
Palenie śmieciami 
– nieodpowiedzialne i nieopłacalne
PROBLEM: Nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale też sami mieszkańcy wpływają na stan powietrza w swoich 
miastach. Od odpowiedzialnego i ekologicznego ogrzewania swoich mieszkań zależy bowiem skala zagrożenia smogowego. Z tą 
odpowiedzialnością niestety bywa różnie i wtedy do akcji muszą wkraczać miejscy kontrolerzy.
Gęsty dym, który powstaje po spale-

niu śmieci, trudno pomylić z czymś 

innym. To nie tylko nieprzyjemny, 

duszący zapach, ale przede wszyst-

kim toksyczne, chorobotwórcze 

substancje. Opalanie palenisk nie-

właściwymi materiałami lub nisko-

jakościowymi paliwami jest jedną 

z głównych przyczyn przekroczeń 

stężeń pyłów zawieszonych, czyli 

smogu. Do pieców nierzadko trafi ają 

bowiem stare meble, plastikowe od-

padki, zużyte pieluchy, a nawet opo-

ny i odzież. Część właścicieli woli 

oszczędzać na wywozie odpadów, 

przeznaczając je do spalenia, a jest 

to nie tylko nieodpowiedzialne, ale 

też nieopłacalne. Za palenie odpada-

mi grożą bowiem wysokie grzywny 

pieniężne. Zarówno w Republice 

Czeskiej, jak i w Polsce obowiązuje 

prawo, które zakazuje spalania śmie-

ci w domowych paleniskach. 

W Republice Czeskiej od 1 stycz-

nia br. weszła w życie nowelizacja 

prawa nakładająca karę 50 tys. koron 

na osoby palące w prywatnym miesz-

kaniu odpadami i gorszymi paliwa-

mi (np. najgorszej klasy węglem czy 

mułem). Jeszcze wyższy taryfi kator 

kar przewidziano dla fi rm. Zakłady 

pracy i prywatne mieszkania są kon-

trolowane. 

Jak się okazuje, w niektórych urzę-

dach kontrolerzy nie pracują sami, 

bowiem zgłoszenia o nieprawidło-

wościach napływają też od współ-

pracujących mieszkańców. Šárka 

Swiderová, rzeczniczka prasowa 

Urzędu Miasta w Karwinie, podkre-

śliła, że współpraca z mieszkańca-

mi jest jedną z licznych dróg walki 

z paleniem odpadami. – W naszym 

urzędzie kontrole przeprowadzają 

pracownicy magistratu, uwzględnia-

jąc sygnały od osób, które informują 

nas o podejrzeniu palenia śmiecia-

mi. Obecnie przygotowujemy się do 

przeprowadzenia kolejnych indywi-

dualnych kontroli. Natomiast pod 

koniec ubiegłego roku sprawdziliśmy 

pięciu prywatnych przedsiębiorców, 

w tym zakłady rzemieślnicze i jedno 

prywatne mieszkanie. W żadnym z 

tych przypadków nie wykryto nie-

prawidłowości. Niemniej będziemy 

dalej badać, czym mieszkańcy palą 

w piecach – poinformowała Swide-

rová w korespondencji z „Głosem 

Ludu”. – Pod koniec tygodnia nasi 

pracownicy znów wyruszą w teren. 

Dla urzędników wskazówką miejsc, 

które powinny być nadzorowane, są 

też zgłoszenia mieszkańców doko-

nywane drogą internetową, na przy-

kład na naszej stronie internetowej 

lub w mediach społecznościowych 

– dodała.

 W kontekście Internetu warto 

wspomnieć o wdrożonej w zeszłym 

roku ogólnokrajowej akcji „Čistý 

komín 2.0”. Na stronie internetowej 

cisty-komin.cz można dodać zdjęcie 

kopcącego komina i zlokalizować go 

na specjalnej mapie. Jak czytamy na 

stronie internetowej, głównym celem 

czeskiej aplikacji stworzonej przez 

organizację pozarządową Čisté nebe 

jest uwrażliwianie społeczeństwa na 

kwestie dbania o środowisko i prze-

konywanie do wymiany systemu 

ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Należy tu jednak mocno podkre-

ślić, że kontrole nie odbywają się 

od razu po nieofi cjalnej informacji 

zaczerpniętej z Internetu, urzęd-

nicy bowiem najpierw skrupulat-

nie analizują każdy przypadek. Jak 

poinformowała Dorota Havlíková, 

rzeczniczka prasowa Urzędu Mia-

sta w Czeskim Cieszynie, fi zyczna 

kontrola w mieszkaniu jest skrajnym 

rozwiązaniem i następuje dopiero po 

kilkakrotnym upomnieniu. – Urzęd-

nicy najpierw informują na piśmie 

właściciela posesji o podejrzeniu 

nieprawidłowości i wnoszą o ich 

usunięcie. Dopiero gdy upomnienia 

pisemne nie skutkują, na miejscu 

pojawiają się kontrolerzy. Właściciel 

prywatnej posesji lub zakładu pracy 

zobligowany jest wpuścić kontrolę. 

Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara do 

50 tys. koron – wyjaśniła Havlíková 

w korespondencji z „Głosem Ludu”. 

Jak dowiedziała się nasza redakcja, 

w tym roku magistrat w Czeskim 

Cieszynie nie odnotował jeszcze 

żadnego wykroczenia, natomiast w 

ubiegłym roku kontrolerzy inter-

weniowali jedenaście razy na skutek 

telefonicznych zgłoszeń lub na pod-

stawie aplikacji „Čistý komín 2.0”. 

W trakcie tych kontroli wykryto nie-

prawidłowości. – Naszym celem nie 

są szykany czy stosowanie restrykcji 

wobec przedsiębiorców czy osób 

prywatnych, natomiast jest to na-

rzędzie kontroli tego, co ulatnia się z 

kominów na terenie naszego miasta 

– podkreśliła Havlíková.

Analogiczne kontrole prowadzą 

strażnicy miejscy po drugiej stronie 

granicy. Straż Miejska w Cieszynie 

może dokonywać kontroli na pry-

watnych posesjach i w zakładach 

pracy z upoważnienia burmistrza 

miasta na mocy ustawy o ochronie 

środowiska. Za opalanie pieca odpa-

dami w Polsce grożą mandaty karne 

w wysokości do 500 złotych. – Od 

grudnia cieszyńska Straż Miejska 

nałożyła dwa mandaty karne na oso-

by, które paliły śmieciami w domo-

wym piecu. Od początku tego roku 

mieliśmy już dziewięć interwencji w 

analogicznych sprawach, ale kontrole 

nie wykazały wykroczeń. Najczęściej 

interweniujemy po zgłoszeniach 

samych mieszkańców, ale strażnicy 

także sprawdzają okolicę – powie-

dział Janusz Sikora, zastępca komen-

danta Straży Miejskiej w rozmowie 

z „Głosem Ludu”. – Wydobywający 

się z kominów cieszyńskich posesji 

gryzący dym może sprawiać wraże-

nie, że są palone śmieci, a później 

nasza kontrola wykazuje, że piec jest 

opalany miałem lub fl otem. W tej sy-

tuacji nie możemy nałożyć mandatu, 

bo palenie paliwami gorszej klasy 

jest nadal w Polsce dopuszczalne. 

Karane jest tylko palenie śmieciami 

– dodaje Sikora.

Na wysokie stężenie pyłów zawie-

szonych w powietrzu wpływają nie 

tylko wielkie zakłady przemysłowe, 

ale także zintensyfi kowany ruch po-

jazdów samochodowych i spalanie 

niskojakościowych paliw oraz śmieci 

w domowych paleniskach. Jak infor-

mowaliśmy w poprzednim numerze 

„Głosu Ludu”, kilkukrotne prze-

kroczenie 12-godzinnego średniego 

stężenia pyłu zawieszonego PM10 

spowodowało ogłoszenie w minio-

nych dniach alarmu smogowego dla 

aglomeracji ostrawsko-karwińskiej, 

frydecko-misteckiej oraz trzynieckiej.

 MAŁGORZATA BRYL

UWAGA 
PRENUMERATORZY!

Uprzejmie informujemy 
wszystkich Czytelników, 
którzy opłacają co miesiąc 
prenumeratę „Głosu Ludu” 
za pośrednictwem tzw. 
SIPO, że w styczniowym ra-
chunku ta opłata nie została 
pobrana, co ma związek ze 
zmianą ceny naszej gazety.
Do prenumeratorów, którzy 
korzystają z SIPO, w tych 
dniach zostanie wysłany 
przekaz pocztowy, który 
trzeba uregulować. W na-
stępnym miesiącu stosowna 
opłata będzie już uwzględ-
niona w SIPO. Za utrudnie-
nia przepraszamy i dzięku-
jemy za zrozumienie.
 Redakcja

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz
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Gęsty dym, który powstaje po spaleniu śmieci, trudno pomylić z czymś innym.

GIGANT STANIE 
W WARSZAWIE

Tuż obok Dworca Centralnego w 

Warszawie powstanie najwyższy bu-

dynek w Polsce i całej Unii Europej-

skiej. W środę słowacki deweloper 

HB Reavis zaprezentował ostatecz-

ny projekt inwestycji. 

Varso Tower – bo tak ma się na-

zywać kolos – stanie na rogu ul. 

Chmielnej i alei Jana Pawła II w 

Warszawie. Ma to być kompleks 

biurowców, którego najważniejszym 

elementem będzie wieżowiec mający 

przewyższyć Pałac Kultury i Nauki.

Drapacz chmur będzie liczył 310 

metrów wysokości, co oznacza, że 

prześcignie najwyższy do tej pory 

w Unii Europejskiej brytyjski „Th e 

Shard”, który mierzy 306 m. Budowa 

już się rozpoczęła i ma się zakończyć 

do 2020 roku. 

 (wik)



czwartek   |   12 stycznia 20172

Biblioteka dla niepełnosprawnych
Seniorzy oraz niepełnosprawni pod względem fi zycznym i umysłowym stanowili dwie podstawowe grupy, na których 

skoncentrowała się w ub. roku Biblioteka Miejska w Trzyńcu. Szersza oferta dla nich była możliwa dzięki wsparciu fi nansowemu 

Ministerstwa Kultury. 

– Długofalowym celem biblioteki 

jest spełnienie standardów Handicap 

Friendly dla bibliotek. Chcemy, by 

biblioteka była dostępna i dyspono-

wała bogatą ofertą dla różnych grup 

osób ze specyfi cznymi potrzebami 

– powiedziała dyrektorka placówki, 

Martina Wolna. 

W 2016 roku zrealizowano w bi-

bliotece program pt. Mental Power. 

Podopieczni ośrodka dziennego „Ra-

dost” dwa razy w miesiącu oglądali 

fi lmy z międzynarodowego festiwalu 

fi lmowego Mental Power. W fi lmach 

tych w rolach głównych występowały 

osoby z upośledzeniem. 

– Chcieliśmy zachęcić niepełno-

sprawnych, by nie bali się przyznać 

do własnych ambicji artystycznych, by 

przekonali się, że także oni mogą zo-

stać aktorami – powiedziała Mirosla-

va Vápeníková, koordynator projektu. 

Do dalszych działań realizowanych 

z myślą o niepełnosprawnych należa-

ły lekcje muzykoterapii, interaktywny 

spektakl lalkowy oraz koncert świą-

teczny uczniów trzynieckiej szkoły 

muzycznej, przeznaczony dla ludzi 

niewidomych i słabo widzących. 

Pogadanki, warsztaty, zajęcia z mu-

zykoterapii i arteterapii organizowano 

także dla seniorów.  (dc)

Kolejna ofi ara w Orłowej

Już drugi kierowca stracił w tym ty-

godniu życie w wypadku drogowym 

w Orłowej. We wtorek po południu 

doszło do tragedii na drodze łączącej 

Orłowę z Hawierzowem. W pobliżu 

skrętu na kopalnię Łazy samochód 

osobowy škoda octavia na zakręcie 

wpadł w poślizg i zderzył się z ja-

dącym z naprzeciwka autobusem. 

39-letni kierowca osobówki zginął 

na miejscu. 

Autobus przewoził ok. 15 pasa-

żerów. – Dwie podróżne zostały 

przewiezione do szpitala. Ranny był 

także 45-letni kierowca autobusu. 

