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Ten śpiew,  
ten taniec, ten uśmiech... 
WYDARZENIE: Jedenaście dziewczyn w wieku od szesnastu do dwudziestu czterech lat wzięło udział w konkursie 
na Najpiękniejszą Góralkę 2019, który odbył się w niedzielę w ramach 23. Dni Istebnej. I choć tytuł ten przypadł 
najmłodszej z kandydatek, istebniance Sylwii Polok, to dziewczyny z naszego regionu także podbiły serca jurorów, 
a przede wszystkim licznie zgromadzonej widowni. Patronat prasowy nad wyborami miss sprawował „Głos”.

Jarosław jot-Drużycki

Miss Publiczności została 
23-letnia Anna Onderek 
z Mostów koło Jabłonko-

wa. W jaki sposób ta wysoka blon-
dynka oczarowała publiczność? 
– Może osobowością – stwierdziła 
tuż po ogłoszeniu wyników Anna. 
– Może tym, że powiedziałam le-
gendę o Diablich Młynach pod 
Girową, uśmiechnęłam się...

Radosny wyraz twarzy jury do-
strzegło jednak u Dariny Gociek 
(24 l.) z Bystrzycy i to jej przyznało 
tytuł Miss Uśmiechu. Czy często się 
uśmiecha, czy tylko tak na pokaz?

– Mówią, że się strasznie dużo 
śmieję, a nie wiadomo z czego. To 
jest dobre, to takie optymistyczne 
– mówiła Darina, a uśmiech nie 
schodził jej z twarzy.

Te dwa tytuły były uwzględnio-
ne w scenariuszu imprezy, stąd też 
kompletnym zaskoczeniem oka-
zało się przyznanie przez jurorów 
dwóch nagród specjalnych. Tę za 
taniec otrzymała Jolanta Niedo-
ba (23 l.) z Jabłonkowa, która ta-
necznych kroków nauczyła się w 
„Olzie”, za śpiew, którym porwała 
wszystkich, z kolei Johana Pazdera 
(18 l.) z Bukowca. A trzeba dodać, 
że wspomniane cztery dziewczyny, 
to była cała zaolziańska ekipa. Po-
zostałe siedem kandydatek miesz-
ka w Trójwsi Beskidzkiej, bowiem 
od lat o koronę najpiękniejszej gó-
ralki walczyły dziewczęta właśnie z 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

– W tym roku rozszerzyliśmy na-
szą imprezę na cały Beskid Śląski, 
ale zgłosiły się tylko dziewczęta z 
Trójwsi i z Zaolzia – przyznała or-
ganizatorka i konferansjerka Ane-
ta Legierska z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej. – Zależy nam 
na tym, żeby promować strój gó-
ralski, żeby dziewczyny chodziły 
w nim, prezentowały go i żeby wie-
działy, że się w niego ubierają, a nie 

przebierają. A turystom chcemy 
pokazać piękno góralszczyzny.

Dlatego też kandydatki nie tylko 
musiały pokazać, jak się poruszają 
w ślubnej sukni, w letniej spódnicy, 
czy – co najważniejsze – w góral-

skim stroju, ale miały też za zada-
nie wykazać się znajomością regio-
nu. Na przykład Jolanta została 
zapytana przez jurorkę o ulubiony 
zwyczaj ludowy.

– Najbardziej mi się podoba śmier-

gust – odpowiedziała bez wahania. 
–  Myślę se, że to ku tymu naszymu 
regionu patrzi. I gdyż my dziewczat-
ka strasznie cierpimy, bo jak nas 
chłapcy korbaczem czy jałowcem 
śmigają, kiele razy nas a i do śniega 

chynóm, jak jest śnieg, tak to nie-
przijemne. Ale oni to z nami myślą 
dobrze. Chcą aby my były zdrowe po 
cały rok – mówiła gwarą. 

Ciąg dalszy na str. 6

• Na zdjęciu od lewej stoją: Darina Gociek, Jolanta Niedoba, Jan Michalik, Johana Pazdera i Anna Onderek. Fot. JAROSŁAW JOT-DRUŻYCKI
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Fot. Straż Pożarna

Fot. Facebook

• Początek wakacji i wyremontowany hawierzowski centralny plac zabaw 
przeżywa prawdziwe oblężenie. Nowych atrakcji doczekała się zarówno 
strefa dla maluchów, jak i sektor atrakcji dla starszych dzieci (na zdjęciu). 
Zupełnie nowe jest również podłoże. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Piotr Walczak
szef Krajowej Administracji Skarbowej 
w rozmowie z Polską Agencją Prasową

CYTAT NA DZIŚ

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«...

Obozy i kolonie są wydarzeniami, które wspomina się po latach. 
Zwłaszcza przedstawiciele starszego pokolenia, dla których obóz 

harcerski (pionierski, szkolny) czy kolonie w Polsce były nieraz jedy-
nym wakacyjnym wyjazdem, do dziś je pamiętają. Zresztą nawet dziś, 
kiedy zagraniczne wczasy powoli stają się normą, dzieci, a szczególnie 
nastolatki, mają nieraz większą frajdą z obozowej przygody z rówie-
śnikami niż z „all inclusive” w towarzystwie „starych”. 

Osobiście nie należałam do tych, którzy co roku wyjeżdżali na obóz, 
chociaż – o ile dobrze pamiętam – Organizacja Pionierska w naszej 
szkole w Suchej Górnej regularnie je organizowała. Byłam na dwóch 
obozach i oba zapamiętałam. Po skończeniu czwartej klasy spędziłam 
obozowe dwa tygodnie w Koszarzyskach. Pogoda dopisała, było upal-
nie, a komendantka obozu, pani nauczycielka Magda Schwarz, wraz z 
całą kadrą przygotowała atrakcyjny program. Sęk w tym, że jako dzie-
sięciolatka byłam na tyle przywiązana do rodziców, że cały czas tę-
skniłam (i popłakiwałam nocami), licząc dni do powrotu. Drugi obóz 
pionierski, w którym brałam udział po skończeniu ósmej klasy, był 
dla mnie natomiast wspaniałą przygodą. Tym razem – przeciwnie – 
chciałam, by trwał jak najdłużej. Miał charakter wędrowny, bazę prze-
nosiliśmy z jednego podgórskiego Domu PZKO do drugiego. Głównym 
programem była turystyka, co mi wcale nie przeszkadzało, choć tuż 
przed obozem wróciłam z turystycznego urlopu z rodzicami. 

Do wspomnień obozowych skłonił mnie mój… plan pracy. Od 
ubiegłego tygodnia odwiedzam obozy językowo-sportowe, organi-
zowane w różnych miejscowościach Zaolzia w ramach projektu Sto-
warzyszenia Młodzieży Polskiej. Mają one co prawda nie charakter 
stałego obozu, lecz półkolonii, co jednak nie zmienia faktu, że dzieci 
przyjemnie i aktywnie, w gronie swoich koleżanek i kolegów, spędzają 
letni tydzień. W piątek będziecie mogli, Drodzy Czytelnicy, poczytać i 
pooglądać w naszej gazecie, jak takie obozy wyglądają i co się na nich 
dzieje.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
W Parku Adama Sikory 
zainstalowano nowe 
bramki do piłki nożnej. 
Pojawiły się w miejscu, 
gdzie chłopcy kopali w 
piłkę prawdopodobnie 
od samego założenia 
parku przed 110 laty. Inne 
bramki znajdują się w 
ogrodzie Ośrodka Kultury 
„Strzelnica”, na Nabrzeżu 
Pokoju oraz na osiedlu w 
Sibicy. 
 (dc)

KARWINA 
W przyszły poniedziałek 
magistrat rozpocznie 
badania ankietowe wśród 
mieszkańców na temat 
sposobu ogrzewania 
domów jednorodzinnych. 
Pracownicy mający upo-
ważnienie prezydenta 
miasta będą odwiedzali 
gospodarstwa domowe 
i prosili o wypełnienie 
ankiety. Dane będą ano-

nimowe, posłużą do 
ustalenia liczby nie-
odpowiednich pieców 
na paliwo stałe, które 
należałoby wymienić. 
Udział w ankiecie 
jest dobrowolny, 
władze miasta liczą 
na współpracę mieszkań-
ców. Badania potrwają do 
września. 
 (dc)

