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Trzeba jeszcze duuużo pieniędzy
WYDARZENIE: Drugi etap remontu Domu PZKO w Bystrzycy idzie pełną parą. Tydzień temu Gmina Bystrzyca
przyznała na ten cel pół miliona koron. – Te pieniądze spadły nam jak z nieba. Trwają prace na budowie i trzeba
płacić faktury – mówi prezes Miejscowego Koła PZKO w Bystrzycy, Lucyna Škňouřil.
Beata Schönwald

R

emont bystrzyckiego Domu
PZKO rozpoczął się na początku ub. roku. W okresie
od lutego do czerwca zmodernizowano parter budynku i wejście na
pierwsze piętro. Położono tu nową
instalację grzewczą i elektryczną,
powstał przestronny hall, duża
jasna jadalnia oraz nowoczesna
kuchnia z wyposażeniem na miarę
XXI wieku. Koszty w wys. 3 mln koron bystrzyckie koło PZKO pokryło
głównie z własnych źródeł i darów
sponsorskich, pomógł też Senat RP
za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Obecnie
PZKO-wcy realizują drugi etap tego
przedsięwzięcia, który obejmuje

remont na pierwszym piętrze sali
głównej ze sceną i balkonem, nową
elewację z reprezentacyjną wiatą
przed głównym wejściem, nową
bramę wjazdową i z gruntu nowe
toalety. Aby nie skończyło się na
planach, potrzebne są niemałe fundusze – konkretnie 4,152 mln koron.
– Na początku kwietnia otrzymaliśmy co prawda wiadomość, że Senat RP wesprze drugi etap remontu
sumą 1,1 mln koron. Te pieniądze
traﬁą do nas jednak dopiero jesienią. Dlatego pół miliona koron,
które przyznała nam gmina, to dla
nas bardzo ważny zastrzyk ﬁnansowy – przekonuje Škňouřil. Tym
bardziej że w piśmie, który pod
koniec marca Zarząd MK PZKO wystosował do gminy, wnioskowano
„tylko” o 200 tys. koron.

•••
Przed nami jeszcze
długa droga. Prosimy
o pomoc i wsparcie.
Liczy się każda
korona
Lucyna Škňouřil
prezes MK PZKO w Bystrzycy

– Gmina bacznie śledzi rozwój
całej sfery pozarządowej na terenie wioski, rozwój stowarzyszeń
i podejmowane przez nie działania. Dlatego nie było dla nas zaskoczeniem, że wpłynęła do nas

z MK PZKO prośba o wsparcie –
przyznaje wójt Bystrzycy, Roman
Wróbel. Niespodzianką była natomiast propozycja, jaką wysunął na

wtorkowej sesji radny i poprzednik
Wróbla, Ladislav Olšar.

Ciąg dalszy na str. 6

Słodki smak złotego medalu

• Hokeiści Trzyńca po raz drugi w historii zdobyli Puchar Masaryka. Stalownicy w finale ekstraligi pokonali w sześciu meczach Liberec. Decydujący, czwarty cios podopieczni Václava Varadi zadali drużynie spod Jeszczedu w niedzielę przed własną publicznością. Więcej na str. 8-9.
(jb)
Fot. PETR KOTALA
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NASZ GŁOS

Beata SchŐnwald

beata.schonwald@glos.live

M

oja babcia kochała ziemię i dopóki zdrowie jej służyło, motyką
coś tam zawsze sobie w niej „dziubkała”. Życie mojej babci było
proste i mądre. Jej świat toczył się wokół zmieniających się pór roku,
zjawisk przyrody oraz związanych z tym prac polowych. Upływający
czas wyznaczały zaś święta kościelne i dni świętych patronów, którzy
„czuwali” nad tym, by wszystko działo się w swoim czasie. I tak na
Macieja (24 lutego) były pierwsze siewy, na Stanisława (7 maja) sadziło
się fasole, a w połowie maja trzeba było uważać na zimnych ogrodników – Pankracego, Serwacego i Bonifacego.
Niedawno, kiedy powiedziałam przed znajomym, że wieczorem
będę sadzić ziemniaki, skwitował to ze śmiechem, że on przestał się
już w to bawić. Wiele osób tak reaguje, uważając za o wiele sprytniejsze rozwiązanie założenie trawnika tam, gdzie był kiedyś zagon. Nie
mam nic przeciwko temu – „Wolnoć, Tomku, w swoim domku”. Niekiedy tylko się zastanawiam, czy rzeczywiście jedyną miarą zachowywania spuścizny naszch przodków jest posiadanie kompletnego stroju
cieszyńskiego, znajomość dwóch tuzinów śląskich „pieśniczek” oraz
kroków trojoka i chodzonego. I czy – mimo że to wszystko jest piękne
i cenne – nie powinniśmy czasami zastanowić się nad tym, czy nasi
przodkowie nie próbowali nam przekazać jeszcze innych wartości.
Jak choćby umiłowania ziemi i tego wszystkiego, co można z niej „wyczarować”.


PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
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Do
sejmików
30
DZIŚ...

kwietnia 2019

Imieniny obchodzą:
Jakub, Katarzyna, Maria
Wschód słońca: 5.26
Zachód słońca: 19.59
Do końca roku: 245 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Jazzu
Przysłowia:
„Kiedy w kwietniu
grzmoty, szron już nie ma
roboty”

1

JUTRO...

maja 2019

Imieniny obchodzą:
Aniela, Jeremi
Wschód słońca: 5.25
Zachód słońca: 20.01
Do końca roku: 244 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolskie Święto
Kaszanki
Przysłowia:
„Pierwszego maja deszcz,
nieurodzajów wieszcz”

18 kwietnia 2020
roku odbędzie się
Zgromadzenie Ogólne
Kongresu Polaków.
Wydarzenie to
poprzedzą Sejmiki
Gminne – to jedna
z ważniejszych
informacji, które
zabrzmiały na
czwartkowym
posiedzeniu Rady
Przedstawicieli
Kongresu Polaków.
Tematów było jednak
więcej.

P

ierwszy z nich dotyczył ﬁnansów. Sprawozdania z działalności
ﬁnansowej oraz wyniki gospodarowania Kongresu Polaków i spółki Pol-press za 2018 rok przedstawili kolejno

• Małgorzata Rakowska apelowała,

żeby zasygnalizować problemy, jakie
występują w poszczególnych miejscowościach. Obok niej Mariusz Wałach i
Andrzej Bizoń. Fot. BEATA SCHÖNWALD

członkini Rady Kongresu Polaków,
Danuta Branna, i pełnomocnik spółki
„Pol-press”, Marek Słowiaczek. Do drugiego tematu, jakim są zbliżające się
wybory do Parlamentu Europejskiego

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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POJUTRZE...

maja 2019

• Od 1 do 8 czerwca w Cieszynie i Czeskim Cieszynie odbędzie się kolejna, już 29. edycja Międzynarodowego Fes walu Teatralnego Bez Granic. A
tak to wszystko wyglądało w 1995 roku. Na zdjęciu inscenizacja „Idioty”.
Fot. WIESŁAW PRZECZEK

CYTAT NA DZIŚ
Robert Andrzejczyk,

Imieniny obchodzą:
Anatol, Zygmunt, Witomir
Wschód słońca: 5.23
Zachód słońca: 20.02
Do końca roku: 243 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Polonii i Polaków za
Granicą
Święto Orła Białego
Przysłowia:
„W Zygmunta deszcz –
nieurodzaju wieszcz”

prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w rozmowie
z Polską Agencją Prasową

POGODA

•••

wtorek

Coraz więcej Polaków podróżuje
w kwietniu i maju. Majówka to już
klasyczny wysoki sezon turystyczny,

dzień: 9 do 14 C
noc: 14 do 10 C
wiatr: 2-5 m/s
środa

a ceny noclegów są takie, jak w wakacje

E STREFA

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na Youtubie...

dzień: 5 do 13 C
noc: 13 do 8 C
wiatr: 2-4 m/s
czwartek

dzień: 8 do 16 C
noc: 14 do 10 C
wiatr: 2-3 m/s

STONAWA
HAWIERZÓW

CZESKI CIESZYN/
CIESZYN

CZESKI CIESZYN
W czwartek po południu
połowa centrum miasta
zostało zamknięta dla
ruchu pieszego i kołowego. Powodem były
dwie porzucone walizki
przy ul. Głównej oraz
w Alejach Masaryka. Z
uwagi na możliwe niebezpieczeństwo zamachu
bombowego ewakuowano dzieci z przedszkola
i świetlicy szkolnej. Po
upływie ok. 2,5 godziny
wszystko wróciło do normy. Ściągnięci na miejsce
pirotechnicy niczego w
walizkach nie znaleźli.
(sch)

WĘDRYNIA

centrum miasta. Prace
zakończą się w sierpniu i pochłoną 4 mln
koron.
(sch)

STONAWA
Wczasy zdrowotne
dla mieszkańców odWĘDRYNIA
będą się w tym roku w
Teplicach nad Beczwą.
Zespół Teatralny im.
Pobyt możliwy jest w
Jerzego Cieńciały MK
dwóch terminach – 6-12
PZKO wyjeżdża w piątek
HAWIERZÓW
października i 20-26
do Lwowa na fes wal
Budowa chodnika wzdłuż października, zgłoszenia
Polska Wiosna Teatralna.
ulicy Selskiej ma swój
będą przyjmowane od
W niedzielę wystawi tam
dwie jednoaktówki Alekciąg dalszy. Po zakończe- poniedziałku 13 maja
w Urzędzie Gminy.
sandra Fredry w reżyserii
niu pierwszego etapu,
Uczestnicy mogą liczyć
Janusza Ondraszka pt.
który obejmował m.in.
na dofinansowanie w
„Nikt mnie nie zna” oraz
odcinek biegnący koło
wysokości 400 koron na
„Świeczka zgasła”. W dwa
polskiej szkoły w Błędoosobę. Gmina zatroszczy
tygodnie po lwowskiej
wicach, miasto przeszło
się również o bezpłatny
premierze wędryńscy
do realizacji jego drugiej
przejazd w obu kierunaktorzy zagrają obie sztuczęści. Ta poprowadzi
kach.
ki dla miejscowej publiczaż do restauracji „U Ba(sch) ności.
lona” i pozwoli pieszym
(sch)
dojść bezpieczne aż do
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już gotowi

w dniach 24-25 maja, odniósł się
przedstawiciel polskiej mniejszości
narodowej w Ministerstwie Kultury
RC, Paweł Kawulok.
Sprawa przygotowania Sejmików
Gminnych i zaktywizowania przed
kwietniowym
Zgromadzeniem
Ogólnym polskiego społeczeństwa
na Zaolziu pojawiła się na tapecie

jako kolejny punkt obrad. Przewodnicząca Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków, Małgorzata Rakowska, zauważyła, że coraz mniej ludzi
interesuje się działalnością Polaków
na tym terenie. – To widać również
na posiedzeniach Rady Przedstawicieli, na które przychodzi tylko niewielu przedstawicieli organizacji
– zaznaczyła. W czwartek doliczyła się ich zaledwie pięciu spośród
ponad dwudziestu stowarzyszeń
zrzeszonych w Kongresie. – Dlatego
Rada Kongresu Polaków postanowiła, żeby spotkać się jeszcze przed
wakacjami z przedstawicielami poszczególnych organizacji. Wciąż jest
mała świadomość tego, co Kongres
Polaków robi. Ludzie traktują to
jako coś oczywistego – powiedziała. – Ale zwracam się też do was,
żebyście przedyskutowali, z jakimi
problemami spotykacie się wy w
waszych środowiskach, w waszych
miejscowościach, byśmy je mogli
poruszyć na sejmikach – apelowała Rakowska do pełnomocników
gminnych. Dodała również, że na
sejmiki należy imiennie zaprosić
miejscowych działaczy, dyrektora
szkoły i nauczycieli, polskich radnych czy przewodniczącego gminnego komitetu ds. narodowości niezależnie od tego, czy jest Polakiem