Według wstępnych ustaleń, w przy-

padku pasażerów autobusu chodziło 

o lżejsze obrażenia – poinformowa-

ła rzeczniczka policji w Karwinie, 

Zlatuše Viačková. Miejsce wypadku 

przez trzy godziny było zamknięte. 

Przyczyny tragedii bada służba kry-

minalna policji. 

W poniedziałek zginął w Orłowej 

kierowca furgonetki, która uderzyła 

z tyłu w ciężarówkę.  

 (dc)
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WIADOMOŚCI
KRÓTKO

BEZ ODWIEDZIN 

REGION (dc) – W szpitalach w 

Czeskim Cieszynie i w Trzyńcu na 

Podlesiu wprowadzono, po uzgodnie-

niu z Wojewódzką Stacją Sanitarno-

-Epidemiologiczną, zakaz odwiedzin. 

Powodem jest grasująca w regionie 

grypa. Zakaz będzie obowiązywał do 

odwołania. 

* * *

PIERWSZE 

MORDERSTWO
OSTRAWA (dc) – Policja postawiła 

zarzuty 41-letniemu mężczyźnie, który 

w poniedziałek rano w ostrawskim 

mieszkaniu zaatakował nożem swoją 

o kilka lat młodszą partnerkę. Ciosy, 

które zadał jej podczas kłótni, spowo-

dowały śmierć kobiety. Kodeks karny 

przewiduje w takich wypadkach  karę 

pozbawienia wolności w wymiarze od 

lat 10 do 18. Według ustaleń gazety 

„Deník”, ofi arą jest prawniczka, która 

prowadziła praktykę adwokacką w 

Karwinie. Chodzi o pierwsze mor-

derstwo w nowym roku w naszym 

województwie. 

* * *

BLIŻEJ SZPITALA
KARWINA (sch) – Pacjenci Szpitala 

Górniczego w Karwinie mogą od 

kilku dni korzystać z nowego bezpłat-

nego parkingu z 42 miejscami postojo-

wymi. W ciągu ostatniego pół roku to 

już drugi parking, który ma zapewnić 

łatwiejszy dostęp do szpitala. Pierwszy 

parking dla 22 samochodów miasto 

wybudowało już latem ub. roku, ko-

lejny dla 19 aut powstanie wiosną br. 

Aby wyjść naprzeciw również osobom, 

które do szpitala dojeżdżają autobu-

sem, miasto chce przesunąć przystanek 

autobusów miejskich bliżej obiektu.

DANE TYGODNIA

Szanowni Czytelnicy. W czwar-

tek i piątek sekretariat redakcji 

będzie czynny od godz. 8.30 do 

15.30. Z kolei dziennikarka dy-

żurna, Beata Schönwald, będzie 

czekała na Państwa w redakcji w 

czwartek w godz. 9.30-12.00, tel. 

558 731 766, 775 700 896, e-mail: 

beata.schonwald@glosludu.cz.

Czekamy na Państwa

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.czwww.glosludu.cz
Serwis o Polakach 

na Zaolziu

Najbardziej zanieczyszczone 
miejcowości w regionie 
(pył zawieszony PM10)

MIEJSCOWOŚĆ DNI OD POCZĄTKU ROKU NAJWYŻSZE STĘŻENIE 

Wierzniowice 5 501,5

Rychwałd 5 361,4

Karwina 6 316,9

Cz. Cieszyn 4 274,9

Hawierzów 6 265,6

Trzyniec 4 258,6

Legenda: Stężenie podane jest w mikrogramach na metr sześcienny. Dopusz-

czalne dobowe średnie stężenie PM10 wynosi 50 μg/m3. Liczba dni oznacza 

liczbę dni od początku roku, w których został przekroczony limit dobowego 

średniego stężenia. Dane pochodzą z dnia 11 bm.

Źródło: Czeski Instytut Hydrometeorologii  Opr. (dc)

Muzykoterapia w bibliotece.

Rok modernizacji w hucie 
Huta Trzyniecka zainwestuje w tym roku ponad 3 mld 

koron w modernizację urządzeń technologicznych. To 

największa kwota w ostatnim dziesięcioleciu. Do zasad-

niczych zmian dojdzie w walcowni, częściowe zmiany 

zostaną przeprowadzone także w produkcji żelaza i stali, 

nowością są urządzenia, które podniosą jakość i wartość 

dodaną produktów podczas ich końcowej obróbki. Blisko 

jedna trzecia funduszy będzie przeznaczona na projekty 

ekologiczne. 

– Wszystkie inwestycje będą zawierały pierwiastki robo-

tyzacji. Nowoczesne urządzenia mogą pracować w trybie 

pełnej automatyzacji. Wzrośnie odsetek wyrobów o wyż-

szych właściwościach użytkowych, zmniejszy się odsetek 

wyrobów zwykłej jakości. Na tym polega nasza długofalowa 

strategia – powiedział dyrektor generalny przedsiębiorstwa, 

Jan Czudek. Huta będzie mogła na przykład, po zrealizo-

waniu zaplanowanych inwestycji, zaoferować odbiorcom 

druty i pręty najwyższej jakości.  (dc)

Jak »rozkorkować« drogę
Korki samochodów ustawiające się przed szkołą 

codziennie przed rozpoczęciem nauki to bolącz-

ka wielu miejscowości również na naszym terenie. 

Gmina Wędrynia postanowiła ten problem raz na 

zawsze rozwiązać. Wiosną wybuduje specjalną za-

tokę, która sprawi, że przed miejscowymi szkołami 

będzie wreszcie bezpiecznie. 

– Dziś jest sytuacja taka, że większość rodziców 

przywozi do szkoły swoje pociechy samochodami. 

Nie jest jednak szczęśliwym rozwiązaniem, że sa-

mochody zatrzymują się bezpośrednio na drodze, 

by dzieci mogły z nich wysiąść. Dlatego postano-

wiliśmy wykorzystać teren przed Urzędem Gmin-

nym i wybudować na nim zatokę, która pozwoli na 

to, by dzieci wysiadały z samochodów prosto na 

chodnik i stąd bezpiecznie przechodziły do szko-

ły – wyjaśnia wójt Wędryni, Bogusław Raszka. Jak 

dodaje, wartością dodaną tego przedsięwzięcia 

będą nowe miejsca parkingowe, które powstaną 

koło urzędu. 

Gmina ma już projekt przygotowany, teraz musi 

jeszcze załatwić pozwolenie na budowę oraz wy-

brać wykonawcę. To wszystko chce zdążyć przed 

końcem zimy, by robotnicy mogli zacząć budować 

wraz z nadejściem wiosny. Według Raszki, zatoka 

nie jest jednak jedynym tegorocznym rozwiąza-

niem, które podniesie bezpieczeństwo w centrum 

wioski. W planie jest również przejście dla pie-

szych koło przystanku stojącego przy drodze w 

kierunku na trzyniecką Sosnę. (sch)
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Całun Turyński dotarł nad Olzę
Pochodząca z 1651 roku cenna kopia Całunu Turyńskiego, do którego, według tradycji chrześcijańskiej, zawinięto po zdjęciu z krzyża ciało Jezusa Chrystusa, została 

wczoraj zainstalowana w sali wystawowej Zamku Frysztat. Tym samym unikatowe dzieło po raz pierwszy po jego odnalezieniu w 1999 roku opuściło mury 

broumowskiego klasztoru. Dla zwiedzających zostanie udostępnione od przyszłej środy. 

Oryginalna historyczna kopia Ca-

łunu Turyńskiego, która na co dzień 

znajduje się w Broumowie, jest uni-

katem na skalę Europy Środkowej. 

Chociaż na całym świecie można 

doliczyć się 40 podobnych kopii, na 

północ od Alp nie ma sobie równej. 

– Płótno zostało odnalezione w ko-

ściele klasztornym św. Wojciecha w 

styczniu 1999 roku. Do tego odkry-

cia prowadziła zwykła ludzka cieka-

wość wynikająca stąd, że nad kapli-

cą Krzyża Świętego widnieje  napis 

Sancta Sindon, co jest łacińskim 

określeniem dla Całunu Turyńskie-

go. Na tej podstawie spodziewaliśmy 

się, że w skrytce znajdziemy przynaj-

mniej mały kawałek oryginalnego 

Całun Turyńskiego, co w przypadku 

relikwii chrześcijańskich nie było-

by niczym niezwykłym. Jakie więc 

było nasze zdziwienie, kiedy naszym 

oczom pokazało się całe płótno łącz-

nie z „rodowodem” – przybliżył sy-

tuację sprzed 18 lat Přemysl Sochor, 

który jako zarządca klasztoru uczest-

niczył w tym epokowym odkryciu. 

Broumowska kopia Całunu Tu-

ryńskiego pod względem rozmiarów 

(4,36 m długości i 1,1 m szeroko-

ści) prawie nie różni się od swojego 

świętego oryginału. Na płótnie, przy 

odpowiednim oświetleniu rozpozna-

walna jest postać ludzka z przedniej i 

tylnej strony, jej twarz, ręce i nogi, śla-

dy po gwoździach oraz rana w boku. 

W środku zaś widnieje dobrze czytel-

ny napis „Extractum ab originali”, co 

w tłumaczeniu na język polski znaczy 

„wyciągnięto z oryginału”. 

Do klasztoru w Broumowie płótno 

trafi ło dzięki arcybiskupowi praskie-

mu, Mateuszowi Ferdynandowi Sob-

kowi z Bilenberka, któremu podarował 

je w 1651 roku arcybiskup turyński Ju-

lius Caesar Bergiria. Z odnalezionego 

wraz z płótnem dokumentu wynika 

również, że kopia dotykała się tu-

ryńskiego oryginału, co powoduje, że 

uważana jest nie tylko za cenne dzieło 

sztuki namalowane przez nieznanego 

artystę, ale także za rzecz świętą. 

 W ub. roku broumowska kopia 

Całunu została dokładnie wyczysz-

czona. W styczniu odkryto bowiem 

na niej pleśń, która mogłaby sta-

nowić dla płótna realne niebezpie-

czeństwo. Usuwaniem zanieczysz-

czeń zarówno natury organicznej, 

jak i nieorganicznej zajęła się li-

cencjonowana przez Ministerstwo 

Kultury RC restauratorka teksty-

liów, Zuzana Červenková. 

– Płótno czyściłam w swoim 

atelier przy użyciu nanotamponów 

specjalnym roztworem w piance o 

temperaturze 28 st. C. Musiałam 

pracować bardzo ostrożnie, by nie 

uszkodzić włókien – zdradziła nam 

restauratorka, dodając, że w niektó-

rych miejscach płótno wymagało 

drobnych reparacji. Te zostały wy-

konane nitką jedwabną mocną jak 

ludzki włos. 

Broumowskie płótno ma obecnie 

za sobą po dwie obustronne „kąpie-

le” i – jak zauważyła Červenková 

– przy temperaturze 15-20 st. C i 

względnej wilgotności powietrza na 

poziomie 50-58 proc. będzie trzy-

mać się przez kolejne lata. Zanim 

powróci do swojego rodzinnego 

klasztoru, będzie cieszyć oczy i du-

sze zwiedzających Zamek Frysz-

tacki oraz przypominać im historię 

oryginalnego Całunu Turyńskiego. 

Ekspozycja przywieziona z Bro-

umowa zawiera oprócz historycznej 

kopii Całunu również ornaty jego 

darczyńcy, arcybiskupa Sobka z 

Bilenberka oraz cały zestaw krzy-

ży barokowych. Dla zwiedzających 

dostępna będzie od 18 bm. aż do 

świąt wielkanocnych, zawsze w go-

dzinach otwarcia zamku. 

 BEATA SCHÖNWALD

Remonty w ramach współpracy transgranicznej
Brenna i Bystrzyca pozyskały zewnętrzne 

środki fi nansowe w ramach współpracy trans-

granicznej. Kwota blisko 7,5 mln złotych zo-

stanie spożytkowana między innymi na działa-

nia inwestycyjne w obu gminach. W Bystrzycy 

nowe oblicze ma zyskać strefa wokół dworca. 

W Brennej rewitalizowana będzie aktualnie 

wyłączona z użytkowania zabytkowa chata.