MOSTY K. 
JABŁONKOWA
Gmina rozstrzygnęła 
przetarg na wykonawcę 
remontu budynku, w któ-
rym mieszczą się czeska 
i polska podstawówka. 
Jeżeli pozostali uczestnicy 
przetargu się nie odwo-
łają, prace ruszą już na 
początku sierpnia. Duży 
remont nie zakończy się 
jednak w wakacje, będzie 
trwał prawdopodobnie do 
maja przyszłego roku. 
 (dc)

TRZYNIEC
Również w tym roku 
mieszkańcy mogą oglą-
dać przez całe lato fi lmy 
w plenerze. Seanse od-
bywają się każdy piątek 
po zmroku. Tegoroczną 
nowością jest to, że fi lmy 
wyświetlane są w kilku 
różnych miejscach – przed 
budynkiem kina „Kosmos”, 
na stadionie lekkoatletycz-
nym, a także na terenie 
mini-golfa.  Ostatni seans, 
na zakończenie wakacji, 
został zaplanowany na 
Placu Wolności. Bajkę 
fi lmową „Kiedy smoka boli 
głowa” widzowie obejrzą 
za darmo.  (dc)

CZESKI CIESZYN

KARWINA

TRZYNIEC

MOSTY K. 
JABŁONKOWA
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dzień: 14 do 20 C 
noc: 20 do 14 C 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 14 do 21 C 
noc: 20 do 16 C 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 16 do 23 C 
noc: 19 do 16 C 
wiatr: 1-2 m/s

DZIŚ...

16
lipca 2019

Imieniny obchodzą: 
Maria, Marika
Wschód słońca: 4.53
Zachód słońca: 20.48
Do końca roku: 168 dni
Przysłowia: 
„W lipcu gdy służą 
pogody, bój się wielkiej 
wody”

JUTRO...

17
lipca 2019

Imieniny obchodzą: 
Aneta, Bogdan, Jadwiga
Wschód słońca: 4.54
Zachód słońca: 20.47
Do końca roku: 167 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolski 
Dzień Tabaki 
Światowy Dzień 
Międzynarodowej 
Sprawiedliwości 
Przysłowia: 
„W lipcu upały, styczeń 
mroźny cały”

POJUTRZE...

18
lipca 2019

Imieniny obchodzą: 
Emilian, Szymon, Kamil
Wschód słońca: 4.55
Zachód słońca: 20.46
Do końca roku: 166 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Nelsona Mandeli
Przysłowia: 
„Jeżeli w żniwa mysz w 
polu gniazdo wysoko 
zakłada, znak to, że zima 
srogie śniegi zapowiada”

POGODA

•••

Rynek nielegalnych papierosów w Polsce 

zmalał prawie o połowę. Pod koniec 2018 

roku szara strefa nielegalnych papierosów 

w Polsce wyniosła 11,3 proc., podczas gdy 

trzy lata wcześniej było to około 20 procent. 

Polska ma najdłuższą granicą z krajami, 

w których papierosy są bardzo tanie. Mogą być 

przemycane z Białorusi albo Federacji Rosyjskiej 

W Czeskim 
Cieszynie trwają 
remonty placówek 
oświatowych. Miasto 
zainwestuje w tym 
roku aż 22 mln koron 
w poprawę stanu 
budynków szkół 
i przedszkoli. To 
rekordowa kwota.

Już od kilku lat realizujemy 
etapami inwestycje związa-
ne z ocieplaniem i podnosze-

niem komfortu termicznego przede 
wszystkim tych budynków szkol-
nych, które zostały wybudowane z 
wielkiej płyty. Inwestycje te mają 
przynieść oszczędności na ogrzewa-
niu budynków – przybliżyła sytuację 
burmistrz Gabriela Hřebačkowa. 

W tej chwili największą inwestycją 

Inwestycyjna  ofensywa

• Przedszkole przy ul. Moskiewskiej 
gotowe do remontu. Fot. DANUTA CHLUP

jest kolejny etap remontu pol-
skiego przedszkola przy ul. Mo-
skiewskiej, które ma siedzibę w 
zabytkowej willi. Prace rozpocz-
ną się w tym tygodniu. Wymiana 
okien w części obiektu, która do 
tej pory nie była remontowana, 
będzie kosztowała ponad 5 mln 
koron. Nowe okna ma otrzymać 
także polskie przedszkole przy ul. 
Akacjowej (koszty przekroczą 1 
mln koron), z kolei budynek przy 
ul. Grabińskiej, gdzie znajdują się 
czeskie i polskie przedszkole, zo-
stanie odwodniony. 

Z kwoty 22 mln koron prawie 
8 mln miasto przeznacza na bie-
żące remonty i odnowę wyposa-
żenia w placówkach szkolnych. 
Chodzi o remonty sanitariatów, 
malowanie, naprawę dachu i inne 
wydatki. Polska podstawówka 
wykorzysta na remonty budynku 
przy ul. Havlíčka blisko 1 mln ko-
ron. – Będziemy wymieniali wy-
kładzinę podłogową w szatniach i 
w dwóch klasach, malowali więk-
szą część budynku, instalowali 
klimatyzację w pokoju nauczy-
cielskim – Marek Grycz, dyrektor 
placówki, wymienił najważniej-
sze prace.  

 (dc)

Piorun 
spowodował pożar

W Milikowie burza przynio-
sła nie tylko upragniony 

deszcz. W sobotę przed godz. 13.00 
piorun uderzył w stodołę, w której 
znajdowały się samochody osobo-
we, ciągnik i maszyny rolnicze. Ży-
wioł wyrządził straty w wysokości 
blisko miliona koron. 

– Na miejsce wysłano zastępy Wo-
jewódzkiej Straży Pożarnej z Trzyń-
ca i Noszowic wraz z ochotnikami 
z Jabłonkowa, Milikowa, Bystrzy-
cy i Nawsia – poinformował Jakub 
Kozák, zastępca rzecznika WSP. 

Kiedy strażacy dotarli na miej-
sce, praktycznie cały obiekt zaję-
ty był pożarem. Zagrożeniem dla 
strażaków były eksplodujące butle 
z propan-butanem. Strażacy mu-
sieli ponadto osłaniać strumie-
niem wody stojący w pobliżu dom 
jednorodzinny. Akcja gaśnicza 
trwała blisko dwie godziny. 

– Nikt nie odniósł obrażeń w wy-
niku zdarzenia. Straty oszacowano 
wstępnie na 900 tys. koron – pod-
sumował Kozák.  

 (dc)

101
wypadków wydarzyło się od początku roku do wczoraj na przejazdach kolejowych 
w całej Republice Czeskiej. Zginęło w nich 20 osób. Najtragiczniejszy pod tym 
względem był ub. weekend, w czasie którego śmierć poniosło aż pięć osób. Ofi arą 
sobotniej tragedii w okolicach Rakownika była jedna kobieta, natomiast w niedzie-
lę w regionie królowohradeckim pod koła pociągu wjechał samochód, w którym 
podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginęło dwoje dorosłych i dwoje dzieci w wieku 
5 i 8 lat. Według wstępnych ustaleń policji, w obu przypadkach kierowcy zignoro-
wali sygnalizację świetlną.  (sch)

Rynek z fontanną, dom wie-
lofunkcyjny z placówkami 

handlowymi i mieszkaniami, par-
king podziemny na 92 miejsca 
– tak ma wygląda w przyszłości 
odnowiony rynek w Orłowej-Luty-
ni. Mieszkańcy długo jeszcze będą 
jednak czekali na jego dokończe-
nie. Z powodu sporów z wykonaw-
cą, które zakończyły się odstąpie-
niem od umowy, budowa od ponad 
roku stoi. Zamiast centralnego pla-
cu orłowianie mają „krater”. 

