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Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Babci i Dziadka!

GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

Pismo  
ukazuje się  
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i piątki

www.glos.live
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SPOŁECZEŃSTWO

Kameralne obrady
Koszarzyska. W sobotę odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Miejscowego Koła Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego. Obra-
dy połączono z Sejmikiem Gminnym 
Kongresu Polaków w RC. Gośćmi wy-
darzenia byli Helena Legowicz, pre-
zes Zarządu Głównego PZKO, Józef 
Szymeczek, wiceprezes Kongresu Po-
laków oraz Dariusz Branny, członek 
Rady Kongresu. STR. 2 i 3

WYDARZENIA

Wypadkowa sobota
Region. Pięcioro narciarzy i turystów 
zraniło się w sobotę w Beskidach. 
Interweniowali ratownicy górscy i 
medyczni. Do pierwszego wypadku 
doszło już o godz. 9.00 w ośrodku 
narciarskim w Mostach koło Jabłon-
kowa. Przy wysiadaniu z wyciągu 
krzesełkowego zranił się 10-letni 
chłopiec. Dziecko z obrażeniami 
kręgosłupa przewieziono śmigłow-
cem do Szpitala Uniwersyteckiego w 
Ostrawie. STR. 3

KULTURA

Karnawałowe 
szaleństwo 
na nowym parkiecie
Bystrzyca. W sobotę działacze Miej-
scowego Koła PZKO zorganizowali 
tradycyjny bal karnawałowy. Przez 
całą noc w tamtejszym Domu PZKO 
bawiło się ponad sto osób. STR. 4 

SPORT

Kubacki  
idzie jak burza
Polska. W najbliższy weekend zawo-
dy Pucharu Świata w skokach narciar-
skich w Zakopanem. Świetna forma 
Dawida Kubackiego (na zdjęciu) wró-
ży wielkie emocje. STR. 9

Pierwsze Karty Polaka wręczone 
WYDARZENIE: To był historyczny moment. Wczoraj w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie zostały wręczone 
pierwsze Karty Polaka osobom narodowości polskiej mieszkającym w Republice Czeskiej. Dokumenty potwierdzające 
przynależność do narodu polskiego odebrało z rąk konsul generalnej Izabelli Wołłejko-Chwastowicz trzynaście osób. 
Dla niektórych była to pierwsza wizyta w polskiej placówce dyplomatycznej.

 Danuta Chlup

Do Konsulatu przybyły osoby 
w różnym wieku, od gimna-
zjalisty i studenta po emery-

tów. Byli mieszkańcy Karwiny, Ostra-
wy, Olbrachcic, Wędryni, Trzyńca, 
Suchej Górnej, jedna osoba przyje-
chała z Brna. Krótka uroczystość roz-
poczęła się od hymnu narodowego. 
Konsul Wołłejko-Chwastowicz przy-
pomniała w swoim przemówieniu, 
że ustawa o Karcie Polaka została 
przyjęta przez Polskę już w 2007 
roku, lecz przez długie lata obejmo-
wała ona jedynie obywateli państw 
byłego Związku Radzieckiego. 

– Jednak doświadczenia ponad 
dziesięciu lat stosowania ustawy o 
Karcie Polaka pokazały, że jest ona 
niezwykle ważnym instrumentem 
pozwalającym w sposób skuteczny 
wspierać Polaków mieszkających za 
granicą w zachowaniu ich związku z 
narodowym dziedzictwem kultural-
nym, wzmacniać więzi łączące ich z 
Polską, ale przede wszystkim wspie-
rać w kultywowaniu i nauce języka 
polskiego – mówiła konsul. – Dlatego 
też w 2019 roku obowiązywanie usta-
wy o Karcie Polaka zostało rozszerzo-
ne na cały świat, aby objąć jej regu-
lacjami wszystkie osoby posiadające 
polskie pochodzenie oraz wszystkie 
środowiska polonijne. 

Wołłejko-Chwastowicz przy-
toczyła statystyki Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, z których 
wynika, że liczba przyjętych wnio-
sków w „nowych państwach” stale 
rośnie, jednak wynosi jedynie 20-
30 miesięcznie. Wnioski przyjmo-
wane są w tak odległych miejscach, 
jak Addis Abeba, Nowy Jork, Kury-
tyba, Stambuł czy Vancouver. 

– Najwięcej wniosków przyjmu-
je jednak Ostrawa. Dzięki wpro-
wadzeniu dyżuru konsularnego w 
Czeskim Cieszynie przyjęliśmy od 
14 lipca do 31 grudnia 2019 roku 
74 wnioski – zdradziła konsul. – 
Dzisiaj mamy ogromny zaszczyt 
wręczyć Karty Polaka trzynastu 
osobom. Dla większości z państwa 
Karta Polaka jest symbolicznym 
potwierdzeniem przynależności do 
narodu polskiego. Dokumentem, 
na który tak długo czekaliście. Jest 
to bardziej sprawa ideowa, uczucio-
wa i emocjonalna. Ten mały pla-
stikowy prostokąt jest niebywale 
trwałym ogniwem łączącym z Pol-
ską. 

Konsul generalna każdemu z 
osobna wręczyła Kartę Polaka oraz 
oficjalną decyzję o jej przyznaniu. 
Anna Moroniowa podziękowa-
ła Konsulatowi w imieniu świeżo 
upieczonych posiadaczy dokumen-
tu za opiekę, jaką instytucja otacza 
Polaków z Zaolzia.  

Sandra Werner, Olbrachcice
Mam czeskie obywatelstwo, ale zawsze bar-
dziej czułam się Polką. Poprzez Kartę Polaka 
chciałam poświadczyć swoją przynależność 
do narodu polskiego. Być może Karta Polaka 
ułatwi mi w przyszłości otrzymanie podwój-
nego obywatelstwa, o które mam zamiar się 
ubiegać. Powiedziałam sobie, że będzie ona 
dla mnie pierwszym krokiem do uzyskania pol-
skiego obywatelstwa.

Adam Filipek, Wędrynia
Studiuję w Brnie. Postanowiłem wystąpić o 
Kartę Polaka ze względu na korzyści, jakie 
oferuje. Czuję się Polakiem. Jeszcze nigdy nie 
byłem w Konsulacie, to jest pierwsza wizyta.

Jadwiga Dąbrowska, Karwina
Oboje z mężem Stanisławem odbieramy dziś 
Karty Polaka. Od małego byłam wychowana 
w oparciu o polskie tradycje, a ojciec mojego 
męża jako małe dziecko przyjechał na Zaolzie 
ze swoimi rodzicami z Zamojszczyzny.

• Pamiątkowe zdjęcie nowych posia-
daczy Karty Polaka z konsul generalną 
Izabellą Wołłejko-Chwastowicz (druga 
z prawej w pierwszym rzędzie). 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

W OBIEKTYWIE...
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Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych,
cytowane przez Polską Agencję Prasową

CYTAT NA DZIŚ

•••
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), 

prognozujący z kilkumiesięcznym 

wyprzedzeniem kierunek zmian cen 

towarów i usług, wzrósł w styczniu o 0,4 

pkt. To najsilniejszy jednorazowy jego 

wzrost od blisko dwóch lat

W I A D O M O Ś C I

W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

Fot. ARC

TRZYNIEC

Dzisiaj wypada Dzień Babci, jutro – Dzień Dziadka. Współczesne 
babcie to prawdziwe „instytucje”, bez których nie mogłaby funk-

cjonować niejedna rodzina. Jednak na pytanie, do czego potrzebne są 
nam babcie, najprostsza odpowiedź brzmi: do kochania. Nie jest żad-
nym odkryciem, że potrzebujemy ich miłości, a przy okazji dzięki nim 
poznajemy rodzinne korzenie. Naukowe badania wykazały nawet, że 
kobiety, które tuż po urodzeniu dziecka nie miały wsparcia swoich 
matek, częściej zapadają na depresję poporodową niż te, którym ta 
pomoc świeżo upieczonej babci towarzyszyła.

Babcie potrafią w sposób nieoceniony pomóc przy wychowywaniu 
wnuków, umożliwiając rodzicom pogodzenie pracy z domowymi obo-
wiązkami. Postrzegane są jako czułe, opiekuńcze i świetnie gotujące. 
Sędziwy wiek tradycyjnie kojarzony jest również z mądrością życiową. 
Z badań przeprowadzonych nad Wisłą wynika, że blisko trzy czwarte 
Polaków ma poczucie, że zawdzięcza coś swojej babci lub dziadkowi. 
Ja również myśląc o babciach mam wiele dobrych wspomnień. Były 
opiekuńcze, łagodne, czułe i przede wszystkim mniej wymagające od 
rodziców. Sądzę, że z wiekiem ludzie stają się świadomi błędów po-
pełnionych w wychowywaniu i inaczej postrzegają relacje z wnukami 
niż robili to w stosunku do swoich dzieci. Z wiekiem łagodniejemy, z 
dystansem i spokojem podchodząc do wielu spraw. Przy okazji dziad-
kowie pokazują nam drogę, którą my sami kiedyś musimy przejść. Od 
narodzin, przez dorosłość, której naturalną koleją rzeczy i końcem jest 
śmierć. Ale co robić, jeśli dziadkowie zbytnio ingerują w wychowanie 
wnuków? To już rola rodziców, którzy zawsze powinni nakreślić wy-
raźną granicę. Bo to nie dziadkowie mają wychowywać, ale rodzice. 
To, że są świadomi swoich błędów, że wiedzą lepiej, bo wychowali już 
swoje dzieci, nie oznacza, że mają doradzać rodzicom w każdej kwe-
stii i krytykować ich metody wychowawcze. Dlatego prawdziwe jest 
powiedzenie, że „to rodzice są od wychowywania, a dziadkowie od 
rozpieszczania”. 

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

wtorek

środa

czwartek

dzień: -1 do 3 ºC 
noc: -1 do -2 ºC 
wiatr: 2-3 m/s

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

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

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Agnieszka, Epifaniusz, 
Inez
Wschód słońca: 7.33
Zachód słońca:16.20
Do końca roku: 345 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Babci
Przysłowia: 
„Jak święta Agnieszka 
wypuści śnieg z mieszka, 
to go nie powstrzyma  
ani do Franciszka”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Anastazy, Wincenty
Wschód słońca: 7.32
Zachód słońca: 16.21
Do końca roku: 344 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dziadka
Przysłowia: 
„Kiedy Wincenty posypie 
pierze, to nie ustanie 
aż do Gromnicznej 
w pierwsze pacierze”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Ildefons, Rajmund, 
Rajmunda
Wschód słońca: 7.31
Zachód słońca: 16.23
Do końca roku: 343 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Najbardziej 
Kochanych
Przysłowia: 
„W styczniu łów łatwy 
na kuropatwy””

POGODA

KARWINA
Przed tygodniem zespoły 
Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego udzielały po-
mocy kilku osobom, które 
spadły z dużej wysokości. 
Do śmiertelnego incydentu 
doszło m.in. w Karwinie. 
We wtorek dyżurny pogo-
towia został zaalarmowany 
o upadku człowieka z wy-
sokości 15 metrów. 21-letni 
mężczyzna odniósł przy 
tym poważne obrażenia, 
w rezultacie ratownicy 
medyczni nie byli w stanie 
uratować mu życia.  (wik)

KARWINA
W 2020 r. w mieście 
powstanie nowoczesny 
skatepark. W głosowaniu 
mieszkańców projekt 
ten otrzymał najwięcej 
głosów. W ubiegłym 
roku na stronie www.
mojekarvina.cz można 
było głosować na jeden z 
sześciu projektów wyty-
powanych przez miasto 
na podstawie propozy-
cji, jakie napłynęły od 
obywateli. W sumie w 
głosowaniu wzięło udział 
4149 osób. Zwycięska 
inwestycja, czyli skate-
park w pobliżu Akademii 
Biznesu, otrzymała 2333 

głosy. Na drugą w 
tym zestawieniu 
ścianę wspinaczkową 
zagłosowało 855 
osób. Na realizację 
wybranego projektu 
miasto przeznaczyło 
ze swego budżetu trzy 
miliony koron.  (wik)

TRZYNIEC

Ulicę „małą” Jabłonkowską 
w Łyżbicach czeka latem 
modernizacja, która zwięk-
szy komfort i bezpieczeń-
stwo jej użytkowników. 
Zgodnie z harmonogramem 
prace powinny rozpocząć 
się w połowie roku. W 
ramach inwestycji nowy 
asfaltowy „dywanik” 
otrzyma jezdnia, powsta-
ną tam m.in. dodatkowe, 

miejsca postojowe, nową 
nawierzchnię zyska też 
chodnik. Przedsięwzięcie 
pochłonie około 30 mln 
koron.  (wik)

ORŁOWA
Od piątku kierowcy mają 
do dyspozycji nowy par-
king przy ul. Rydułtow-
skiej w Lutyni. Utworzo-
no tam 99 nowych miejsc 
parkingowych, z czego 
sześć zaprojektowano dla 
lekkich samochodów do-
stawczych. Jednocześnie 
teren po byłej kotłowni 
został całkowicie zrewi-
talizowany. Wybudowa-
no tam nowe chodniki, 
pojawiło się oświetlenie, 
ławki i kosze na śmieci. 
 (wik)

ORŁOWA KARWINA

• Marek Słowiaczek podpisuje i przekazuje nabywcom swoją nową książkę 
„Różnolitość_#roznolitosc”. Okazja ku temu nadarzyła się w czwartek wieczo-
rem w jabłonkowskiej kawiarni Mono Café, gdzie wspólnie z Norbertem Dąb-
kowskim promował publikację w kameralnym gronie rodziny i przyjaciół.