W sumie Brennej i Bystrzycy udało się po-

zyskać kwotę blisko 1 mln 693 tys. euro w 

ramach  programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska. Na stronę polską przypada 

ok. 750 tys. euro, a na stronę czeską ok 942 tys. 

euro. Samorządy są zobligowane do pokrycia 

z własnych budżetów wkładu własnego. W 

przypadku Brennej jest to 15 proc. otrzymane-

go dofi nansowania, a w przypadku Bystrzycy 

10 proc. uzyskanego dofi nansowania. Według 

harmonogramu projekt rozpoczął się 1 stycz-

nia br.

W Brennej modernizację przejdzie budynek 

tzw. „starego kina” – zabytkowa drewniana cha-

ta  zlokalizowana przy głównej drodze w gmi-

nie. Budynek powstał w 1923 roku z inicjatywy 

Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej jako 

Dom Katolicko-Ludowy, w którym odbywa-

ły się koncerty i przedstawienia oraz działała 

biblioteka. Po II wojnie światowej w budynku 

przejętym przez władzę ludową działało kino. 

W latach 90. XX w. Komisja Majątkowa dla 

Kościoła Katolickiego przejęła budynek, tym 

samym stał się on własnością Diecezji Bielsko-

-Żywieckiej, która z kolei przekazała go parafi i 

pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej. W ostat-

nich latach budynek był dzierżawiony przez 

gminę Brenna, a następnie Ośrodek Promocji, 

Kultury i Sportu Gminy Brenna. W ostatnim 

czasie z powodu złego stanu technicznego bu-

dynek został wyłączony z użytkowania.

– Długo zastanawialiśmy się, jak wykorzy-

stać potencjał tego miejsca, a wtedy pojawi-

ła się możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków fi nansowych w ramach współpracy 

transgranicznej z gminą leżącą w Republice 

Czeskiej – powiedział Jerzy Pilch, wójt Bren-

nej w rozmowie z „Głosem Ludu”. – Projekt 

„Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” realizu-

jemy wspólnie z gminą Bystrzyca, bo sprzyja 

temu niewielka odległość geografi czna. Przede 

wszystkim zależy nam na zwiększeniu ruchu 

turystycznego między dwoma gminami, a tak-

że uwypuklenie ciekawej historii i kultury obu 

miejscowości – dodał.

W wyremontowanym budynku tzw. „starego 

kina” w Brennej powstanie „Beskidzki Dom 

Zielin – Przytulia”, czyli miejsce prezentujące 

dziedzictwo przyrodnicze i historyczne regio-

nu. W planach jest także udokumentowanie i 

opisanie materialnego i niematerialnego dzie-

dzictwa Beskidu Śląskiego, a także utworzenie 

w obiekcie punktu informacji turystycznej. 

Działania prowadzone w Brennej zostaną po-

wiązane nowym szlakiem turystycznym z po-

krewną inwestycją w Bystrzycy.

O planach inwestycyjnych dla Bystrzycy w 

rozmowie z „Głosem Ludu” opowiedział wójt, 

Roman Wróbel. – U nas w ramach projektu 

będą realizowane działania mające na celu re-

witalizację strefy koło dworca kolejowego, któ-

ra obecnie prezentuje się bardzo nieciekawie. 

Zostanie zrekonstruowany budynek miejsco-

wego kina w celu zagospodarowania poddasza 

i pomieszczeń otaczających – wyjaśnił. 

W ramach działań infrastrukturalnych zo-

stanie wybudowane w Bystrzycy muzeum oraz 

centrum informacji turystycznej. – Muzeum 

będzie prezentować między innymi kulturę 

ludową górali beskidzkich oraz dziedzictwo 

powiązań polsko-czeskich miejscowości Be-

skidów. Powstanie przestrzeń edukacyjno-

-wychowawcza dla warsztatów tematycznych, 

na przykład obrzędowości górali beskidzkich 

związanej z cyklami pór roku lub wykorzysta-

niem motywów przyrodniczych w kulturze tra-

dycyjnej – zapowiedział Roman Wróbel. 

Z kolei w centrum informacji turystycznej 

znajdzie się komplet informacji o Bystrzycy w 

formie atrakcyjnych materiałów interaktyw-

nych. Jak informują samorządowcy z Brennej 

i Bystrzycy, inwestycje mają być ukończone do 

końca 2018 roku.  

 MAŁGORZATA BRYL
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Přemysl Sochor pokazuje poszczególne fragmenty ciała Jezusa.

Tak ma wyglądać przyszły Beskidzki Dom Zielin w Brennej.

W Bystrzycy zrewitalizowane będą okolice dworca kolejowego oraz zostanie odnowiony budynek kina.
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Pies w ubranku to nie wstyd
Chociaż przez okrągły rok nie zdejmują futra, dla nich też mróz 

może być straszny. O tym, jak psy i koty chronić przed niski-

mi temperaturami, rozmawiamy z lekarzem weterynarii, Kariną 

Cienciałą Jaworską.

Czy to prawda, że zwierzęta, również te domowe, łatwiej 
od człowieka przystosowują się do zmian temperatury 
powietrza i w związku z tym lepiej znoszą tęgie mrozy? 

To zależy, czy mamy na myśli kota-łowcę myszy lub psa-

-ochroniarza o obfi tej sierści przyzwyczajonego do pobytu na 

zewnątrz, czy przedstawiciela krótkowłosej rasy trzymanego w 

domu. Przyjęło się bowiem, że te pierwsze, które trwale prze-

bywają na zewnątrz i mają tylko dostęp do zacieplonej budy, 

lub w przypadku kotów do piwnicy lub szopy ze słomą, dobrze 

będą sobie radzić nawet przy temperaturach od -5 do -8 st. C. 

Natomiast o wiele gorzej znosić będą mrozy zwierzęta czę-

ściowo żyjące w domu, a częściowo na zewnątrz. Wychodzenie 

z pomieszczenia, gdzie mamy plus 20 stopni, na dwór, gdzie 

skrzypi mróz, to wątpliwa przyjemność nawet dla czworonoga.

Czy do całorocznego życia na dworze można przyzwy-
czaić każdego psa?

Przyzwyczajenie to jedna sprawa, drugą są predyspozycje, któ-

re każda rasa ma inne. Do roli całorocznego ochroniarza pose-

sji dobrze będzie się więc nadawać duży, masywny pies, który 

ma obfi ty włos i bardzo gęsty podszerstek, który zimą będzie 

go chronić przed mrozem, a latem przed upałem. Całorocz-

nego pobytu na dworze nie możemy natomiast wymagać od 

psa, który ma krótką sierść, jak np. doberman, dog niemiecki 

czy rhodezian ridgeback. Taki pies nawet w docieplonej budzie 

będzie czuć się źle. 

No właśnie, jakie parametry powinna mieć buda, w któ-
rej pies żyje przez okrągły rok?

Powinna być docieplona styropianem o co najmniej 12-centry-

metrowej grubości, wyściełana grubą warstwą słomy i ustawio-

na tak, żeby wiatr nie miał do niej dostępu. Ściółka ze słomy 

jest bardzo ważna, bo pies może się nią otulić i dlatego nie 

zastąpi jej nawet najlepszy koc.

A jak organizm kota reaguje na siarczyste mrozy? Czy po-
zostawienie go nocą na dworze, kiedy temperatura spa-
da poniżej -20 st. C, grozi mu zmarznięciem?

Tak, jeśli jest to kot, który jest bardzo młody lub z kolei bar-

dzo stary, ma obniżoną odporność, katar koci lub inne cho-

roby dróg oddechowych. Poza tym należy pamiętać, że koty 

są po prostu małe, atletycznie zbudowane i nie mają rezerw 

tłuszczowych, w związku z czym będą wychładzały się o wiele 

szybciej. Nie jest więc dobrym pomysłem, żeby takiego kota 

zostawiać na dworze na noc bez dostępu do garażu, piwnicy 

lub stodoły z dużą ilością słomy. 

Jak dostosować do aktualnej pogody długość spaceru 
psa przyzwyczajonego do temperatury pokojowej? 

Właściciele, którzy dzielą ze swoim czworonogiem mieszka-

nie, zwykle doskonale potrafi ą rozpoznać, jak ich pies znosi 

mróz. Jeżeli więc widzą, że ich podopieczny jawi na spacerze 

oznaki dyskomfortu, to nie będą takiego spaceru niepotrzebnie 

przedłużać. Ten dyskomfort niekoniecznie zresztą musi być 

związany z mrozem, ale też np. z silnym wiatrem. Kiedy więc 

zwierzę zaczyna się trząść, robi wszystko po to, żeby właściciel 

wziął je na ręce, lub po prostu staje w jednym miejscu i nie chce 

ruszyć się dalej, to jasny sygnał, że czas wracać do domu. Są też 

jednak psy, które uwielbiają zimę i wszelkie zabawy na śniegu. 

Wtedy powinniśmy im to umożliwić. 

Czy dla psa trzęsącego się z zimna jest dobrym rozwiąza-
niem psie ubranko? I czy w ten sposób nie wystawiamy 
siebie i naszego pupila na kpiny otoczenia?

Absolutnie. Dziś psy w ubranku są już standardem i nie powin-

ny wywoływać głupich uśmieszków, nawet gdy chodzi o duże 

rasy. U ras krótkowłosych, jak wyżły weimarskie czy boksery, 

takie ubranko jest uzasadnione i wcale nie świadczy o fanaberii 

właściciela, ale o mądrym zabezpieczeniu psa przed mrozem. 

Czy psy i koty, które większość dnia spędzają na dworze, 
powinny mieć inną dietę niż te, które trzymamy w domu?

Te zwierzęta, które trzymamy w domu, nie wymagają żadnych 

zmian w diecie, natomiast te, które przebywają na dworze, po-

winny w okresie zimowym przejść na dietę wysokoenergetycz-

ną, o zwiększonej liczbie kalorii. W praktyce oznacza to, że 

zwykłą suchą karmę zmieniamy na suchą karmę dla psów pra-

cujących, która zawiera minimalnie 30 proc. białka i 20 proc. 

tłuszczu. Takim zwierzętom powinniśmy ponadto zapewnić 

przynajmniej jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Najlepiej, jeże-

li podamy go wieczorem. No i ważne jest też, by pies miał do-

stęp do niezmarzniętej wody. Ten problem dobrze rozwiązują 

podgrzewacze do misek, które ostatnio pojawiły się na rynku. 

Wodę zaś należy nalewać ciepłą. Jak się bowiem okazuje, zimą 

wypije ją nawet pies, który latem by jej nie tknął.

Czy przy niskich temperaturach zdarza się, że trafi ają do 
pani zwierzęta z odmrożeniami?

Odmrożeń nie widzieliśmy już bardzo długo. Natomiast zimą 

najczęściej spotykamy się z zapaleniami płuc, gardła i oskrzeli. 

Zapadają na nie głównie psy żyjące na zewnątrz. Wielokrotnie 

ich stan jest tak ciężki, że wymaga hospitalizacji. Z niską tempe-

raturą są też związane zapalenia pęcherza moczowego, natomiast 

nie zdarzają się zapalenia żołądka związane z jedzeniem śniegu. 

Nie obserwujemy też, żeby zwierzęta reagowały na smog. 

 BEATA SCHÖNWALD

Imiona bardziej zróżnicowane
W styczniu urzędy stany cywilnego sporządzają rankingi najbardziej popularnych imion w poprzednim roku. Zwykle przytaczają także „ratytasy” – imiona egzotyczne lub 
rzadko występujące. O prawach, które rządzą nadawaniem imion, rozmawiamy z Janą Maškovą, kierowniczką Wydziału Organizacyjnego i Administracyjnego Urzędu 
Miasta w Czeskim Cieszynie oraz Bronislavą Hamanovą, która prowadzi księgi metrykalne. 

Jakie imiona otrzymywały najczę-
ściej dzieci urodzone w 2016 roku 
w Czeskim Cieszynie?

Jana Mašková: W ubiegłym roku 

w trójce najczęstszych imion nada-

wanych nowo narodzonym dziew-

czynkom nie było już Eliški, Anny, 

Kláry ani Kristýny, które cieszyły 

się największą popularnością w po-

przednich latach. Ich miejsca zajęły 

takie imiona, jak Laura, Viktorie i 

Nela. W rankingu imion męskich 

ciągle jest na prowadzeniu Jakub. W 

ub. roku towarzyszyli mu w czołów-

ce Jan, Vojtěch i Tobiáš. 

Jakie trendy można zaobserwo-
wać w ostatnich latach, jeśli cho-
dzi o popularność imion?