W poniedziałek Martina Szot-
kowska, kierownik Wydziału Roz-
woju i Inwestycji Urzędu Miasta, 
poinformowała o nowym prze-
targu. – Ministerstwo Finansów 
przygotowało przetarg na nowego 
wykonawcę. Zostanie on ogłoszo-
ny do końca lipca, budowa powin-
na ruszyć wiosną przyszłego roku. 
Prace mają potrwać 18 miesięcy 
– napisała urzędniczka. Przetarg 
leży w gestii ministerstwa, po-
nieważ Orłowa otrzymała dotację 

państwową na rewitalizację placu. 
Rzeczniczka ratusza, Nataša Ci-
bulkowa, w rozmowie z  „Głosem” 
przypomniała, że powodem od-
stąpienia od umowy były spory z 
poprzednim dostawcą, który zgła-
szał roszczenia fi nansowe, które 
nie miały oparcia w umowie, a jego 
zasoby fi nansowe i techniczne nie 
pozwalały na zrealizowanie dzieła. 
Konsorcjum spółek KR Ostrawa i 
Stamont dokończyło tylko parking 
przed Urzędem Miasta.  (dc)

Szansa w nowym przetargu

• Zamiast rynku „krater” – ten widok 
szybko się nie zmieni. Fot. UM Orłowa

Zdjęto 
komunistyczną tablicę 

Z elewacji ratusza w Cieszynie 
zdjęto tablicę upamiętniającą 

nadanie Miastu Cieszyn Uchwałą 
Rady Państwa w 35. rocznicę wy-
zwolenia odznaczenia Krzyżu Ko-
mandorskiego Odrodzenia Polski. 
Taka jest decyzja wojewody ślą-
skiego, której podstawą jest ustawa 
o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitar-
nego. Wojewoda zasięgał opinii w 
Instytucie Pamięci Narodowej w 
Warszawie. 

Rada Państwa przyznała Cie-
szynowi Krzyż Komandorski w 
maju 1980 roku. Wspomniana 35. 
rocznica wyzwolenia odnosi się 
zatem do 1945 roku. W uzasadnie-

niu decyzji wojewody czytamy, 
że w Polsce Ludowej był utrzy-
mywany mit „wyzwolenia”, które 
należało postrzegać wyłącznie 
pozytywnie – obecnie natomiast 
znana jest skala zbrodni żołnie-
rzy Armii Czerwonej, którzy nie 
tylko wyzwalali, ale mieli także na 
sumieniu krew ludności cywilnej, 
grabieże i inne zbrodnie. Drugim 
argumentem za zdjęciem tablicy 
ma być fakt, że Rada Państwa była 
organem władzy komunistycznej 
PRL. 

Tablica wraz z dokumentacją 
opisującą jej historię trafi  jako de-
pozyt do Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego.  (dc)

Na łąkę czy boisko?
W Hawierzowie można od 

wczoraj głosować na projek-
ty złożone w ramach budżetu oby-
watelskiego. W grę wchodzi osiem 
propozycji – po dwie z Błędowic, 
Miasta, Podlesia i Szumbarku. Gros 
z nich związane jest z aktywnym 
trybem życia. Planowane jest wy-
budowanie nowych lub wyposaże-

nie w nowe elementy istniejących 
już lokalnych placów do ćwiczeń, 
gier i zabaw dla dzieci, dorosłych 
i seniorów, dwa projekty dotyczą 
remontów dróg. Zgoła odmienny 
charakter ma natomiast propozy-
cja założenia kwitnących trawni-
ków w miejscach źle utrzymanych, 
przy czym kwitnące łąki mają speł-

niać rolę zarówno estetyczną, jak i 
ekologiczną. 

Głosowanie na poszczególne 
projekty jest możliwe za pośrednic-
twem strony internetowej miasta do 
końca sierpnia. Jedna osoba może 
oddać najwyżej trzy dodatnie głosy 
na trzy różne projekty oraz najwyżej 
jeden głos ujemny. (sch)
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

KULTURA

Promocja współpracy
Posługują się różnymi językami, pielęgnują odmienne tradycje, a nawet różnią się od siebie wyglądem. To, co ich 
łączy, to status mniejszości narodowych żyjących na terenie miasta Trzyńca. W niedzielę połączył ich również 
wspólny festi wal.

Beata Schönwald

Przegląd Mniejszości Narodo-
wych odbywa się w Trzyńcu 

od czternastu lat i ma na celu 
promocję poszczególnych mniej-
szości narodowych, ich kultury, 
języka i kuchni. Oferta kulinarna 
nierozerwalnie łączy się bowiem 
z każdym festynem plenerowym. 
Na placu przed Domem Kultury 
„Trisia” co roku więc Polacy, Sło-
wacy, Romowie czy Grecy usta-
wiają swoje stoiska. W tym roku 
dołączyli do nich również Niem-
cy. Nowym uczestnikiem prze-
glądu była również mniejszość 
wietnamska, która do tej pory nie 
miała swojego przedstawiciela w 
miejskiej komisji ds. mniejszości 
narodowych. 

Nic więc dziwnego, że inaugu-
racja tegorocznego festiwalu od-
była się od razu w kilku językach. 
Przedstawiciele poszczególnych 
wspólnot narodowościowych i 
etnicznych witali swoich współ-
ziomków w swoich językach oj-
czystych, a później – z wyjątkiem 
Polaków i Słowaków – tłumaczyli 
swoje wypowiedzi na język czeski.

– Muzyka taniec i śpiew łączy 
kraje świata, ale jeszcze bardziej 
łączą wszystkich ludzi. Niechaj 
dzisiejszy dzień będzie promocją 
współpracy i integracji mniejszo-
ści narodowych, ale również to-
lerancji względem odmienności 
kultury, języków i tradycji – po-
wiedziała reprezentująca polską 
społeczność w Trzyńcu dyrektor-
ka polskiej podstawówki, Anna 
Jeż. Przy okazji zaprosiła też do 
stoisk MK PZKO w Lesznej Dol-
nej, oferujących specjały śląskiej 
kuchni domowej. Do skosztowa-
nia narodowych specjałów zachę-
cali również pozostali uczestnicy 
festiwalu. Słowacy zachwalali ko-
łacze, Romowie zapraszali na gu-

lasz, Grecy zaś oferowali 
pitę ze szpinakiem, serem 
i innym nadzieniem. 

Nowością tegorocznej 
edycji Przeglądu Mniej-
szości Narodowych był 
konkurs pn. „Trzyniec 
śpiewa”. – Na konkurs 
mógł zgłosić się każdy 
członek mniejszości na-
rodowej w wieku od 6 do 
99 lat. Preferujemy reper-
tuar w języku mniejszości 
narodowej – powiedzia-
ła „Głosowi” inicjatorka 
konkursu, a równocze-
śnie przewodnicząca 
komisji ds. mniejszości 
narodowych w Trzyńcu, 
Janina Kantor. W konkur-
sie wystartowały same 
dziewczęta. Po nich, 
już poza konkurencją, 
zaśpiewał duet Słowa-
ków z Karwiny – Vilma 
Krňavkowa i Antonín Pe-
tráš.

– Nie spełniamy wyma-
gań konkursu, bo razem 
mamy ze 150 lat – żarto-
wali. 

Wielonarodowe facho-
we jury najwyżej oceniło 
występ Julii Macury. Dru-
gie miejsce zajęła Roma-
na Kotlárowa, która śpie-
wała w języku romskim, 
trzecie przyznano Izabeli 
Bolek. Nagrodę publicz-
ności zdobył dziecięcy 
zespół folklorystyczny 
„Kelčovan” ze słowackiej 
Czadcy.

Po konkursie publicz-
ność oklaskiwała występy 
zespołów prezentujących 
folklor słowacki, grecki 
i romski. Folklor Beski-
du Śląskiego przedstawił 
dziecięcy zespół „Zaol-
zioczek” z Jabłonkowa.   Na placu przed „Trisią” mieszały się kultury i języki. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• Julia Macura wyśpiewała główną nagrodę.

Festiwal z rewolucyjną modlitwą
W Śmiłowicach rozpoczął się 

w sobotę jubileuszowy fe-
stiwal chrześcijański XcamP. Z za-
łożenia przeznaczony głównie dla 
młodych, w praktyce gromadzący 
na koncertach i innych wydarze-
niach przedstawicieli kilku poko-
leń. Tegoroczne motto brzmi: „Re-
wolucyjna modlitwa”. 

– Rozważamy nad poszczegól-
nymi zdaniami modlitwy pańskiej 
– „Ojcze nasz”. Jej rewolucyjność 
widzę w tym, że możemy bezpo-
średnio zwracać się w niej do Boga 
słowami Jezusa. Dla mnie jest 
rewolucyjna także dlatego, że w 
1989 roku, podczas demonstracji 
w Pradze na Letnej, w której jako 
student brałem udział, cała Letna 
modliła się „Ojcze nasz”. A w tym 
roku świętujemy 30 lat wolności i 
30 lat naszego festiwalu – powie-
dział „Głosowi” dyrektor XcamP-u, 
Paweł Kaczmarczyk. 