♩
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Uczcijmy Dzień Flagi
czy Czechem, a nie liczyć na to, kto
zostanie na sejmiku po zebraniu
sprawozdawczym PZKO – Chciałbym, żeby jeszcze przed wakacjami
te sejmiki były solidnie przygotowane – skwitował prezes Kongresu
Polaków, Mariusz Wałach.
W czwartek Małgorzata Rakowska
przekazała członkom Rady Przedstawicieli również aktualne informacje dotyczące Karty Polaków,
zasygnalizowała też problem niejednolitego nazewnictwa polskich szkół
na Zaolziu. – Nazwy są niejednolite,
biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę szkół, nazwy są długie
i niepraktyczne, w rzeczywistości
potocznie obecne nazwy nie są stosowane, ale każdy mówi o polskiej
szkole, a nie szkole z polskim językiem nauczania – zacytowała argumentację Bogusława Kalety, który
przygotował dość obszerny materiał
na ten temat. Rada Kongresu Polaków wyśle listy w tej sprawie do
poszczególnych szkół, temat zmiany nazw szkół podejmie również na
najbliższym majowym posiedzeniu
z dyrektorami szkół przewodniczący
Komisji Szkolnej przy Kongresie Polaków, Andrzej Bizoń.
Ustalono, że kolejne posiedzenie
Rady Przedstawicieli odbędzie się
26 września.
(sch)

Życie to poszukiwanie

• Biuro Programu „Niepodległa” zachęca Polaków oraz przyjaciół Polski do
dołączenia do akcji #mojaflaga, czyli
wywieszenia biało-czerwonej z okazji
przypadającego 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorami
akcji będą wszyscy, którzy wywieszą tego
dnia flagę państwową, zrobią sobie z nią
zdjęcie i opublikują je w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga i
#niepodległa.
– Dzień Flagi jest dobrym momentem
do przypomnienia, że zaledwie od 15
lat mamy możliwość wywieszania biało-czerwonej przy okazji każdej ważnej dla
nas uroczystości czy rocznicy, a nie tylko
podczas oficjalnych świąt. To właśnie w
tym roku mija bowiem 15. rocznica formalnego uchwalenia Dnia Flagi. Dzisiaj
każdy może być ambasadorem naszej
akcji. Wystarczy wywiesić flagę i podzielić
się zdjęciem z bliskimi – przekonuje Jan
Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.
(wik)

Wydobyli
dalsze ciała
Z

kopalni ČSM w Stonawie wydobyto w sobotę wieczorem
ciała kolejnych czterech górników,
którzy zginęli na skutek wybuchu metanu, do którego doszło 20
grudnia ub. roku. Bezpośrednio po
pożarze udało się wynieść na powierzchnię zwłoki tylko czterech z
trzynastu oﬁar katastrofy.
Dopiero niedawno ratownikom
udało się wydobyć pierwsze ciało
ze strefy objętej pożarem. Wcześniej nie było to możliwe ze względu na panujące tam warunki. W
sobotę wieczorem dotarli do ciał
kolejnych czterech górników. Na

powierzchnię wynoszono je przy
udziale prokuratora, Policji RC,
lekarza sądowego oraz przedstawiciela polskiej Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego, a następnie przewieziono do Instytutu
Medycyny Sądowej w Ostrawie,
gdzie zostanie przeprowadzona
sekcja zwłok w obecności polskich
prokuratorów wchodzących w
skład wspólnej grupy dochodzeniowej.
Jeżeli nie dojdzie do pogorszenia warunków w kopalni, ostatnie
cztery ciała zostaną wydobyte w
maju.
(sch)

56

proc. mieszkańców RC jest zadowolonych z członkostwa kraju w Unii Europejskiej. To najlepszy w ciągu ostatnich dziewięciu lat wynik badań przeprowadzonych przez agencje Behavio, STEM oraz Instytut Polityki Europejskiej Europeum.
Podobny odsetek Czechów jest również przeciwny odejściu RC z europejskiej
wspólnoty. Za natychmiastowym opuszczeniem Unii opowiedziało się natomiast
11 proc. respondentów, a 27 proc. uważa to za dobre rozwiązanie, jeżeli „Unia się
nie zmieni”. Według Behavio, sceptyczne podejście do Unii Europejskiej wynika z
przekonania, że Unia, zamiast skupić się na globalnych problemach, zajmuje się banalnymi sprawami, które każdy kraj jest w stanie rozwiązać we własnym zakresie.
(sch)

• Zainicjowana jesienią 2017 roku przez Beerclub – Brać Kuflową na Zaolziu akcja porządkowania cmentarza przynosi
efekty. Potomkowie zmarłych zaczęli częściej pojawiać się na grobach swoich bliskich, o czym świadczą choćby nowe
tablice umieszczone w miejsce zdewastowanych. Warto też dodać, że pod koniec zeszłego roku wycięto stare lipy z
głównej alei, które zagrażały życiu odwiedzającym. Fot. JAROSŁAW JOT DRUŻYCKI

K

ilkanaście osób przybyło w
sobotni poranek na cmentarz
ewangelicki w starej Karwinie, aby
uporządkować groby. Większość z
nich stanowili „geokeszerzy”, czyli pasjonaci gry terenowej geocaching, polegającej na poszukiwaniu
skrytek przygotowanych wcześniej
przez innych uczestników. „Geokeszerzy” często angażują się w porządkowanie miejsc, w których są
skrytki (jedna z nich jest właśnie
na ewangelickiej nekropolii). I tak
Hana Šimanská z Ostrawy już po
raz drugi, w porozumieniu z karwińskim pastorem Emilem Macurą,
zaprosiła swoich kolegów i koleżanki. Na jej apel odpowiedzieli Czesi i
Polacy. Adam Mendrek przyjechał z

Jaworza, jego koledzy z Rybnika. W
przerwie opowiadali o geocachingu.
– Jeden z jego wariantów to „cache” multietapowy, który polega
na tym, że dochodzę na miejsce
startowe i by uzyskać kody ﬁnałowe, muszę spisać jakąś cyfrę np. z
tego grobu. Potem dostaję wskazówkę do innego miejsca, znów
spisuję, a następnie układam cały
kod i znajduję skrzynkę – tłumaczył Mendrek.
Do tej gry terenowej odwołał się
też w krótkim przesłaniu ks. Macura: – Geocaching mówi o poszukiwaniu, o drodze, o znalezieniu
kodu, aby człowiek posunął się dalej. Myślę, że życie to taki á la geocaching. Wszyscy czegoś szukamy,

chcemy znaleźć pieniądze, sławę,
miłość, a nagle gdzieś utkniemy w
jednym miejscu i nie znajdujemy
tego kodu. Teraz do mnie dotarło,
że ten cmentarz to jest taki „cache”,
na którym mogę zostać. Ale tacy
„geokeszerzy” mówią, że tu znajdziesz kod, że to się nie kończy. I tu
pastor zacytował słowa z Ewangelii
św. Jana, gdzie Chrystus powiedział o Sobie, że jest drogą, prawdą
i żywotem. – Jak w Nim znajdziesz
ten kod, to się posuniesz dalej i będziesz miał nadzieję za horyzont
żywota – kontynuował.
Na zakończenie Macura podziękował za pomoc w pracach porządkowych i zapowiedział, że kolejne
odbędą się latem.
(jot)

W OBIEKTYWIE GŁOSU

• Od soboty w Cieszynie i Czeskim Cieszynie trwa Kino na Granicy. Z tej oka-

zji nad Olzę zjechało wiele gwiazd. Niektóre można było zobaczyć i posłuchać
w Domu Narodowym, gdzie odbyła się dyskusja po projekcji filmu „Wszyscy
jesteśmy Chrystusami” w reżyserii. Marka Koterskiego. Szczegółowy harmonogram filmów można znaleźć na stronie www.kinonagranicy.pl.
Fot. OX
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Galowe dziecięce śpiewanie
Szesnasta edycja Fes walu Piosenki Dziecięcej przeszła do historii. Podczas sobotniego koncertu finałowego
w Hawierzowie swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 37 młodych wykonawców, głównie dziewczyn.
Pojawiły się także duety oraz zespoły. W drugiej części wieczoru wystąpiła gościnnie kapela rockowa Ampli Fire.
Danuta Chlup

M

ałe dziewczynki w różowych spódniczkach, z
włosami zaplecionymi w
warkoczyki, trzymające w rękach
pluszowe misie, weszły na scenę
Domu Kultury Petra Bezruča. Zabrzmiała pierwsza, pozakonkursowa, piosenka wieczoru galowego.
Kwartet z Jabłonkowa śpiewał o
pluszowych niedźwiadkach.
Marek Bystroń, prezes Macierzy
Szkolnej w Hawierzowie-Błędowicach, otworzył wieczór garścią
informacji nt. festiwalu: – Festiwal
Piosenki Dziecięcej jest na stałe zapisany w kalendarzu zaolziańskich
imprez o zasięgu regionalnym.
Odbywa się po raz szesnasty, a w
Hawierzowie po raz dwunasty. Organizatorem jest Macierz Szkolna
przy Polskiej Szkole Podstawowej
oraz PSP w Hawierzowie-Błędowicach. Eliminacje poprzedzające
dzisiejszy koncert przygotowało
Polskie Towarzystwo Artystyczne
„Ars Musica”.
Po ostatniej, jubileuszowej edycji,
postanowiono wprowadzić pewne
zmiany. W tym roku po raz pierwszy
sprzedaż biletów odbywała się za
pośrednictwem portalu elektronicznego Miejskiego Ośrodka Kultury w
Hawierzowie. To bardzo ułatwiło
zakup biletów, zwłaszcza widzom
z bardziej odległych miejscowości,
ponieważ do tej pory sprzedawane
były wyłącznie w błędowickiej podstawówce. Bilety służyły ponadto
widzom do głosowania na ﬁnalistów najmłodszej kategorii, w której
laureata nie wyłaniało jury, ale publiczność. Uczniowie błędowickiej
podstawówki zredagowali specjalne
wydanie gazetki szkolnej – „Echo
festiwalowe”, w którym zamieścili
nie tylko program koncertu ﬁnałowego, ale też ciekawostki festiwalowe, rozmowy z uczestnikami oraz z
długoletnią reżyserką FPD – Lidią
Kosiec.
Na widowni zasiedli rodzice,
krewni i przyjaciele ﬁnalistów,
miłośnicy polskiej piosenki i inne
osoby związane ze środowiskiem
muzycznym. Nie mogło zabraknąć nauczycieli, którzy przygotowali swych podopiecznych do
konkursu, stając się współtwórcami ich sukcesów. Imprezę objęli