J. M.: Obserwujemy odchodzenie 

od jednolitości. Cofając się o dzie-

sięć lat wstecz, stwierdzimy, że w 

Czeskim Cieszynie urodziła się po-

dobna liczba dzieci jak w ub. roku. 

Przed dziesięciu laty aż 19 imion 

powtarzało się pięć lub więcej razy. 

W ub. roku było tylko siedem ta-

kich imion, które powtórzyły się 

pięciokrotnie lub częściej. Również 

zauważamy, że rodzice nie boją się 

sięgać po bardziej niezwykłe imio-

na lub wracają do imion, które w 

poprzednich latach nie występo-

wały zbyt często (Maxmilián, Mi-

kuláš, František, Oliver, Prokop, 

Valentýn). 

Często występują imiona, które 
można określić jako niezwykłe lub 
egzotyczne? Nadają je swym dzie-

ciom tylko cudzoziemcy, czy także 
„nasi” ludzie?

J. M.: Imiona niezwykłe lub egzo-

tyczne nie występują często, nie-

mniej co roku spotykamy się z nimi. 

W ub. roku zapisaliśmy na przykład 

imiona żeńskie: Malika, Berta, Ani-

ka, Aurela oraz męskie: Kvido, Teo, 

Prokop, Jákob, Valentýn. Tu jednak 

warto zauważyć, że imię, które jed-

ni uważają za niezwykłe, w rodzinie, 

której członkiem jest cudzoziemiec 

lub gdzie dane imię występowało w 

przeszłości, uważane jest za zupełnie 

normalne i naturalne. 

W naszym regionie żyje dużo Po-
laków. Zdarzają się w Czeskim 
Cieszynie imiona z typowo pol-
ską pisownią, takie jak Grzegorz, 
Krzysztof, Małgorzata?

J. M.: Oczywiście, są też typowo 

polskie formy. W zeszłym roku nie 

odnotowałyśmy imion wymienio-

nych w pytaniu, ale były na przykład 

Joanna, Justyna, Ewa, Zofi a i Maria. 

Zdarza się, że nie można zapisać 
imienia, które rodzice chcą nadać 
dziecku, ponieważ jego forma jest 
niezgodna z czeskim prawem?

Bronislava Hamanová: Według 

ustawy o metrykach można zapi-

sać do księgi metrykalnej jakiekol-

wiek istniejące imię, w prawidłowej 

formie ortografi cznej. Nie można 

zapisać imion poprzekręcanych, 

zdrobnień i form potocznych. 

Osobie płci męskiej nie można 

nadać imiona żeńskiego i odwrot-

nie. Urzędy kierują się publikacją 

PhDr. Miloslavy Knappovej, CSc. 

pt. „Jak se bude vaše dítě jmeno-

vat?” („Jakie imię będzie nosiło wa-

sze dziecko?”). Księga zawiera ok. 

14 tys. form imion czeskich i obco-

języcznych. Jeżeli rodzice wybiorą 

dla dziecka imię, którego nie ma w 

tej publikacji, urząd stanu cywilne-

go wymaga od nich opinii biegłego 

sądowego, ewentualnie Instytutu 

Języka Czeskiego Akademii Nauk 

RC. O ile rodzice przedstawią po-

zytywną opinię, imię można zapi-

sać, w przeciwnym przypadku nie. 

Zdarza się, że rodzice wybiorą 
dla dziecka niezwykłe, czy wręcz 
egzotyczne imię i po jakimś czasie 
pragną je zmienić? Jest taka moż-
liwość?

B. H.: Nie pamiętamy takiego przy-

padku, ale, oczywiście, taka sytuacja 

jest do rozwiązania. Imię można 

zmienić drogą postępowania ad-

ministracyjnego. Wniosek trzeba 

złożyć w urzędzie stanu cywilnego 

w miejscowości stałego zameldo-

wania dziecka. Wniosek musi za-

wierać zgodę obu rodziców (także 

w sytuacji, kiedy nie żyją razem), a 

jeżeli dziecko skończyło 15 lat, tak-

że jego zgodę. Jak już powiedziałam, 

zmiany nie można przeprowadzić, 

jeżeli osoba płci męskiej chciała-

by nosić imię żeńskie i odwrotnie, 

jeżeli w efekcie zmiany dziecko 

miałoby otrzymać imię zdrobniałe, 

przekręcone albo też takie, które 

nosi jego żyjące rodzeństwo, mają-

ce tych samych rodziców. Urząd nie 

wyda zgody na zmianę, jeżeli mia-

łaby naruszać dobro i interesy osoby 

nieletniej. Opłata za zmianę imienia 

wynosi 1 000 koron. 
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ROZMOWA

Nad księgą metrykalną pochylają się (od lewej) Bronislava Hamanová i Jana Mašková. 

Karina Cienciała Jaworska mówi, że dla pieska tej rasy idealnym 
rozwiązaniem na mroźne dni będzie psie ubranko.
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Spoczął w Panteonie Wielkich Polaków
W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyły się we wtorek uroczystości pogrzebowe prezesa 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego. – Swymi wyborami dawał on przykład 
odwagi i poświęcenia dobru wspólnemu – napisała premier Beata Szydło w liście odczytanym podczas 
uroczystości. Zmarłego 30 grudnia ubiegłego roku Komołowskiego żegnał m.in. prezydent Andrzej 
Duda, a także delegacja Polaków z Zaolzia.
Do Warszawy wyjechali Józef Szyme-

czek, Jan Ryłko, Andrzej Russ i Hen-

ryk Cieślar. – Pogrzeb miał charakter 

państwowy. Trzygodzinna uroczystość 

miała też bogaty program artystyczny. 

Wysłuchaliśmy wielu przemówień i 

wszyscy mówcy ocenili Komołowskie-

go jako człowieka kompromisu, dialo-

gu i ugody – mówi Józef Szymeczek i 

dodaje, że pożegnaniu modlitewnemu 

oraz mszy św. przewodniczył metro-

polita warszawski kardynał Kazimierz 

Nycz.

Z kolei biskup Wiesław Lecho-

wicz, delegat Konferencji Episkopa-

tu Polski do spraw Duszpasterstwa 

Emigracji Polskiej, mówił, że zmarły 

troszczył się o Polonię rozsianą po 

całym świecie. – Zależało mu, by pań-

stwo polskie traktowało Polaków ży-

jących poza granicami naszej ojczyzny 

jako integralną część naszego narodu. 

I równocześnie na tym, aby Polacy 

żyjący z dala od ojczystej ziemi wciąż 

pogłębiali swoją polską tożsamość – 

zaznaczał biskup Lechowicz. 

Komołowskiego żegnali związkow-

cy „Solidarności”, były premier Jerzy 

Buzek i członkowie jego rządu, stocz-

niowcy i górnicy, a także przedstawi-

ciele organizacji polonijnych, spółek 

państwowych i organizacji pozarzą-

dowych. Longin Komołowski będzie 

drugim, po Krzysztofi e Skubiszew-

skim, politykiem III RP, który zosta-

nie pochowany w Panteonie Wielkich 

Polaków w krypcie pod Świątynią 

Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Zdaniem wicemarszałek Senatu 

Marii Koc, Komołowski pozostanie w 

pamięci tysięcy Polaków w kraju i na 

świecie, bo „całym swoim życiem za-

służył się Polsce i narodowej wspólno-

cie”, m.in. jako wielki polski patriota.

Koc przypomniała, że były wi-

cepremier w rządzie Jerzego Buzka 

poświęcił ostatnie, bardzo pracowite 

lata życia, rodakom rozproszonym 

po całym świecie. – Z ogromną ofi ar-

nością, do samego końca, wypełniał 

misję wspólnoty polskiej, jaką było 

umacnianie więzi z macierzą Polaków, 

którzy pozostają poza jej granicami 

– powiedziała. – Trudna to misja, wy-

magająca doskonałej znajomości śro-

dowisk polonijnych na całym świecie, 

ich potrzeb, oczekiwań, inicjatyw i 

sukcesów. Misja wymagająca konse-

kwencji i wytrwałości w działaniu, ale 

przede wszystkim osobistego zaan-

gażowania, którego Longinowi Ko-

mołowskiemu nigdy nie brakowało. 

Wręcz przeciwnie, dawał z siebie jak 

najwięcej, nawet w czasie walki z cięż-

ką chorobą – mówiła.

– Komołowski uważał, że pojedna-

nie ma wartość najwyższą – mówił z 

kolei były premier Jerzy Buzek. – To 

było jego credo życiowe, którym dzie-

lił się ze wszystkimi. Mieliśmy wielką 

satysfakcję z pracy z nim, a także zwy-

kłą ludzką przyjemność. Potrafi ł przy 

tym zjednać sobie wszystkich. Także 

tych, którzy mieli zupełnie inne niż 

on poglądy – dodał Jerzy Buzek. 

 (wik)
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CZWARTEK 12 stycznia
6.05 Ojciec Mateusz (s.) 7.00 Studio 

Wschód 7.30 Załoga Eko - skarby 

polskiej przyrody 8.00 Pytanie na 

śniadanie 8.50 Panorama 9.40 Pyta-

nie na śniadanie 11.05 Polonia 24 

11.25 Rozmowa Polonii 24 11.40 

Halo Polonia 12.25 Krótka historia. 

Zachodnia granica po 1945 12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 M jak miłość (s.) 14.20 

Egzamin z życia 15.15 Wilnoteka 

15.35 Las Story 16.00 Jak to działa? 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

16.30 Galeria (s.) 16.55 Załoga Eko 

- skarby polskiej przyrody 17.20 

Krótka historia. Armia Krajowa po 

II Wojnie Światowej 17.30 Te-

leexpress 17.50 Polska z Miodkiem 

17.55 Naszaarmia.pl 18.20 Stanisła-

wów - gród Rewery 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Informacje kul-

turalne ekstra 19.45 Kolorowy świat 

Pacyka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.50 Komisarz Alex (s.) 

21.50 Polonia 24 22.10 Rozmowa 

Polonii 24 22.25 Halo Polonia 23.10 

Tygodnik Moralnego Niepokoju 

23.40 Warto rozmawiać. 

PIĄTEK 13 stycznia
6.05 Ojciec Mateusz (s.) 7.00 Było, 

nie minęło - kronika zwiadowców 

historii 7.30 Domisie (dla dzieci) 

8.00 Pytanie na śniadanie 10.15 Po-

goda 10.20 Pytanie na śniadanie 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 24 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Armia Krajowa po 

II Wojnie Światowej 12.35 Wiado-

mości 12.50 Na sygnale (s.) 13.25 M 

jak miłość (s.) 14.25 Komisarz Alex 

(s.) 15.20 Warto rozmawiać 16.20 

Okrasa łamie przepisy. Kuchnia war-

mińsko-mazurska 16.55 Domisie 

(dla dzieci) 17.20 Krótka historia. 

Winston Churchill 17.30 Te-

leexpress 17.50 Racja stanu 18.25 

Było, nie minęło - kronika zwiadow-

ców historii 18.55 Na sygnale. Szla-

chetna zemsta 19.25 Wolny ekran 

19.45 Fortele Jonatana Koota 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

Na dobre i na złe (s.) 21.50 Polonia 

24 22.10 Rozmowa Polonii 24 In-

formacja 22.25 Halo Polonia 23.15 

Sylwester z Dwójką - Zakopane 

2016 0.15 Racja stanu. 

SOBOTA 14 stycznia
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 
Pytanie na śniadanie 10.45 Polonia 

24 Informacja 11.05 Rozmowa Po-

lonii 24 11.20 Halo Polonia 12.10 

Ojciec Mateusz (s.) 13.05 Na dobre i 

na złe (s.) 14.05 Żarty i bardy 15.05 

Okrasa łamie przepisy. Wspomnie-

nie lata 15.30 Słuchając Stinga 16.00 

Kulturalni PL 17.00 Słownik pol-

sko@polski 17.30 Teleexpress Infor-

macja 17.35 Opole 2016 na bis 

(pr. rozr.) 17.55 M jak miłość (s.) 

18.50 Mów mi Mistrzu 19.45 Po-

dróże na burzowej chmurze. Lustro 

gnomów 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Strażacy. Życie na kre-

dyt (s.) 21.40 Sting i Anna Maria 

Jopek - gala telewizyjna 22.45 Słow-

nik polsko@polski 23.20 Porno – fi l-

my. 

