amatorski, kółko śpiewacze, taneczne, kapela młodzieżowa, kwitł sport we wsi… W przeszłości w działalność naszego Koła PZKO były zaangażowane setki ludzi i organizowaliśmy masę imprez, których już niestety z oczywistych
względów teraz tyle nie mamy. Mimo to staramy się pracować dalej. Pomagamy np. przy Gorolskim Święcie, jeszcze
się nie zdarzyło, żebyśmy nie wystawili swojego wozu alegorycznego. Do dziś zresztą służę pomocą, mam bowiem w
domu kolasę i wiele starszych sprzętów, które się przydają.
Włączyłem się również w działalność Stowarzyszenia „Koliba”. Jesteśmy ponadnarodową grupą pasjonatów, którzy chcą zachowywać tradycje górali śląskich. Organizujemy wiele imprez m.in. „polyni miylyrza”, „miyszani łowiec”
czy Mistrzostwa Górali w Strzyżeniu Owiec. Działam też w Klubie Miłośników Piosku, który niedawno założyliśmy
w naszej wiosce. Moim marzeniem jest stworzenie gminnego muzeum. Byłem pomysłodawcą i jednym z autorów
wydania publikacji na 550-lecie gminy.
W wolnym czasie poświęcam się muzyce. U nas w domu zawsze się śpiewało i grało, mamy nawet rodzinny zespół.
Kocham też konie, a z zawodu i zamiłowania jestem rolnikiem. Zawsze znajdzie się coś, co mnie zainteresuje i czemu
się można poświęcić.(szb)

LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY

1

3

4

1
2


Poziomo i pionowo
jednakowo:
1. długa żerdź lub
podpora fasoli
2. jeden z modeli
toyoty
3. Rusin lub Preis
4. demon z mitologii
sumeryjskiej

2

3
4

KWADRAT MAGICZNY

1.
2.
3.

Rozwiązaniem dodatkowym logogryfu jest dokończenie fraszki, której autorem jest Jan Izydor Sztaudynger:
„O takim kochanku marzy,
Z którym jej będzie do...”.

owocowy symbol dobrych interesów
święto w parafii
ROZWIĄZANIE DO1
2
DATKOWE
(tradycyjna
potrawa
1
kuchni
ukraińskiej,
a także
2
polskiej
kuchni kresowej)
4. rzeka w Ro3
sji, dopływ
Oki
5. początek
4
biegu
Wyrazy trudne lub mniej
5
znane: OSIETR

3

4

5

1.- 4. pokarm, pożywienie
3.- 6. technika barwienia tkanin
5.- 8. meldunek
wojskowy
7.- 10. drzewo
owocowe, np. jakubówka
9.- 12. mężczyzna
o kasztanowych
włosach
11.- 2. imię cara Samozwańca
Wyrazy trudne
lub mniej znane:
AWIWAŻ

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Termin ich nadsyłania upływa w piątek
25 stycznia 2019 r. Autorem zadań jest Jan Kubiczek.