•Sekstet z Gnojnika. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
honorowym patronatem: konsul
generalna RP w Ostrawie Izabella
Wołłejko-Chwastowicz (na miejscu reprezentowała Konsulat Maria Kovács), Stanisław Folwarczny
– wicehetman województwa morawsko-śląskiego (był obecny osobiście) oraz Josef Bělica, prezydent
miasta Hawierzowa. Bystroń przywitał także przedstawicieli Kongresu Polaków w RC (jednego ze
sponsorów) – Małgorzatę Rakowską, Zarządu Głównego Macierzy
Szkolnej –Tadeusz Smugałę oraz
Centrum Pedagogicznego ds. Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego – Martę Kmeť.
Szesnastą edycję premierowo
prowadziła i przygotowała jej scenariusz Izabela Kapias – aktorka,
wokalistka, dziennikarka radiowa,
a od niedawna dyrektorka Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie. Każdy z ﬁnalistów, zanim
zaśpiewał konkursową piosenkę,
został przedstawiony w krótkim
ﬁlmiku przygotowanym przez
Gabrielę Filipek-Pyszko. Filmiki
były nowością poprzedniej edycji
festiwalu, a ponieważ się sprawdziły, zrealizowano je również w
tym roku. Dzięki temu publiczność

dowiedziała się, skąd pochodzą poszczególni wykonawcy, co lubią robić, jakie są ich zainteresowania. O
tym, że nie zmyślają, widzowie łatwo mogli się przekonać, ponieważ
Kapias „sprawdzała” niektórych
śpiewaków. Dziewczyna, która jest
członkiem kapeli ludowej, musiała
zaśpiewać ludową piosenkę, wokalistka ucząca się gry na skrzypcach
– zagrać na starym instrumencie
swojego dziadka, bywalczyni festiwali zanucić swoją pierwszą
festiwalową piosenkę. Pokazy niektórych wokalistów urozmaicały
tańcem uczennice błędowickiej
szkoły oraz pary z klubu tanecznego „Flodur”.
W drugiej części wieczoru wystąpił gość specjalny festiwalu – zespół rockowy Ampli Fire. Trzej jego
członkowie – bracia Przemysław,
Łukasz i Stanisław Orszulikowie –
także byli w przeszłości ﬁnalistami
FPD. – To, co tutaj słyszałem, było
wspaniałe. Naprawdę jestem pod
wrażeniem – ocenił tegoroczne popisy Przemysław Orszulik.
Podczas przerwy, w foyer, można było spotkać nauczycieli i dyrektorów wielu szkół. Urszula
Czudek, dyrektorka PSP im. Hen-

ryka Sienkiewicza w Jabłonkowie,
przyjechała wesprzeć mocną jabłonkowską ekipę. – W koncercie
bierze udział dwunastu uczniów
naszej szkoły. Oprócz ﬁnalistów
– solistów, duetów i zespołu, jest
także kwartet występujący poza
konkursem. Nasze dzieci bardzo
lubią śpiewać. Mamy mały chórek,
mamy chórek II stopnia, kapelę
ludową, a ponadto dzieci uczęszczają indywidualnie do szkół
muzycznych na śpiew solowy. Jesteśmy szkołą rozśpiewaną, śpiewamy przy każdej okazji, często na
przerwach – dzieci nieraz siadają
na ławkach i śpiewają – mówiła
Czudek. Do licznie reprezentowanych szkół należały ponadto polskie podstawówki z Gnojnika, Karwiny, Trzyńca i Bystrzycy.
Laureaci festiwalu otrzymali
wartościowe nagrody – instrumenty muzyczne. Nagrodzono także
Joannę Grudzińską, uczennicę
klasy 9. polskiej podstawówki w
Błędowicach, która jest autorką
festiwalowego logo. Wszyscy wykonawcy zaśpiewali wspólnie, razem ze swoimi nauczycielami, ﬁnałową piosenkę „Dajcie dzieciom
uśmiech”.

Najlepsi śpiewacy
Kat. I – soliści klas 1-3: nagroda
publiczności – Adam Burian (PSP
Jabłonków)
Kat. II – soliści klas 4-6: laureat
– Julia Macura (PSP Trzyniec),
wyróżnienie – Vanesa Zichlarz
(PSP Karwina)
Kat. III – soliści klas 7-9: laureat
– Anna Chodura (Gnojnik),
wyróżnienie – Barbara Janusz
(Karwina)
Kat. IV – duety: laureat – Dorota
Kaleta i Justyna Navrá l
(Bystrzyca), wyróżnienie – Kristýna
Borkovec i Boris Borkovec
(Jabłonków)
Kat. V – zespoły: wyróżnienie –
Kwintet z Jabłonkowa, laureat –
Sekstet z Gnojnika

Dodajmy, że popisy ﬁnalistów
oceniało jury w składzie: Agnieszka Biernat, Piotr Gruchel, Jiří Pospíšil, Zbigniew Siwek, Michal
Smolán. Sekretarzem jury był Leszek Kalina. Laureata kat. I wyłoniła publiczność. Koncert ﬁnałowy
zostanie powtórzony 25 maja na
Festiwalu PZKO w Trzyńcu.


Szybkie pytania do laureatów
Adam Burian, piosenka „Czekolady…ach!”
Liczyłeś na to, że możesz wygrać?
– Tak.
W finale były prawie same
dziewczyny. Jak się czułeś
w tym gronie?
– Jestem przyzwyczajony.
W pierwszej klasie zacząłem chodzić z kolegą do
chóru, ale on już nie chodzi. Kiedy uczęszczałem
na kółko rysowania, to tam
też byłem jedynym chłopakiem.

Julia Macura,
piosenka „Mięta”, laureatka poprzedniej edycji
W domu także śpiewasz?
– Tak, śpiewam przy różnych czynnościach, nawet
sobie z tego nie zdaję sprawy. Lubię jazz, rock, pop…
Właściwie wszystko.
Na fes walu jesteś po raz
trzeci. Nie zamierzasz wypłynąć na szersze wody?
– Tak, chętnie wypróbowałabym coś większego,
ogólnokrajowego. Ale będę,
oczywiście, startowała w
kolejnych edycjach FPD.

Anna Chodura,
piosenka „Odpowiedzi”, po raz drugi laureatka FPD
Powiesz coś o twoim utworze?
– Moja piosenka jest raczej nieznana, z repertuaru Agaty Czyż.
Spodobało mi się, że jest
jazzowa, bo ja lubię takie klimaty.
Śpiewasz, ale też grasz na
instrumentach?
– Bardzo lubię śpiewać. Jesteśmy muzykalną rodzinką, od
małego prowadzono mnie w
tym kierunku. Gram na ukulele,
które jest ostatnio popularne
oraz na flecie poprzecznym.
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Mali wielcy ludzie
i ich podwójny jubileusz
100 lat „Tęczowego przedszkola” i 145 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Sibicy obchodzili w piątek nauczyciele,
wychowankowie, rodzice i sympatycy obu placówek. Gromkie brawa zebrała bajka muzyczna o „Królu Bulu”
wystawiona przez młodych aktorów na scenie Ośrodka Kultury „Strzelnica” nad Olzą.
Szymon Brandys

O

bchodzimy jubileusz polskości w Sibicy – mówiła kierowniczka szkoły, Dagmar
Ručka. – To kawał historii nie tylko
społecznej, ale też osobistej tych
ludzi, którzy związali swoje życie z
przedszkolem i szkołą podstawową.
Odbili swój ślad w przekazywaniu
edukacji w języku ojczystym, torowali drogę dzisiejszemu pokoleniu.
Polską podstawówkę w Sibicy
otwarto 16 listopada 1873 roku z potrzeby serca. Był to budynek parterowy z jedną dużą klasą i mieszkaniem
dla kierownika. Wraz z wybuchem II
wojny światowej placówkę zamknęły władze niemieckie, otwarto ją
ponownie w 1948. W latach późniejszych dobudowano nową klasę, szatnie, gabinet nauczycielski i
sekretariat. W 1983 szkołę znów zamknięto (zgodnie z uchwałą władz
szkolnych o zamykaniu szkół małoklasowych) i dopiero w 1991 stała
się znów samodzielną placówką, a
12 lat później placówkę złączono administracyjnie z czeskocieszyńską
polską podstawówką i przeprowadzono ją do budynku przedszkola
przy ul. Polnej. Stary budynek zagospodarowało MK PZKO.
Z kolei historia sibickiego przed-

• Tytułowy Król Bul doczekał się w

końcu rozwiązania swojego bolącego
problemu, a młodzi aktorzy… gorących
braw. Fot. SZYMON BRANDYS
szkola liczy 100 lat. To najstarsza
taka placówka na terenie Czeskiego Cieszyna. W 1919 roku Anna Janotówna założyła w Sibicy polską
ochronkę i została jej pierwszą kierowniczką. Obecnie przedszkole
działa w jednym budynku razem ze
szkołą.

Tęczowe przedszkolaki otwierały
całą imprezę, przedstawiając się w
formie okolicznościowej piosenki.
„Tu wesoło się bawimy, nic a nic się
nie nudzimy” – śpiewały dzieci, a
atmosferę dobrej zabawy czuło się
przez cały czas. Wyjątkowych wrażeń dostarczył widzom „Król Bul”,

w którym na scenie popis gry aktorskiej dali starsi uczniowie, prezentując muzyczne przedstawienie
o królu, który nie mógł sobie poradzić z bolącym zębem. Młodsi natomiast, wraz z przedszkolakami,
włączyli się w oryginalne układy
choreograﬁczne i śpiewy. Muzykę

do spektaklu skomponował Andrzej Macoszek.
Wielokrotnie w czasie tego piątkowego popołudnia podkreślano
ciągłość pokoleniową i wagę trwania polskości. Oba jubileusze stały
się okazją do wyrażenia wdzięczności obecnym i byłym nauczycielom oraz personelowi szkoły i
przedszkola. – Dzięki nim już tyle
pokoleń dzieci a dziś też te nasze
mają możliwość nauki w języku
ojczystym. Mogą uczyć się historii, kultury, tradycji regionalnej i
przywiązania do tego skrawka ziemi, na którym stawiają pierwsze
kroki swojej edukacji – podkreślała
kierowniczka przedszkola Jadwiga
Fajkus.
– Jan Paweł II powiedział, że
troska o dziecko jest jedynym i
najsłuszniejszym sprawdzianem,
w którym można ocenić stosunek
człowieka do człowieka. Dlatego
wielkie ukłony dla waszej pracy,
drodzy nauczyciele – dziękowała burmistrz Czeskiego Cieszyna,
Gabriela Hřebačkowa. W jej ślady,
składając kwiaty i upominki, poszli
inni goście m.in. wicehetman woj.
morawsko-śląskiego Stanisław Folwarczny i prezes Macierzy Szkolnej
w RC – Tadeusz Smugała.
Imprezę zakończyła zabawa dla
dzieci z animatorką.