NIEDZIELA 15 stycznia
6.05 Mów mi Mistrzu 7.00 Żarty i 

bardy (s.) 8.10 1200 muzeów. Pry-

watne muzea regionalne 8.40 Smaki 

polskie. Smaki polskiej wieprzowiny 

9.05 Wolny ekran 9.20 Polska z 

Miodkiem. Skarżysko-Kamienna, 

Bielsko-Biała, Kędzierzyn-Koźle 

9.30 Ziarno 10.00 Borówka skrzat 

wyrusza w świat. Rezerwat Przyrody 

Stawy Raszyńskie 10.20 Petersbur-

ski Music Show 10.50 Hotel Pod 

Żyrafą i Nosorożcem (s.) 11.55 Mię-

dzy ziemią a niebem 12.00 Anioł 

Pański 12.15 Między ziemią a nie-

bem 12.45 Zimowa jazda. Andorra 

- Pireneje 13.00 Transmisja mszy 

świętej z kościoła pw. Chrystusa 

Króla Wszechświata w Poznaniu 

14.20 Polska i świat z historią w tle 

14.45 Witaj mała gwiazdko 15.45 
Koncert Jedynki - ABBA Rozrywka 

16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.25 Polska 

z Miodkiem. Skarżysko-Kamienna, 

Bielsko-Biała, Kędzierzyn-Koźle 

17.30 Teleexpress 17.55 M jak mi-

łość (s.) 18.50 Oczy w oczy 19.25 
Borówka skrzat wyrusza w świat 

19.45 Zima w Wiklinowej Zatoce 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Ranczo. Wet za wet 21.40 Jo-

anna Filmy 23.35 Hity 2016 Roz-

rywka 23.55 Zakochaj się w Polsce: 

Zabrze. 

PONIEDZIAŁEK 16 stycznia
6.15 Racja stanu 6.50 Nad Niemnem 

7.10 Moliki książkowe 7.30 Supeł-

kowe ABC 8.00 Pytanie na śniada-

nie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na 

śniadanie 11.00 Historia żywa. Na 

polu chwały 1920 11.35 Mów mi 

Mistrzu 12.25 Krótka historia. Win-

ston Churchill 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 
Ranczo (s.) 14.20 Oczy w oczy 14.50 
1200 muzeów. Prywatne muzea re-

gionalne 15.20 Smaki polskie. Smaki 

polskiej wieprzowiny 15.40 Brawo 

polski! Informacja 15.55 Sonda 

2. Paliwa 16.30 Galeria (s.) 16.55 
Supełkowe ABC (dla dzieci) 17.20 
Krótka historia. Fidel Castro 17.30 
Teleexpress 17.55 Kulturalni PL (s.) 

18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 

Nad Niemnem (s.) 19.45 Miś Usza-

tek 20.00 Wiadomości, sport, pogo-

da 20.50 O mnie się nie martw 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

24 22.25 Halo Polonia Informacja 

23.15 Czesław Niemen Dokument 

0.15 Tańczący z naturą. Ten boski 

podkowiec. 

WTOREK 17 stycznia
6.05 Ojciec Mateusz (s.) 6.55 Zako-

chaj się w Polsce. Zabrze 7.30 Mali 

światowcy 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na 

śniadanie 11.05 Polonia 24 Infor-

macja 11.25 Rozmowa Polonii 24 

11.40 Halo Polonia I 12.25 Krótka 

historia. Fidel Castro 12.35 Wiado-

mości Informacja 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 Strażacy. Życie 

na kredyt 14.20 Czesław Niemen 

Dokument 15.25 Zakochaj się w 

Polsce. Zabrze odcinek. 13 Informa-

cja 15.55 Sonda 2 16.30 Galeria (s.) 

16.55 Mali światowcy 17.20 Krótka 

historia. Zniszczenie Warszawy 

17.30 Teleexpress 17.50 Polska z 

Miodkiem. Jędrzejów, Pińczów, Sta-

szew 17.55 Niedziela z.... Katarzyną 

Herman 18.40 Pod Tatrami 18.55 

Barwy szczęścia (s.) 19.25 Flesz hi-

storii Dokument 19.45 Przygody 

kota Filemona 20.00 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.50 Ojciec Mateusz 

(s.) 21.50 Polonia 24 22.10 Rozmo-

wa Polonii 24 22.25 Halo Polonia 

23.15 Program rozrywkowy 23.45 

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 

0.15 1200 muzeów. Prywatne muzea 

regionalne. 

ŚRODA 18 stycznia
6.05 Ojciec Mateusz (s.) 7.00 Pro-

gram ekumeniczny 7.30 ABC 

wszystko wie 7.45 Mój zwierzyniec 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pa-

norama 8.55 Pytanie na śniadanie 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 24 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 O 

mnie się nie martw (s.) 14.25 Koło 

historii 15.25 Tańczący z naturą (do-

kument) 15.55 Astronarium. Mete-

oryty 16.30 Galeria (s.) 16.55 Moli-

ki książkowe 17.05 Mój zwierzyniec 

17.20 Krótka historia 17.30 Te-

leexpress 17.55 Baltic Sea 18.25 

Studio Wschód 18.55 Barwy szczę-

ścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 

Przygód kilka wróbla Ćwirka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

Egzamin z życia 21.50 Polonia 24 

Informacja 22.10 Rozmowa Polonii 

24 22.25 Halo Polonia 23.15 Koło 

historii. Oblicza naszej i waszej wol-

ności 0.10 Studio Wschód. 

Szanowni Czytelnicy!
W odpowiedzi na liczne prośby czytelników wznawiamy publikowanie programu TVP Polonia. Ramówkę TVP Polonia znajdą Państwo 
w czwartkowych numerach gazety.

Zniszczono pomnik pomordowanych
W Hucie Pieniackiej, polskiej wsi, 

która 28 lutego 1944 roku została 

zrównana z ziemią, zniszczono po-

mnik pomordowanych tam Pola-

ków. 

Pomnik składał się z kamiennego 

krzyża oraz dwóch tablic z imiona-

mi i nazwiskami zamordowanych 

w Hucie Pieniackiej Polaków. Na 

opublikowanych zdjęciach widać, 

że krzyż został rozbity. Część jed-

nej ze stojących obok niego tablic 

zamalowano niebieską i żółtą farbą, 

co stanowi odwołanie do ukraińskiej 

fl agi. Drugą pomalowano w kolory 

fl agi Ukraińskiej Powstańczej Armii 

(UPA), pod którą umieszczono litery 

SS.

Na razie nie wiadomo, kto jest 

sprawcą zniszczenia pomnika.

Huta Pieniacka to nieistniejąca 

dziś wieś w rejonie miasta Brody w 

obecnym obwodzie lwowskim. 28 

lutego 1944 roku miał tam miejsce 

mord, którego dokonali ukraińscy 

ochotnicy z dywizji SS „Galizien” 

z 4. pułku policyjnego SS. Według 

różnych danych zamordowanych zo-

stało wtedy od 600 do 900 osób.

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej 

uważana jest za największą zbrod-

nię popełnioną przez ukraińskich 

nacjonalistów w Galicji Wschodniej. 

28 lutego 2009 roku hołd ofi arom 

mordu w Hucie Pieniackiej oddali 

ówcześni prezydenci Polski i Ukra-

iny, Lech Kaczyński oraz Wiktor 

Juszczenko.

W 2013 roku, w 70. rocznicę 

zbrodni wołyńskiej, ukraińscy miesz-

kańcy sąsiadującej z Hutą Pieniacką 

wsi Hołubica zwrócili potomkom 

ofi ar zbrodni przechowywaną w 

ich cerkwi monstrancję z dawnego, 

rzymskokatolickiego kościoła. Mon-

strancję przewieziono do Wschowej 

w województwie lubuskim, gdzie 

osiedlili się dawni mieszkańcy Huty 

Pieniackiej.

 wspolnota-polska.org.pl.
W Warszawie pożegnano we wtorek Longina Komołowskiego.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Hu-

bert i Staller (s.) 10.40 List do ciebie 

11.45 Czarne owce 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Bukiet 15.05 

Kojak (s.) 15.55 Hubert i Staller (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, wiadomo-

ści, sport 20.00 Szkoda miłości (fi lm) 

21.10 Pr. dyskusyjny 22.10 Taggart (s.) 

23.05 Pr. rozrywkowy 0.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Czeska himalajska 

przygoda 10.00 Podróżomania 10.35 

Nieznana wojna 11.30 Kobiety w bieli 

12.25 Magazyn chrześcijański 12.55 

Na ratunek życiu 13.10 Chcesz je? 

13.20 Kuba przed rewolucją – raj ma-

fi i 14.10 Propaganda w czasie II wojny 

światowej 14.55 Zapomniane wypra-

wy 15.20 Runway 06-24 16.20 To był 

Karel Kyncl 17.20 W nieznane 18.05 

Spostrzeżenia Karla Kyncla 18.15 Bra-

zylia 18.45 Wieczorynka 18.55 Przy-

gody nauki i techniki 19.25 Obrazki z 

Francji 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Z kucharzem dooko-

ła świata 21.05 Głos Ameryki 22.00 

Wygnanie po Karcie 22.25 Sposób na 

gangstera (fi lm) 23.55 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 

(s.) 9.55 Zamieńmy się żonami 11.05 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Krok za krokiem (s.) 13.15 Przy-

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.20 

Mentalista (s.) 16.00 Agenci NCIS 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.20 Dwóch i pół (s.) 17.45 Co o 

tym sądzą Czesi 18.35 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 

Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

21.30 Bach! 22.05 Nico – ponad pra-

wem (fi lm) 23.55 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 X-Men (s. anim.) 6.40 Nexo Kni-

ghts (s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 9.25 Castle 

(s.) 10.20 Raj marzeń (fi lm) 12.10 Po-

łudniowe wiadomości 12.20 Siska (s.) 

13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 

(s.) 15.35 Zgadnij, kim jestem 16.40 

Popołudniowe wiadomości 16.55 Sala 

rozpraw 17.50 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 I nie było już ni-

kogo (fi lm) 22.05 Kuchenne koszmary 

Gordona Ramsaya 23.00 Sala rozpraw 

23.50 Raj marzeń (fi lm). 

PIĄTEK 13 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Hubert i Staller (s.) 10.45 Losy słyn-

nych ludzi 11.45 Czarne owce 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 

w domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 

14.45 Pudełko 15.00 Nie wahaj się 

i kręć 16.10 Reporterzy TVC 16.55 

Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Żandarmi z 

Luhačovic (s.) 21.30 13 komnata Vác-

lava Neckařa 22.00 Wszystko-party 

22.55 Sylwestrowy koktajl 23.50 Spra-

wy detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Gujana – zielone 

piekło 10.25 Ze smakoszem w podróży 

11.05 Afgańska Shangri-La 12.05 Z 

kucharzem dookoła świata 13.00 Dzi-

ka Brazylia 13.55 Chcesz mnie? 14.20 

Miejsca pielgrzymek 14.40 Zagubieni 

w Czechach 15.20 Obrazki z Francji 

15.40 Wojskowe projekty III Rzeszy 

16.25 Propaganda w czasie II woj-

ny światowej 17.10 Szanghaj, miasto 

kontrastów 18.05 Spostrzeżenia Karla 

Kyncla 18.10 Królestwo natury 18.45 

Wieczorynka 18.55 Europa dziś 19.20 

Na ratunek życiu 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Cudowna 

planeta 21.00 10 najsłynniejszych od-

kryć egiptologów 21.50 Sokół maltań-

ski (fi lm) 23.30 Sherlock (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 

(s.) 9.55 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.05 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Krok za kro-

kiem (s.) 13.15 Przychodnia w róża-

nym ogrodzie (s.) 14.20 Mentalista (s.) 

16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołu-

dniowe wiadomości 17.20 Dwóch i pół 

(s.) 17.45 Co o tym sądzą Czesi 18.35 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-

goda 20.20 Wielki Gatsby (fi lm) 22.45 

Piekielna zemsta (fi lm). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Nexo Kni-

ghts (s.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.20 Ca-

stle (s.) 10.15 Spadająca gwiazda (fi lm) 

12.10 Południowe wiadomości 12.20 

Siska (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 

14.35 Castle (s.) 15.35 Zgadnij, kim je-

stem 16.40 Popołudniowe wiadomości 

16.55 Sala rozpraw 17.50 Nakryto do 

stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Przystań (s.) 21.35 Fatalna namiętność 

(fi lm) 0.05 Sala rozpraw 0.55 Spadają-

ca gwiazda (fi lm). 