Witold Kożdoń
kozdon@glos.live

•••

• W poniedziałek w siedzibie jabłonkowskiego Caritasu oficjalne podliczono 
tegoroczną zbiórkę Trzech Króli. Jak poinformowała stojąca na jego czele 
Lucyna Szotkowska, zebrano rekordową kwotę 1 050 000 koron. Liczenia 
dokonał zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych gmin, w których 
odbywała się zbiórka.  (endy)

•••

• W poniedziałek Zebrzydowice odwiedzili… kibice Feyenoordu Rotterdam. 
Goście oddali hołd swym rodakom, którzy podczas II wojny światowej ponie-
śli śmierć, pracując w niemieckim obozie zagłady. Znajdował się on na terenie 
zebrzydowickiego dworca kolejowego.  Z fanami holenderskiej drużyny spo-
tkali się samorządowcy. Na pomniku zbudowanym przez gminę w latach 80. 
znajduje się tablica upamiętniająca blisko dwieście osób narodowości żydow-
skiej, które zginęły podczas katorżniczej pracy. W trakcie okolicznościowej 
uroczystości Holendrzy złożyli kwiaty pod pomnikiem oraz odmówili kadisz, 
czyli żydowską modlitwę za zmarłych. Goście odwiedzili także boisko piłkar-
skie „Orlik”, na którym na co dzień trenują młodzi sportowcy gminy Zebrzydo-
wice.  (wik)
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI (2), ARC

• Były polski prezydent Lech Wałęsa w samotnym ujęciu. A może ktoś z 
naszych czytelników podpowie, gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Piszcie 
na adres: info@glos.live. Fot. WIESŁAW PRZECZEK

O program artystyczny 
Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego 
Miejscowego Koła 
Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego 
w Koszarzyskach połączonego 
z Sejmikiem Gminnym zadbały 
dzieci z miejscowej szkoły 
podstawowej oraz muzycy 
kapeli „Potaż”. Sprawozdanie 
z działalności Miejscowego 
Koła PZKO przedstawiła jego 
prezes, Alina Kożdoń.

Witold Kożdoń

Przypomniała ona, że 15 maja 
ubiegłego roku nieoczekiwanie 
zawitał do Domu PZKO hokeista 

Stalowników Trzyniec, Aron Chmie-
lewski z pucharem Masaryka dla zło-
tych medalistów ekstraligi. – To spon-
taniczne spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze, ale naszą najważniejszą 
imprezą jest organizowany co roku 

przez gminę Jarmark Koszarzyszczań-
ski. Dochód z tego wydarzenia stanowi 
gros naszych przychodów, dlatego za-
wsze staramy się do niego jak najlepiej 
przygotować, choć chętnie angażuje-
my się również w inne gminne impre-
zy – mówiła pani prezes. 

W swym wystąpieniu przypomniała 
ponadto, że końcem września rozpo-
czął się remont korytarza Domu PZKO. 
– Udało się wymienić okna w koryta-
rzu i toaletach. Mamy nowe drzwi wej-

ściowe, a także odnowione ściany. 
Niestety nie udało się naprawić 
schodów wejściowych, dlatego za-
mierzamy zrobić to jak najprędzej. 
W tym roku chcemy także wymie-
nić okna w sali i kuchni. Czy się 
uda, zobaczymy – mówiła.

Dziękując członkom Koła za pra-
cę, zaangażowanie i nowe pomysły, 
Alina Kożdoń zwracała uwagę na 
bardzo dobrą współpracę z gmi-
ną i innymi lokalnymi organiza-

cjami. – Dziękujemy za wsparcie, 
zwłaszcza finansowe i wierzymy w 
dalszą współpracę na rzecz naszej 
społeczności. Cenimy też sobie, że 
w naszej wiosce funkcjonują przed-
szkole i szkoła, dlatego na co dzień 
wspieramy te placówki na wielu po-
lach – podkreślała.

Delegatami na Zgromadzenie 
Ogólne Kongresu Polaków zosta-
li w Koszarzyskach Janusz Klimek 
(reprezentuje MK PZKO) oraz Jerzy 
Sikora (reprezentuje gminę). Ten 
ostatni został też ponownie wybra-
ny pełnomocnikiem gminnym Kon-
gresu Polaków w RC. Główne cele i 
zadania, a także historię Kongresu 
krótko przybliżył z kolei zebranym 
jego wiceprezes Józef Szymeczek.

Przypomniał on, że w latach 
transformacji Kongres miał bardzo 
dużo pracy. – Trzeba było stworzyć 
osłonę dla polskiego szkolnictwa, 
powstało polskie centrum pedago-
giczne, musieliśmy rozwiązywać 
dużo różnych spraw, m.in. związa-
nych z mediami. Kilka rzeczy udało 
się jednak załatwić. Mamy na przy-
kład bardzo dobrą ustawę szkolną, 
notabene dzieci w polskich szko-
łach przybywa – stwierdził.

Wiceprezes mówił także o Zielo-
nej Szkole nad Bałtykiem, szczegó-
łowo przedstawił zasady działania 

Funduszu Rozwoju Zaolzia, przy-
bliżył też korzyści płynące z posia-
dania Karty Polaka. Tłumaczył, że 
Kongres Polaków na co dzień repre-
zentuje politycznie mniejszość pol-
ską. – Takich politycznych spotkań, 
zarówno w Pradze jak i Warszawie, 
odbywamy bez liku. Często obok 
prezesa Mariusza Wałacha bierze 
w nich udział prezes PZKO, Helena 
Legowicz – stwierdził.

– Jako zwykła mieszkanka Ko-
szarzysk, która do Cieszyna ma 
bardzo daleko, cieszę się, że Zarząd 
Główny PZKO znalazł z Kongresem 
Polaków wspólny język i panuje 
teraz zgoda, bo wcześniej sytuacja 
nie była przyjemna – oceniła Alina 
Kożdoń.

– A ja spotykam się z zarzutami, 
że za mocno współpracuję z Kon-
gresem Polaków – odparła Helena 
Legowicz. – Jestem jednak przeko-
nana, że my, jako PZKO, zachowu-
jemy naszą tożsamość. Współpraca 
nie polega na tym, że Kongres mówi 
nam, co mamy robić. Polacy potrze-
bują za to wspólnej reprezentacji, 
która będzie rozmawia z urzędami 
państwowymi i samorządowymi, 
rozwiązując różnorakie problemy. 
Sądzę, że razem potrafimy osiągnąć 
więcej – mówiła Helena Legowicz. 
 

Kameralne   obrady

• Sala Domu PZKO w Koszarzy-
skach zapełniła się w sobotę do 
ostatniego miejsca. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

1 000 000 
koron przeznaczyła w tym roku Rada Miasta Orłowej na realizację projektów 
obywatelskich. Nabór wniosków już ruszył, można je składać do 17 lutego. 
Pomysły mogą zgłaszać nie tylko osoby pełnoletnie, ale także młodzież powy-
żej 15. roku życia. Każdy zgłoszony projekt musi służyć ogółowi mieszkańców 
i mieć wsparcie co najmniej piętnastu dorosłych mieszkańców Orłowej. Nie-
zbędną częścią wniosku jest preliminarz.  (dc)

Wypadkowa sobota
W sobotę helikopter transpor-

tował do ostrawskiego szpi-
tala także 48-letniego narciarza, 
który po niefortunnym upadku w 
okolicach Łysej Góry doznał obra-
żeń obu rąk. Po południu ratow-
nicy udzielali pomocy dwóm nar-
ciarkom z obrażeniami kończyn w 
ośrodku Biała: 43-letniej kobiecie i 
7-letniej dziewczynce. 

Ratownicy wzywani byli także 
na Pustewny. – Kobieta w średnim 
wieku zraniła się po upadku na 
zlodowaciałej drodze. Z objawa-
mi wstrząsu mózgu przewieziono 
ją na dalsze badania i leczenie do 
placówki służby zdrowia – poin-
formował Lukáš Humpl, rzecznik 
Wojewódzkiego Pogotowia Ratun-
kowego.  (dc)

• Śmigłowiec medyczny w ośrodku narciarskim w Mostach. Fot. ARC

Jedna pieczątka, jeden urząd
Nowe prawo budowlane ma uła-

twić i skrócić postępowanie 
ws. pozwolenia na budowę.  Zmiana 
powinna przyspieszyć realizację du-
żych publicznych inwestycji, takich 
jak budowa dróg i autostrad. 

Minister rozwoju regionalnego, 
Klára Dostálowa, odwiedziła w ub. 
tygodniu Ostrawę. W stolicy północ-
nych Moraw i Śląska odbyło się semi-
narium poświęcone nowemu prawu 
budowlanemu. Minister przedstawi-
ła tak zwany „system jednej piecząt-
ki, jednego urzędu i jednej budowy”, 
który ma skrócić postępowanie ws. 
pozwolenia na budowę do jednego 
roku. W spotkaniu brali udział m.in. 
prezydent Ostrawy, Tomáš Macura i 
wiceprezydent ds. inwestycji, Zuza-
na Bajgarowa. 

Obecnie jednym z największych 
hamulców w wydawaniu pozwoleń 
na budowę jest rozproszenie urzę-
dów budowlanych. W kraju funkcjo-

nuje blisko dwadzieścia 
rodzajów urzędów i ok. 
dziesięciu rodzajów po-
stępowania budowlanego. 

Nowe prawo budowlane 
ma ograniczyć niekoń-
czące się wstrzymywanie 
inwestycji publicznych. 
Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego przekonuje, 
że zmiana prawa budow-
lanego jest jedyną szansą 
na dokończenie budowy 
sieci autostrad przed ro-
kiem 2050. Z danych re-
sortu wynika, że wskutek 
skomplikowanego, wielo-
stopniowego postępowa-
nia budowlanego przygo-
towanie budowy jednego 
kilometra autostrady wy-
dłuża się o ponad 8 lat, a 
jego cena rośnie aż o 65,6 
mln koron.  (dc)

•••
Ostrawa 

zdecydowanie 
popiera 

rekodyfikację 
prawa 

budowlanego, 
popieramy projekt 

merytorycznie. 
Mamy do niego 

pewne częściowe 
zastrzeżenia, 

które będziemy 
się starali 

przeforsować. 
Chcielibyśmy 

dopiąć tego, aby 
naczelny urząd 

budowlany 
miał siedzibę 
w Ostrawie

Tomáš Macura,  
prezydent Ostrawy
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Karnawałowe szaleństwo na nowym parkiecie
Bystrzycki bal od lat cieszy się 

renomą, a z tamtejszymi „pe-
zetkaowcami” tradycyjnie bawią 
się nie tylko mieszkańcy gminy 
nad Głuchówką. – Mimo to jestem 
mile zaskoczona, że zaintereso-
wanie tegoroczną zabawą okazało 
się tak duże – przyznała prezes 
MK PZKO, Lucyna Škňouřil, któ-
ra witała w murach Domu PZKO 
biesiadników z wielu różnych za-
kątków Zaolzia, m.in. z Olbrach-
cic, Karwiny, Trzyńca, Wędryni i 
Gródka. – Cieszę się, że jesteście 
z nami – stwierdziła, otwierając 
zabawę.

O dobór karnawałowej muzyki 
jak zwykle zadbał w sobotę Roman 
Młynek. Były loteria, latynoskie 
popisy oraz taniec maseczkowy. 
Bal jak zwykle jednak rozpoczął 
się od poloneza w wykonaniu tan-
cerzy Zespołu Folklorystycznego 

„Bystrzyca”. W trakcie wieczoru 
zatańczyli oni także „flaszowego”, 
który balowicze nagrodzili gromki-
mi brawami. 

– Dzisiejszy występ dla niektó-
rych naszych tancerzy był debiu-
tem, mimo to wszystko poszło 
bardzo dobrze. Tak, jak to sobie 
założyliśmy – mówiła zadowolona 
Ewa Nemec.

Kierowniczka Zespołu Folklory-
stycznego „Bystrzyca” przyznała 
też, że co roku bawi się na bystrzyc-
kich balach. – Tym razem jestem 
jednak sama. Nie mam męża, więc 
postanowiłam, że wrócę do domu 
znacznie szybciej – żartowała. 

Lucyna Škňouřil zdradziła z ko-
lei, że atrakcją tegorocznego balu 
był… odnowiony parkiet reprezen-
tacyjnej sali Domu PZKO. – Stary 
parkiet miejscami nieco się wy-
brzuszył, więc było już tutaj nie-

równo – żartowała. – Przeprowa-
dziliśmy jednak remont naszej sali, 
dzięki czemu zyskała ona na atrak-
cyjności oraz stała się trochę więk-
sza. Powiększona jest również sce-
na, a poza tym urządziliśmy tutaj 
toalety – mówiła Lucyna Škňouřil, 
dodając, że jak zwykle wielkim atu-
tem bystrzyckiej zabawy jest rów-
nież jej menu. – Wszystko dlatego, 
że nie serwujemy restauracyjnego 
jedzenia, ale domowe. Tym razem 
nasze koleżanki przygotowały do 
wyboru trzy potrawy, w tym jedną 
jarską. W trakcie wieczoru wystąpi 
u nas ponadto para taneczna Jo-
anna Škňouřil i Martin Hlavicka, 
która reprezentowała Republikę 
Czeską na mistrzostwach świata 
w tańcach latynoamerykańskich 
w Chinach. Myślę więc, że zabawa 
potrwa do białego rana – przekony-
wała pani prezes.  (wik) • Bystrzycki bal jak zwykle rozpoczął się polonezem. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Muzyczne świętowanie
Jest napisane: „A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Tak więc Jezus Chrystus urodził się 
w Betlejem, zamieszkał z ludźmi i pozostał wśród nas. Tak, jak w domu, w gronie rodzinnym, wśród znajomych 
świętujemy hucznie urodzinowe jubileusze, tak i my świętujemy 2020. rocznicę przyjścia na świat Syna Bożego 
– mówił Tadeusz Konieczny, prezes Chóru Mieszanego „Lira”, działającego przy Miejscowym Kole PZKO Karwina-
Darków, witając uczestników niedzielnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Witold Kożdoń

Gospodarz popołudnia przy-
pomniał, że Festiwal Kolęd 
i Pastorałek jest kontynu-

acją spotkania sprzed dwóch lat. 
– Jak wtedy, tak i dziś spotykamy 
się w karwińskiej świątyni, by śpie-
wać Bogu na chwałę i podziękować 
za jego narodzenie oraz później-
sze ofiarowanie na krzyżu i zmar-
twychwstanie – mówił.