W niedzielę starsi przypomnie-
li młodym uczestnikom historię 

obozu ewangelizacyjnego oraz cza-
sy sprzed 1989 roku, kiedy działal-
ność ugrupowań chrześcijańskich 
nie mogła swobodnie się rozwijać. 

W programie XcamP-u są wykła-
dy, ewangelizacje, warsztaty, kon-
certy. Wystąpi m.in. grupa teatral-
na z Polski ze spektaklem „Tylko”. 
Poruszane będą tematy etyczne 
związane z życiem rodzinnym i 
seksualnym, przedstawiona zosta-
nie działalność misyjna w Afryce, 
lekarz Szczepan Rucki przyjrzy się 
bliżej teorii ewolucyjnej Darwina, 
w którą „o mało nie uwierzył”, Ja-
roslav Rusz będzie wyjaśniał, dla-
czego chrześcijanin powinien in-
teresować się Izraelem. Głównymi 
ewangelistami są w tym roku pa-
stor Jiří Chodura z  Oldrzychowic 
oraz Amerykanin David Breiden-
bach. Organizatorem festiwalu jest 
Społeczność Chrześcijańska dzia-
łająca przy Śląskim Kościele Ewan-
gelickim A.W. 

 (dc)

• W sobotę uczestnicy zadomowili się 
na festi walu. Fot. MAREK SVOBODA

Lipcowe warsztaty
Wraz z początkiem wakacji roz-

począł się sezon spotkań dla 
dzieci w MK PZKO w Trzyńcu-Osów-
kach. Podczas pierwszego spotkania 
dzieci rozwijały zdolności plastycz-
ne, samodzielnie projektując i wyko-
nując wakacyjne pocztówki. Kartki z 
pozdrowieniami będą bardzo miłą i 
niepowtarzalną pamiątką wakacyj-
ną dla przyjaciół i znajomych.

Specjalnie dla najmłodszych 
uczestników przygotowano także 
konkurs naukowy dostosowany do 
ich wieku i zainteresowań. W czasie 
przerwy pomiędzy zajęciami pre-
zes Koła, Dawid Szkandera, ugościł 
wszystkich słodkim poczęstunkiem 
w postaci pysznych gofrów z owoca-
mi i bitą śmietaną.

Kto nie mógł być na pierwszym 
spotkaniu, nie musi się martwić. 
Będą się bowiem odbywać w każdą 
środę aż do końca lipca. „Zwrot”

• Po uśmiechu na twarzy jednego z uczestników, należy sądzić, że impreza 
była udana. Fot. „Zwrot”

• Piątkowe popołudnie upłynęło w kawiarni Avion przy moście Przyjaźni w 
Czeskim Cieszynie pod znakiem jazzu. Saksofonista Zbigniew Kaleta, który ze 
swoim zespołem Space Blue występował na cieszyńskim Festi walu Jazzowym 
2018, zagrał przy akompaniamencie Trio Piotra Litwory. Organizatorem kon-
certu była Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie, która proponuje kolejne 
muzyczne atrakcje. Kolejny koncert w ramach cyklu „Jazz Time” zaplanowano 
na 2 sierpnia. Początek o godz. 17.00.  Indi/ „Zwrot”
Fot. Beata Indi Tyrna

»Jabka« prosto z jarmarku
Mieszkańcy Jabłonkowa bawili się w ub. weekend na dorocznym „Jabłonkowskim jarmarku”. W programie były 
występy artystyczne, wystawy, zabawy dla dzieci, imprezy sportowe i charytatywne, a także wręczanie nagród 
miasta „Jabłonkowskie jabko”.

Beata Schönwald

Niedzielny program na ja-
błonkowskim rynku roz-
począł o godz. 9.30 Chór 

Męski „Gorol” MK PZKO w Jabłon-
kowie. Pod batutą prof. Alojzego 
Suchanka dał fantastyczny popis 
śpiewu chóralnego na góralską 
nutę. Po nim burmistrz Jabłonko-
wa, Jiří Hamrozi, przeprowadził 
ceremonię wręczania „Jabłonkow-
skich jabłek”. W tym roku statuetki 
przyznano czterem zasłużonym dla 
rozwoju miasta jabłonkowianom 
– Leo Legierskiemu, Stanisławowi 
Jakusowi, Janowi Jochymkowi i 
Karlowi Kozielkowi in memoriam. 

Pierwszy z nich, były burmistrz 
Jabłonkowa, został doceniony 
za położenie fundamentów pod 
współpracę Jabłonkowa z polski-
mi miastami partnerskimi, Gogo-
linem i Siemianowicami, oraz za 
stworzenie systemu informacyj-
nego dla mieszkańców i turystów, 
który stał się pierwowzorem dla 
dzisiejszego centrum informacji. 
Za długoletnie zaangażowanie w 
polityce komunalnej miasta oraz 
pogłębianie współpracy z mia-
stami partnerskimi nagrodzono 
również Stanisława Jakusa, byłe-
go radnego, zastępcę burmistrza, 
przewodniczącego komisji ds. oby-
watelskich, a także długoletniego 
działacza jabłonkowskiego klubu 
piłkarskiego. 

Podstawą do uhonorowania „Ja-
błonkowskim jabkiem” kolejnego 
zasłużonego mieszkańca, Jana 
Jochymka, była jego długoletnia 
działalność w Miejscowym Kole 
PZKO w Jabłonkowie oraz corocz-
na organizacja zaplecza technicz-
nego dla występujących zespołów 
na Gorolskim Święcie. Pod jego 
nieobecność spowodowaną cho-
robą statuetkę odebrał jego syn. 
Z  kolei nagrodę dla nieżyjącego 
już dyrektora i nauczyciela miej-
scowej szkoły podstawowej, Karla 
Kozielka, przekazano jego żonie. 

Przypomniano, że dłu-
goletni pedagog uczył 
dzieci miłości do spor-
tu, ludzi i przyrody oraz 
że zawsze był gotowy 
poświęcić im swój czas, 
kiedy potrzebowali po-
mocy i rady.

Jarmarczna atmos-
fera panowała na ja-
błonkowskim rynku do 
późnych godzin. Ludzie 
bawili się, ale także po-
magali. W samo połu-
dnie odbyły się bowiem 
charytatywne zawody 
na hulajnogach, z któ-
rych dochód zostanie 
przeznaczony na zakup 
pomocy szkolnych dla 
rodzin socjalnie sła-
bych z regionu jabłon-
kowskiego. – Współza-
wodnictwo odbywa się 
niejako na dwu pozio-
mach. Startujące w nim 
drużyny mają bowiem 
do spełnienia dwa zada-
nia – wybranie do skar-
bonek jak największej 
sumy pieniędzy oraz 
zrobienie w ciągu pię-
ciu minut jak najwięcej 
okrążeń na hulajnodze 
– wyjaśniła „Głosowi” 
dyrektor jabłonkowskie-
go „Caritasu”, Lucyna 
Szotkowska. 

Wczoraj, po rozpie-
czętowaniu wszystkich 
siedmiu skarbonek, 
udało nam się stwier-
dzić, że w czasie nie-
dzielnego jarmarku 
zebrano łącznie 12606 
koron. Na pomoce 
szkolne zostanie jed-
nak przeznaczona dwu-
krotnie większa suma. 
Fundacja „Divoká husa” 
zadeklarowała bowiem 
organizatorom podwo-
jenie wykwestowanych 
pieniędzy. 

• Laureaci „Jabłonkowskich jabłek” na 
podium. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD (2)

• Niedzielny program rozpoczął Chór 
Męski „Gorol”. 

• Zawody na hulajnogach miały dobro-
czynny charakter. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Przydomowe ogrody są głównym polem 
działania Petra Zahraja, ogrodnika z Ol-

brachcic. Wraz z dwoma młodszymi braćmi 
– Jakubem i Dominikiem – utrzymuje także 
częściowo zieleń gminną w Olbrachcicach 
i sąsiedniej Stonawie oraz na terenie więk-
szych fi rm. 