SOBOTA 14 stycznia

TVC 1 
6.00 Kiedy będę dorosła (fi lm) 7.15 

Księżycowy kamień (bajka) 8.30 

Uśmiechy Josefa Škvoreckiego 9.05 

Zakład dla dwu 10.05 Wszystko-par-

ty 11.00 Grzechy dla ojca Knoxa (s.) 

12.00 Tydzień w regionach 12.25 Na-

sze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 

Pasterska bajka (bajka) 13.50 Jak się 

mieli babi gniew (bajka) 14.35 Cno-

tliwe pardubickie panie (fi lm) 16.10 

Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies 18.25 

Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-

gody, wiadomości, sport 20.00 Cuda 

natury 21.10 Gdzie się podziała siód-

ma kompania (fi lm) 22.40 Komisarz 

Montalbano (s.) 0.35 Lekarka. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.55 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.25 

Ta nasza kapela 9.55 Folklorika 10.25 

Lotnicze katastrofy 11.10 Ostatni sta-

tek 12.05 Czesi na biegunach 13.05 

Rząd (s.) 14.05 Babel 14.30 Szczury w 

ciemnościach (fi lm) 16.05 Dzika Bra-

zylia 17.00 Kamera w podróży 17.50 
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 

18.55 Wygnani po Karcie 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 
Winnetou – Tajemnica Srebrnego Je-

ziora (fi lm) 21.40 Okupacja (s.) 23.15 

Bates Motel (s.) 23.55 Czarne lustro. 

NOVA 
6.15 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 

6.40 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
7.00 Stuart Malutki (s. anim.) 7.25 

Tom i Jerry (s. anim.) 7.50 Lwi patrol 

(s. anim.) 8.10 Krok za krokiem (s.) 

8.30 Syn prezydenta (fi lm) 10.15 Ro-

dzinna fi rma (fi lm) 11.55 Dzwoń do 

TV Nova 12.30 Głowa rodziny (fi lm) 

14.30 Zamieńmy się żonami 15.50 Jak 

ukraść narzeczoną (fi lm) 17.45 Król 

Lew (fi lm anim.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Iron Man (fi lm) 

22.30 Paranoja (fi lm) 0.25 Kaznodzieja 

z karabinem (fi lm). 

PRIMA 
6.25 X-Men (s. anim.) 6.45 Nexo Kni-

ghts (s. anim.) 7.45 Salon samochodo-

wy 8.50 Ostry kurczak (s.) 10.10 Przy-

stań (s.) 11.30 Gwiazdy nad Oland 

(fi lm) 13.25 Chłopak z sąsiedztwa 

(fi lm) 15.25 Siska (s.) 16.35 Komisarz 

Rex (s.) 17.35 Tak jest, szefi e! 18.55 

Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Inna 

kobieta (fi lm) 22.30 Wrota zaświatów 

(fi lm) 0.25 Lochy i smoki (fi lm). 

NIEDZIELA 15 stycznia

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 

Cnotliwe pardubickie panie (fi lm) 7.50 

Uśmiechy Oldřicha Daňka 8.50 Dro-

ga na Borneo 9.45 Kalendarium 10.00 

Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 

11.05 Życie na zamku (s.) 12.00 Pyta-

nia Václava Moravca 13.00 Wiadomo-

ści 13.05 Biała jak ściana (bajka) 14.00 
Krzysztof i Krystyna (bajka) 14.55 

Losy słynnych ludzi 15.50 Zaczęło 

się goździkiem 17.15 Małżeństwa z 

rozsądku (s.) 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 GEN – Ga-

leria elity narodu 20.15 Bohema (s.) 

21.30 168 godzin 22.05 Kochankowie 

i mordercy (fi lm) 23.50 Miejsce zbrod-

ni - Schimanski (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.55 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 

utraconego czasu 9.35 Heydrich – osta-

teczne rozwiązanie 10.00 Wojskowe 

projekty III rzeszy 10.45 Nie poddawaj 

się 11.40 Chcesz mnie? 12.10 Słowo 

na niedzielę 12.15 Magazyn chrześci-

jański 12.40 Przez ucho igielne 13.10 

Magazyn religijny 13.40 Kot to nie pies 

14.10 Na pływalni z Andrew Feuste-

lem 14.40 Ze smakoszem w podróży 

15.20 Królestwo natury 15.55 Podróż 

po wschodniej Jawie 16.20 10 najsłyn-

niejszych odkryć egiptologów 17.10 

Pekin, miasto zmian 18.05 Zagubieni 

w Czechach 18.45 Wieczorynka 18.55 

Zapomniane wyprawy 19.20 Cieka-

wostki z regionów 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Synowie 

Katie Elder (fi lm) 22.05 Sherlock (s.) 

23.35 Odgłosy tortur (fi lm). 

NOVA 
6.30 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.55 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
7.15 Stuart Malutki (s. anim.) 7.40 

Tom i Jerry (s. anim.) 8.00 Lwi patrol 

(s. anim.) 8.25 Krok za krokiem (s.) 

8.45 Weekend 9.40 Pierwszy krok (s.) 
11.00 Hannah Montana (fi lm) 12.45 

Uwięzieni w raju (fi lm) 14.30 Złap 

mnie, jeśli potrafi sz (fi lm) 17.15 Zimo-

wa opowieść (fi lm) 19.30 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Słońce, siano, 

truskawki (fi lm) 21.40 Odłamki 22.15 

Wydział pościgowy (fi lm) 0.30 Złap 

mnie, jeśli potrafi sz (fi lm). 

PRIMA 
6.50 Max Steel (s. anim.) 7.10 Nexo 

Knights (s. anim.) 8.05 M.A.S.H. (s.) 

9.15 Prima Zoom Świat 9.45 Ostry 

kurczak (s.) 11.00 Partia 11.45 Po-

radnik domowy 12.25 Poradnik Ládi 

Hruški 13.10 Boskie torty 13.40 Mor-

derstwa w Midsomer (s.) 15.45 Siska 

(s.) 16.55 Komisarz Rex (s.) 18.05 

Pohlreich gotuje 18.55 Wiadomości 

19.25 Wiadomości kryminalne 19.55 

Top Star 20.15 Mroczna kraina (s.) 

21.30 Pr. rozrywkowy 22.20 Oczyma 

Josefa Klímy 23.10 Niewinna (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 16 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Przygody krymi-

nalistyki (s.) 10.00 168 godzin 10.35 
Żandarmi z Luhačovic (s.) 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 

domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 

Córka 15.00 Kojak (s.) 15.50 Hubert 

i Staller (s.) 16.40 Podróżomania 17.15 

AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Świat pod 

głową (s.) 21.00 Karzeł (s.) 21.45 Re-

porterzy TVC 22.30 Legendy krymi-

nalistyki 23.00 Na tropie 23.25 Krymi-

nolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Tokio 9.55 Reli-

gie świata: Islam 10.50 Zagubieni w 

Czechach 11.30 Babel 12.00 Obraz-

ki z Francji 12.20 Magazyn religijny 

12.45 10 wieków architektury 13.05 

Telewizyjny klub niesłyszących 13.30 

Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 

13.45 Zapomniane wyprawy 14.10 

Kuba przed rewolucją – raj mafi i 15.05 
Przygody nauki i techniki 15.35 Guja-

na – zielone piekło 16.30 Lotnicze ka-

tastrofy 17.15 Nieznana walka 18.05 

Spostrzeżenia Karla Kyncla 18.15 Po-

dróżomania 18.45 Wieczorynka 18.55 

Historie przedmiotów 19.25 Miejsca 

pielgrzymek 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Adolf Eich-

mann (fi lm) 21.45 Przeklęta wyspa 

0.00 Dla każdego coś miłego. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.40 Przyprawy 10.35 Odłamki 

11.05 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 

Południowe wiadomości 12.35 Dwóch 

i pół (s.) 13.05 Przychodnia w róża-

nym ogrodzie (s.) 14.10 Mentalista 

(s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Po-

południowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-

cjaliści (s.) 21.15 Wyspa Robinsona 

22.15 Stalker (s.). 

PRIMA 
6.25 Max Steel (s. anim.) 6.50 Nexo 

Knights (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Castle (s.) 10.10 Płomień miłości 

(fi lm) 12.05 Południowe wiadomości 

12.15 Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex 

(s.) 14.30 Castle (s.) 15.25 Zgadnij, 

kim jestem 16.30 Popołudniowe wia-

domości 16.50 Sala rozpraw 17.45 Na-

kryto do stołu 18.55 Wiadomości, wia-

domości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Ostry kurczak (s.) 21.30 Tak jest, 

szefi e! 22.50 Kuchenne koszmary Gor-

dona Ramseya 23.45 Sala rozpraw 0.40 

Płomień miłości (fi lm). 

WTOREK 17 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Hubert i Staller (s.) 10.45 Sylwestro-

wy koktajl 11.45 Czarne owce 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 

w domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 

14.45 Parówka 14.55 Humoriady Fe-

lixa Holzmanna 15.50 Kojak (s.) 16.45 

Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 

Czarne owce 18.00 Wiadomości re-

gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Przygody kryminalistyki 

(s.) 21.45 Poirot (s.) 23.25 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.55 Dzika Brazylia 10.45 Królestwo 

natury 11.20 Nie poddawaj się 12.10 

Chcesz je? 12.20 Miasto mojego ser-

ca 12.55 Historie przedmiotów 13.25 

Nieznana walka 14.15 Wygnani po 

Karcie 15.10 Propaganda w czasie 

II wojny światowej 15.55 Heydrich 

– ostateczne rozwiązanie 16.20 Głos 

Ameryki 17.15 Syberyjska walka z 

ogniem 18.10 Spostrzeżenia Karla 

Kyncla 18.15 Podróż po wschod-

niej Jawie 18.45 Wieczorynka 18.50 

Damy w bieli 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Wojskowe 

projekty III Rzeszy 20.50 Anticharta 
21.50 Wygnani po Karcie 22.15 Rząd 

(s.) 23.15 Lotnicze katastrofy 0.00 

Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-

ca (s.) 10.00 Specjaliści (s.) 11.00 Co 

o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 

Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 21.30 Weekend 

22.30 Stalker (s.) 23.25 Prawo i porzą-

dek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.25 Max Steel (s. anim.) 6.50 Nexo 

Knights (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Castle (s.) 10.10 Oczyma miłości 

(fi lm) 12.05 Południowe wiadomości 

12.15 Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex 

(s.) 14.30 Castle (s.) 15.25 Zgadnij, 

kim jestem 16.30 Popołudniowe wia-

domości 16.50 Sala rozpraw 17.45 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top 

Star 20.15 V.I.P. Morderstwa (s.) 21.35 

Top Star magazyn 22.35 Kuchenne 

koszmary Gordona Ramseya 23.25 

Sala rozpraw. 

ŚRODA 18 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Przygody kryminalistyki (s.) 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Parasol 15.00 

Pomarańcza 15.50 Kojak (s.) 16.45 

Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 

Czarne owce 18.00 Wiadomości re-

gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 List do ciebie 21.00 Lekar-

ka 21.55 Przyjaciółki z domu smutku 

(fi lm) 23.10 Kryminolog (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Pekin, miasto zmian 

9.55 Lusitania 10.45 10 najsłynniej-

szych odkryć archeologów 11.35 Most 

między kiczem a mistyką 12.15 Na-

sza wieś 12.45 Ta nasza kapela 13.10 

Folklorika 13.40 Miejsca pielgrzymek 

13.55 Ze smakoszem w podróży 14.40 

Kwartet 15.05 Kocham obcych 16.00 
Klucz 16.30 Anticharta 17.20 Spo-

strzeżenia Karla Kyncla 17.30 Z ku-

charzem dookoła świata 18.25 GEN 

18.45 Wieczorynka 19.00 Odłamki 

raju 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Kamera w podró-

ży 21.00 Podróż po Calvadosie 21.30 

Argentyna 22.00 Dworzec (s.) 22.30 

Czarne lustro 23.20 Tajne życia. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 

(s.) 9.50 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentali-

sta (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-

mieńmy się żonami 21.35 Wyspa Ro-

binsona 22.40 Agenci NCIS (s.) 23.40 

Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.25 Max Steel (s. anim.) 6.50 Nexo 

Knights (s.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Castle (s.) 10.10 Szczęśliwy zbieg 

okoliczności (fi lm) 12.05 Południo-

we wiadomości 12.15 Siska (s.) 13.30 

Komisarz Rex (s.) 14.30 Castle (s.) 
15.25 Zgadnij, kim jestem 16.30 Po-

południowe wiadomości 16.50 Sala 

rozpraw 17.45 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 

(s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.40 Ku-

chenne koszmary Gordona Ramseya 

23.40 Sala rozpraw. 
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Ozzy 

(12, 13, godz. 16.00); Dlaczego on? 