Miejscowy proboszcz, ksiądz 
Przemysław Traczyk, stwierdził 
dla odmiany, że koncert odbywa 
się w szczególnym czasie. – W na-
szej chrześcijańskiej rodzinie prze-
żywamy teraz Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. Warto, byśmy 
zwracali uwagę, jak istotne jest po-
szukiwanie dróg jedności i dróg po-
jednania. Dlatego módlmy się, aby 
znajdowanie dróg jedności było w 
naszym życiu zawsze ważniejsze 
niż podkreślanie różnic. I prośmy o 
to, abyśmy chcieli być bliskimi so-
bie nawzajem – mówił kapłan.

W niedzielę w kościele Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Karwinie-
-Frysztacie zaśpiewało pięć chórów. 
Jednym z nich był Chór Mieszany 
„Lira”, który zaprezentował się w 
znanym i mniej znanym repertu-
arze. – Dziś w naszym wykonaniu 
zabrzmią tradycyjne kolędy, takie 
jak „Bóg się rodzi” czy „Przybieże-
li do Betlejem”, jak również mniej 
popularne, na przykład „My też, pa-
stuszkowie”. A jedna z nich, „Hola, 
hola, pasterze z pola”, będzie dziś 
miała premierę – mówiła dyrygent-
ka „Liry”, Beata Pilśniak-Hojka.

– Nasze spotkanie pomyślane 
jest jednak jako wspólny koncert. 
Jego wykonawcami będziemy więc 
my wszyscy. I razem zaśpiewamy 
pieśni polskie, czeskie, katolic-
kie, ewangelickie. Wszystkie, jakie 
śpiewa się w Karwinie – dodał Ta-
deusz Konieczny.

Obok „Liry” we frysztackiej świą-
tyni wystąpiły w niedzielę: Chór 
Męski „Hejnał-Echo” Miejscowego 
Koła PZKO Karwina-Frysztat, chór 
działający przy parafii ewangelic-
kiej w Karwinie, a także chór Kame-
ralny parafii katolickiej. Na koniec, 

gościnnie zaprezentował się zaś 
Chór Męski „Echo” – Biertułtowy, 
który działa na co dzień w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Radlinie pod 
patronatem Związku Zawodowego 
Górników w Polsce Kopalni Węgla 
Kamiennego „Marcel”. Zespół zo-

stał założony w 1928 r. i od 2018 r. 
należy do Konfraterni Najstarszych 
Chórów i Orkiestr Województwa Ślą-
skiego i Zaolzia (którego członkiem 
jest również Chór „Lira”). Śpiewacy 
z Radlina występowali już wspólnie 
m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Fil-

harmonii Śląskiej, z powodzeniem 
koncertują też w Polsce i poza jej 
granicami. Prezentowali się m.in. 
w Rzymie, Wiedniu czy Medziugo-
rie w Bośni i Hercegowinie, a także 
w Jabłonkowie, Karwinie, Frydku-
Mistku i Starym Boguminie. 

• Niedzielny koncert poprowadził Ta-
deusz Konieczny. • Chór Mieszany „Lira”.

• Chór Męski „Echo” – Biertułtowy. 
Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ• Chór Męski „Hejnał-Echo”.

Zygmunt Chajzer:  
Internet nie zawsze spełnia nasze oczekiwania
11 stycznia w ramach 28. finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy odbył się XI Legendar-
ny Kosmiczny Mecz. Miałam przy-
jemność rozmawiać z Zygmuntem 
Chajzerem. O imprezie, ale także o 
marce piorącej Mr. Ziggi i o zagro-
żeniach, jakie niesie internet. 

Spotykamy się przed XI Kosmicz-
nym Meczem w Jastrzębiu-Zdroju. 
Jak samopoczucie przed rozpoczę-
ciem rozgrywek?
– Świetnie, dam z siebie wszystko.

Jak wyglądały pana przygotowa-
nia do tegorocznej edycji? Z tego, 
co wiem, siatkówkę uprawia pan 
dość regularnie...
– Tak. Regularnie gram w siatków-
kę plażową. 2-3 razy w tygodniu 
gramy w specjalnie przystosowa-
nej hali do zimowych rozgrywek 
na plaży. Cały czas jestem aktyw-
nym zawodnikiem siatkówki pla-
żowej.

Co jest dla pana najważniejsze w 

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy Jurka Owsiaka? 
– Fakt, że ludzie jednoczą się w 
szlachetnym celu. Pieniądze są 
ważne, ale najpiękniejsze jest, 
że potrafimy być razem w dobrej 
sprawie.

Po Vizirze przyszedł czas na Mr. 
Ziggi (śmiech.) Powstanie tej 
marki piorącej było efektem cięż-
kiej, ponadrocznej pra- cy. 
Podobno wymarzył pan 
sobie taki produkt, któ-
rego na rynku jeszcze nie 
było. Połączenie jakich 
cech było dla pana najważ-
niejsze?
– Najistotniejsze było, by pro-
dukt był polski, ekologiczny i 
służył całej rodzinie. Mr. Ziggi 
może być stosowany również 
dla dzieci, które mają uczu-
lenia. Uważam, że w tym 
momencie Mr. Ziggi jest naj-
lepszym środkiem do prania 
dostępnym na polskim ryn-
ku.

– To ważne, że wasz produkt 
można kupić także online. Teraz 
wszystko przenosi się do interne-
tu. Pan również. Od sierpnia moż-
na znaleźć pana na Instagramie. 
Syn pana namówił?
– Córka Weronika (śmiech), któ-
ra pierwszy raz zagra ze mną w 
drużynie. Do tej pory 
w Legendarnych 
Kosmicznych Me-
czach graliśmy na-
przeciwko siebie.

Mam wrażenie, że 
wcześniej stronił 
pan 

od mediów społecznościowych. 
Nie wierzył pan w siłę internetu? 
– Internet nie zawsze spełnia nasze 
oczekiwania. Weronika przekonała 
mnie jednak, że na Instagramie war-
to być i komunikować się z ludźmi, 
którzy ciekawi są tego, co u mnie.

Czym najchętniej dzieli się pan na 
Instagramie?

– Tym, co się aktualnie u mnie 
dzieje. Kiedyś wrzuciłem zdję-
cie z grilla, a pamiętam, że kie-
dyś pojawił się także Krecik 
(śmiech). Zamieszczę też relację 

z tego dzisiejszego fantastyczne-
go wydarzenia.

Jakim jest pan użyt-
kownikiem i czego 
poszukuje w sieci?
– Jestem dzienni-
karzem, więc in-
ternet jest dla mnie 

źródłem informa-
cji. To, czego kiedyś 

szukaliśmy w książ-
kach, bez większego 

problemu można znaleźć obecnie 
w sieci.

Jako dziennikarzowi nadal najbliż-
sze jest panu radio?
– To prawda. 

Jedną z pułapek internetu jest 
wszechobecny hejt. Jak Pan na 
niego reaguje?
– Uodporniłem się na wpisy inter-
nautów. Negatywne komentarze 
biorą się z czystej chęci wyrzą-
dzenia komuś krzywdy. Dla ludzi 
wrażliwych takie komentarze są 
ogromnym problemem. Ci, którzy 
hejtują, robią krzywdę tym, którzy 
są wrażliwi. To straszne.

Jak pod względem zawodowym 
ocenia pan rok 2019? Był dla pana 
łaskawy?
– To był dobry rok, ale 2020 będzie 
jeszcze lepszy. 

Najbliższe plany. 
– Wygrać mecz (śmiech).
Rozmawiała: Mariola Morcinek

• Nie od dziś Zygmunt Chajzer tryska 
optymizmem. Fot. Michał Mutor/Agencja Gazeta

Dzieci mamy rozśpiewane
Szkolne śpiewactwo chóralne jeszcze nie poszło do lamusa. Potwierdzeniem tego był czwartkowy XIII Przegląd 
Szkolnej Działalności Chóralnej w kościele ewangelickim w Trzyńcu. Wzięło w nim udział osiem chórów. A mogło 
ich być nawet więcej.

Beata Schönwald

Nie wszystkie chóry mogły 
przyjechać. I chociaż nie 
ma np. dzisiaj wśród nas 

wszystkich trzech chórów czesko-
cieszyńskich oraz „Uśmiechu” z Wę-
dryni, to jednak widać, że jeśli cho-
dzi o śpiew chóralny, to w naszych 
szkołach pod tym względem wciąż 
jeszcze coś się dzieje – stwierdził 
Leszek Kalina, organizator przeglą-
du z ramienia Polskiego Towarzy-
stwa Artystycznego „Ars Musica”, 
które zorganizowało imprezę przy 
współpracy z Centrum Pedago-
gicznym dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim Cie-
szynie.

W czwartek jurorom i publiczno-
ści przedstawiły się kolejno Chór 
Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie „Collegium Iuvenum” z 
dyrygentem Leszkiem Kaliną, oraz 
chóry polskich szkół podstawowych 
w Bukowcu – „Pastyreczki i Kapela” 
pod kier. Krystyny Mruzek i Ondře-
ja Pazdery, w Suchej Górnej pod dyr. 
Ireny Gregi, w Trzyńcu – „Wesoła 
Nutka” pod kier. Sabiny Bolek i No-
emi Macury, w Jabłonkowie – „Mała 
Jabłoneczka” i „Jabłoneczka” pod 
dyr. Moniki Łysek i Katarzyny 
Kantor, i w Bystrzycy – „Wiolinki” 
i „Crescendo” pod batutą Danuty 
Cymerys.

– W naszej szkole nie ma chóru z 
prawdziwego zdarzenia, ale co roku 
organizujemy koncert świąteczny i 
dzisiaj wykorzystaliśmy trzy utwo-
ry z ubiegłorocznego repertuaru – 
powiedziała „Głosowi” Irena Grega, 
która po raz pierwszy pojechała na 
przegląd ze swoimi podopiecznymi. 

Repertuar bożonarodzeniowy, 
kolędy, pastorałki i pieśni świą-
teczne zdecydowanie zdomino-
wały czwartkowy festiwal chórów 
szkolnych. – Dziś to ostatnia okazja, 
żeby zaprezentować świąteczny 
repertuar. Potem będziemy już się 
szykować do koncertu wiosennego 
– przyznała dyrygentka „Małej Ja-
błoneczki”, Monika Łysek. Kolędy 
oraz pieśni o zimowej treści śpiewa-
ły również „Wiolinki”. – Rozpoczęli-
śmy od tradycyjnej kolędy, a skoń-
czyliśmy na utworze o pierwszym 
śniegu, którego w tym roku jest tak 
okropnie mało i tak bardzo do niego 
tęsknimy. Natomiast ze starszym 

„Crescendem” postanowiliśmy już 
odejść od świątecznej tematyki i za-
prezentować nowe utwory, jak np. 
„Cicho sza” Grzegorza Turnaua i 
„California dreaming” w opracowa-
niu Dariusza Cymerysa – zdradziła 
dyrygentka bystrzyckich chórów, 
Danuta Cymerys.

Celem Przeglądu Szkolnej Dzia-
łalności Chóralnej jest promowanie 
chóralistyki wśród dzieci i młodzie-
ży. I chociaż nie ma charakteru kon-
kursu, co roku występom chórów 
szkolnych przysłuchuje się fachowe 
jury. W tym roku w składzie: prof. 
Alojzy Suchanek, Jadwiga Siko-
ra i Aleksandra Zeman. – Naszym 

zadaniem jest opisanie występów 
celem rozwoju zespołów. Ja rów-
nież jestem dyrygentem i uczest-
niczę w konkursach, dlatego wiem, 
jak bardzo cenne jest spojrzenie 
z boku niezależnej osoby, która 
często widzi to, czego nie widzę ja 
jako osoba zaangażowana w pracę 
chóru – przekonywała Aleksandra 
Zeman, wykładowca Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie oraz dyry-
gentka Chóru Żeńskiego „Melodia” 
w Nawsiu. W rozmowie z „Głosem” 
zwróciła uwagę również na staran-
ne przygotowanie dzieci przez na-
uczycieli. – To jest wzruszające, jak 
dzieci są rozśpiewane, że śpiewają 

repertuar zróżnicowany, ale w prze-
ważającej większości polski – pod-
kreśliła jurorka. 

– Chociaż naszym pierwotnym 
zamysłem było zorganizowanie 
przeglądu muzyki typowo chó-
ralnej, ostatnio zaczyna nam to 
wszystko troszeczkę „popować” i 
jazzować. Jeżdżąc po festiwalach, 
zauważam jednak, że trend prze-
chodzenia z muzyki poważnej na 
lżejszą obecny jest wszędzie. Nieza-
leżnie od tego cieszę się niezmier-
nie, że w naszych polskich szkołach 
na Zaolziu chóry wciąż jeszcze dzia-
łają i, daj Boże, żeby tak zostało – 
podsumował Kalina.  