Kiedy Petr Zahraj uczęszczał do Gimna-
zjum Polskiego w Czeskim Cieszynie, jego 
rodzice urządzali ogród obok nowo wybu-
dowanego domu. Chłopaka to interesowało i 
zdecydował się na studia ogrodnicze. W 2011 
roku skończył studia na Uniwersytecie Men-
dla w Brnie i Lednicy na Morawach, i otrzy-
mał tytuł inżyniera ogrodnictwa. Po roku 
pracy w prywatnej fi rmie pomyślał o założe-
niu własnej. 

– Po dwóch latach dołączył do mnie jeden 
brat, po kolejnych trzech najmłodszy. Jeden 
z braci jest po technikum budowlanym, drugi 
po maszynowym. To przynosi korzyści, po-
nieważ dzięki temu zajmujemy się nie tylko 
samym ogrodnictwem, ale realizujemy także 
różne inne prace związane z ogrodami – bru-
kujemy chodniki, budujemy altany, domki 
ogrodowe, pergole, czasem robimy płoty. 

W pracy, jaką wykonują bracia Zahrajowie, 
ważny jest odpowiedni sprzęt. Zaczynali od 
jednego samochodu, wózka i paru małych 
maszyn. W ciągu kilku lat poszerzyli swoje 
wyposażenie. Dziś dysponują ciężarówkami, 
małymi ciągnikami, glebogryzarkami, wer-
tykulatorami do regeneracji trawników po 
zimie, małymi koparkami, które ułatwiają 
sadzenie drzew. 

– Zaczynaliśmy od zleceń na pielęgnację 
ogrodów, zakładanie trawników, sadzenie ro-
ślin. Teraz świadczymy przeważnie bardziej 
kompleksowe usługi – wyjaśnia pan Petr. Do-
daje, że obserwuje popyt w pracach ogrodo-
wych. Choć nie prowadzi żadnych kampanii 
reklamowych, a nawet nie ma strony inter-
netowej, na brak klientów nie narzeka. Nowi 
klienci zgłaszają się sami dzięki rekomenda-
cjom znajomych. – W ten sposób nieraz tra-
fi amy także do bardziej odległych miejscowo-
ści. W tej chwili mamy klientów od Bystrzycy 
po Hulczyn – wymienia ogrodnik. 

– Standard życiowy powoli rośnie, przyby-
wa ludzi, którzy pracują od rana do wieczora, 
mają pieniądze, ale brakuje im czasu, by pra-
cować w ogrodzie i nawet nie wiedzą, jak się 
za to zabrać, ponieważ pochodzą z miasta. 
Takim klientom najpierw zakładamy ogród, 
a później go kompleksowo utrzymujemy i 
pielęgnujemy – nawozimy trawniki, przy-
cinamy krzewy, dosypujemy korę. Mamy 
ok. 10-12 ogrodów, którymi zajmujemy się 
kompleksowo. W niektórych ogrodach także 
kosimy trawniki, ale to raczej wyjątki. Ostat-
nim trendem są kosiarki roboty. Proponuje-
my ludziom takie rozwiązanie, ponieważ ma 
ono kilka plusów: oszczędza czas, trawnik 
na bieżąco, regularnie jest przycinany, dzię-
ki czemu jest on gęsty i zielony, poza tym z 
codziennego koszenia praktycznie nie ma 
odpadu. 

Rozmowa stacza się na bardzo aktualny 
problem, jakim jest panująca od wielu tygo-
dni susza. Ogrodnik przyznaje, że nie ma pro-
stej recepty, jak zapewnić, by także w takich 
warunkach ogród dekoracyjny ładnie wyglą-
dał. Kwiaty i krzewy ozdobne nie cierpią tak 
bardzo jak trawa, ponieważ w większości są 
obsypane warstwą kory zatrzymującą wilgoć 
gruntową. Warstwa ta musi być jednak dosta-
teczna. Zahraj zaleca, by w przypadku, gdy 
kora sypana jest na geowłókninę, warstwa 
osiągała ok. 5 centymetrów. Jeżeli nie ko-
rzystamy z włókniny, warstwa kory powinna 
mieć co najmniej 10-15 cm grubości. 

– Z trawnikami nie jest tak łatwo – przy-
znaje mój rozmówca. – Przy długotrwałym 
braku opadów wysychają, co obserwujemy w 
tym roku. Podlewanie także nie przynosi za-
dowalających efektów – aby miało sens, trze-
ba by zużyć bardzo dużo wody, którą należy 
oszczędzać. Niektórzy uważają, że najlepiej 
nie kosić trawników, by nie wysychały. Ale 
wszystko zależy od gatunku trawy. Z trawni-
ka dekoracyjnego, przycinanego regularnie 
na kilka centymetrów, nie zrobimy po latach 
łąki. 

Ostatnio modne stają się jeziorka, które 
służą do kąpieli i są bardziej naturalną alter-
natywą dla przydomowych basenów. Zahraj 

zaznacza, że z pewnością nie są jednak tań-
szym rozwiązaniem – by naturalne procesy 
przebiegały tak, jak powinny, trzeba pamię-
tać o zapewnieniu bakterii czyszczących 
wodę, roślinności, ale też fi ltrów. – Robiliśmy 
już takie jeziorka. Zwykle jest tak, że jedna 
część zbiornika jest głębsza, przypominają-
ca basen, w drugiej, płytszej, umieszcza się 
rośliny, kamienie, zapewnia odpowiednie 
środowisko do mnożenia się bakterii – opo-
wiada ogrodnik. 

Problem, który najczęściej się pojawia przy 
zakładaniu ogrodów przy nowo wybudowa-
nych domach? Zahraj wymienia złą jakość 
gleby, wynikającą z tego, że fi rmy budowlane 
często nie gospodarują nią dobrze, docho-
dzi do pomieszania czarnej ziemi z iłem, jej 
zanieczyszczania odpadami budowlanymi. 
Uzdatnienie takiej gleby wymaga później 
wiele zachodu i pieniędzy.  (dc)
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Henryka Bittmar Wyższe emerytury i zasiłek rodzicielski

REG ION

Dobre wiadomości popłynęły w 
ostatnich dniach do czeskich 

emerytek i emerytów oraz do ro-
dziców małych dzieci. Ci pierwsi w 
przyszłym roku ponownie mogą się 
spodziewać wyższych świadczeń 
emerytalnych, rodzice z kolei będą 
otrzymywać wyższy o kilkadziesiąt 
tysięcy koron zasiłek rodzicielski. 
Do polskiego programu 500+ (zasił-
ki od lipca przysługują tam już na 
każde dziecko) czeskim rozwiąza-
niom wprawdzie bardzo daleko, ale 
– jak zwykło się mówić – lepsze to, 
niż nic. 

Dla seniorów
Od stycznia przyszłego roku eme-
rytury wzrosną u nas średnio o 900 
koron. Jednakże poza ustawową 
waloryzacją świadczeń seniorzy 
otrzymywać będą zaledwie ok. 200 
koron. Taka też będzie faktyczna 
podwyżka świadczeń. Zdaniem 
minister pracy i spraw socjalnych, 
socjaldemokratki Jany Malačowej, 
to pomimo wszystko znaczący krok 
naprzód, bo – jak podkreśliła – spo-
łeczeństwo powinno być solidarne 
i chronić najsłabszych przed biedą. 

Premier Andrej Babiš dodał, że ży-
cie emerytów to dla jego rządu kwe-
stia najwyższej wagi. Tak czy owak, 
emerytura dziś stanowi zaledwie 38 
proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W przyszłym roku przeciętne 
świadczenia emerytalne przekroczą 
14 300 koron. Na przykład na terenie 
byłego powiatu karwińskiego, jak 
wynika z prognoz statystycznych, 
przeciętna emerytura mężczyzn 
przekroczy 17 tys. koron. Już w tym 
roku panowie (jest wśród nich wielu 
byłych dobrze zarabiających gór-
ników) otrzymują tu świadczenia 
emerytalne w przeciętnej wysokości 
ok. 16 100 koron. To więcej, aniżeli 
dostają ich rówieśnicy – emeryci na 
przykład w Pradze. Równocześnie 
jednak warto dodać, że kobiety – 
emerytki w Karwinie i okolicy otrzy-
mują przeciętnie zaledwie 11 200 ko-
ron miesięcznie. To zdecydowanie 
za mało, aby godnie żyć. Tym bar-
dziej że drożeją nie tylko czynsze, 
ale także woda, elektryczność i – co 
najważniejsze – żywność. O ile zaś 
wzrosną konkretne świadczenia 
emerytalne, można łatwo spraw-
dzić, posługując się internetowym 

kalkulatorem, który jest dostępny 
chociażby na stronie Ministerstwa 
Pracy i Spraw Socjalnych. 