Trzeba jeszcze
Gloria Artis dla pani Haliny
duuużo pieniędzy
Dokończenie ze str. 1
nioskował, żeby zamiast 200
tys. koron przyznać PZKO-wcom 500 tys. Z wyjątkiem dwu osób
poparł go cały samorząd. – Tu nie
chodzi o zastrzyk na jednorazową
imprezę. To zastrzyk inwestycyjny,
który, biorąc pod uwagę ogrom tego
przedsięwzięcia, będzie procentować. Poza tym przekształcenie okolicy Głuchówki, gdzie stoi również
Dom PZKO, należy do strategicznych celów gminy na najbliższy
okres – podkreśla wójt i dodaje, że
wniosek PZKO-wców był bardzo dobrze opracowany, a to, co robi i jak
robi obecny zarząd koła, zasługuje
na głęboki ukłon.
Lucyna Škňouřil zaznacza jednak, że wbrew mylnym informa-

W

cjom, które pojawiły się na ten
temat, środki, które MK PZKO
otrzyma z Senatu i gminy, nie są
objęte matchingiem. – Matching
zakłada potrojenie przez sponsora
wszystkich wpłat, które dokonują osoby prywatne lub prywatni
sponsorzy na konto zbiórki publicznej. Natomiast środki pochodzące z instytucji państwowych lub
samorządowych wpływają na inny
rachunek – tłumaczy. Dlatego też,
aby zebrać potrzebne na zwieńczenie drugiego etapu remontu Domu
PZKO miliony, bystrzyccy działacze nadal zdani są na szczodrość
darczyńców. – Przed nami jeszcze
długa droga. Prosimy o pomoc i
wsparcie. Liczy się każda korona –
apeluje prezeska.
(sch)

1 887 500
koron brakuje bystrzyckim PZKO-owcom, żeby móc sfinansować drugi etap
remontu swojej siedziby. Wczoraj rano stan konta zbiórki publicznej prowadzonego w banku Fio pod nr. 2801566521/2010 wynosił 221 500 koron, co po
potrojeniu tej sumy przez sponsora da na końcu roku 664 500 koron. W ramach
zbiórki publicznej pieniądze można wpłacać trzema sposobami – na rachunek
bankowy, anonimowo do skarbonki oraz za pośrednictwem listy datków.

• Halina Paseková przyznała, że gra w Teatrze Cieszyńskim od 1961 roku i chciałaby zostać jak najdłużej. Życzymy
jej tego z całego serca. Fot. KARIN DZIADEK/„Zwrot”

M

iła uroczystość poprzedzała
sobotnią (27 kwietnia) premierę Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.
Dyrektor TC Petr Kracik wręczył
aktorce Halinie Pasekovej nadany
jej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

– Powiedzieć o Halinie Pasekovej,
że jest niezwykle zasłużona, to nic
nie powiedzieć. Od zawsze jest w naszym teatrze – stwierdził zapowiadający premierę kierownik artystyczny
Sceny Polskiej, Bogdan Kokotek. Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
nadawany jest osobom szczególnie
wyróżniającym się w dziedzinie
twórczości artystycznej, działalno-

ści kulturalnej lub ochronie kultury
i dziedzictwa narodowego.
Laureatka przyznała, że gra w
Teatrze Cieszyńskim od 1961 roku
i chciałaby zostać jak najdłużej.
Tym razem usiadła na widowni,
zaciekawiona, jaka będzie premiera „Tanga” Sławomira Mrożka. W
poprzedniej realizacji w 1991 roku
grała Eleonorę.
„Zwrot”

E KO N O M I A
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Zwycięski kolor

J

olanta Kantor z Bystrzycy jest z wykształcenia farmaceutką. Po 20 latach
spędzonych w aptece postanowiła jednak porzucić leki na rzecz kosmetyków. I nie
żałuje. Stworzona przez nią marka Colorwin
znana jest już kobietom w całych Czechach i
na Słowacji. Teraz zaś zamierza wkroczyć na
polski rynek.
Firma Jolanty Kantor ma siedzibę w Bystrzycy i istnieje od 2015 roku. – Założyłam
ją, bo potrzebowałam życiowej zmiany. A zajęłam się preparatami do retuszu siwych włosów, bo widziałam lukę w tym dziale, kiedy
sama szukałam takich preparatów na rynku
dla własnego użytku – żartuje bizneswoman.
Pani Jolanta natknęła się na odpowiedni
produkt – specjalny spray do maskowania
siwizny, aż w USA. – Był skuteczny i bardzo
mi się podobał, ale miał jeden mankament.
Zawierał ciekły silikon, więc podczas jego
stosowania nie można było używać farby
do włosów. Pomyślałam jednak, że wymyślę
nowy preparat bez ciekłego silikonu, żeby w
trakcie jego używania można było farbować
włosy – wspomina.
Droga od pomysłu do jego ﬁnalizacji okazała się jednak wyjątkowo długa. Upłynęły
bowiem trzy lata, zanim udało się sporządzić
odpowiednią recepturę i znaleźć zakład, który wyprodukuje specyﬁk. Moja rozmówczyni
zastanawiała się także nad nazwą nowego
kosmetyku. – Nie jest bowiem prostą sprawą
wymyśleć nazwę, którą można zarejestrować
i używać w całej Europie. Nam się udało. „Colorwin” oznacza, że kolor zwycięża, a siwizna
przegrywa. Tę ideę promujemy – tłumaczy,
dodając, że gdy skład kosmetyku był gotowy,
stwierdziła, iż jest tak unikatowy, że warto
go chronić. – Zaczęłam więc zabiegać o zarejestrowanie tzw. wzoru użytkowego. Był to
żmudny proces, ale warto było, ponieważ teraz nikt nie może składu sprayu skopiować.
Niestety wszystko zajęło tyle czasu, że na
rynku pojawiła się konkurencja – przyznje.
Wprawdzie w Republice Czeskiej nie ma

spółki podobnej do bystrzyckiej
ﬁrmy, jednak na co dzień musi ona
konkurować z dwoma światowymi
gigantami kosmetycznymi. Międzynarodowe koncerny dysponują zaś niemal nieograniczonymi
funduszami na reklamę i promocję. Produkty pani Jolanty bronią się jednak jakością. – Sposób
działania głowic moich sprayów
to unikatowe rozwiązanie. Dzięki
niemu głowica w odróżnieniu od
zwykłych dezodorantów wytwarza mgiełkę w bardzo wąskim paśmie. A zawór jest tak zrobiony, by
sprayu można było używać, trzymając go w każdej możliwej pozycji. Zanim uporaliśmy się z tymi
technicznymi
mankamentami,
musieliśmy przeprowadzić dziesiątki prób. Głowice albo się lepiły,
albo pryskały za szeroko, albo krople były zbyt duże i na włosy traﬁało za dużo farby. Generalnie nie
była to łatwa sprawa, w końcu jednak opracowaliśmy odpowiednią technologię, która
sprawia, że rozprysk naszego sprayu jest taki,
jak chcieliśmy – stwierdza.
Pierwsze spraye Colorwin pojawiły się na
rynku w 2017 r. Na początku kosmetyki były
sprzedawane w dobrych salonach fryzjerskich. W następnej kolejności pojawiły się w
niezależnych drogeriach. Dziś można je kupić m.in. w drogerii Skowron w Czeskim Cieszynie albo drogerii Kantor w Jabłonkowie.
Kolejnym krokiem było pojawienie się marki
Colorwin w czeskiej sieci drogerii Rossmann.
– Udało nam się również wejść do słowackich
101 Drogerii, natomiast teraz pracujemy nad
tym, by wkroczyć także na polski rynek – dodaje pani Jolanta.
Obecnie Colorwin ma ofercie spraye w
czterech kolorach (w przygotowaniu są także
następne), ponadto proponuje cztery korektory do retuszów w kształcie szminek. By-

• Jolanta Kantor prezentuje kosmetyki
maki Colorwin. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

strzycka ﬁrma stworzyła również szampon
redukujący siwiznę dla panów. – Zawiera
on ekstrakt z orzecha włoskiego, ponieważ
chcemy, by w naszych kosmetykach znajdowało się jak najmniej chemii, która w dłuższej perspektywie mocno szkodzi włosom.
W efekcie skład naszych kosmetyków jest
prosty, ale skuteczny i bardzo fajny. Cały
czas pracujemy też nad nowymi produktami,
więc wkrótce zamierzamy zaproponować panom kolejny szampon. Tym razem przeciw
wypadaniu włosów – mówi Jolanta Kantor.
Bystrzycka bizneswoman przekonuje przy
tym, że korzyści ze stosowania kosmetyków
Colorwin są różnorakie, o czym przekonywała już wielokrotnie podczas osobistych prezentacji. – Nie byłoby dla mnie żadnym problemem zorganizowanie pokazu preparatów
Colorwin w którymś z miejscowych kół PZKO
czy klubie kobiet – stwierdza rozmówczyni.
(wik)

Kwes onariusz firmowy
Rok założenia: 2015
Branża: kosmetyczna
Liczba pracowników: 2
Kontakt:
info@colorwin.cz
Tel. 603 939 367
www.colorwin.cz

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar

Ż

ywność bio (ekologiczna, organiczna) ma w Republice Czeskiej sporo zwolenników. Konsumenci sięgają po nią coraz częściej.
W ciągu roku wydają na przeróżne artykuły z certyﬁkatem bio ponad 3,4 mld koron. To jednak wciąż
zaledwie 1,17 proc. rynku żywności.
Bio artykuły najczęściej kupujemy
w supermarketach i hipermarketach, coraz więcej klientów mają
jednak także sklepy ze zdrową żywnością i e-shopy oferujące produkty
bio. Dużą popularnością cieszą się
bio przetwory, a także owoce, warzywa i produkty mleczne. W ubiegłym roku w naszym kraju prowadziło działalność gospodarczą ok.
700 producentów bio żywności. W
roku poprzednim powstało 110 nowych podmiotów gospodarczych,
w tym samym czasie jednak 41 producentów zakończyło działalność.
Czescy producenci bio żywności
eksportują swoje wyroby głównie
do krajów Unii Europejskiej. Wartość takiego eksportu to ok. 2 mld
koron rocznie. Najwięcej bio żywności kupują od nas Niemcy.
Bio żywność wybierają m.in. ludzie, którzy starają się nie niszczyć

Bio produkty coraz bardziej popularne
środowiska naturalnego, a zarazem chcą wspierać lokalnych producentów. Amatorzy bio żywności
wierzą, że odżywiając się ekologicznymi produktami zapewnią
sobie zdrowe i długie życie. Kwitują z zadowoleniem, że w uprawach
ekologicznych
niedopuszczalne
są na przykład pestycydy i nawozy sztuczne. Często odstrasza ich
jednak cena. Produkty ekologiczne
wytwarzane są u nas na stosunkowo niewielką skalę, wymagają
jednak zatrudnienia większej liczby pracowników, aniżeli w zmechanizowanych gospodarstwach
przemysłowych. Choćby dlatego,
że ekologiczne uprawy roślin zarastają szybko chwastami i muszą
być pielone ręcznie niemal codziennie.
Czy aby jednak naprawdę
wszystko, co nosi nazwę bio, przynosi nam same korzyści? Nie ulega
wątpliwości, że bio żywność ma
więcej zalet, aniżeli wad. Jeżeli
wybieramy produkty od naszych,
najlepiej lokalnych dostawców,
faktycznie chronimy środowisko
– odpada chociażby transport żywności z drugiego końca Europy czy