• „Wesoła Nutka” z Trzyńca.

• Bystrzyckie „Crescendo” z dyrygent-
ką Danutą Cymerys.

• Gimnazjalne „Collegium Iuvenum” z 
dyrygentem Leszkiem Kaliną. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• „Jabłoneczka” z Jabłonkowa.
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Egzotyka z przygodą w pakiecie
POLSKI BIZNES (60)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Co zmieni minimalne wynagrodzenie?

Republika Czeska należy do 
grona 22 państw Unii Euro-

pejskiej, w których jest zdefinio-
wane minimalne wynagrodzenie. 
W odróżnieniu od Włoch, Danii, 
Austrii, Cypru, Szwecji i Finlandii. 
Obecnie minimalne wynagrodze-
nie wynosi u nas 14 600 koron, o 
1250 koron więcej, aniżeli w roku 
ubiegłym. Jak wynika ze statystyk, 
otrzymuje je ok. 150 tys. pracowni-
ków. Są to na ogół osoby o najniż-
szych kwalifikacjach i wykonujące 
najmniej skomplikowane zajęcia. 
Dzięki podwyżce będą otrzymywać 
miesięcznie o 857 koron więcej. 
Resztę podwyżki pochłoną jednak 
wyższe składki ubezpieczeniowe 
oraz podatek od wynagrodzenia, 
który w dalszym ciągu obliczany 
jest na podstawie tzw. wynagro-
dzenia super-brutto (super hrubá 
mzda). Wzrost minimalnego wy-
nagrodzenia oznacza też wyższe 
koszty dla pracodawców. Wyższe 
minimalne wynagrodzenie niewąt-
pliwie wywoła naciski na podwyżki 
płac dla innych pracowników, któ-
rzy co prawda zarabiają ciut lepiej, 
ale ich pensjom daleko chociażby 
do przeciętnej krajowej. Warto też 

wiedzieć, że wysokość płacy mini-
malnej zawsze znajduje przełoże-
nie na wysokość innych świadczeń 
i płatności. 

Wyższe składki, 
większe ulgi
Powody do zadowolenia będą 
mieć na przykład ubezpieczalnie 
zdrowotne. Za każdego pracow-
nika otrzymującego minimalne 
wynagrodzenie uzyskają w tym 
roku o 168 koron więcej. Zamiast 
ubiegłorocznych 1803 koron 
na konto ubezpieczalni będzie 
wpływać miesięcznie 1971 koron. 
Także osoby, które nie mają opo-
datkowanych przychodów, będą 
płacić wyższe składki ubezpiecze-
nia zdrowotnego – ich wysokość 
zależy bowiem właśnie od płacy 
minimalnej. Dotyczy to np. osób 
skreślonych z różnych przyczyn z 
ewidencji urzędów pracy lub in-
nych osób niepracujących, za które 
państwo składek nie opłaca. Do tej 
kategorii należą m.in. studenci w 
wieku powyżej lat 26 (z wyjątkiem 
doktorantów). Spokojnie mogą na-
dal spać ludzie, za których składki 
tradycyjnie już opłaca państwo, a 

więc m.in. emeryci, uczniowie i 
studenci oraz osoby otrzymujące 
zasiłek wychowawczy.

Wyższa płaca minimalna określi 
też ulgę podatkową, która przysłu-
guje rodzicom dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola. Maksymalna 
wysokość ulgi równa się bowiem 
minimalnemu wynagrodzeniu. W 
ubiegłym roku było to 13 350 koron, 
obecnie zaś 14 600 koron. Wysokość 
płacy minimalnej zainteresuje nie-
wielką część czeskich emerytów. 
Jak wiadomo, osoby otrzymujące 
emerytury nie muszą u nas płacić 
sładek ubezpieczenia ani podatków 
od wynagrodzenia. Podatek od do-
chodów osób fizycznych obowiązuje 
tylko tych seniorów, którzy otrzymu-
ją rocznie świadczenia przekraczają-
ce 36-krotność płacy minimalnej. 
Obecnie dotyczy to emerytów, któ-
rym na konta wpływa rocznie więcej 
niż 525 600 koron. A takich jest u 
nas zaledwie ok. 160. Dzięki wyższej 
płacy minimalnej osoby bezrobotne 
zarejestrowane w urzędach pracy 
będą mogły dorobić ciut więcej – wy-
sokość ich wynagrodzenia nie może 
bowiem przekraczać połowy płacy 
minimalnej. 

Nowe stawki  
płacy gwarantowanej
Wysokość minimalnego wynagro-
dzenia przekłada się wreszcie bez-
pośrednio na wysokość tzw. wyna-
grodzenia gwarantowanego. Nie 
ma ono nic wspólnego z szeroko 
obecnie na świecie dyskutowanym 
i testowanym tzw. dochodem gwa-
rantowanym czy bezwarunkowym 
dochodem gwarantowanym. Wyna-
grodzenie gwarantowane w naszym 
systemie prawnym to po prostu 
płaca, która przysługuje wszystkim 
pracownikom zaszeregowanym do 
ośmiu kategorii według fachowości, 
rodzaju i stopnia trudności wyko-
nywanego zawodu, umiejętności, 
poziomu wykształcenia itp. Warto 
dodać, że chodzi o podział od lat bu-
dzący mnóstwo wątpliwości i będą-
cy przedmiotem wielu dyskusji. 

I nic dziwnego. Weźmy na przy-
kład najniższą kategorię, dla której 
w bieżącym roku obowiązuje tzw. 
wynagrodzenie gwarantowane w 
wysokości 14 600 koron. Mieszczą 
się tu takie zawody, jak pomoc ku-
chenna, magazynier, pomocnik w 
sklepie, sprzątaczka i inne zawody, 
które nie wymagają żadnych lub pra-

wie żadnych kwalifikacji. Jednakże 
zaledwie o 1500 koron więcej przy-
sługuje rzemieślnikowi albo robot-
nikowi pracującemu na budowie, sa-
nitariuszowi, kierowcy samochodów 
osobowych, pracownikowi ochrony, 
których zaszeregowano do kategorii 
2. Niedowierzanie wręcz może bu-
dzić gwarantowane wynagrodzenie 
przewidziane dla speców od marke-
tingu, finansów czy dla programi-
stów, a także lekarzy czy farmaceu-
tów: Nie mogą oni zarabiać mniej niż 
26 500 koron, bo taka jest płaca gwa-
rantowana pracowników mieszczą-
cych się w 7. kategorii. W ostatniej, 
8. kategorii, znaleźli się m.in. dyrek-
torzy ds. finansów dużych firm czy 
maklerzy rynku kapitałowego. Nie 
wiadomo, dlaczego wycenia ich się 
wyżej od chirurgów, w każdym razie 
przewidziano dla nich co najmniej 
29 200 koron brutto. Nie trzeba do-
dawać, że nawet wynagrodzenia w 
najwyższych kategoriach, przysłu-
gujące osobom o wysokich kwali-
fikacjach, odgrywającym na rynku 
pracy niezwykle istotne role, nijak 
mają się do przeciętnej płacy, która 
obecnie wynosi w naszym kraju ok. 
35 tys. koron.  

Zirham to imię marokańskiego wielbłą-
da. Zirhamia to alternatywne biuro 
podróży Jerzego „Jurka” Szurmana i 

jego kolegi Jana Miřackiego („Johnny”). Na 
pomysł otwarcia nietypowej agencji tury-
stycznej wpadli w czasie wspólnej wyprawy 
do Maroka w lutym 2013 roku. 

– Na początku lipca zaczęła działać nasza 
strona internetowa, we wrześniu zabrałem 
trzy osoby na pierwszą eskapadę do Maroka, 
a w październiku z pięcioma uczestnikami 
zwiedziliśmy Iran – opowiada o pierwszym 
roku działalności pod marką Zirhamia Jerzy 
Szurman. Jeśli chodzi o podróże, Jurek nie 
był żadnym nowicjuszem. Za granicą spędził 
pięć lat, z czego dwa lata zwiedzał głównie 
Azję i Amerykę Południową. Wszystko na 
własną rękę. – Jeżeli ktoś sam sobie radzi w 
podróży, znaczy, że jest w stanie poprowa-
dzić również kilkuosobową grupę. Wtedy 
przestaje mieć znaczenie, czy wcześniej był 
w danym kraju, czy wybiera się tam po raz 
pierwszy. Na tej zasadzie wybieramy prze-
wodników naszych wycieczek, które nazy-
wamy ekspedycjami – mówi. 

Zirhamia nie ma co prawda biura ani sekre-
tarki, ma natomiast w zanadrzu całą plejadę 
(ok. 20) doświadczonych przewodników-po-
dróżników. To od nich tak naprawdę zależy 
wynik danej wyprawy. Klient, kiedy wyjeżdża 
w podróż z Zirhamią, ma bowiem pewne tyl-
ko usługi przewodnika i bilet lotniczy. Resz-
ta dzieje się na miejscu za pośrednictwem 
przewodnika w ścisłej interakcji z tubylcami. 
– Nie rezerwujemy z wyprzedzeniem nocle-
gów, miejscowych usług transportowych czy 
biletów wstępu. To wszystko załatwia nasz 
przewodnik, dopasowując lokalne warunki 
do zapotrzebowania uczestników ekspedycji. 
To odróżnia nas od klasycznych biur podró-
ży i to powoduje, że z naszymi potencjalnymi 
klientami najpierw przeprowadzamy wstęp-
ny test. Chcemy, żeby zdawali sobie sprawę 
z tego, że nasz styl podróżowania oparty jest 
na improwizacji i zdolności zrezygnowa-
nia z luksusu. Chociaż uważamy, że dalekie 

podróże nie są kwestią pie-
niędzy, ale komfortu, nie 
zawsze idziemy drogą naj-
niższej ceny. Czasem zdarza 
się nam nawet mieszkać w 
trzygwiazdkowym hotelu 
z basenem albo wydać wię-
cej pieniędzy na podróż, 
która dzięki temu potrwa 
trzy godziny zamiast 10 – 
wyjaśnia mój rozmówca. 
Jego zdaniem, udział w eks-
pedycji, która jest oparta na 
improwizacji i zdolnościach 
organizacyjnych przewod-
nika, jest dla jej uczestników 
dobrą szkołą podróżowania. 
Klient, widząc przewodnika 
w akcji, uczy się, jak radzić 
sobie w dalekich krajach. 

Ekspedycje Zirhamii są 
realizowane w ok. 8-osobo-
wych grupach. Ich uczest-
ników łączy wspólna pasja 
poznawania egzotycznych 
krajów oraz chęć zakosz-
towania przygody. Alter-
natywne biuro podróży Jurka i Johnny’ego 
zapewnia im to w pełnym zakresie. – Naszy-
mi klientami są ludzie dorośli, większość to 
osoby ok. 50 lat, choć wyjątkowo mieliśmy 
ojca z 16- i 17-letnimi synami, a nawet 75-lat-
ka. Na chwilę obecną ponad połowę naszej 
klienteli stanowią stali bywalcy. Co ciekawe, 
część z nich wybiera kolejną podróż nie ze 
względu na miejsce, ale ze względu na prze-
wodnika. W niezwykłych warunkach osobo-
wość przewodnika oraz wspólne przeżycia 
robią swoje – zaznacza Szurman. Dodaje, że 
generalnie ludzie decydują się na wyjazd z 
Zirhamią z trzech powodów. Po pierwsze, 
choć wcześniej podróżowali po Europie, boją 
się pojechać na własną rękę w egzotyczne 
kraje, a z kolei wycieczka z tradycyjnym biu-
rem podróży niespecjalnie im odpowiada. 
Po drugie, nie znają języków obcych, nawet 

angielskiego, a po trzecie, chociaż są do-
świadczonymi podróżnikami, nie chce im 
się wszystkiego obmyślać i załatwiać i wolą, 
żeby ich ktoś poprowadził. 

Zirhamia organizuje ok. 25 ekspedycji w 
ciągu roku. W sumie zrealizowała ich 106, a 
obecnie trwają ekspedycje w Tajlandii, RPA, 
Meksyku, na Kubie i w Birmie. Wszystkie wy-
prawy odbywają się poza Europą, ponieważ 
– jak zaznacza Jurek – „Europa jest nudna, a 
my szukamy przygody i egzotyki”. W ofercie 
są więc głównie kraje azjatyckie – cała Azja 
południowo-wschodnia, Chiny, Iran i byłe re-
publiki radzieckie, Afryka – tu popularne są 
przypominające XIX-wieczny sposób podró-
żowania trzytygodniowe ekspedycje samo-
chodami off-road po Tanzanii, Kenii, Malawi, 
Mozambiku, Namibii czy Angoli, oraz kraje 
Ameryki Północnej i Południowej.  (sch)
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Tel: +420 792 374 174

• Jerzy Szurman z wielbłądem Zirhamem. 
Fot. ARC

Bez armatek nie ma zimy 
W miastach szaro, a w dolinach śniegu jak na lekarstwo. Mimo to na stokach narciarskich białe szaleństwo trwa. To 
nie cud, tylko efekt pracy armatek produkujących sztuczny śnieg. Kiedy i jak działają oraz dlaczego są takie ważne, 
wyjaśnia specjalista od systemów naśnieżania, Alojzy Martynek z Mostów koło Jabłonkowa. 