Emeryturę otrzymuje obecnie w 
RC ok. 2,4 mln osób, z tego mniej 
więcej co czwarta korzysta z wcze-
śniejszych świadczeń. W przyszłym 
roku na świadczenia emerytalne 
państwo przeznaczy po raz pierw-
szy w historii ponad pół biliona 
koron. Zarówno politycy, jak i eko-
nomiści są zgodni co do tego, że 
najwyższy czas zająć się reformą 
systemu emerytalnego. Przymierza-
ły się zresztą do tego zadania bodaj-
że wszystkie polistopadowe rządy. 
Na razie jednak ich działania nie 
przyniosły większych efektów. Pró-
ba wdrożenia i spopularyzowania 
tzw. II fi laru emerytalnego spaliła 
na panewce. Ostatnio pojawiają się 
kolejne pomysły na zmodernizowa-
nie i usprawnienie całego systemu. 
Szczegółów jednak nikt na razie nie 
chce zdradzać. Komisja ministerial-
na, która zajmuje się pracami nad 
reformą systemu emerytalnego, 
działa już dobrych kilka lat. Kon-
kretnych wyników też jednak na ra-
zie nie ujawniła.

Dla rodziców
Rodzice mogą u nas korzystać z 
zasiłku rodzicielskiego, który jest 
wypłacany do chwili ukończe-
nia przez dziecko 4. roku życia. 
Obecnie łączna suma zasiłku wy-
nosi 220 tys. koron. Od stycznia 
przyszłego roku będzie to o 80 
tys. koron więcej. Jeżeli rodzice 
wychowują bliźnięta czy trojacz-
ki, zasiłek wychowawczy wzro-
śnie z 330 tys. do 450 tys. koron. 
Warto dodać, że wysokość tego 
świadczenia nie zmieniła się przez 
ostatnich 12 lat. Z wyższego zasił-
ku będą mogli skorzystać rodzi-
ce z dziećmi do lat czterech, pod 
warunkiem, że nie zdążyli jeszcze 
wykorzystać całej dotychczas obo-
wiązującej sumy 220 tys. koron. 
Konieczność niesienia pomocy ro-
dzinom z dziećmi podkreślają tym 
razem nie tylko politycy koalicji 
rządowej. Przedstawiciele TOP 09 
chętnie ulżyliby fi nansowo także 
prarodzicom, którzy opiekują się 
swoimi wnukami. Chcą zgłosić 
na przykład projekt, na podstawie 
którego prarodzicom w czasie, kie-
dy zajmują się wnukami, państwo 

opłacałoby składki ubezpieczenia 
zdrowotnego. Opieka nad wnu-
kami byłaby też wliczana w okres 
składkowy niezbędny do otrzy-
mania emerytury. Z kolei Piraci 
nie mieliby nic przeciwko temu, 
aby zasiłek rodzicielski podlegał 
waloryzacji według aktualnego 
poziomu infl acji. Z wyższym za-
siłkiem dla rodziców nie mają też 
problemu politycy reprezentujący 
KDU-ČSL. Jak podkreślił ich szef, 
Marek Výborný, matki nie powin-
ny być karane za to, że nie pracują, 
preferując opiekę nad dziećmi.

Dodajmy, że zasiłek rodziciel-
ski nie jest jednym świadczeniem, 
które trafi a u nas do rodzin z 
dziećmi. Poza nim matkom przy-
sługuje zasiłek macierzyński pod 
warunkiem, że przed porodem 
przepracowały co najmniej 270 
dni kalendarzowych i opłacały 
składki ubezpieczenia socjalnego. 
Rodziny, których dochód nie prze-
kracza 2,7-krotności minimum 
życiowego, uprawnione są do po-
bierania dodatków na dziecko 
wynoszących kilkaset koron mie-
sięcznie.  

• Petr Zahraj w pięknie urządzonym ogrodzie 
czuje się, jak ryba w wodzie. Fot. DANUTA CHLUP

Ten śpiew, ten taniec, ten uśmiech...
Dokończenie ze str. 1

Czym jest śmiergust, to już sami 
organizatorzy musieli wyjaśnić 

publiczności, gdyż ten wielkanoc-
ny zwyczaj zanikł po polskiej stro-
nie w okresie międzywojennym.

Darinę z kolei zapytano, czy 
umie przygotować jakąś regional-
ną potrawę.

– Z warzeniym to je u mnie dość 
ciężko – z uśmiechem przyznała 
się bystrzyczanka. – Ale myślem, 
że takie amolety bych dała radę 
zrobić. To wajca, mąka, mlyko, a 
jak to mówi moja starka „podle oka 
wszystkiego”. Tak mieszać, jak mi 
to wyjdzie. No i smacznego – także 
odpowiedziała „po naszymu”.

Dziewczyny, które wzięły udział 
w istebniańskiej imprezie, nie kry-
ły zadowolenia. Jolanta podkreśla-
ła, że była ona na bardzo wysokim 
poziomie.

– Kłaniam się nisko organiza-

torom, wszelkie brawa dla nich. 
Atmosfera była super, dziewczyny 
fajne. Na pewno bym to każdej go-
rolce z Zaolzia poleciła, aby tu za 
rok przyszła popróbować swoich 
sił i pokazać naszą urodę.

– To jest miłe, że sobie o nas 
przypomnieli, że po prostu za-
czynają się interesować naszym 
terenem – chwaliła z kolei organi-
zatorów Darina. – Dla wielu osób 
jesteśmy ciągle Czechami i tłuma-
czenie im tego, że granicy nie było, 
a w sumie to była jedna całość, jest 
bardzo trudne.

W rozmowach z zaolziańskimi 
misskami pojawia się co chwila 
ciekawy wątek, a mianowicie , że 
do udziału w tegorocznej edycji 
istebniańskiego konkursu zachę-
cił je mężczyzna, Jan Michalik z 
Bukowca (który chodzi z jedną z 
nich). Poza tym, że ów młody kon-

feransjer Gorolskigo Święta jest bez 
wątpienia koneserem kobiecych 
wdzięków, to jednak namawianie 
swych koleżanek do startu w wy-
borach miss góralek miał dla niego 
jeszcze inny i zdaje się bardziej waż-
niejszy od hożej urody dziewcząt 
spod beskidzkich groni aspekt. A 
mianowicie chodziło mu o jedność 
śląskiej góralszczyzny, która zosta-
ła poważnie zraniona wbijanymi 
przed stu laty w ziemię granicznymi 
słupkami. 

– Widziałbym to tak, że my za-
wsze należeliśmy do siebie i nale-
żymy do siebie. Są tu takie same 
nazwiska, ta sama mowa, która 
nas łączy. Mamy te same górolskie 
stroje, te same obyczaje. I tak by to 
miało zostać. Trzeba z powrotem 
te chodniczki jakby zamiatać, "kor-
cować" te zarośla, którymi zarosły 
te chodniki, abyśmy znowu byli 
taką jedną wielką gorolską rodzi-
ną – przekonywał Michalik. I wła-

śnie taki konkurs może owe zarosłe 
ścieżki znów uczynić przejezdny-
mi, bo jakby nie patrzeć, to przod-
kowie niemal wszystkich kandyda-
tek z jednej i drugiej strony obecnej 
granicy państwowej jeszcze przed 

wiekiem należeli do tej samej jabło-
nowskiej parafi i. I dlatego też cała 
jedenastka pięknych góralek poje-
dzie wspólnie w tym roku na wozie 
alegorycznym podczas Gorolskigo 
Święta.  (jot)

Powozili wbrew pogodzie
Zawody w powożeniu w Łomnej Dolnej 
co roku przyciągają tyle osób, że nawet 
niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie ich 
zniechęcić. W tym roku było podobnie. 
Chociaż w sobotę od rana zapowiadano 
deszcz i rzeczywiście po godzinie od 
otwarcia zaczęła się ulewa, przychodziły 
kolejne osoby. 