(12, 13, godz. 17.30); Všechno nebo 

nic (12, godz. 19.00); Nocne życie 

(12, 13, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Všechno nebo nic (12, 

godz. 17.45); Dlaczego on? (12, 

godz. 20.00); Rammstein in Ame-

rika (13, godz. 17.30); KARWINA 
– Ex: Všechno nebo nic (13, godz. 

20.00); TRZYNIEC – Kosmos: 

Všechno nebo nic (12, 13, godz. 

17.30); Nocne życie (12, godz. 

20.00); Rammstein in Amerika (13, 

godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Trolle (12, godz. 14.00, 15.45); Po 

prostu przyjaźń (12, godz. 17.30; 

13, godz. 15.30, 20.00); Królowa 

Śniegu 3: Ogień i lód (13, godz. 

14.00); Powidoki (13, godz. 18.00).

CO NA ANTENIE
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.

CO W TERENIE
CIERLICKO – Zarządy Koła Ma-

cierzy Szkolnej z Cierlicka i MK 

PZKO Cierlicko-Kościelec zapra-

szają na Bal Pod Samolotami 20. 1. 

o godz. 19.00 do Domu Polskiego. 

Bilety prosimy rezerwować do 13. 

1. na emial: bronkabaron@seznam.

cz lub pod nr. tel. 773 023 589. Do 

tańca przygrywa muzyka Janka 

Młynka.

CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 

Miejskiej przy ul. Havlíčka zapra-

sza na spotkanie z cyklu „Podróże 

bliskie i dalekie”, które odbędzie się 

w piątek 13. 1. o godz. 18.00. – 8 

krajów, 70 dni, 19 000 km – taką 

trasę przebyli Tomasz Glac i On-

dřej Mitrenga, jadąc na motocy-

klach znad Olzy do Mongolii. Te-

raz podzielą się swoimi wrażeniami, 

przeżyciami i doświadczeniami.

PTTS „BŚ” – Informuje, że od-

jazd na wycieczkę autokarową W2: 

Jánošíkove Diery, V. Rozsutec na-

stąpi w sobotę 14. 1. o godz. 6.00 z 

Karwiny, o godz. 6.20 z Czeskiego 

Cieszyna, o godz. 6.35 z Trzyńca 

– dworzec BUS, następnie w odstę-

pach 5 min.: Wędrynia, Bystrzyca, 

Gródek, Jabłonków, Mosty. Cena 

przejazdu autokarem 180 kc. Pro-

szę nie zapomnieć o dokumentach, 

ubezpieczeniu, euro. Informacje 

tel.: 776 046 326.

KONCERTY
BŁĘDOWICE – Kościół SKE-

AW oraz chór „Lira” z Darkowa 

zapraszają na nabożeństwo oraz 

Koncert kolęd, który odbędzie się w 

niedzielę 15. 1. o godz. 8.30 w ko-

ściele ewangelickim w Błędowicach 

Dolnych.

WĘDRYNIA – MK PZKO wraz 

z parafi ą rzymskokatolicką zapra-

szają na Koncert kolęd w wykona-

niu zespołu „Gorol” z Jabłonkowa 

w niedzielę 15. 1. o godz. 8.30 do 

kościoła parafi alnego.

WYSTAWY
GOROLSKI CENTRUM IN-
FORMACJI w Mostach k. Ja-
błonkowa, Drzewionka Na Foj-
stwiu: do 18. 2. wystawa obrazów 

Agnieszki Pawlitko pt. „Obrazki 

beskidzkie”. Wystawa czynna: po-

-pt: w godz. 8.00-16.00, so: godz. 

8.30-12.30.

GALERIA MIASTA TRZYŃ-
CA, DK „Trisia”, Rynek Wolno-
ści 526: do 27. 1. wystawa obrazów 

Martina Mainera. Czynna: wt-pt: 

godz. 10.00-17.00; so i nie: godz. 

14.00-17.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec, Galeria 
„Na schodach”: do 30. 1. wystawa 

pt. „Karel IV i inni”. Czynna: wt-pt: 

godz. 9.00-17.00, nie: godz. 13.00-

17.00.

 DUŻA SALA WYSTAW: do 

20. 1. wystawa pt. „Cesarz z łaski 

Bożej”. Czynna: wt-pt: godz. 9.00-

17.00, nie: godz. 13.00-17.00.

 MAŁA SALA WYSTAW: do 

20. 1. wystawa kostiumów z fi lmu 

„Noc w Karlsztejnie”. Czynna: wt-

-pt: godz. 9.00-17.00; nie: godz. 

13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w 
Cz. Cieszynie, Praska 3/14: do 

28. 2. wystawa pt. „Jan Čapek – Brat 

i legionista”; stała ekspozycja pt. 

„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-

szyńskiego”. Czynne: po-pt: godz. 

8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 

29. 1. wystawa pt. „Atlas niezwy-

kłych ptaków”; stała ekspozycja pt. 

„Zanim powstało miasto”. Czynne: 

po-pt: godz. 8.00-16.00, nie: godz. 

13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-

pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-

wa i okolicy”. Czynna: po-pt: godz. 

8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Karwinie, 

Rynek Masaryka 10/8: w dniach 

19. 1. do 31. 8. wystawa pt. „Założe-

nie Frysztatu”. Czynna: po-pt: godz. 

8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: stała ekspozycja 

pt. „Zaczarowany świat tramwa-

jów”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
CIESZYN, BIBLIOTEKA 
MIEJSKA, Głęboka 15, Cieszyn: 

Grupa „Gorole” zaprasza na multi-

medialną prelekcję pt. „Góry w ser-

cu Bałkanów – magiczna Czarno-

góra i Albania” piątek 20. 1. o godz. 

18.00 do biblioteki. 

MUZEUM DRUKARSTWA, 
Galeria „Przystanek Grafi ka”, 
Głęboka 50, Cieszyn: zaprasza 

12. 1. o godz. 16.00 na wernisaż 

wystawy Leszka Frey-Witkowskie-

go pt. „Stróże książek”. Czynna do 

7. 2. wt-pt: w godz. 10.00-17.00

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 

11. 2. wystawa pt. „Budziciele. W 

125. rocznicę śmierci Pawła Stal-

macha”. Czynna: wt-pt: godz. 8.00-

18.00, so: godz. 9.00-15.00.

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

16.00. 

INFORMATOR

Z okazji 80. urodzin życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności swojemu dłu-

goletniemu dyrygentowi

OTOKAROWI WINKLEROWI

składa „Kalina”. Gl-010

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

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 można uzgodnić 

(telefonicznie pod nr.: 

596 312 477 lub 724 751 002

e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 

należy przysyłać bądź przynosić 

osobiście do redakcji do godz. 12.00 

dnia poprzedzającego wydanie ga-

zety. W przypadku nekrologów cze-

kamy do godz. 13.30, prosimy jed-

nak wcześniej zgłosić telefonicznie  

fakt zamówienia ogłoszenia.

Dnia 13.  1.  2017 minie trzydziesta rocznica, kiedy od-

szedł od nas na zawsze 

śp. BERNARD PAWLAS
z Karwiny 

Wspominają najbliżsi. 
 RK-005

W piątek 13 stycznia minie 5. rocznica śmierci 

śp. ALOJZEGO SŁADECZKA 
z Lutyni Dolnej

2 maja obchodziłby swoje 80. urodziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami poświęcą 

Mu chwilę wspomnień. Najbliżsi.
 GL-012
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Zareklamuj się w
»GŁOSIE LUDU«

BEATA SCHÖNWALD

doradca ds. reklamy 
Tel. 775 700 896

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 11. 1. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,61 zł

ON  4,52 zł

LPG 2,23 zł

 Cieszyn, Statoil

E95  4,69 zł

ON  4,59 zł

LPG 2,25 zł

 Cieszyn, Shell

E95  4,69 zł

ON  4,59 zł

 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,73 zł  

ON  4,64 zł

 Czeski Cieszyn, Shell

E95  30,90 kc  

ON  30,20 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 11. 1. 2017
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,160 0,165

EUR  4,340 4,400

USD  4,100 4,220

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,160 0,165

EUR  4,320 4,420

USD  4,100 4,200

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,100 6,250

EUR 25,200 25,900

USD 26,700 27,300

Trzyniec Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,120 6,260

EUR 26,750 27,270

USD 25,380 26,840

 (wik)

CZYTAJ NAS 

CODZIENNIE!
www.glosludu.cz
Aktualizowany 

serwis o Polakach 

na Zaolziu
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Zaczynamy z Wikingami
Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają 

dziś walkę w mistrzostwach świata 

we Francji. Na pierwszy ogień biało-

-czerwoni zmierzą się o godz. 20.45 

z Norwegią. Wczoraj, po zamknięciu 

numeru, na inaugurację mistrzostw 

zmierzyły się reprezentacje Francji i 

Brazylii. 

Trener reprezentacji Polski, Tałant 

Dujszebajew, wystawi w czempionacie 

bardzo odmłodzony skład. Z druży-

ny medalistów MŚ 2015 we Francji 

zagrają tylko trzej szczypiorniści – 

Piotr Chrapkowski, Michał Daszek 

i Przemysław Krajewski. Reszta za-

wodników albo zakończyła karierę w 

reprezentacji, jak w przypadku m.in. 

Sławomira Szmala i Karola Bieleckie-

go, albo leczy kontuzję. W weekendo-

wym turnieju w Hiszpanii, który po-

służył za sprawdzian generalny przed 

startem mistrzostw świata, do długiej 

listy kontuzjowanych zawodników 

dołączył Mariusz Jurkiewicz. 

W fazie grupowej Polacy zmierzą 

się kolejno z Norwegią (dziś), Bra-

zylią (14. 1., godz. 14.45), Rosją (16. 

1., godz. 20.45), Japonią (17. 1., godz. 

17.45) i Francją (19. 1., godz. 19.45). 

Najtrudniejsza przeprawa zapowiada 

się na starcie i w fi nale rywalizacji 

grupowej. Norwegowie również wy-

stawią w czempionacie stosunkowo 

młody, nowy zespół, trudno jednak 

spodziewać się od Wikingów niein-

wazyjnego szczypiorniaka. Dzisiejszy 

mecz będzie bolał i to mocno. Wy-

soko ustawią poprzeczkę Rosjanie, 

ale prawdziwe święto szykuje się na 

19 stycznia, kiedy to Polacy zagrają 

z mistrzami świata na ich własnym 

podwórku. Nie tylko teoretycznie, 

ale faktycznie najsłabszym przeciw-

nikiem będą Japończycy. W Kraju 

Kwitnącej Wiśni piłka ręczna zysku-

je coraz większą popularność. Wciąż 

jednak przegrywa z futbolem, a nawet 

baseballem. Szczyt formy japońskiej 

drużyny ma nastąpić dopiero w 2020 

roku podczas letnich igrzysk olimpij-

skich, które zagoszczą w Tokio. 

Sławomir Szmal, wielki nieobecny 

w polskiej drużynie, będzie trzymał 

kciuki poza parkietem. – To jest fajna 

impreza i dla każdego z tych zawodni-

ków będzie wielkim wyzwaniem i ma-

rzeniem. To bardzo ważne, że młodzi 

dostali możliwość rozegrania meczów 

na tak wysokim poziomie. Patrząc w 

perspektywie czterech lat, gdzie ta 

drużyna będzie walczyć o igrzyska 

olimpijskie, to ważne doświadczenie w 

ich karierze – stwierdził były golkiper 

reprezentacji Polski.  (jb)

Skąpani w śniegu
Nie tylko w pierwszoligowych klubach piłkarskich wzięli się w styczniu ostro do roboty. Rzetelnie trenują też nasi drugoligowcy. W 

Trzyńcu i Baniku Ostrawa przygotowania do marcowego startu rewanżowej rundy FNL rozpoczęły się w spokojnej atmosferze. 