• Dziś jest nie do pomyślenia, żeby stoki narciarskie nawet na wysokości 1500 i więcej 
metrów nad poziomem morza funkcjonowały bez sztucznego naśnieżania. Mało tego, na-
śnieżane są nawet dolne części lodowców. W Beskidach to wręcz konieczność, ponieważ 
do tysiąca metrów nie ma co liczyć na naturalny śnieg. Kto myśli przyszłościowo, stawia 
więc na stuprocentowe naśnieżanie stoku. Do naśnieżania służą lance i armatki śnieżne. 
Te pierwsze są tańsze, ale też mniej wydajne i wymagają niższej temperatury. Armatki 
mogą być mobilne lub stacjonarne. Mobilne mają to do siebie, że możemy przemieszczać 
je z miejsca na miejsce. Za każdym razem trzeba je jednak podłączyć do wody i prądu, co 
zajmuje ok. kwadransa na jedną armatkę. Dlatego idealnym rozwiązaniem są stojące rzę-
dem pod obu stronach stoku w pełni automatyczne armatki stacjonarne. Dzięki temu, że 
działają automatycznie, można je wszystkie uruchomić w ciągu 5-10 min. Wówczas obsłu-
ga już tylko dogląda, czy kierunek naśnieżania jest odpowiedni. Zawsze naśnieżamy stok z 
kierunkiem wiatru, nigdy przeciwko.

• Rozmieszczenie armatek 
zależy od szerokości sto-
ku. Im szerszy stok, tym 
armatki muszą stać bliżej 
siebie.

• Kanadyjczycy próbowali wyproduko-
wać sztuczny śnieg już w latach 40. ub. 
wieku. Pierwsza armatka z 1954 roku 
jest jednak dziełem Amerykanów. W 
Czechach pierwsze armatki pojawiły 
się w Telnicy w Rudawach w 1965 roku. 
Nieco później wyprodukowane armatki 
działały tak, że przed wentylator sikano 
wodę, a armatka rozpraszała wokół po-
wstałe w ten sposób kryształki śniegu i 
lodu. Warunkiem koniecznym był dość 
silny mróz. Obecnie proces produkcji 
sztucznego śniegu polega na tym, że 
na wyjściu z armatki są dwa niezależne 
obwody. Z jednego wychodzi sprężone 
powietrze zmieszane z odpowiednią 
ilością wody, dzięki czemu powstaje 
tzw. nukleat, a z drugiego rozproszona 
woda pod wysokim ciśnieniem. Nukleat 
wiąże na siebie małe kropelki wody i 
podczas lotu zmienia się w kryształek 
śniegu. Jeśli nukleacja dobrze działa, 
to mamy pewność, że uzyskamy śnieg 
dobrej jakości.

• Aby w stu procentach pokryć stok sztucznym 
śniegiem, potrzebna jest odpowiednia ilość 
wody, ponieważ to ona zamienia się w śnieg. 
Ilość wody potrzebną na zaśnieżenie stoku 
obliczamy, mnożąc najpierw jego długość razy 
szerokość i razy grubość pokrywy śnieżnej, któ-
rą chcemy uzyskać. Załóżmy, że ma mieć ona 
pół metra grubości, a rozmiary stoku to 500 
metrów razy 50 metrów. Po wymnożeniu tych 
trzech czynników wychodzi na to, że musimy 
wyprodukować 12,5 tys. metrów sześciennych 
śniegu. Wtedy wynik dzielimy przez współ-
czynnik 2 i dowiadujemy się, ile potrzeba na to 
wody. W obliczeniach powinniśmy wziąć pod 
uwagę również pewne straty (ok. 10 proc.) wy-
nikające m.in. z tego, że na początku naśnieża-
nia niezmarznięta ziemia wchłonie część śniegu 
albo trochę wywieje go wiatr.

• Armatki są w stanie pokryć półmetrową warstwą 
śniegu cały stok w ciągu 50 godzin. Szybkość naśnie-
żenia stoku zależy jednak nie tylko od liczby armatek 
i lanc zaangażowanych w produkcję śniegu, ale także 
od temperatury wody. Jeżeli dostarczamy armatkom 
wodę z rzeki, której temperatura wynosi ok. 1-2 st. C, 
wówczas możemy liczyć na dwukrotnie szybsze na-
śnieżanie niż w przypadku, kiedy korzystamy ze zbior-
nika, w którym temperatura wody sięga ok. 7-8 st. C. 
Dobrym rozwiązaniem jest wtedy wieża chłodnicza.

• Naśnieżanie należy rozpocząć już w listopadzie. Wypro-
dukowany przez armatki śnieg gromadzimy w wielkich 
skupiskach na całej trasie stoku i nie ruszamy go, ani nie 
rozprowadzamy. W przeciwnym razie wraz z nadejściem 
ciepłych dni lub opadów deszczu z rozprowadzonego śniegu 
po stoku pozostanie tyle, co kot napłakał. Kiedy nadejdą 
kolejne mroźne dni, wtedy kontynuujemy naśnieżanie. Nadal 
nie rozprowadzamy go jednak na całą szerokość, tylko sta-
ramy się utrzymać zaplanowaną grubość pokrywy śnieżnej. 
Niestety, mało kto tak postępuje, w związku z czym wciąż 
bardzo powszechnym błędem jest rozprowadzanie śniegu na 
dużą szerokość, bez tworzenia warstw.

• Jeśli stworzyliśmy odpowiednią warstwę śnie-
gu, to śnieg nie znika ze stoku nawet wtedy, gdy 
w dzień świeci słońce, a termometry wskazują 5 
st. C. W związku z tym, że narciarze zjeżdżają z 
góry w dół, śnieg powolutku się obsuwa i zgar-
nia na boki, a strome przejścia ogołacają się ze 
śniegu. Wyprodukowany śnieg nigdzie jednak nie 
ginie, gromadzi się tylko tam, gdzie niekoniecznie 
chcemy. Dalej jednak można z nim pracować. Od 
czasu do czasu należy więc, i to nawet jeszcze 
w lutym, uruchomić armatki naśnieżające i po-
prawić przede wszystkim górne i strome partie 
stoku.

• Nie jest prawdą, że naśnieżanie możliwe 
jest tylko przy ujemnej temperaturze powie-
trza. Przy naśnieżaniu bierzemy bowiem pod 
uwagę tzw. wilgotną temperaturę, która jest 
wypadkową temperatury i wilgotności. Obo-
wiązuje zasada, że im mniejsza wilgotność 
powietrza, tym lepsze warunki do śnieżenia. 
Jeżeli zatem wilgotność wynosi tylko 50- 60 
proc., naśnieżać możemy nawet przy tem-
peraturze 2-3 st. C. Przy wilgotności 95-99 
proc. musimy natomiast poczekać do mo-
mentu, kiedy słupek rtęci spadnie co najmniej 
poniżej -1,5 st. C.

• Armatka produkująca sztuczny śnieg to dziś konieczność. 
Tekst i zdjęcie: BEATA SCHÖNWALD



Głos   |   wtorek   |   21 stycznia 20208   ♩ ♩    9 Głos   |   wtorek   |  21 stycznia 2020 S P O R T

S P O R T Michal Doležal, 
trener polskich skoczków narciarskich

U Dawida Kubackiego jeszcze może być lepiej 

Fot. ARC

Podwaliny zwycięstwa 
w pierwszej tercji
Polowanie na tygrysy, część trzecia, zakończone zostało zwycięstwem Stalowników, którzy 
w niedzielnym meczu Tipsport Ekstraligi pokonali u siebie lidera tabeli, Liberec 4:3. W tym 
sezonie trzyńczanie z Białymi Tygrysami u siebie jeszcze nie przegrali. Coraz dramatyczniej 
robi się natomiast na dnie tabeli, gdzie kurczą się Pardubice, Litwinów i Witkowice. 

Janusz Bittmar

Hokeiści Liberca po raz 
pierwszy i ostatni zwy-
ciężyli w tym sezonie nad 

Stalownikami 6 grudnia w domo-
wym meczu, kiedy to rozbili pod-
opiecznych Václava Varadi 5:0. 
Trzyńczanie w powtórkach finału 
Tipsport Ekstraligi 2018/2019 dwu-
krotnie radowali się z wygranej – 
20 października 2019 (5:2) i w ostat-
nią niedzielę w meczu 38. kolejki, 
wygrywając w zaciętej bitwie 4:3. 
Ósmą bramkę w barwach Stalow-
ników zdobył w niedzielnym po-
jedynku Wojtek Wolski, pozostałe 
trzy gole dołączyli Vrána, M. Strán-
ský i Hrňa. Hokeiści Liberca pozo-
stają na prowadzeniu w Tipsport 
Ekstralidze, Stalownicy po niedzie-
li plasują się na piątej pozycji. 

– Zadecydowała pierwsza ter-
cja, wygrana przez nas 3:1. To były 
podwaliny zwycięstwa – stwierdził 
szkoleniowiec Trzyńca, Václav 
Varad‘a. W wyrównanym meczu 
brylowali obaj golkiperzy – Štěpá-
nek po stronie gospodarzy i Hra-
chovina w bramce Liberca. Jakub 
Štěpánek zgodnie z oczekiwania-
mi przedłużył kontrakt pod Ja-
worowym, co z zadowoleniem 
skwitowali zarówno kibice, jak też 
towarzysze broni. – W play off jego 
doświadczenie będzie procento-
wało. Potrzebujemy dwóch bram-
karzy na równym poziomie – za-
znaczył Varad’a. Duetu Štěpánek, 
Kváča zazdroszczą Stalownikom 
obecnie wszystkie ekstraligowe 
drużyny. 

W polu Stalownicy wystawili 
cztery formacje. Trzynastym na-
pastnikiem był tym razem Erik 

Hrňa, ale „13“ z pechowej liczby 
zamieniła się w szczęśliwą, Hrňa 
został bowiem strzelcem zwycię-
skiej bramki do siatki Tygrysów, 
wykorzystując sprytne podanie 
od Hrehorčáka. – Na treningach 
szlifujemy właśnie takie szybkie 
akcje z pierwszego krążka. To nie 
było przypadkowe zagranie, Erik 
Hrňa wiedział, że będę dogrywał 
do niego w ten, a nie inny sposób 
– zdradził słowacki napastnik, 
który wrócił do gry po miesięcznej 
przerwie. – Było ciężko, bo hokej to 
całe moje życie. Oglądałem hokej 
z domowej kanapy, czasami nawet 
trzy mecze w jednym dniu – do-
dał zawodnik, którego do 20. roku 
życia omijały poważne kontuzje 
szerokim łukiem. – Wylizałem się 
z najgorszego i mam nadzieję, że 

teraz pod względem zdrowotnym 
będzie już wyłącznie dobrze. Po-
mogły mi dwa mecze w barwach 
partnerskiego Frydka-Mistka, w 
których nabrałem pewności siebie 
i sprawdziłem na własnej skórze, że 
nic mi nie dolega. 

Również w piątym meczu w bar-
wach Trzyńca wpisał się na listę 
strzelców Wojtek Wolski. Bohater 
hitowego transferu z przełomu 
roku wyrasta na gwiazdę całej eks-
traligi. W niedzielnym pojedynku 
Kanadyjczyk polskiego pochodze-
nia zdobył swoją ósmą bramkę w 
sezonie, wykorzystując podanie od 
Martina Růžički, który schowany 
za plecami Hrachoviny dostrzegł 
lukę pomiędzy kijami libereckich 
obrońców. Wolski, przyzwyczajony 
do szybkiej gry z NHL, uderzył z 

okolicy prawego bulika bez namy-
słu, nie dając szans bramkarzowi. 
– Wciąż czuję się jak w bajce. W wie-
ku 33 lat chcę się bawić hokejem, a 
w Trzyńcu jest świetny kolektyw. 
Nie żałuję decyzji, że wybrałem 
właśnie grę w czeskiej ekstralidze – 
stwierdził Wolski. Urodzony w Za-
brzu hokeista sprawił, że frekwen-
cja polskich widzów w Werk Arenie 
jeszcze wzrosła. Wolski w niedzielę 
zagrał w pierwszym ataku, obok 
Martina Růžički i Petra Vrány, a z 
kolei Aron Chmielewski w trzecim 
– wspólnie z braćmi Kovařčíkami. 

Bez poprawy, nadal w fatalnych 
nastrojach znajdują się kibice Wit-
kowic. Drużyna Mojmíra Trličíka 
nawet za trzecim podejściem nie 
znalazła w tym sezonie antido-
tum na Karlowe Wary. Ostrawianie 

przegrali w niedzielę z nielubia-
nym przeciwnikiem 0:3, marnując 
w meczu z tuzin czystych okazji. 
Gospodarze oddali na bramkę 
przyjezdnych 38 strzałów, ale bez 
efektu w postaci gola. – Rywal był 
w naszym zasięgu. Powinniśmy 
byli wygrać i trochę złagodzić ner-
wówkę, jaka udziela się ostatnio ca-
łej drużynie – skomentował niepo-
wodzenie swoje i całej witkowickiej 
ekipy napastnik Ondřej Roman. 
– Graliśmy nerwowo, bez pomy-
ślunku. Widać to było zwłaszcza w 
stałych fragmentach gry, w których 
zabrakło nam spokoju. Strzelamy 
praktycznie z każdej pozycji, akcje 
są słabo przygotowane i skazane 
na porażkę – podkreślił jeden z naj-
bardziej doświadczonych zawodni-
ków w ekipie Witkowic.  