świata. Nie zawsze jednak bio produkt musi pochodzić z upraw ekologicznych. Oszustwa zdarzają się
wszędzie. Kilka lat temu we Włoszech wybuchł skandal, który dowiódł ponad wszelką wątpliwość,
jak dochodowym interesem może
być podrabianie zdrowej żywności. Otóż okazało się, że kilka lat
znajdowały się w obiegu produkty
z podrobionymi certyﬁkatami potwierdzającymi ich rzekomo ekologiczne pochodzenie. Na handlu
fałszywie oznaczonym mlekiem,
soją, owocami i produktami zbożowymi włoska maﬁa zarobiła ok.
220 mln euro.
Osoby preferujące zdrową, ekologiczną żywność faktycznie mogą
być zdrowsze od statystycznych
obywateli. Także dlatego, że na
bieżąco interesują się kwestiami
związanymi z żywnością i racjonalnymi sposobami odżywiania, a
co za tym idzie – lepiej potraﬁą dobierać wartościowe artykuły. Menu
klientów eko sklepów jest bardziej
urozmaicone, amatorów bio żywności raczej nie spotkamy na stoiskach oferujących szybkie dania.
Interesują się też jakością i pocho-

dzeniem produktów spożywczych,
studiują etykietki, szukają najnowszych informacji. Wypatrując
jednak na półkach sklepowych
produktów z bio etykietką, warto
wziąć pod uwagę oczywisty fakt,
że wszystkie uprawy, obojętne czy
będą wspomagane chemią czy nie,
dojrzewają w określonym środowisku. Na przykład w mocno zanieczyszczonym regionie morawsko-śląskim. Pyły i inne szkodliwe
substancje zawarte w powietrzu
nie ominą przecież naszych grządek ani wybiegu dla kur. Nawóz
azotowy stosowany przez sąsiadów
przeniknie też prawdopodobnie do
naszych eko marchewek i jabłoni.

Żadna uprawa nie będzie więc u
nas stuprocentowo ekologiczna.
Jak stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, 51 proc.
badanych przez nich gleb zawierało pięć i więcej pestycydów, 36
proc. – co najmniej trzy substancje
w koncentracji przekraczającej dozwolone limity. Każdy rolnik, który
chce zająć się u nas eko uprawami,
powinien zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Ponadto musi liczyć się z co najmniej
trzyletnim okresem przejściowym
– bez nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
Dopiero potem może ubiegać się o
certyﬁkat BIO.


Przykłady cen ekologicznych artykułów spożywczych
Kilogram ryżu to wydatek od 64 do 130 koron (w zależności od rodzaju). Za
kilogram mąki pszennej zapłacimy ok. 20 koron. Kilogram płatków owsianych
kosztuje ok. 60 koron, pół litra dobrej oliwy – 180 koron, oleju słonecznikowego
– 50 koron. Za litr mleka zapłacimy 35 koron. Pół kilograma soczewicy kosztuje
ok. 55 koron, 6 kostek rosołu wołowego – ok. 40 koron, pół kilo makaronu – od
25 do 60 koron. Litr soku z jabłek to wydatek ponad 40 koron. Sok pomarańczowy jest droższy o ok. 25 koron. Za 330 ml soku z aronii zapłacimy ok. 70
koron.
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S P ORT
Banik w finale
Piłkarze ręczni Banika Karwina
świętują awans do finału ekstraligi. Podopieczni trenera Marka
Michaliski w trzech półfinałowych meczach pokonali Duklę
Praga. „Kropkę nad i” karwiniacy
postawili w niedzielne przedpołudnie.
Wynik 30:27 świadczy o bardzo wyrównanym meczu. I tak
rzeczywiście było – skomentował spotkanie szkoleniowiec
karwińskiego zespołu, Marek
Michalisko. Dopiero trzeci pojedynek półfinałowej serii pomiędzy Karwiną a Duklą Praga
trzymał w napięciu do ostatnich
sekund. Dukla zagrała va banque,
nastawiając się na totalny szczypiorniak. Gospodarze próbowali
wszystkiego – zmienili nawet
w drugiej połowie golkipera
(Marjanovica zastąpił Mokroš),
wystawili do gry kontuzjowanego
Brůnę, an dotum na szczelną
defensywę Dukli znalazł jednak
dopiero nowy nabytek karwińskiego klubu, ukraiński zawodnik
Roman Čosik. Jego dwa trafienia
w końcówce meczu przesądziły
sprawę.
W finale Banik zmierzy się zgodnie z oczekiwaniami z Pilznem.
– Runda o złoto startuje za dwa
tygodnie, a więc mam nadzieję,
że do tego czasu zdążymy zregenerować siły i wylizać się z kontuzji. Dotyczy to przede wszystkim Michala Brůny – zaznaczył
Michalisko.
(jb)

3. PÓŁFINAŁ EKSTRALIGI

KARWINA –
DUKLA 30:27

Do przerwy: 15:12. Karwina:
Marjanović, Mokroš – Monczka
9/4, Chudoba 4, Jan Užek 3,
Nantl 1, Zbránek 4, Nedoma
2, Čosik 5, Jiří Užek 1, Piątek,
Plaček, Růža, Noworyta, Mucha,
Brůna 1.

ARON CHMIELEWSKI:
Wszystko ułożyło się pięknie
W sezonie 2010/2011 hokeiści Trzyńca sięgnęli po pierwszy złoty medal ekstraligi,
pokonując w finale Witkowice. Piękne chwile ze starej Werk Areny powróciły w nowej
wersji i w nowym przybytku Stalowników. Jedną z gwiazd zwycięskiego finału z Libercem
był polski napastnik Aron Chmielewski.
Janusz Bi mar
6. FINAŁ EKSTRALIGI

TRZYNIEC –

Warto żyć dla takich pięknych
chwil. Gratulacje. Powiedz,
zdążyłeś już uwierzyć, że jesteś
mistrzem ekstraligi z Trzyńcem?

LIBEREC 4:2

Tercje: 1:1, 1:1, 2:0. Bramki i asysty: 13. P. Vrána (Roth, Werek), 31.
Cienciala (Hrňa), 57. Roth (Mar n
Růžička, P. Vrána), 59. Werek (M.
Doudera, Galviņš) – 11. Derner (L.
Hudáček), 32. Redenbach (Lakatoš,
Kolmann). Stan serii: 4:2.
Trzyniec: Hrubec – Roth, Gernát, D.
Musil, Galviņš, M. Doudera, Husák
– Mar n Růžička, P. Vrána, Werek –
Hrňa, Marcinko, Dravecký – Svačina,
Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M.
Kovařčík, Chmielewski – Cienciala.

– Wciąż nie mogę do końca uwierzyć, że udało nam się zdobyć mistrzowski tytuł. Faworytem tej serii
był Liberec, który zwyciężył w fazie
zasadniczej. Pokazaliśmy jednak,
że mamy wielkie serce i jesteśmy
jedną drużyną, a nie zespołem
zmanierowanych gwiazd. Wreszcie
się udało i jestem szczęśliwy. Nie
udało się z Litwinowem, w zeszłym
roku przegraliśmy w ﬁnale z Kometą Brno. Mówi się do trzech razy
sztuka i faktycznie, coś w tym jest.

Pokonaliście Liberec 4:2, a całą
serię też identycznym wynikiem.
Co było kluczem do decydującego
zwycięstwa?
– Trenerzy apelowali do nas, żeby
nie popełniać głupich błędów. Nie
dać się zwariować i konsekwentnie
grać swoje. Nastawienie było takie,
żeby często dochodzić do sytuacji
podbramkowych, zasłaniać widok
bramkarzowi. W prosty, ale skuteczny sposób pokonywać strefę
środkową bez niepotrzebnych
strat krążka.

Nie obyło się jednak bez błędów.
Miałem wrażenie, że rozpoczęliście mecz bardzo nerwowo…
– Stawka tego spotkania była
ogromna. To może nie wyglądało
zbyt efektownie, ale liczy się efektywność. Zdobyliśmy cztery bram-

było w 2011 roku po zwycięstwie
nad Witkowicami. Teraz te piękne, nowe chwile mogę przeżyć na
własnej skórze. Podobnie zresztą
czuje się chyba Petr Vrána, który
we wspomnianym ﬁnale stał po
stronie Witkowic. Długo czekał na
złoto z ekstraligi, ale cierpliwość i
mury przebija. Wszystko ułożyło
się pięknie.

• Aron Chmielewski z żoną Pauliną i córką Noemi. I oczywiście ze złotym
pucharem! Fot. PETR RUBAL
ki, a Liberec dwie. Nikt nie chciał
popełnić błędu, a wiadomo, jak
się zbytnio chce, to jest odwrotnie.
Na całe szczęście w kluczowych
momentach zachowaliśmy zimną
krew.

Pięć lat czekałeś w barwach
Trzyńca na upragnione złoto. Nie
tylko zresztą ty jeden, bo było was
wielu…
– Tak. „Polda” (Jiří Polanský –
przyp. JB) opowiadał nam, jak

Twoja żona kibicowała na stadionie w zaawansowanej ciąży.
Czy tak właśnie wygląda prawdziwa miłość do hokeja?
– Żona czuła się dobrze. Chciała
kibicować wspólnie z córeczką Noemi na miejscu, nie miałem oczywiście nic przeciwko temu. Zaraz w
poniedziałek jedziemy do szpitala i
będziemy mieli chłopaka na świecie. To mogę już zdradzić.


Weekendowy serwis piłkarski: W Fortuna Lidze
FORTUNA LIGA

KARWINA – LIBEREC 2:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 36. Guba, 56. Budínský – 11. Sýkora. Karwina: Berkovec – Čolić
(82. Moravec), Krivák, Rundić, Záhumenský
– Budínský, Smrž – Ba Loua (87. Bukata), Lingr, Guba (70. Faško) – Wágner.
Trzecia wygrana z rzędu umocniła piłkarzy
Karwiny w przekonaniu, że cuda zdarzają się
nie tylko w bajkach. W ostatnim meczu rundy zasadniczej podopieczni Františka Straki
chcieli powiększyć przewagę nad ostatnią w
tabeli Duklą Praga i ta sztuka udała im się w
pięknym stylu. Obie bramki karwiniacy zdobyli po udanych akcjach. Widać, że Straka zdążył
już dobrze poukładać zespół nie tylko mentalnie, ale też taktycznie. – Pokazaliśmy malkontentom, że wygrana ze Spartą nie była dziełem
przypadku. Zdobyliśmy dziewięciopunktową
przewagę nad Duklą, ale to nie koniec naszej

walki o uratowanie skóry. Z tym zespołem możemy jednak wiele zdziałać – stwierdził Straka.
W streﬁe barażowej karwiniacy w najbliższy
weekend zmierzą się na wyjeździe z Opawą.