Beata Schönwald

Wiadomo, kiedy jest sło-
necznie, tak jak było np. 
w ub. roku, są większe 

tłumy, ale miejmy nadzieję, że 
jakoś to będzie – mówiła jeszcze 
przed południem wójt wioski, 
Renata Pavlinowa. Dodała, że na 
powodzeniu tej imprezy zależy 
prawie wszystkim mieszkańcom, 
a przynajmniej tym, którzy ją 
przygotowują i troszczą się o jej 
pomyślny przebieg. – Głównym 
organizatorem jest gmina, ale po-
magają nam praktycznie wszyst-
kie organizacje w niej działające, a 
tych jest niemało – przekonywała.

Głównym magnesem są trady-
cyjne konkursy w powożeniu za-
przęgów pojedynczych, podwój-
nych i poczwórnych. To bardzo 
widowiskowa dyscyplina, która 
przyciąga publiczność. We współ-
zawodnictwie zaprzęgów liczy się 
bowiem nie tylko czas, ale także 
bezbłędne pokonanie poszczegól-
nych, bardzo różnorodnych prze-
szkód. W tym roku przeniesiono 
trybuny pod sam las, ponieważ, 
jak się okazało, właśnie stamtąd 
rozciąga się najlepszy widok na 
cały tor. – O imprezie dowiedzie-
liśmy się przez przypadek od są-
siadów mojej żony, która pochodzi 
z Jabłonkowa. To konie nas tutaj 
przyciągnęły– przyznał młody oj-
ciec, Ondřej Hanák z Ołomuńca.

W tegorocznej edycji walczyło 
o medale 11 zaprzęgów pojedyn-
czych, 12 podwójnych i pięć po-

czwórnych. Przyjechały ekipy z 
całej RC. Chociaż teren był nieco 
podmoknięty, obeszło się bez nie-
przyjemnych niespodzianek. Kie-
dy zaś do rywalizacji przystąpiły 
zaprzęgi poczwórne, nawet deszcz 
ustał. 

Powożeniu towarzyszy co roku 
szereg dodatkowych imprez. Są to 
pokazy rzemiosł, występy zespo-
łów, fajerwerki. Bardzo bogata jest 
również regionalna oferta gastro-
nomiczna. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. – Zwiedziłem już 
miejscowe muzeum, zjadłem pla-
cek ze szkwarkami i skibkę chleba 
z cebulą, a teraz myślę o tym, żeby 
spłukać to czymś na dobre trawie-
nie – zdradził „Głosowi” Milan 
Wenglarz z Hawierzowa. Chociaż 
ma domek letniskowy w Nydku, 
konkursy w powożeniu oglądał 
pierwszy raz.

Kiedy dziewięć lat temu przygo-
towywano w Łomnej Dolnej po raz 
pierwszy zawody w powożeniu, 
impreza była wielką niewiadomą. 
Z biegiem lat zadomowiła się jed-
nak na dobre i w przyszłym roku 
będzie obchodzić okrągły, dzie-
siąty jubileusz. – Konie zawsze 
były związane z Łomną, a Łomna 
z końmi. To one aż do lat powo-
jennych były głównym źródłem 
utrzymania tutejszym mieszkań-
ców. Zapewniały transport, poma-
gały w pracy, a także towarzyszyły 
ludziom w zabawie. Dlatego cie-
szymy się bardzo, że nadal poma-
gają współtworzyć nasz łomniań-
ski krajobraz – przekonywała wójt 
Łomnej Dolnej.   

• Gości witano chlebem. 

• Pierwszą dyscypliną było powożenie 
zaprzęgów pojedynczych. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• Sylwia Polok, triumfatorka konkursu. 
Zdjęcia: jot
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S P O R T Vital Heynen, 
, trener polskich siatkarzy, brązowej drużyny Ligi Narodów

Czy możecie za jednego tweeta o mnie 
napisać w zamian dwa o siatkarzach? 

 Bez falstartu nie ma restartu
Za nami pierwsza kolejka nowego sezonu Fortuna Ligi. Piłkarze, ale też sędziowie nie rozpieszczali kibiców. Falstart 
zaliczyły m.in. zespoły Banika Ostrawa, Karwiny, a także Sparty Praga. Banik przegrał zasługą własnej nieudolności, 
Karwina po karnym z kapelusza, a Spartę rozkleiły wielkie oczekiwania związane z nowym trenerem Václavem 
Jílkiem i dużymi ambicjami. 

Janusz Bitt mar

Karny, którego nie było
Ciekawość, z której zrodziły się 
duże nadzieje na korzystny wynik 
– pogrzebane przez niedokładne-
go sędziego. Tak można w skrócie 
scharakteryzować wyjazdowy po-
jedynek Karwiny z Mladą Bolesła-
wią. Zaolziańska drużyna, która 
w czerwcowych barażach uciekła 
grabarzowi spod łopaty, zaprezen-
towała się w Mladej Bolesławi z sze-
regiem nowych zawodników. Kar-
winiacy zagrali pomysłowo, z dobrą 
organizacją defensywy i odważnie. 
Całość koordynował i to świetnie 
szkoleniowiec František Straka, 
któremu starał się dorównać pozio-
mem (bezskutecznie)... główny ar-
biter Zbyněk Proske. Pod względem 
taktycznym goście zdali egzamin, 
a przy odrobinie szczęścia mogli 
nawet wygrać niedzielne zawody. 
– Zabrakło nam zimnej krwi pod 
bramką rywala. Ten mecz oceniam 
pozytywnie, na przekór przegranej 
– stwierdził na konferencji praso-
wej Straka. Pytania dotyczące ten-
dencyjnego prowadzenia meczu 
przez sędziego Zbyňka Proskego 
potraktował karwiński szkolenio-
wiec z dystansem dżentelmena, 
którego w czeskim futbolu już nic 
nie może zaskoczyć. – Każdy wyro-
bi sobie własne zdanie na ten temat 
– ocenił lakonicznie werdykt Pro-
skego, który wręczył gospodarzom 
karnego za trzy punkty. Feralny 
moment meczu miał miejsce w 82. 
minucie. Kapitan karwińskiej dru-
żyny, Milan Rundić, wyłuskał piłkę 
w pojedynku z Meszanowiczem, a 
ten niczym rażony piorunem zwalił 
się na murawę. „Jedenastkę” pew-
nie wykorzystał najlepszy strzelec 
Mladej Bolesławi w ubiegłym se-
zonie, Nikolaj Komliczenko, który 
zmylił Pastornickiego strzałem w 
przeciwny róg bramki. Karwiński 
golkiper mógł niemniej zostać bo-
haterem ostatnich sekund meczu, 

ale w zamieszaniu podbramkowym 
jego wsparcie ofensywy zakończyło 
się tylko głośnym westchnieniem 
dwustu najwierniejszych kibiców 
znad Olzy. 

Od 62. minuty karwiniacy pre-
zentowali się w dziesiątkę. Proske 
wykluczył z boiska nowego reży-
sera karwińskiej gry, Marka Ha-
nouska. – Czasami jest tak, że w 
osłabieniu zespół potrafi  wznieść 
się na wyżyny. Zagraliśmy po-
prawnie nawet w dziesiątkę, tym 
bardziej żałuję straconej bramki w 
końcówce – zaznaczył Straka. W 
drugiej połowie w barwach Mladej 
Bolesławi pojawił się Lukáš Budín-
ský, który zadebiutował w meczu 
przeciwko swoim byłym kolegom z 
drużyny. Trener gospodarzy Jozef 
Weber nie celebrował przesadnie 
zwycięstwa nad Karwiną. – Wy-
graliśmy szczęśliwie, po bramce z 
karnego – zaledwie tyle wykrztu-
sił się z siebie były szkoleniowiec 
karwińskiej drużyny, którą wpro-
wadził cztery lata temu do elitarnej 
pierwszoligowej rodziny. Szczęścia 
zabrakło natomiast pod bramką 
gospodarzy Jakubowi Šašince, wy-
pożyczonemu nad Olzę z  Banika 
Ostrawa. Rosły napastnik pokazał 
się w meczu z  korzystnej strony. 
Oprócz walki z  obrońcami zdążył 
też oddać kilka groźnych strzałów 
na mladobolesławską bramkę. Naj-
większą szansę zmarnował Šašinka 
w drugiej połowie spotkania, ude-
rzając z  kontry po akcji Petrania. 
Bramkarz Šeda sparował piłkę z 
największym trudem. 