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
LIBEREC 4:3
Tercje: 3:1, 1:2, 0:0. Bramki i asy-
sty: 6. P. Vrána (Martin Růžička), 
15. Wolski (Martin Růžička), 18. M. 
Stránský (Gernát, Marcinko), 33. 
Hrňa (Hrehorčák) – 11. L. Hudáček 
(Lenc, Kotvan), 32. Lenc (Birner, 
Bulíř), 37. Ordoš (Derner, Birner). 
Trzyniec: Štěpánek – Krajíček, M. 
Doudera, Galviņš, D. Musil, Roth, 
Gernát – Martin Růžička, P. Vrána, 
Wolski – M. Stránský, Marcinko, 
Hrehorčák – O. Kovařčík, M. Ko-
vařčík, Chmielewski – Dravecký, 
Polanský, Adamský – Hrňa.

WITKOWICE – 
KARLOWE WARY 
0:3
Tercje: 0:0, 0:1, 0:2. Bramki i asy-
sty: 28. Flek (Gríger, T. Rachůnek), 
46. Kohout (Rohan), 57. V. Polák 
(Kohout). Witkowice: M. Svoboda 
– Výtisk, Trška, Štencel, Gregorc, L, 
Kovář, R. Černý, Šidlík – Bukarts, Ro-
man, Lakatoš – Schleiss, Š. Stránský, 
Indrák – Dej, R. Veselý, Mallet – T. 
Kubalík, Werbik, Razgals. 
Lokaty: 1. Liberec 75, 2. Sparta 
Praga 74, 3. Pilzno 70,… 5. Trzyniec 
64,… 12. Witkowice 40, 13. Litwi-
nów 36, 14. Pardubice 36 pkt. Dziś: 
Witkowice – Liberec (17.30); jutro: 
Mlada Bolesław – Trzyniec (17.30).

• Kolejny dobry mecz w barwach Trzyńca zaliczył Aron Chmielewski. Fot. hcocelari

Czarna passa przerwana
Plan minimum – utrzymanie 

dobrej pozycji wyjściowej 
przed fazą play off. Z takim hasłem 
przystępują do styczniowych me-
czów o pierwszoligowe punkty ho-
keiści Hawierzowa. Po serii trzech 
porażek podopieczni trenera Jiře-
go Režnara (na zdjęciu) wzięli się 
w garść, wygrywając w weekend 
na tafli mocnej Ostrawy-Poruby 
2:1. Warto dodać, że hawierzowia-
nie w tym sezonie jeszcze nie prze-
grali z ostrawskim rywalem. 

– Chcemy zająć miejsce w czo-
łowej szóstce tabeli, a więc każda 
strata na tym etapie rozgrywek 
daje się we znaki. Tym bardziej 

cieszę się z wygranej w derbach 
z Porubą – skomentował zwycię-
stwo za trzy punkty Jiří Režnar. 
– Gospodarze postawili poprzecz-
kę wysoko. Mają mocny zespół, 
z szeregiem doświadczonych 
zawodników – podkreślił trener 
Hawierzowa. Jego podopieczni 
przed jutrzejszym starciem z wi-
celiderem tabeli, Chomutowem, 
utrzymali szóstą lokatę w tabeli 
Chance Ligi, ale siódma Slavia 
Praga traci do Hawierzowa tylko 
dwa punkty. 

W zdobywaniu punktów chciał-
by pomóc hawierzowianom 
David Krenželok, nowy naby-

tek AZ-u. 22-letni 
obrońca grający w 
Hawierzowie na 
zasadach wymiany 
z ekstraligowymi 
Witkowicami zali-
czył w swoim de-
biucie istne „wej-
ście smoka”. Jego 
mocne uderzenie 
z 36. minuty, które 
o mało nie zerwało 
siatki w porubskiej 
bramce, okazało 
się strzałem za trzy 
punkty. 

 (jb)

CHANCE LIGA

PORUBA –  
HAWIERZÓW 1:2
Tercje: 0:0, 0:2, 1:0. Bramki i asysty: 59. M. Hlinka 
(Husák, Gřeš) – 30. Malina (Doktor, Cihlář), 36. D. 
Krenželok (Bambula). 
Poruba: Foltán – Rudl, Urbanec, Slavík, Husák, Krejčí, 
Dundáček, Pastor – Sikora, Hlinka, Gřeš – Ďurač, 
Zdeněk, Nejezchleb – Špaček, Jáchym, Guman – Káňa, 
Kanko, Brodek.
Hawierzów: Matoušek – Kachyňa, D. Krenželok, Dajčar, 
Chroboček, Malina, Nepokoj, Mrowiec – Kotala, F. Se-
man, O. Procházka – L. Bednář, Baláž, Bambula – Dok-
tor, E. Němec, Dvořák – Fridrich, Cihlář, Pawliczek. 
Lokaty: 1. Czeskie Budziejowice 109, 2. Chomutów 79, 
3. Przerów 78,… 6. Hawierzów 70, 7. Slavia Praga 68, 
8. Poruba 60 pkt.

Kubacki idzie jak burza, a przed nami Zakopane!
Dawid Kubacki nie obniża lotów. 

To nie hasło reklamowe linii 
lotniczych, a piękna rzeczywistość, 
w której znajduje się obecnie gwiaz-
dor polskich skoków narciarskich. 
W miniony weekend Kubacki dwu-
krotnie triumfował w zawodach Pu-
charu Świata w Titisee-Neustadt, 
co świetnie rokuje przed zaplano-
wanymi na najbliższy weekend 
skokami w Zakopanem. 

– Jestem zadowolony z pracy, 
jaką tu wykonałem. W drugiej serii 
warunki nie pozwoliły tak odlecieć. 
Za tydzień konkurs w Zakopanem, 
już nie mogę się doczekać – sko-
mentował swoje niedzielne skoki 
w Titisee-Neustadt Dawid Kubac-
ki, który w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Świata zajmuje po week-
endzie czwarte miejsce. Na prowa-
dzeniu znajduje się Niemiec Karl 
Geiger, który wyprzedza Austriaka 
Stefana Krafta i Japończyka Ry-
oyu Kobayashiego. W niedzielnych 
zawodach w czołowej dziesiątce 
uplasował się drugi z Polaków, 
Piotr Żyła. Ósme miejsce „Wiewió-

ra” można traktować w kategoriach 
pozytywnych, słabsza forma pozo-
stałych polskich skoczków nie wró-
ży jednak dobrze przed konkursa-
mi w Zakopanem. Zwłaszcza Kamil 
Stoch wciąż jest cieniem zawodni-
ka z poprzednich sezonów. – Trze-
ba by się zapytać wiatru, dlaczego 
było gorzej. Zabrakło szczęścia do 
odpowiednich warunków atmosfe-
rycznych, skoki same w sobie były 
dobre – stwierdził Stoch, który 
ostatnio rozmawia z dziennikarza-
mi bardzo krótko i zwięźle, pro-
porcjonalnie do swoich wyników. 
Trzykrotny złoty medalista igrzysk 
olimpijskich w niedzielę zajął 24. 
miejsce, w sobotę był ósmy. Naj-
lepszym rezultatem Stocha w tym 
sezonie jest pierwsze miejsce w En-
gelbergu, wywalczone na tydzień 
przed Turniejem Czterech Skoczni. 

Znacznie bardziej rozmowny Ku-
backi dokładniej przeanalizował 
swoje zwycięskie skoki w Titisee-Ne-
ustadt. – Wydaje mi się, że dzisiej-
szy skok z pierwszej serii był lepszy 
niż wczorajszy z finałowej. To była 

naprawdę fajna próba, przyjemnie 
się ją oddawało. Druga też była nie-
zła, ale warunki nie pozwalały na 
więcej – ocenił wygraną Kubacki. 
Trener biało-czerwonych, Michal 
Doležal, przed zawodami w Zako-
panem oprócz pozytywnych zmar-
twień wynikających ze stabilnej 
formy Kubackiego i Żyły zastanawia 
się też nad wybraniem czwartego za-
wodnika do konkursu drużynowego. 
Stałe miejsce mają na chwilę obecną 
Kubacki, Żyła i Stoch, ale nazwisko 
czwartego skoczka to wciąż niewia-
doma. W obliczu słabej formy Macie-
ja Kota i Stefana Huli czwarte miej-
sce w drużynówce z największym 
prawdopodobieństwem przypadnie 
Jakubowi Wolnemu, który po zawo-
dach w Predazzo pozostał w Polsce, 
żeby spokojnie potrenować właśnie 
pod kątem Zakopanego. – W Zako-
panem zbiorą się trenerzy. Wezmą 
Maćka Maciusiaka i porozmawiają, 
co najlepiej zrobić, żeby poprawić 
sytuację. W tym momencie trudno 
jest podejmować jakieś drastyczne 
decyzje, skoro nie mamy kim zastą-

pić zawodników, startujących w Pu-
charze Świata. Na pewno nasi kadro-
wicze odbędą też trening na Wielkiej 
Krokwi, bo nie można tego tak zosta-
wić – stwierdził w rozmowie z pol-
skimi dziennikarzami Adam Małysz, 
dyrektor ds. skoków narciarskich i 
kombinacji norweskiej w Polskim 
Związku Narciarskim. 

Zatwierdzony w niedzielę skład 
reprezentacji Polski na Puchar 
Świata w Zakopanem wygląda na-
stępująco: Dawid Kubacki, Kamil 
Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Ste-
fan Hula, Aleksander Zniszczoł, 
Andrzej Stękała, Jakub Wolny, 
Adam Niżnik. 

 (jb)

• Dawid Kubacki (w środku) przyjmuje gratulacje od Piotra Żyły (z lewej) i 
Kamila Stocha. Fot. PZN

Wyprawa po słońce 
i witaminę D
Piłkarze Karwiny dziś pakują walizki, w środę zameldują się zaś na Riwierze Tureckiej 
w miejscowości Belek. Tygodniowe zgrupowanie na południu Europy nastawione jest 
głównie na zajęcia z piłką. Kondycję poprawiali podopieczni trenera Juraja Jarábka w trakcie 
całego stycznia, m.in. w meczach zimowej Tipsport Ligi. W sobotę karwiniacy sięgnęli 
w Tipsport Lidze po pierwsze zwycięstwo, pokonując w Ostrawie drugoligowy Prościejów 
3:2. Ostrawską grupą Tipsport Ligi zawładnęli piłkarze Banika Ostrawa.  

Janusz Bittmar

Słońce, spadająca z nieba wi-
tamina D, a do tego naturalna 
murawa – pomysł na bycie 

szczęśliwym w samym sercu zimy 
wcale nie musi być trudny do zreali-
zowania. Pierwszoligowy klub pił-
karski MFK Karwina nieciekawy zi-
mowy krajobraz znad Olzy zamieni w 
najbliższych dniach na znacznie cie-
kawszy. W Turcji na podopiecznych 
trenera Juraja Jarábka czekają świet-
nie przygotowane boiska z naturalną 
nawierzchnią oraz atrakcyjni rywale 
w meczach towarzyskich. – Piłka 
nożna na naturalnej trawie wygląda 
zupełnie inaczej, niż na sztucznej. 
Dla nas to kluczowa sprawa, bo w 
wiosennych meczach o punkty też 
zagramy przecież na naturalnej mu-
rawie – stwierdził trener MFK, Juraj 
Jarábek. – Przeciwnicy w sparingach 
podczas zgrupowania w Turcji to 
taka wisienka na torcie – dodał Jará-
bek. Karwiniacy w ramach pobytu 
w Beleku zmierzą się z rumuńskim 
klubem Universitatea Craiova, dzie-
siątym zespołem polskiej ekstrakla-
sy – Zagłębiem Lubin i macedońską 
drużyną KF Shkëndija 79 Tetovo. Z 

tej trójki egzotycznym rywalem jest 
tylko przedstawiciel macedońskiej 
ligi, Zagłębie i Universitatea to z ko-
lei drużyny, które powinny postawić 
poprzeczkę bardzo wysoko. Co cieka-
we, w barwach macedońskiego klubu 
KF Shkëndija 79 Tetovo zaprezentuje 
się były obrońca Karwiny, Ján Kri-
vák. Na pierwszy ogień zaolziański 
klub zmierzy się w najbliższy piątek 
z Universitateą Craiova, w poniedzia-
łek pora na sprawdzian z Zagłębiem 
Lubin, a przed powrotem na Zaolzie 
– 30 stycznia – sparing z wiceliderem 
ligi macedońskiej. – Wszystkie trzy 
sparingi są dla nas bardzo ważne – 
zadeklarował Jarábek. 