BANIK TRENUJE 
W KROMIERZYŻU

Cztery punkty straty do lidera, Sigmy 

Ołomuniec. To mantra, która od po-

niedziałku rezonuje na treningach 

piłkarzy Banika Ostrawa. Drugi ze-

spół tabeli FNL przebywa obecnie na 

obozie kondycyjnym w Kromierzyżu. 

– Szlifujemy głównie motorykę, po-

prawiamy kondycję fi zyczną. Zabawa 

z piłką musi jeszcze poczekać – infor-

muje szkoleniowiec Banika, Vlastimil 

Petržela. Z piłką zatańczą na poważ-

nie ostrawianie dopiero 21 stycznia, 

kiedy to w pierwszym meczu kon-

trolnym zmierzą się z Górnikiem 

Zabrze. Towarzyskie spotkanie zo-

stanie rozegrane na boisku Kovony w 

Karwinie. Górnik w ostatniej chwili 

zastąpił w harmonogramie sparingo-

wym słowacką Myjawę. W sparingu 

z Górnikiem ostrawscy trenerzy pra-

gną przetestować wszystkich nowych 

zawodników, włącznie z bramkarzem 

Martinem Šustrem pozyskanym z 

Kromierzyża. Już na przełomie roku z 

Teplic do Ostrawy przeprowadził się 

pomocnik Robert Hrubý, z Myjawy 

kadrę Banika wzmocnił Štefan Pekár, 

z drugoligowego Varnsdorfa napast-

nik Alexander Jakubov. Zwłaszcza 

w przypadku 25-letniego Jakubo-

va, wicelidera klasyfi kacji strzelców 

jesiennej rundy drugiej ligi, można 

mówić o przysłowiowym strzale w 

dziesiątkę. Piłkarz, który podpisał z 

Banikiem kontrakt do końca sezo-

nu 2019/2020, powinien radykalnie 

wzmocnić siłę rażenia ostrawskiego 

klubu. Właśnie linia ataku była Piętą 

Achillesową Banika w jesiennej run-

dzie. Gole strzelali obrońcy, pomoc-

nicy, ale rzadko nominalni napastni-

cy. Trener Vlastimil Petržela zabrał 

do Kromierzyża trzech klasycznych 

napastników – oprócz Jakubova 

również Ondřeja Šašinkę i wypoży-

czonego z pierwszoligowej Karwiny 

Ľubomíra Urgelę. W ataku mogą też 

zagrać z powodzeniem Robert Hru-

bý czy Brazylijczyk Dyjan Carlos de 

Azevedo. Filigranowy Brazylijczyk 

trenował w tym tygodniu z taryfą 

ulgową, ale do sparingu z Górnikiem 

Zabrze powinien być w pełni spraw-

ny. W Kromierzyżu piłkarze trenują 

trójfazowo. Przed południem zajęcia 

odbywają się na boisku ze sztuczną 

nawierzchnią, po południu zawodni-

cy trenują na tartanie, a wieczorem na 

siłowni. Model zgrupowania w Kro-

mierzyżu przypomina więc nieco… 

treningi Zenitu Petersburg, który 

Vlastimil Petržela prowadził w sezo-

nach 2002/2006. 

W TRZYŃCU NIE PANIKUJĄ
Pod Jaworowym lekka panika byłaby 

wprawdzie jak najbardziej wskazana, 

trzyniecki klub na półmetku sezonu 

plasuje się bowiem dopiero na trzyna-

stym miejscu, ale doświadczone szefo-

stwo FK Fotbal Trzyniec wie, co robi. 

– W wiosennej rundzie musi być lepiej 

– powiedział „GL” szef trzynieckiego 

klubu, Karel Kula. W strefi e spadko-

wej znajdują się zespoły Witkowic i 

Prościejowa, które tracą do Trzyńca 

odpowiednio 9 i 10 punktów. Oba mo-

rawskie kluby w dodatku borykają się 

z problemami fi nansowymi. – Na tym 

etapie niczego nie można jeszcze prze-

sądzać. Wróciłem do Trzyńca, żeby po-

móc drużynie. W jesiennej części sezo-

nu zaliczyliśmy kilka bardzo dobrych 

występów. Na nich chcemy bazować – 

zadeklarował Jiří Neček, szkoleniowiec 

FK Fotbal Trzyniec. 

Trzyńczanie aż do soboty szlifują 

formę w Luhaczowicach. W trady-

cyjnym zgrupowaniu biorą udział 

wszyscy piłkarze, włącznie z jedynym 

jak dotąd nowym nabytkiem zespołu, 

ofensywnym pomocnikiem Šimonem 

Šumberą ze Znojma. Šumbera trafi ł 

do Trzyńca na zasadach wymiany, w 

Znojmie w wiosennej rundzie zagra 

z kolei Jakub Teplý. W Trzyńcu w 

zimowym okienku transferowym po-

szukują przede wszystkim snajperów. 

Teplý w barwach Trzyńca poniekąd 

rozczarował, w 22 meczach strze-

lił bowiem tylko pięć goli. Šumbera 

też nie jest typowym łowcą bramek, 

ale dał się poznać z dobrej strony w 

ubiegłym, udanym dla niego sezo-

nie 2015/2016, kiedy to w zespole 

Znojma zdobył w drugiej najwyższej 

klasie rozgrywek osiem bramek. Do 

trzynastego klubu drugoligowej tabeli 

nie garną się raczej gwiezdni piłkarze, 

ale na Šumbeře zakupy włodarzy FK 

Fotbal Trzyniec nie powinny się za-

kończyć. Jiří Neček, który do Trzyńca 

wrócił z wojaży w polskiej ekstrakla-

sie piłkarskiej (z Radoslavem Látalem 

wywalczył wicemistrzostwo Polski z 

Piastem Gliwice – przyp. autora), w 

rozmowie z „Głosem Ludu” raczej 

wykluczył jednak wariant polowania 

na polskich piłkarzy. – Na zapleczu 

Piasta Gliwice, a także innych pol-

skich klubów z esktraklasy, znajduje 

się szereg dobrych piłkarzy. Niestety 

czeskie kluby nie są w stanie konkuro-

wać z polskimi pod względem warun-

ków ekonomicznych. Pensje w drugiej 

najwyższej klasie rozgrywek w Polsce 

znacznie przewyższają zarobki w na-

szej lidze – stwierdził Neček. 

W zimowym rozkładzie jazdy pił-

karze Trzyńca trafi ą w sparingach na 

bardzo ciekawych przeciwników. 18 

stycznia, po zakończeniu kondycyj-

nego zgrupowania w Luhaczowicach, 

podopieczni Nečka zmierzą się z Au-

strią Wiedeń. W planach są też mecze 

kontrolne z Banikiem Ostrawa (28. 

1.), słowackim Trenczynem (11. 2.) 

czy Podbeskidziem Bielsko-Biała (18. 

2.). Za sprawdzian generalny przed 

startem rewanżowej rundy FNL po-

służy zaplanowany na 25 lutego to-

warzyski mecz z Górnikiem Zabrze. 

To m.in. pokłosie dobrych kontak-

tów, jakie nawiązał po polskiej stronie 

Neček.  JANUSZ BITTMAR
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ZIMOWY ROZKŁAD JAZDY
FC BANIK OSTRAWA

• 21. 1. Ostrawa – Górnik Zabrze 

(11.00)

• 25. 1. MFK Karwina – Ostrawa

• 28. 1. Ostrawa – Fotbal Trzy-

niec (11.00)

• 1. 2. Ostrawa – Poprad (15.00)

• 4. 2. Piast Gliwice – Ostrawa 

• 8. 2. Petrzkowice – Ostrawa

• 11. 2. Trnawa – Ostrawa

• 14. 2. Ostrawa – Nitra (14.00)

• 17. 2. Ostrawa – Skalica (15.00)

• 25. 2. Ostrawa – Hluczyn 

(14.30)

FK FOTBAL TRZYNIEC
• 18. 1. Austria Wiedeń – Trzy-

niec (15.00)

• 21. 1. Trzyniec – Petrzkowice 

(10.30)

• 25. 2. Trzyniec – Hluczyn 

(18.00)

• 28. 1. Trzyniec – Banik Ostrawa 

(10.30)

• 11. 2. Trenczyn – Trzyniec

• 14. 2. Trzyniec – Hawierzów 

(18.00)

• 18. 2. Podbeskidzie – Trzyniec

• 25. 2. Górnik Zabrze – Trzyniec 

Piłkarze Banika trenują w tym tygodniu w Kromierzyżu.

Trener reprezentacji Polski, Tałant 
Dujszebajew. 

WTOREK DO LAMUSA
TIPSPORT EKSTRALIGA

WITKOWICE 
HRADEC KRALOWEJ  3:6

Tercje: 0:4, 2:2, 1:0. Bramki i asysty: 

37. Kolouch, 40. Tomi (E. Němec), 58. 

D. Květoň (Roman, Tybor) – 1. Ku-

kumberg (Dej), 2. T. Knotek (Köhler), 

8. Kukumberg, 10. Džerinš (Vydarený, 

Čáp), 22. Newton ( Jarůšek, Picard), 

34. Köhler (Bednář, Newton). Witko-

wice: Bartošák (od 2. Dolejš) – Hrbas, 

Klok, D. Krenželok, Urbanec, Výtisk, 

L. Kovář, Sedlák – D. Květoň, Roman, 

Tybor – Olesz, Stastny, Szturc – Kuc-

sera, Kolouch, Vandas – Zdráhal, E. 

Němec, Tomi – D. Kurovský. 

Ostrawianie tym razem się nie po-

pisali. Zaległy mecz 30. kolejki za-

mienił się w męczarnie gospodarzy i 

pokazówkę przyjezdnych. Podopiecz-

ni trenera Jakuba Petra kompletnie 

zepsuli pierwszą tercję, przegraną 

0:4. – Początek w naszym wykonaniu 

był fatalny. Chciałbym przeprosić ki-

biców, bo fatygowali się na mecz, ale 

zamiast dobrej gry obejrzeli blamaż – 

stwierdził napastnik Ondřej Roman. 

Witkowice zaliczą teraz dwa mecze 

derbowe z rzędu. Jutro na wyjeździe 

ostrawianie zmierzą się z Ołomuń-

cem, w najbliższą niedzielę zaś u sie-

bie w „grand derbach” z Trzyńcem. 

Lokaty: 1. Trzyniec 75, 2. Liberec 

74, 3. Brno 68,… 8. Witkowice 55 

pkt.  (jb)

WYGRANY SPARING KARWI-
NY. Pierwszoligowi piłkarze Karwiny 

rozegrali wczoraj pierwszy sparing w 

ramach przygotowań do wiosennej 

rundy rozgrywek. Podopieczni trenera 

Jozefa Webera od godz. 13.00 walczyli 

ze słowacką Skalicą i skutecznie, wy-

grywając na sztucznej nawierzchni 2:1. 

Gole dla gospodarzy zdobyli Hošek i 

Puchel. Karwińscy trenerzy w tym ty-

godniu przywitali na treningu obrońcę 

Mihaila Jovanovica, który wrócił nad 

Olzę z Brna. Serbski stoper, który w 

zespole spod Szpilberga nie przebił się 

do pierwszego składu, liczy na restart 

swojej kariery właśnie w Karwinie. 

ODLICZANIE DO PŚ W WIŚLE. 
Po ponad rocznej przerwie do Pucharu 

Świata wraca skoczek Gregor Schlie-

renzauer. Utytułowany Austriak wy-

startuje w weekendowych zawodach 

PŚ w Wiśle. Wszystkie ekipy zgło-

szone do startu w Wiśle zameldowały 

się już na miejscu. Pod skocznią Ada-

ma Małysza panowały wczoraj wręcz 

idealne warunki. Podczas jutrzejszych 

kwalifi kacji pogoda nie powinna ulec 

pogorszeniu, w weekend synoptycy za-

powiadają lekkie ocieplenie. – Śniegu 

jest pod dostatkiem, a nawet za dużo 

– poinformował „GL” Andrzej Wąso-

wicz, wiceprezes Polskiego Związku 

Narciarskiego. W Wiśle kibice liczą 

na kontynuację świetnej passy polskich 

skoczków. Wystartują m.in. Kamil 

Stoch, Piotr Żyła czy Maciej Kot.  (jb)
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