JABLONEC – OSTRAWA 4:0
Do przerwy: 2:0. Bramki: 16. Považanec, 36.,
63. i 90. Doležal. Ostrawa: Laštůvka – Pazdera, Procházka, Stronati, Granečný – Jirásek,
Jánoš (76. Meszaninow), Hrubý (42. O. Šašinka), Holzer – Diop, Kuzmanović (81. Bolf).
Z piątego miejsca rozpoczną walkę w mistrzowskiej grupie Fortuna Ligi piłkarze Banika. Zadecydował o tym ostatni mecz fazy
zasadniczej, w którym podopieczni Bohumila Páníka przegrali z kretesem na boisku
Jablonca. – Czuliśmy w nogach trudy pucharowej batalii z Bohemians. Gospodarze
zagrali żwawiej i to przesądziło sprawę – ocenił wysoką porażkę bramkarz Banika, Jan
Laštůvka. Pierwszy mecz drugiej fazy sezonu

rozpocznie Banik nie byle gdzie, bo na murawie Sparty Praga.

Lokaty: 1. Cz. Budziejowice 59, 2. Jihlawa
50, 3. Hradec Kr. 43,... 10. Trzyniec 27 pkt.

FNL

DYWIZJA

TRZYNIEC – HRADEC KR. 2:2

DZIEĆMOROWICE –

Do przerwy: 1:1. Bramki: 10. Dedič, 72. Arroyo – 25. Štípek, 63. Martinec. Trzyniec: Adamuška – Ilko, Šuľa, Bedecs, Kušnír – Omasta,
Vaněk, Weber, Buchvaldek (65. Arroyo) –
Schwendt (46. Janošík), Dedič (87. Demjan).
– Zremisowaliśmy z faworytem rozgrywek.
To chyba dobra reklama naszej gry – powiedział zadowolony Tomasz Jakus, nowy szkoleniowiec trzynieckiego klubu. Jakus, który
przejął schedę po odwołanym Jiřim Nečku, nastawił zespół na walkę. Gospodarze zastosowali
ostry pressing, który zaskoczył faworyta. – Podążamy w dobrym kierunku. Krok za krokiem,
konsekwentnie robimy swoje.

HERZMANICE 3:3
Do przerwy: 1:2. Bramki: 14. Tomáš, 53. Řapek, 64. Mičola – 15. i 22. Opata, 55. Václavík.
CZK: 73. Mičola. Dziećmorowice: J. Stach
– Uher, Škuta, K. Skoupý, Frébort – Egri
(61. Nitka), Mičola, Puchel, M. Macko – Řapek (53. R. Macko), Tomáš.
Bez stopera Hrtánka gospodarze popełniali
błędy, a te ostrawianie skrzętnie wykorzystali.
Niechlubnym bohaterem meczu został Mičola, który w 64. minucie nie utrzymał nerwów
na wodzy i zrewanżował się za faul w stylu
judoki. – Po czerwonej kartce, którą otrzymał
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Stalownicy mistrzami ekstraligi

• Jiří Polanský z córkami Claudią i Julią.

• Złoty śnieg w Werk Arenie. Bezcenne

• Dla Mar na Adamskiego (z lewej) i
Jiřego Polanskiego to drugi złoty medal w barwach Trzyńca.

• Trener Václav Varad’a sprawdził się w
roli sztangisty Zdjęcia: PETR KOTALA

koniec fazy zasadniczej
Mičola, nasza gra runęła niczym domek z kart – przyznał trener Dziećmorowic, Josef Jadrný.

HRANICE –
BOGUMIN 4:2
Do przerwy: 1:0. Bramki: 32. i
81. Marek, 74. Kuchař, 85. Heřmánek – 50. Latocha, 55. Padých.
Bogumin: Moláček – Sittek, L.
Poštulka (86. Moskál), Košťál, Ferenc – F. Hanus, Leibl, Balej, Latocha (72. Halaška) – M. Hanus
(67. Lišaník), Padých.
Atletyczny futbol nie pasował
boguminiakom, którzy wprawdzie
prowadzili w meczu 2:1 po strzale
Padýcha, ale końcówkę wyreżyserowali gospodarze. Wyrównał
uderzeniem z granicy pola karne-

go Kuchař, na 3:2 traﬁł po błędzie
Moláčka trochę szczęśliwie i od
niechcenia Marek, a dobił piłkarzy
Bosporu z kontry Heřmánek.

FRYDLANT –
HAWIERZÓW 2:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 38. Velička, 76. Kučera. Hawierzów: Přibyl – Klejnot, Bajzath (75. Zbavitel),
Matušovič (80. Velčovský), Skoupý
– Dawid, Zupko – Chlopek, Malchárek, Förster (85. Vrubel).
Frydlant wywiązał się z roli faworyta bez większych problemów.
Martin Šrámek, były piłkarz Bogumina, a obecnie trener Frydlantu,
skomplementował cały zespół. –
Zagraliśmy prawie bezbłędnie w defensywie. W ataku też zrealizowali-

śmy misję bez usterek – stwierdził.
Lokaty: 1. Slavičín 46, 2. Opawa
45, 3. Frydlant 42,… 7. Bogumin 34,
10. Dziećmorowice 31, 11. Hawierzów 31 pkt.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

L. Piotrowice – Haj 2:4 (Hoﬀmann,
Ostáš – Janíček 2, Dao 2), Bilowec
– Datynie Dolne 5:0, Pusta Polom
– Czeski Cieszyn 2:3 (Mrázek 2 –
Folwarczny 2, Vlachovič), St. Biela
– Oldrzyszow 3:5, Czeladna – Karniów 1:2, Szonów – Frensztat 3:4,
Hlubina – Břídličná 0:2, Polanka –
Bruszperk 8:2. Lokaty: 1. Frensztat
55, 2. Polanka 50, 3. Břídličná 42,…
5. Cz. Cieszyn 38, 6. Piotrowice 37,
14. Datynie Dolne 19 pkt.

IA KLASA – gr. B

Slavia Orłowa – Luczina 2:0
(Hruška, T. Věčorek), Jabłonków
– Stonawa 1:1 (Hupka – Zoller),
Jistebnik – Olbrachcice 0:3 (Chumchal 2, Svirač), Śmiłowice – Hrabowa 1:2 (Przyczko – Nováček,
Forman), Bystrzyca – Dobra 2:1
(Krężelok, Noga – Kisza), Dobratice – Libhošť 4:0, Wracimów – St.
Miasto 2:2. Lokaty: 1. Bystrzyca 43,
2. Stonawa 40, 3. Wracimów 34, 4.
Orłowa 32, 5. Jabłonków 29, 7. Olbrachcice 25, 14. Śmiłowice 13 pkt.

Zabłocie 3:6, Nydek – Sedliszcze 2:2,
Inter Piotrowice – Wacławowice 6:2.
Lokaty: 1. Wierzniowice 40, 2. Zabłocie 38, 3. Lutynia Dolna 36 pkt.

MP KARWIŃSKIEGO

F. Orłowa – Cierlicko 1:1, Łąki – G.
Błędowice 2:2, V. Bogumin – Sj Pietwałd 1:4, B. Rychwałd – G. Hawierzów 3:1, Żuków G. – Sn Hawierzów
6:0, B. Dąbrowa – TJ Pietwałd 1:4.
Lokaty: 1. TJ Pietwałd 41, 2. Żuków
Górny 33, 3. F. Orłowa 31 pkt.

IB KLASA – gr. C

MP FRYDEK-MISTEK

Gnojnik – Wierzniowice 3:1, Toszonowice – Mosty k. J. 6:2, Oldrzychowice – Lutynia Dolna 2:2, Wędrynia
– Sucha Górna 2:1, L. Piotrowice B –

Piosek – Noszowice 2:2, Bukowiec
– Niebory 4:4, Baszka – Gródek 1:0.
Lokaty: 1. Kozlowice 37, 2. Liskowiec 34, 3. Starzicz 31 pkt.
(jb)
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I N F O R M AT O R
WALUTY
Kursy walut w kantorach
z dnia 29. 4. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
kupno sprzedaż
CZK
0,163
0,169
EUR
4,260
4,320
USD
3,800
3,700
Bielsko-Biała, CH Auchan
kupno sprzedaż
CZK
0,164
0,170
EUR
4,240
4,340
USD
3,800
3,900
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno sprzedaż
PLN
5,950
6,100
EUR
25,400
26,100
USD
22,800
23,500

BENZYNA
Ceny paliw na stacjach
z dnia 29. 4. 2019

Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
5,08 zł
ON
5,10 zł
Cieszyn, Circle K
E95
5,19 zł
ON
5,19 zł
LPG
2,25 zł

CO W TERENIE

SCENA POLSKA – ORŁOWA: Tango (30, godz. 19.00);
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW:
Deník ničemy (30, godz. 19.00);
 CZ. CIESZYN: Deník ničemy (2,
godz. 10.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN:
Łabędzie z krainy Erin (30, godz.
10.00);
 MOSTY k. JABŁONKOWA:
Łabędzie z krainy Erin (2, godz.
10.00).

CZ. CIESZYN – Majowy wykład
MUR-u odbędzie się w czwartek 9. 5.
o godz. 17.00 w auli Polskiego Gimnazjum im .J. Słowackiego. Dr Katarzyna Szkaradnik przedstawi postać
biblioﬁla Jana Wantuły z Gojów i
jego korespondencję ze znanymi Polakami, którą opracowała i wydała w
publikacji „Zmieszany zapach książek i jabłek”.
DĄBROWA – Zarząd MK PZKO zaprasza na świetlicę z okazji Dnia
Matki w sobotę 4. 5. o godz. 15.00 do
Domu Narodowego. W programie
wystąpi Duo Vrámoll ze spektaklem
„Historia muzyki w pigułce”. Po programie wspólna herbata.
KARWINA – Biblioteka Regionalna
Karwina, Oddział Literatury Polskiej
zaprasza na wieczór muzyczny „Jan
Szymik i Hardy Marzuki o teatrze
i The Beatles” w piątek 3. 5. o godz.
18.00 do Kawiarni Literackiej Biblioteki Regionalnej Karwina, Centrum
2299/16 Karwina-Mizerów. Bilety
wstępu 100 kc do nabycia w Oddziale
Literatury Polskiej, Rynek Masaryka 9/7, Karwina-Frysztat. Kontakt:
e-mail: polske@rkka.cz, telefon: 596
312 477.
LESZNA DOLNA – MK PZKO zaprasza chętnych do wzięcia udziału w
uroczystym złożeniu kwiatów przy
pomniku oﬁar faszyzmu w Lesznej
Dolnej i oddania hołdu poległym w
czasie II wojny światowej. Zbiórka w
piątek 3. 5. obok Domu PZKO o godz.
17.00. Następnie zapraszamy na spotkanie klubowe przy kawie.
ŁĄKI – Zarząd MK PZKO zaprasza na
Powitanie Wiosny i palenie czarownic w niedzielę 5 . 5. o godz. 15.30 na
gminnym boisku sportowym. Wstęp
30 kc oraz parówka wg własnego wyboru. W programie palenie czarownic, oryginalny kostium tematyczny
mile widziany.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO zaprasza wszystkich chętnych i sympatyków na Dzień Gospodarza w środę

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Mia
(30, godz. 16.00); Obrazy bez autora (30, godz. 17.30); Avengers (30,
2, godz. 19.00); Shazam! (2, godz.
17.30); Paskudy (2, godz. 16.00); The
Beach Bum (2, godz. 20.00); KARWINA – Centrum: Avengers (30,
godz. 16.30; 1, godz. 19.00); Topielisko. Klątwa La Llorony (30, godz.
20.00); Jak wytresować smoka 3 (1,
godz. 15.00); Teroristka (2, godz.
17.45); Hellboy (2, godz. 20.00);
TRZYNIEC – Kosmos: Shazam!
(30, godz. 17.30); Avengers (30,
godz. 20.00; 1, godz. 16.30); Jak wytresować smoka 3 (1, godz. 10.00);
Mon inconnue (1, godz. 20.00);
Ženy v běhu (2, godz. 17.30); Bohemian Rhapsody (2, godz. 20.00).