Karwiniacy w styczniowych me-
czach kontrolnych tylko raz radowa-
li się z wygranej. W ostatnią sobotę 
drużynie udało się pokonać drugo-
ligowy Prościejów 3:2 na sztucznej 
murawie w Ostrawie-Zabrzegu. Po-
jedynek odbył się w ramach zimo-
wej Tipsport Ligi, w której wcześniej 
karwiniacy dwukrotnie zremisowali 
– 0:0 z FK Pohronie i 1:1 z Banikiem 
Ostrawa. Remisem 0:0 zakończył 
się też wyjazdowy towarzyski poje-
dynek z Trenczynem. W wygranym 
spotkaniu z Prościejowem karwi-
niacy wyszli w pierwszej połowie 

na dwubramkowe 
prowadzenie. – To 
był klucz do suk-
cesu – zaznaczył 
Jarábek. Bram-
kę na 2:0 zdobył 
brazylijski stoper 
Eduardo, który w 
styczniowych me-
czach pokazał się z 
bardzo korzystnej 
strony. – Eduardo 
zagrał tak, jak po-
winien grać każdy 
stoper. Prosto, bez 
nerwówki, dobrze 
podczas stałych 
fragmentów gry – 
skomplementował 
piłkarza Jarábek. 
– W defensywie pokazaliśmy nie-
zły futbol. Waleczny, z wykorzysta-
niem pressingu, zmuszając rywala 
do błędów. Gorzej było w ofensywie. 
Wciąż jesteśmy na etapie poszuki-
wań napastnika-killera – stwierdził 
szkoleniowiec Karwiny. Strzelca 
pierwszej bramki dla Karwiny w 
meczu z Prościejowem, Ondřeja Lin-
gra, zmienił w drugiej odsłonie Filip 
Kubala. 20-letni ofensywny pomoc-
nik przebywa nad Olzą na testach z 

drugoligowego Trzyńca. – Filip miał 
dobre momenty w meczu, ale to nie 
jest typowy łowca bramek – ocenił 
zawodnika Jarábek. Na pozycji ofen-
sywnego pomocnika, ewentualnie 
napastnika testowany był również 
Macedończyk Mario Krstovski. Pił-
karz z Bałkanów nie przekonał jed-
nak do siebie sztabu szkoleniowego i 
z dużym prawdopodobieństwem za-
braknie go w jutrzejszym samolocie 
do Turcji.   

• W Turcji wciąż będziemy sporo trenowali, ale ważne 
będą też mecze sparingowe z klasowymi przeciwnika-
mi – zapewnił Juraj Jarábek. Fot. mfkkarvina

Piłkarski 
plener
TIPSPORT LIGA

PROŚCIEJÓW – 
KARWINA 2:3
Do przerwy: 0:2. Bramki: 
67. Smékal, 86. Koudelka – 
6. Lingr, 45. Eduardo, 56. Pe-
tráň. Karwina: Pastornický 
(46. Neuman) – Ndefe, Eduardo 
(46. Stropek), Janečka (46. Run-
dić), Čonka (46. Moravec) – Ha-
nousek, Bukata (46. Mangabeira) 
– Ba Loua (46. Putyera), Lingr 
(46. Kubala), Vukadinović (46. Pe-
tráň) – Krstovski.

OSTRAWA – 
POHRONIE 4:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 37. 
Barkow, 42. Stronati, 74. Buchta, 
88. Raab – 84. Abrahám. Ostra-
wa: Budinský (46. Číž) – Celba 
(81. Zálešák), Procházka, Stronati, 
Fleišman – Buchta (87. Hasala), 
Kaloč, Jirásek – Barkow (87. Hel-
ler), Smola (81. Raab), Granečný.

SPARING

OSTRAWA – 
ŻYLINA 0:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 69. 
Balaj, 80. Fazlagič. Ostrawa: 
Laštůvka (66. Číž) – Fillo, Pokor-
ný, Šindelář, Holzer – Jánoš, Hru-
bý, Drozd – Reiter, O. Šašinka, de 
Azevedo.
 (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – KARWINA: Pi-
nokio (22, godz. 9.00);
 CZ. CIESZYN: Podróże Guliwera 
(23, godz. 10.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Dolit-
tle (21, 22, godz. 15.30); Królowa 
Kier (21, godz. 17.30); Vlastníci (21, 
22, godz. 19.00); Richard Jewell 
(21, 22, godz. 20.00); Kto zabił 
sekretarza generalnego ONZ? 
(22, godz. 17.30); Salma w krainie 
dusz (23, godz. 16.00); Jojo Rab-
bit (23, godz. 17.30); Příliš osobní 
známost (23, godz. 19.00); Mid-
sommar. W biały dzień (23, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: 
Prado (21, godz. 17.30); Případ mr-
tvého nebožtíka (21, godz. 20.00); 
Król Lew (22, godz. 17.00); Na 
noże (22, godz. 19.30); Amund-
sen (23, godz. 18.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Dolittle (21, 22, godz. 
17.30); Případ mrtvého nebožtíka 
(21, 22, godz. 18.00); Bad Boys for 
Life (21, 22, godz. 20.00); Příliš 
osobní známost (23, godz. 17.30); 
Cesta do nemožna (23, godz. 
20.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Miś Bonnie (21, godz. 17.00); Król 
Lew (22, godz. 16.30); Królowa 
Kier (23, godz. 16.30); Příliš osob-
ní známost (23, godz. 19.00); CIE-
SZYN – Piast: Miś Bamse i super 
miód (22, 23, godz. 14.00); Gwiezd-
ne wojny: Skywalker. Odrodzenie 
(22, 23, godz. 15.15); Psy 3. W imię 
zasad (21, 22, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne 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.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają 22. 
1. o godz. 15.00 na spotkanie do 
Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka 6 za-
prasza na prelekcję Anity Swo-
body. Spotkanie z cyklu „Podróże 
bliskie i dalekie” pt. „Po drogach 
i bezdrożach Rumunii” odbędzie 
się we wtorek 21. 1. o godz. 17.00. 
Uwaga zmiana: zapraszamy do 

Czytelni i kawiarni „Avion”. Wej-
ściówki 20 kc.
KARWINA – Biblioteka Regional-
na Karwina, Oddział Literatury 
Polskiej zaprasza na spotkanie z 
młodzieżowym Zespołem Muzy-
ki Dawnej i Tańca Historycznego 
„Capella Nicopolensis” z Mikoło-
wa w  piątek 24. 1. o godz. 14.00. 
Budynek biblioteki na Rynku 
Masaryka w Karwinie-Frysztacie. 
W repertuarze zespołu są tańce i 
muzyka późnego średniowiecza 
oraz renesansu. Kontakt: e-mail: 
polske@rkka.cz, telefon 596 312 
477.
PIOSEK – Koło Macierz Szkolnej i 
PZKO zapraszają na pioszczański 
bal 1. 2. o godz. 19.00 do restaura-
cji „U Łabaja”. W programie. ZPiT 
„Suszanie”, zabawa DJ Maceček, 
bufet, loteria. Bilet w
stępu w cenie 250 kc można zama-
wiać w godz. 16.00-18.00 u pani 
Krzyżankowej, tel. 732 943 334.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 28. 1. na 
wycieczkę na trasie Skoczów – 
Ustroń (około 10 km) wałami 
rzeki Wisły. Do Skoczowa odjazd 
autobusu z dworca w Cieszynie 
ul. Hajduka godz. 9.05 stanowi-
sko A. Powrót z Ustronia również 
autobusem. Prowadzi Chrystian 
Zaleski, tel. +48 696 459 161.
PTTS „Beskid Śląski” rejon 
Karwina – W czwartek 23. 1. 
można w Bibliotece Regionalnej 
w Karwinie-Frysztacie, Oddział 
Literatury Polskiej (1. piętro) w 
godz. 13.00-15.00 podawać zgło-
szenia i opłaty za wycieczki na 
rok 2020. Można również odebrać 
kalendarzyki i znaczki PTTS „BŚ” 
na rok 2020. Bliższe informacje 
tel.: 723 823 435.
STONAWA – MK PZKO zaprasza 
na tegoroczne Ostatki w nowym 
stylu 22. 2. Do tańca gra iBand 
oraz DJ Ondraszek. W programie 
ZPiT „Olza”, pokaz magii, trady-
cyjne pochowanie basa, bogata 
loteria. Bilety 350 kc (miejsców-
ka, kolacja, kawa i ciastko) można 
nabyć w Domu PZKO w dniach 
27. 1., 29. 1., 31. 1., 3. 2., 5. 2., 7. 2. w 
godz. 17.00-19.00 oraz w „Bladym 
Świcie” w Cz. Cieszynie od 27. 1. 
do 13. 2.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK 
zaprasza na Tradycyjny bal w 
sobotę 1. 2. od godz. 19.00 do 
Domu PZKO. W programie wy-
stąpi ZT „Trzanowice”, do tańca 
przygrywa kapela „Paja Tequila”. 
Miejscówki na bal w cenie 200 
kc (wstępne + kolacja). Sprzedaż 
miejscówek u Marcela Balcarka: 
marcelbalcarek@seznam.cz. Inf. 
http://www.pzkowierzniowice.
cz/

KONCERTY

KRAKÓW – Chór dziecięcy „Tral-
lala” z Czeskiego Cieszyna pod 

dyrekcją Beaty Brzóski zapra-
sza na Koncert kolęd i muzyki 
bożonarodzeniowej. Zabrzmią 
dawne kolędy polskie oraz utwo-
ry i kolędy różnych epok i w wielu 
językach. Chórowi akompanio-
wać będzie mały zespół instru-
mentalny. Koncert odbędzie się 
w niedzielę 26. 1. o godz. 19.00 
w bazylice Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Krakowie przy ul. 
Kopernika 26.

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatu-
ry Polskiej, Rynek Masaryka, 
Karwina-Frysztat: do 31. 1. wy-
stawa laureatów konkursu czy-
telniczego 2019, kategoria 1, kl.1. 
i 2. Czynna w godzinach otwarcia 
placówka. Kontakt: e-mail: pol-
ske@rkka.cz, telefon: 596 312 477, 
724 751 002.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
Dom Kultury „Trisia”, Rynek 
Wolności 52: do 18. 2. na wy-
stawy Agnieszki Grodzińskiej i 
Vitalii Shupliak pt. „Identity”. 
Czynna po, wt, czw i pt: w godz. 
8.00-19.00.
HAWIERZÓW-MIASTO, Bi-
blioteka Miejska, „Galeria po 
schodach”, Svornosti 2: do 7. 
2. wystawa zdjęć Romana Dzika 
pt. „Polska Sahara”. Galeria jest 
czynna w godzinach otwarcia 
placówki.
MIEJSKI DOM KULTURY, sala 
Mánesa, ul. Osvobození, Kar-
wina-Nowe Miasto: do 19. 2. wy-
stawa fotografików hawierzow-
skich. Czynna; po. śr, pt: w godz. 
9.00-15.00; wt, czt: w godz. 9.00-
19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 
14: do 29. 3. wystawa pt. „Wałasi 
na Śląsku Cieszyńskim”; stała 
ekspozycja pt. „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: po-
-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2: do 19. 4. 
wystawa pt. „Dotknij przyrody – 
Las”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964: do 28. 2. wy-
stawa pt. „Słodka pokusa”; stała 
ekspozycja pt. „Orłowa – prze-
szłość i teraźniejszość”. Czyn-
ne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

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

PROGRAM TV

Karwiński teatrzyk „Bez kurtyny” zaprasza na spektakl „Za gwiazdą” 2 lutego 
o godz. 17.00 w Domu Polskim w Karwinie-Frysztacie. Miejscówki do nabycia  
27 i 28 stycznia w godz. 17.00-18.00 w Domu Polskim PZKO.I N F O R M A T O R 

WTOREK 21 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Losy gwiazd 10.40 Pr. 
rozrywkowy 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Kufer 15.05 Doktor Mar-
tin (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo 
(s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Potrójne życie (film) 22.25 
Columbo (s.) 0.00 Gabinet doktora 
Honzáka 0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Ludzkość: Nasza 
wspólna historia 9.45 Kuba incogni-
to 10.45 Opuścić Angkor 11.20 Tyta-
ni z otchłani 12.15 Królestwo natury 
12.40 Nie poddawaj się plus 13.05 Nie 
poddawaj się 13.35 Chcesz je? 13.40 
Skrzydła wojny 14.25 Czołgi w wal-
ce 15.20 Historia współczesnej me-
dycyny 15.40 Odkryte skarby 16.25 
Mistrzowie budowniczy 17.20 Laos, 
kraina słoni 18.15 W przyczepie po 
Słowacji 18.45 Wieczorynka 18.55 
Historie z południowych mórz 19.15 
Magazyn religijny 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 20.55 Anakonda 
– koniec legendy? 21.50 Tajemnice 
nazistów 22.40 Dicte (s.) 23.25 Co 
się stało z Rosemary Kennedy? 0.20 
Hassel (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 
22.40 Zamach (s.) 0.05 Bez śladu (s.) 
0.55 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.30 Puchaty patrol (s. anim.) 6.55 
Super Wings (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. 
(s.) 9.20 Policja w akcji 10.15 Mał-
żeństwo z rozsądku (film) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.05 Agenci 
NCIS (s.) 13.00 Policja Hamburg (s.) 
13.55 Gliniarz i prokurator (s.) 14.50 
Strażnik Teksasu (s.) 15.50 Agenci 
NCIS (s.) 16.45 Popołudniowe wia-
domości 16.55 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Słoneczna (s.) 
21.35 Tak jest, szefie! 22.55 Zapach 
zbrodni (s.) 0.00 Policja w akcji 0.50 
Strażnik Teksasu (s.). 