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.
RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

Cieszyn, Shell
E95
5,17 zł
ON
5,17 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
5,19 zł
ON
5,16 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
31,90 kc
ON
32,90 kc

CO W TEATRZE

(wik)

Firma Moje čočky s.r.o.
zatrudni w zakładzie optycznym Moje brýle
Aleje Komeńskiego 605/1, Czeski Cieszyn,
budynek Polikliniki 1. piętro

OPTYKA

OFERTY

Wymagania:
 wykształcenie średnie lub wyższe, kierunek OPTYK
 odpowiedzialność
 samodzielność
 otwartość i przyjazny sposób bycia
 znajomość języka polskiego mile widziana
Oferujemy:
 pełny etat
 stałą pensję
 benefity pozapłacowe

Chętni są proszeni o przesłanie CV na e-mail: info@mojebryle.cz

CZYSZCZENIE I MALOWANIE
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-strech.cz. Tel. 776 051 335. GŁ-200

GŁ-232

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.3015.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service,
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00,
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.0012.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia
złożenie ogłoszenia można uzgodnić
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

1. 5. od godz. 9.00 do świetlicy Koła.
W programie: rajd rowerowy na hałdę Ema w Ostrawie, turniej tenisa
stołowego od godz. 14.00, konkursy
rodzinne, ognisko, opiekanie parówek, gry i zabawy dla dzieci. Smaczna kuchnia domowa zapewniona.
PTTS „BŚ” – Informuje, iż odjazd
autobusu na wycieczkę Wisła – Kamienny – Brenna jest 1. 5. z Karwiny
o godz. 7.00, z Cz. Cieszyna o godz.
7.20, z Trzyńca (stary dworzec kolejowy) o godz. 7.40. Prosimy nie zapomnieć o dokumentach, złotówkach.
Wpisowe 20 kc. Są wolne miejsca,
informacje www.ptts-beskidslaski.
cz, tel. 776 046 326.
RODZINA KATYŃSKA W RC – Zaprasza swoich członków i sympatyków na spotkanie wspomnieniowe
z okazji 228. rocznicy ogłoszenia
Konstytucji 3 Maja. Uroczystość odbędzie się w piątek 3. 5. o godz. 11.00
przy pomniku oﬁar II wojny światowej w Cz. Cieszynie na Konteszyńcu.
ŚMIŁOWICE – MK PZKO zaprasza
na przedstawinie pt. „A tak se tu
żyjymy 3” w piątek 3. 5. o godz. 17.00
oraz w niedzielę 5. 5. o godz. 16.00 do
sali Urzędu Gminy.
TKK PTTK „ONDRASZEK” – Zaprasza na wycieczkę rowerową „25
Akcja Bily Kamen 2019” w środę 1. 5.
Zbiórka o godz. 6.30 na parkingu
przy Castoramie w Cieszynie-Boguszowicach. Kierunek jazdy Ołomuniec, zjazd kierunek Potsztat, dojazd
do Kozlova, gdzie zostawiamy auta
i wyruszamy na trasę rowerową –
miejsce: poligon wojskowy Libava.
Wpisowe 40 kc. Inf. +48 338 521 186,
www.tkk-ondraszek.pl.
TOWARZYSTWO
ROWEROWE
„OLZA” przy PTTS „Beskid Śląski” – „Tustelatam. A to ci zagadka,
nie lada gratka. Rower swój weź, jeśli dowiedzieć się chcesz, gdzie owo
»tam« kryje się”. Towarzystwo zaprasza na wycieczkę rowerową. „Tustela” będzie przed remizą strażacką w
Alejach Masaryka w Czeskim Cieszynie. Zbiórka 5. 5. o godz. 9.45. Odjazd
punktualnie o godz. 10.00. A „tam”?
Po ok. 20 km niezbyt trudnej jazdy
wszystko stanie się jasne. Zaprasza
Robert Wałaski, tel. 733 535 570.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK
PZKO zaprasza członków na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 7. 5.
o godz. 15.00 w „Czytelni”. W programie projekcja ﬁlmu dokumentalnego
„Polski sport na Zaolziu”.

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852
057. Uszczelniamy wszystkie rodzaje
dachów.

GŁ-036

ZAPISY
ORŁOWA-LUTYNIA – Zapraszamy na zapisy do przedszkola, które
odbędą się 2. 5. Oferujemy przyjazną, domową atmosferę, język angielski na bieżąco, kurs pływania
i jazdy na łyżwach oraz mnóstwo
ciekawych zajęć rozwijających wyobraźnię dziecka.

KONCERTY
KARWINA – MK PZKO w Darkowie
i Karwinie-Frysztacie zapraszają
wszystkich członków i sympatyków na koncert chóru „Stonawa”,
występ dzieci z przedszkola z Karwiny, ZPiT „Suszanie” oraz „Chórku” z Suchej Górnej, który odbędzie
się w środę 1. 5. o godzinie 15.00 w
Domu Polskim PZKO w Karwinie-Frysztacie w ramach XXIV Maja
nad Olzą. Pogoda zapewniona.

PIELGRZYMKI
CZ. CIESZYN – Paraﬁa pw. NSPJ w
dniu 4. 5. zaprasza na pielgrzymkę
do Częstochowy na Zawierzenie
Niepokalanemu Sercu Maryi. Informacje i zgłoszenia: Jadwiga Franek, nr kom.: +420 739 002 715, +48
531 278 846, e-mail: frankowie2@
gmail.com.

WYSTAWY
BIELSKO-BIAŁA, BIBLIOTEKA
OS. ZŁOTE ŁANY, ul. Jutrzenki
20: do 30. 4. wystawa Ewy Ćmok-Matykiewicz pt. „Rysunek i malarstwo”. Czynna w godzinach otwarcia placówki.
KARWINA-FRYSZTAT, ODDZIAŁ
LITERATURY POLSKIEJ BIBLIOTEKI REGIONALNEJ, Rynek Masaryka 9/7: do 29. 4. wystawa pt. „Kwiaty i pejzaże metodą
akwareli i pasteli” słowackiej artystki Márii Nagyovej w godzinach
otwarcia placówki.
MIEJSKI
DOM
KULTURY,
Osvobození 1639/43, Karwina:
do 8. 5. wystawa pt. „212 – 20 lat
grupy twórczej”. Wystawa czynna:
po, śr pt: w godz. 9.00-15.00, wt, czt:
w godz. 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
SALA WYSTAW w Jabłonkowie,
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cieszyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”.
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00;
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-Frysztacie, Rynek Masaryka
10: do 31. 7. wystawa obrazków na
szkle. Czynna: po-pt: w godz. 8.0016.00; nie: w godz. 13.00-17.00.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO:
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„Beskid Śląski” zaprasza na cykl spacerów w miejsca, w które można bez problemu dojechać autobusem lub pociągiem. Będą się odbywać
w środy, pierwszy zaplanowano na 8 maja. Będzie to przechadzka po Cieszynach. Spotykamy się o 10.00 na dworcu kolejowym w Czeskim
Cieszynie. Udamy się do Parku Sikory, kładką przejdziemy na prawy brzeg Olzy i wzdłuż Młynkówki dotrzemy do Cieszyńskiej Wenecji,
gdzie możemy odpocząć w Plackarni u Janka. Długość trasy około 3 km. Na następny spacer zapraszamy 22 maja do Jabłonkowa.

WSPOMNIENIA

PROGRAM TV
WTOREK 30 KWIETNIA

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.
Dnia 29 kwietnia obchodziłaby swoje 85. urodziny nasza Kochana Mamusia

śp. MARIA BRUDNA
z Trzyńca
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą syn i córka z rodzinami.

GŁ-255

Czas szybko mija,
lecz pamięć w naszych sercach pozostaje.
Dnia 1 maja obchodziłby jubileusz 80 lat

śp. inż. PAWEŁ GAJDACZ
O chwilę wspomnień proszą żona i córki z rodzinami.

GŁ-253

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.55 Niezwykłe losy 10.45 O
królewiczu Beczce (bajka) 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko,
co lubię 14.30 Uśmiechy Ilji Prachařa
15.05 Doktor Martin (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (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
pogody, wiadomości, sport 20.00 Zabić Sekala (ﬁlm) 21.55 Columbo (s.)
23.25 Taggart (s.) 0.15 AZ kwiz.

TVC 2

Dnia 1 maja 2019 obchodziłby 70 lat

śp. TADEUSZ OSUCHOWSKI
rodak ze Stonawy
Wspominają żona Marcela, córki Marcela i Barbara,
wnuki Jakub i Michał oraz Jiřík.

RK-060

Lata mijają –wspomnienia pozostają.
W środę, 1 maja 2019, obchodziłaby swoje 90. urodziny
nasza Kochana Mama, Babcia i Prababcia

śp. HILDA PODWIKOWA
z Suchej Średniej
zaś 24 sierpnia minie 17. rocznica Jej śmierci.
Z miłością i szacunkiem wspominają córka i syn z rodzinami.
GŁ-259

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Nasze tradycje
9.25 Cudowna planeta 10.15 Wielkie
wędrówki zwierząt: Słonie 11.05 Królestwo natury 11.35 Z kucharzem dookoła świata 12.25 Tajemnice domu
życia 12.55 Nie poddawaj się 13.50
Wyszywane piękno 14.20 Ramzes II
15.25 Historia Egiptu 16.15 Dzieci Hitlera 17.10 Nurkowanie w jaskiniach
pod Budapesztem 18.00 Zegarmistrzowie 18.45 Wieczorynka 18.55
Przez ucho igielne 19.20 Mowa pieniądza 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Skrzydła wojny
20.50 Piekło pod hiszpańskim niebem 21.45 Stara miłość nie rdzewieje
(ﬁlm) 23.25 Wiktoria (s.) 1.00 Ostatni
czerwony książę.