ŚRODA 22 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Jaskinia 14.20 Colum-
bo (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Sprawy I wydziału 
(s.) 21.15 Fair play (film) 22.50 Błędne 
ogniki (film) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Karaiby z lotu pta-
ka 9.55 Tajemnice nazistów 10.45 
Tunel Ponarski 11.40 Jak podróżował 
Franz Kafka 11.55 Nasza wieś 12.20 
Na muzycznym szlaku 12.50 Folklo-
rika 13.15 Tarcze czeskiego królestwa 
13.45 Europa dziś 14.15 Narciarz 15.15 
Ostatnie tajemnice trzeciej rzeszy 
16.10 Klucz 16.35 Historie przedmio-
tów 17.05 Kawałek drewna 17.20 Ana-
konda – koniec legendy? 18.15 Ptasz-
ki 18.45 Wieczorynka 18.55 Czeskie 
wsie 19.00 Babel 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 20.50 Podróż po Czarno-
górze 21.20 Zapachy albańskiej kuch-
ni z Miroslavem Donutilem 21.50 
Lotnicze katastrofy 22.35 Hassel (s.) 
23.20 Grzeszna dusza (s.) 0.40 Ma-
gazyn chrześcijański. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.55 Dr House (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 Zamieńmy 
się żonami 21.35 10 lat młodsze 22.40 
Zamach (s.) 0.00 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.30 Puchaty patrol (s. anim.) 6.55 
Super Wings (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. 
(s.) 9.25 Policja w akcji 10.15 Droga 
do szczęścia (film) 12.05 Południo-
we wiadomości 12.10 Agenci NCIS 
(s.) 13.00 Policja Hamburg (s.) 13.55 
Gliniarz i prokurator (s.) 14.50 Straż-
nik Teksasu (s.) 15.50 Agenci NCIS 
(s.) 16.45 Popołudniowe wiadomości 
16.55 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 
Show Jana Krausa 22.35 Gliniarz (s.) 
23.40 Policja w akcji 0.35 Strażnik 
Teksasu (s.). 

CZWARTEK 23 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Kufer 10.00 Serduszko 
(film) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Schody 14.20 Ojciec Brown (s.) 
15.05 Doktor Martin (s.) 15.55 Napisa-
ła: Morderstwo (s.) 16.40 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.00 Gejzer 21.35 Pr. 
dyskusyjny 22.30 Columbo (s.) 0.05 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Życie ssaków 9.50 
Laos, kraina słoni 10.55 Mistrzo-
wie budowniczy 11.45 Jeden dzień 
z tramwajem T3 12.15 Chcesz je? 
12.20 Ostatnie tajemnice trzeciej 
rzeszy 13.10 Magazyn chrześcijań-
ski 13.40 Ptaszki 14.05 Odkryte 
skarby 14.50 Czołgi w walce 15.50 
Skrzydła wojny 16.35 Najwspanial-
sze mosty świata 17.25 Tajemnicza 
Brazylia 18.15 Podróż po Czarnogó-
rze 18.45 Wieczorynka 18.55 Przy-
gody nauki i techniki 19.20 Historie 
z południowych mórz 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Sri Lanka 21.00 W przyczepie przez 
Słowację 21.30 Barokowe serce 
Europy 22.00 Wszyscy moi bliscy 
(film) 23.35 Queer 0.00 Dlaczego 
mnie nie ma na Facebooku. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 10 lat młodsze 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Gwiezd-
ne życie 22.10 Green Zone (film) 0.25 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.25 Puchaty patrol (s. anim.) 6.50 
Super Wings (s. anim.) 7.05 Ninjago 
(s. anim.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 9.30 Po-
licja w akcji 10.25 Kiedy serce płacze 
(film) 12.10 Południowe wiadomości 
12.15 Agenci NCIS (s.) 13.05 Policja 
Hamburg (s.) 14.00 Gliniarz i proku-
rator (s.) 15.00 Strażnik Teksasu (s.) 
15.50 Agenci NCIS (s.) 16.45 Popo-
łudniowe wiadomości 16.55 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Słoneczna (s.) 21.35 Prima Partička 
22.40 Tak jest, szefie! 23.55 Policja w 
akcji 0.50 Strażnik Teksasu (s.). 

Po bezdrożach 
Rumunii
Rumunia jeszcze niedawno kojarzy-
ła się z krajem słabo rozwiniętym, 
wręcz dzikim. Z tym mitem zamierza 
rozprawić się Filia Biblioteki Miejskiej 
przy ul. Havlíčka w Czeskim Cieszy-
nie, która zaprasza dziś na prelekcję 
pt. „Po drogach i bezdrożach Rumu-
nii”.  „Pokażemy krajobrazy zapierają-
ce dech w piersiach, urokliwe miasta 
i wioski oraz zaskakujące polskie ak-
centy. A na koniec przygotowujemy 
małą niespodziankę...” – zapowiadają 
organizatorzy.
Multimedialna pogadanka rozpocz-
nie się o godzinie 17.00 w czesko-
cieszyńskiej Kawiarni Avion przy 
ul. Głównej, tuż obok granicznego 
mostu Przyjaźni. Wstęp kosztuje 20 
koron.

•••

Zapraszają do Klubu 
Seniora
Od 4 lutego w cieszyńskim Domu 
Narodowym rozpoczną się cotygo-
dniowe spotkania Klubu Seniora. 
To nowa propozycja tamtejszego 
Ośrodka Kultury. Zajęcia będą się 
odbywały we wtorki w godzinach 
9.00-16.00 w Centrum Aktywności 
Społecznej w Domu Narodowym 
(wejście od ul. Matejki). W Cieszynie 
ta forma aktywności ludzi starszych 
od dawna cieszy się wielką popu-
larnością, w mieście istnieją zaś aż 
dwa Kluby Seniora. Pierwszy działa 
od kilku lat przy Osiedlowym Cen-
trum Kultury i Rekreacji przy ulicy Z. 
Kossak-Szatkowskiej, a drugi w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Cieszynian-
ka” przy ul. Hajduka.  (wik)

POLECAMY
POLECAMY

• Potrójne życie 
Wtorek 21 stycznia, godz. 21.00,  
TVC 1

• Najwspanialsze mosty świata 
Czwartek 23 stycznia, godz. 16.35,  
TVC 2

• Fair play 
Środa 22 stycznia, godz. 21.15,  
TVC 1Ogłoszenia do »Głosu«  

przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, 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, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (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 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

Znajdź nas 
na YouTubie
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Wszystko przemija – to przeznaczenie,
lecz jedno zostaje – wspomnienie.

Dnia 22 stycznia 2020 minie pierwsza bolesna rocznica, 
kiedy na zawsze opuściła nas nasza Droga Żona, Matka, 
Babcia i Prababcia

śp. KRYSTYNA KROCZKOWA
O chwilę wspomnień proszą mąż i synowie z rodzinami.
 GŁ-031

Wszystkiego dobrego z okazji Złotych Godów 

państwa  
HALINY i EMILIANA DUDÓW 

z Trzyńca 

życzą dzieci i wnuki z rodzinami.
 GŁ-033

Dnia 21 stycznia mija pierwsza rocznica, kiedy odeszła 
od nas na zawsze nasza Droga 

śp. MARTA MACUROWA 
z Błędowic

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą mąż i córki z ro-
dzinami.
 GŁ-028

W środę, 22 stycznia 2020, przypomnimy sobie smut-
ną pierwszą rocznicę śmierci naszego Drogiego Męża, 
Ojca, Teścia, Dziadka, Pradziadka, Brata

śp. BRUNONA MILERSKIEGO
O chwilę wspomnień prosi żona z rodziną.
 GŁ-035

Nie płaczcie drodzy, że idę spać, tego spokoju mi życzcie,
tylko wieczne wspomnienie w sercach zachowajcie. 

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 17 
stycznia 2020 zmarła w wieku 90 lat nasza Ukochana 
Mamusia, Siostra, Babcia, Prababcia, Ciocia i Kuzynka, 
emerytowana nauczycielka i działaczka społeczna 

śp. LIDIA PAWLAS
z domu Bałon

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 24 
stycznia 2020 o godz. 14.00 w kościele ewangelickim 
w Hawierzowie-Suchej Średniej, a następnie na no-
wym cmentarzu w Błędowicach. W smutku pogrążona 
rodzina. GŁ-036

W tych ciężkich chwilach składamy naszej koleżance Grażynie Jedzok 
z powodu zgonu Matki

pani LIDII PAWLAS
wyrazy głębokiego współczucia. Jednocześnie całej rodzinie Zmarłej prze-
kazuje słowa otuchy Zarząd MK PZKO w Hawierzowie-Suchej.
 GŁ-034

Serdecznie dziękuję chórzystom chóru „Hejnał-Echo” za śpiew w dniu 
16. 1. 2020 podczas mszy żałobnej z okazji 1. rocznicy śmierci

śp. inż. RUDOLFA NEMETHA
Żona Irena. RK-008

Podziękowania 
śp. LIDII PAWLAS

za wszelki trud na rzecz krzewienia kultury składa Stowarzyszenie Ar-
tystów Plastyków SAP. GŁ-037

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

PODZIĘKOWANIA

31
stycznia zakończy się wystawa „Koszycki-foto-
grafie” w Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

2020
rok w województwie śląskim upłynie pod znakiem św. Jana Sarkandra.  
Na tę formę upamiętnienia związanego ze Śląskiem Cieszyńskim męczennika, 
który zginął w Ołomuńcu za wiarę 400 lat temu, zgodzili się radni na stycznio-
wej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Św. Jana Sarkander to pochodzący ze Skoczowa kapłan i męczennik. Zmarł 
17 marca 1620 r. wskutek tortur, które miały go zmusić m.in. do ujawnienia ta-
jemnicy spowiedzi. Jan Sarkander nie ugiął się pod jarzmem tortur, dochowując 
tajemnicy sumienia. Dziś jest nie tylko świętym Kościoła katolickiego, ale także 
patronem Moraw, Śląska, diecezji bielsko-żywieckiej oraz dobrej spowiedzi.

– Św. Jan Sarkander to bohater, który łączy, przekraczając granice państwo-
we, regionalne i religijne. Tak jak wszyscy męczennicy tamtych czasów prowoku-
je i zmusza do myślenia. Być może dlatego działania ekumeniczne na Śląsku Cie-
szyńskim nie pozostają tylko pustą ideą, ale można je uznać wręcz za wzorcowe 
– przekonywał w Katowicach historyk, ks. Tomasz Chrzan.

– Prawda, poszanowanie ludzkiej godności, odpowiedzialność, wartości gło-
szone przez św. Jana Sarkandra mają znaczenie ponadczasowe – argumentowa-
no podczas sesji.  (wik)
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STANISŁAW BIELESZ

Mój ojciec był niezwykle aktywnym społecznie 
człowiekiem, angażował się w życie szkoły, tań-

czył, śpiewał, udzielał się w Stowarzyszeniu Młodzieży 
Polskiej. Czym więc skorupka za młodu... Ja z kolei od 
czasów szkolnych razem z moimi rówieśnikami przeja-
wialiśmy chęć angażowania się w życie tutejszej mniej-
szości polskiej i rozwijaliśmy „Klub Młodych”. Przyjaź-
nie z tamtego czasu przetrwały do dziś.

Zresztą już od najmłodszych lat zetknąłem się z pol-
skim środowiskiem kulturalnym. Tańczyłem jeszcze 
wtedy pod kierunkiem Hanny Wałach i Janiny Raszki, 
tworząc podwaliny pod późniejszy ZT „Bystrzyca”. 

Po urodzeniu się dzieci i rozpoczęciu przez nich edu-
kacji automatycznie zaangażowałem się w pracę w Ma-
cierzy Przedszkolnej i Szkolnej, wówczas jeszcze było to 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły. Dobrze 
nam się układała współpraca między innymi z czeskim 
przedszkolem w Pasiekach. Mile, choć nie było to łatwe, 
wspominam również okres starań o nadanie imienia 
prof. Stanisława Hadyny bystrzyckiej szkole. 

Większość życia przepracowałem na rzecz PZKO, obec-
nie już nie poświęcam sprawom naszego Koła tyle uwa-
gi, ale ogólnie staram się dbać o polskie sprawy w naszej 
gminie – jestem członkiem komisji narodowościowej i 
jednocześnie pełnomocnikiem gminnym Kongresu Po-
laków. Organizuję również tegoroczny Sejmik Gminny. 

W pracy na rzecz utrzymania polskości często spo-
tykam się z zarzutami typu: „O co w ogóle mi chodzi?”, 
„Co ja, Polak, tu robię”. Nie można się jednak zrażać. 
Dzięki tradycji rodzinnej, naszym przodkom, którzy za-
wsze walczyli o polskość, stałemu kontaktowi z Polską, 
zawsze było dla mnie oczywiste, że jestem Polakiem. 
Nikt nie musiał mi powtarzać „pamiętaj, że jesteś Pola-
kiem”, ale te słowa zawsze we mnie brzmią.  (szb)

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na e-mail: 
info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 7 lutego 2020 r. Nagrodę książkową za poprawne 

rozwiązanie zadań z 7 stycznia otrzymuje Jan Mokroš z Hawierzowa-Błędowic. Autorem dzisiejszych łamigłówek 
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 7 stycznia: 1. GRUZ 2. RATKA 3. UKŁON 4. ZANE
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 7 stycznia: 1. TŁUM 2. ŁASKA 3. UKRES 4. MASA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 7 stycznia: SMUCI

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. rów z wodą ota-
czający twierdzę

2. myśliwy beocki 
przeniesiony 
między gwiazdy 
razem z psem Sy-
riuszem

3. dawna dzielnica 
Karwiny z zam-
kiem  

4. wyspa w Polinezji 
Francuskiej

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ANAA

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. biały..., unikat w 
księgozbiorze

2. duchowny w sy-
nagodze

3. pasmo w Górach 
Skalistych

4.  ...podkamiennik, 
pająk z rodziny 
worczakowatych

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: UINTA

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem jest dokończenie myśli Stanisława Jerzego Leca:
„Chodź własnymi drogami,
nawet po obcych...”

1.-4. artystyczna tkanina 
ścienna; gobelin
3.-6. wielkie zamiłowanie 
lub silny gniew
5.-8. jednostka podziału te-
rytorialnego Mongolii 
7.-10. potrzebny biorcy
9.-12. skrót Southerm Ca-
lifornia Amateur Hockey 
Association
11.-2. niesprawny z powodu 
stanu zdrowia

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: AJMAK