NOVA

NEKROLOGI
Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

ks. J. Twardowski

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych i znajomych, że dnia 26 kwietnia 2019
zmarła w wieku 90 lat nasza Kochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia, Szwagierka i Ciocia

śp. mgr ALICJA BARTULCOWA
z Orłowej-Lutyni
Pożegnanie Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 3. 5.
2019 o godzinie 15.30 w kościele ewangelickim w Orłowej. Zasmucona rodzina.
RK-062

Wyrazy szczerego współczucia z powodu zgonu

ALICJI BARTULCOWEJ
koleżance Marylce Bartulec i całej rodzinie składają bibliotekarki z Biblioteki Regionalnej Karwina.
RK-061

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że zmarł w wieku 76
lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Wujek
i Szwagier

śp. EVALD PIWKO
zamieszkały w Nieborach nr 203
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 2. 5. 2019 o godz. 15.00 w kościele ewangelickim
w Trzyńcu. Żona Emilie i synowie z rodzinami. GŁ-257

Po trudach życia pełnego znoju,
śnij swój wieczny sen i odpoczywaj w pokoju.
Okryci żałobą zawiadamiamy wszystkich krewnych,
przyjaciół i znajomych, że dnia 28 kwietnia 2019 opuściła nas na zawsze w wieku 93 lat nasza Droga Mama,
Teściowa, Babcia i Ciocia

śp. MARIA HRABIEC
z domu Szelong,
zamieszkała w Czeskim Cieszynie-Stanisłowicach,
K Lomu 80
Ostatnie pożegnanie Zmarłej odbędzie się w niedzielę 5 maja 2019
o godz. 14.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Cierlicku-Kościelcu na
miejscowy cmentarz. W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-260

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.)
12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.)
16.57 Popołudniowe wiadomości
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.40 Weekend 22.35 Agenci
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.20 Bez śladu (s.) 0.20 Mentalista (s.).

PRIMA

6.15 Ninjago (s. anim.) 6.40 My Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.)
9.25 Policja w akcji 10.20 Jak z dalekiej gwiazdy (ﬁlm) 12.15 Południowe
wiadomości 12.30 Policja Hamburg
(s.) 13.25 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krejzów
(s.) 21.35 Wydział zabójstw (s.) 22.55
Top Star magazyn 23.40 Policja w akcji 0.35 Komisarz Rex (s.).

ŚRODA 1 MAJA

TVC 1

6.00 Piękna i bestia (bajka) 7.25 O
wodzie, miłości i szczęściu (bajka)
8.20 Kasia i strachy (bajka) 9.45
Wszystko, co lubię 10.10 Wychowanka kłusownika (ﬁlm) 12.10 Restauracja pod Księciem (bajka) 13.05
Bogacz i biedak (bajka) 14.20 Fany
(ﬁlm) 15.55 O zabłąkanej królewnie
(bajka) 17.30 Niech żyją duchy! (ﬁlm)
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Piekło z królewną (bajka)
21.40 Lato z kowbojem (ﬁlm) 23.10
Wychowanka kłusownika (ﬁlm) 1.05
Rajskie ogrody.

TVC 2

6.00 1944: Nalot na Le Havre 6.50

Pociąg śmierci 7.35 Jak powstają samochody 8.30 Cudowne przedszkole
9.00 Nasze tradycje 9.25 Miłość to
nie ziemniak 10.20 Folklorika 10.45
Ta nasza kapela 11.20 Nasza wieś
11.45 Pierwsze 7325 dni Eliški i Jana
12.45 Magiczne góry 13.05 Historie.
cs 13.45 Nowa Zelandia 14.30 Piekło
pod hiszpańskim niebem 15.25 Telewizyjny klub niesłyszących 15.50
Majowe uśmiechy 16.30 Rodopy
17.00 Batalives 18.15 Granica w sercu
18.45 Wieczorynka 18.55 Babel 19.20
Turcja – brama Orientu 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Kamera w podróży 21.00 Podróż po
Chewsuretii 21.30 Zegarmistrzowie
22.10 Odkryte tajemnice piramidy
Cheopsa 23.05 W imię ojczyzny (s.)
0.00 Sprawa Kettering (s.) 0.55 W potrzasku (s.).

POLECAMY

• Zabić Sekala
Wtorek 30 kwietnia, godz. 20.00,
TVC 1

• Zegarmistrzowie
Wtorek 30 kwietnia, godz. 18.00,
TVC 2

więzieniu 21.25 MasterChef Czechy
22.50 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.)
23.40 Bez śladu (s.) 0.40 Rodzinne
kłopoty oﬁcjela Tříski (ﬁlm).

PRIMA

6.25 Ninjago (s. anim.) 6.55 My Little Pony (s. anim.) 7.20 Bolek i Lolek
wyruszają w świat (s. anim.) 7.55 Jak
wytresować smoka (ﬁlm anim.) 9.55
Wyścig szczurów (ﬁlm) 12.15 Legalna blondynka (ﬁlm) 14.20 Urlop z
Andělem (ﬁlm) 16.10 Dziewczyna na
miotle (ﬁlm) 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star
20.15 Jak się budzi królewny (bajka)
22.15 Show Jana Krausa 23.25 Mroczny Kraj (s.) 0.50 Legalna blondynka
(ﬁlm).

CZWARTEK 2 MAJA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.30
List do ciebie 11.30 AZ kwiz 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Durrellowie (s.) 14.45
13. komnata Ivana Hlasa 15.15 Columbo (s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.00 Życie to bal
(s.) 21.00 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny
22.30 Columbo (s.) 0.05 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Najpiękniejsze kotowate 9.50 Sprawa dla ombudsmanki 10.25 Nurkowanie w jaskiniach
pod Budapesztem 11.15 Kraina wina
11.45 Natura paradoxa 12.25 Dzieci
Hitlera 13.20 Magazyn chrześcijański
13.50 Chcesz je? 13.55 Wyszywane
piękno 14.25 Turcja bramą Orientu
14.45 Magiczne góry 15.05 Historia
Egiptu 15.55 Skrzydła wojny 16.40
Duże maszyny 17.25 Wielkie wędrówki zwierząt 18.15 Podróż po Chewsuretii 18.45 Wieczorynka 18.55 Przygody nauki i techniki 19.25 Wędrówki z
Ladislavem Smoljakiem 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Z kucharzem dookoła świata 21.00
Rodzinne strony 21.30 Kraina wina
22.00 Ucieczka na Papuę-Nową Gwineę 22.55 Miejsca zbrodni 23.50 Queer 0.15 Ostatni czerwony książę.

NOVA

• Jak powstają samochody
Środa 1 maja, godz. 7.35,
TVC 2

NOVA

5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.10
Scooby-Doo i plażowy potwór (ﬁlm
anim.) 6.30 Scooby-Doo na Dzikim
Zachodzie (ﬁlm anim.) 7.55 Jak się
tresuje krokodyle (ﬁlm) 10.15 Jak
utopić doktora Mráčka (ﬁlm) 12.20
Rodzinne kłopoty oﬁcjela Tříski
(ﬁlm) 13.55 50 pierwszych randek
(ﬁlm) 15.45 Królewicz i Gwiazda Wieczorna (bajka) 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Kobiety w

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica
(s.) 10.30 MasterChef Czechy 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Krok
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 16.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.40
Gwiezdne życie 22.10 Na zabójczej
ziemi (ﬁlm) 0.10 Mentalista (s.).

PRIMA

6.15 Ninjago (s. anim.) 6.40 My Little
Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25
Policja w akcji 10.20 Duch z Cassley
(ﬁlm) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Policja Hamburg (s.) 13.25
Lekarz z gór (s.) 14.25 Komisarz Rex
(s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top
Star 20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.35
Prima Partička 22.45 Tak jest, szeﬁe!
23.55 Policja w akcji 0.50 Komisarz
Rex (s.).
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POST SCRIPTUM
NASI DZIAŁACZE

UŚMIECHNIJ SIĘ

MARIOLA NOŽIČKA

K

iedy miałam pięć lat, dziadek zaczął zawozić mnie na
zajęcia „Rytmiki” do Czeskiego Cieszyna. Jeździliśmy
pociągiem z Olbrachcic dwa razy w tygodniu. Dla mnie,
dziewczynki ze wsi, było to czymś niezwykłym. Pokochałam taniec i po skończeniu siódmej klasy szkoły podstawowej zapisałam się do grupy przygotowawczej ZPiT
„Olza” w Czeskim Cieszynie. Ponieważ było bardzo dużo
chętnych, zwłaszcza dziewcząt, po roku kierownik Oto Jaworek przeprowadzał selekcję. Pamiętam, że bałam się jej
o wiele bardziej niż egzaminów wstępnych do szkoły średniej. Szczęśliwie, zdałam jedne i drugie, w rezultacie czego zostałam tancerką „Olzy” i pielęgniarką. Później przez
kilka lat próbowałam przygotowywać układy taneczne w
Klubie Młodych działającym przy MK PZKO w Olbrachcicach. Chodziło głównie o programy balowe oraz występy
na uroczystościach Koła. W ub. roku, kiedy polska podstawówka w Olbrachcicach obchodziła jubileusz, temat tańca
powrócił. Dostałam za zadanie wyćwiczenie z moimi koleżankami i kolegami szkolnymi krakowiaka. Tak się spodobał, że powtórzyliśmy go jeszcze na obchodach 100-lecia
niepodległości w Domu PZKO. Z miejscową polską szkołą
byłam związana nie tylko jako uczennica, ale później także
jako rodzic oraz przez 10 lat jako przewodnicząca jej Koła
Macierzy Szkolnej. Co roku organizowaliśmy puszczanie
latawców, bal, balik dziecięcy, dzień sportowy i festyn
szkolny. Dla niewielkiego Koła oznaczało to sporo pracy,
ale wszyscy rodzice zawsze sami chętnie zgłaszali się do
pomocy. Wiem, że bez nich i mojego męża niczego bym nie
osiągnęła. Obecnie, odkąd moja młodsza córka uczęszcza
do szkoły podstawowej w Suchej Górnej, działam w tamtejszym zarządzie Koła Macierzy Szkolnej. Nie piastuję tam
żadnych poważnych funkcji. Moje miejsce jest tam, gdzie
akurat potrzebne są kobiece ręce do pracy.
(sch)

LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY I
Poziomo i pionowo jednakowo:

1
1.
2.
3.
4.

2

3

4

1

władca
kołodziej,
protoplasta
polskiej dynastii
2. metalowe
pieniądze
3. rzeka w
Iranie
4. świadectwo
kontroli
technicznej
5. skrzyżowanie o ruchu
okrężnym
6. zatyczka
butelki
7. grecka
bogini mądrości
8. grupa zwierząt
9. anglosaska
jednostka
objętości
10. inaczej
świat zwierząt

2

Wyrazy trudne
lub mniej znane: ATREK

1

2

3

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II
Poziomo i pionowo jednakowo:

1

2.
3.
4.

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie aforyzmu Jana Izydora Sztaudyngera:
„Słowa kunsztowne, słowa piękne bledną,
wobec prostego, które traﬁa w...”
1.

między stępem
a galopem
w klasie bądź w
parku
gorąca ciecz,
wrzątek
ryba z rodziny
karpiowatych

Wyrazy trudne lub
mniej znane: SAPA

1.

Fot. BEATA SCHÖNWALD

styl ubierania
się
rewanż, riposta,
zemsta
koliste wieko,
pokrywka
druh Portosa i
Aramisa

3

4

2

3

4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania
prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek
10 maja 2019 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 16 kwietnia 2019 otrzymuje
Barbara Glac z Czeskiego Cieszyna-Stanisłowic. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan
Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 16
kwietnia: BARANEK
Rozwiązanie wykreślanki
z 16 kwietnia:
ŚWIĘTA WIELKANOCNE