Bez ładu i składu
O tym, że można przegrać wygra-
ne spotkanie, przekonali się w 
weekend piłkarze Banika Ostrawa. 
Drużyna trenera Bohumila Páníka 
prowadziła u siebie z Libercem 1:0, 
kiedy to piękną indywidualną szar-
żę Martina Filli wykończył Neman-
ja Kuzmanović. Na wstępie drugiej 
połowy po kiksie Fleišmana przy-
jezdni w łatwy sposób doprowadzi-

li do wyrównania, a w 94. minucie 
z  rzutu wolnego dokonali dzieła 
zniszczenia. Banik w całym meczu 
trzymał się kurczowo stereotypo-
wej taktyki długich piłek w pole 
karne, gdzie operował rosły Smola 
pozyskany w letnim okienku trans-
ferowym z  sąsiedniej Opawy. Bez 
pomyślunku gospodarze wykonali 
też kluczowy ruch na piłkarskiej 
szachownicy – rzut karny przy sta-
nie 1:1. „Jedenastkę“ zmarnował 
Hrubý, który nie był wyznaczony 
do egzekwowania rzutu karnego. 
Po przegranym meczu obudziły się 
głosy nawołujące do odwołania tre-
nera Páníka. Pod jego wodzą Banik 
po raz ostatni zwyciężył w Fortuna 
Lidze 21 kwietnia, pokonując u sie-
bie w derbach Opawę.  

Marek Hanousek: Przepraszam za kłopot
Nie tak wyobrażał sobie debiut 

w barwach Karwiny ofen-
sywny pomocnik Marek Hano-
usek. Piłkarz, który w końcówce 
czerwca trafi ł nad Olzę z Dukli 
Praga, osłabił zespół w meczu z 
Mladą Bolesławią. – Moja czer-
wona kartka z 62. minuty dodała 
skrzydeł gospodarzom. Chciał-
bym przeprosić kibiców, a także 
kolegów z drużyny, za dodatkowy 
kłopot – stwierdził po męsku Ha-
nousek.

To pechowa porażka. Wierzę, 
że w pełnym składzie, grając z 
jedenastką piłkarzy, wywalczy-

libyśmy w Mladej Bolesławi co 
najmniej remis – ocenił na spo-
kojnie Hanousek swój debiut w 
barwach Karwiny. – Gospodarze 
mieli przewagę, ale platoniczną. 
Niestety przegraliśmy i trzeba 
wyciągnąć z tego wnioski – dodał 
piłkarz. 

Hanousek opuścił boisko po 
drugiej żółtej kartce. – Trzeba było 
zagrać mądrzej, ale niestety popeł-
niłem błąd, osłabiając w dodatku 
zespół. To moja pierwsza czerwo-
na kartka w pierwszoligowej ka-
rierze i mam nadzieję, że na długo 
ostatnia – zaznaczył Hanousek, 

który na pewno nie zakosztuje za-
planowanych na poniedziałek 22 
lipca derbów z Banikiem Ostrawa. 

– Atmosfera na karwińskim 
stadionie potrafi  zmobilizować 
każdego piłkarza. Zaliczyłem w 
Karwinie mecze w barwach Dukli 
Praga i zawsze pod tym względem 
było pięknie – stwierdził pomoc-
nik. – W Karwinie, która w ostat-
niej  chwili zdołała uratować skórę 
w pierwszej lidze, kibice są głodni 
futbolu. Świadczy o tym chociaż-
by mecz kontrolny z Żyliną, który 
obejrzało 800 widzów. Jak na spa-
ring, to świetny wynik.  (jb)

• Marek Hanousek zmierza na stadionie w Mladej Bolesławi pod prysznic. 
Fot. mfk karvina

FORTUNA LIGA

ML. BOLESŁAW – KARWINA 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 82. Komliczenko. CZK: 62. Hanousek. Karwina: 
Pastornický – Ndefe, Kouřil, Rundić, Čonka – Hanousek, Janečka (61. Dramé) – 
Galuška (71. Petráň), Lingr, Puchel (88. Weber) – J. Šašinka.

OSTRAWA – LIBEREC 1:2
Do przerwy: 1:0. Bramki: 9. Kuzmanovič – 53. Pešek, 94. Potočný. Ostrawa: Bu-
dinský – Fillo, Procházka, Stronati , Fleišman – Reiter, Jánoš, Hrubý (82. Baroš), 
Holzer (69. Granečný) – Kuzmanović (58. Diop), Smola.
W innych meczach 1. kolejki: Sparta Praga – Slovácko 0:2, Jablonec – Bohe-
mians 2:0, Przybram – Teplice 1:1, Pilzno – Ołomuniec 3:1, Cz. Budziejowice 
– Opawa 0:1. Wczoraj (po zamknięciu numeru) Zlin podejmował mistrzowską 
Slavię Praga. W poniedziałek 22 lipca (18.00): Karwina – Ostrawa. 

• Banik oddał trzy 
punkty Libercowi. 
W pojedynku 
o piłkę Rudolf 
Reiter (z lewej) i 
Roman Potočný 
– zdobywca zwy-
cięskiej bramki. 
Fot. PETR KOTALA

MICHAL DOLEŽAL, TRENER POLSKICH SKOCZKÓW NARCIARSKICH: 

Zima jest naszym 
głównym celem
Coraz bliżej inauguracja letniej odsłony FIS Grand Prix w skokach narciarskich. W dniach 
19-21 lipca na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince debiut zaliczy nowy 
szkoleniowiec reprezentacji Polski, Michal Doležal. Biało-czerwoni należą do faworytów 
zawodów, tym bardziej, że skocznię w Wiśle znają od podszewki. Letnie skoki to jednak 
tylko przymiarka do zimowej, najważniejszej części sezonu. 

Janusz Bitt mar

Kadra narodowa ostatnie 
zgrupowanie zaliczyła wła-
śnie na skoczni im. Adama 

Małysza w Wiśle-Malince. W ze-
szłym tygodniu podopieczni Mi-
chala Doležala trenowali w Beski-
dach codziennie. Harmonogram 
zajęć obejmował zarówno treningi 
w godzinach przedpołudniowych, 
jak też w porze wieczorowej. 

– Jestem zadowolony z dyspo-
zycji moich zawodników. Wszyst-
ko idzie we właściwym kierunku i 
według tej koncepcji, którą sobie 
założyliśmy. Jestem bardzo po-
zytywnie nastawiony przed na-
szymi pierwszymi zawodami w 
Wiśle – stwierdził czeski trener 
na usługach Polskiego Związku 
Narciarskiego. Doležal, który w 
poprzednich sezonach był prawą 
ręką trenera kadry, Stefana Horn-
gachera, doskonale orientuje się w 
polskim środowisku narciarskim.

– Mogę tylko powiedzieć, że je-
stem zadowolony z tego, co udało 
nam się do tej pory zrealizować. 
Każdy z nas, zarówno zawodnicy 
jak i członkowie sztabu szkolenio-
wego, wykonali dobrą pracę. Nie 
chcę wyróżniać nikogo i mówić, 
kto aktualnie najlepiej się prezen-
tuje, ponieważ każdy z chłopaków 
pracuje bardzo dobrze i to jest dla 
nas najważniejsze – zaznaczył Do-
ležal. Dla polskich skoczków jed-
nak nie letni okres Grand Prix liczy 
się najbardziej. – Lato jest dla nas 
okresem przygotowawczym do se-
zonu zimowego i to zima jest na-
szym głównym celem – podkreślił 
trener w ofi cjalnej notatce prasowej 
Polskiego Związku Narciarskiego. 

W weekendowych zawodach w 
Wiśle-Malince zaprezentuje się 
dwunastu polskich skoczków, w 
tym jeden debiutant. Po raz pierw-
szy w karierze w zawodach FIS 
Grand Prix wystartuje Kacper Juro-
szek. – Na pewno przed zawodami 
pojawi się stres, jednak do konkur-
sów FIS Grand Prix podchodzę z ta-
kim samym zaangażowaniem i na-
stawieniem jak do każdych innych. 
Nie wyznaczam sobie żadnych ce-
lów. Podchodzę do tych zawodów 
ze spokojem, chcę zebrać doświad-
czenie i zmierzyć się z najlepszymi 
skoczkami na świecie  – stwierdził 
18-latek. – Skocznia w Wiśle nie 
jest moją ulubioną. Jest trudnym i 

wymagającym obiektem, ale może 
zaprzyjaźnimy się jeszcze do inau-
guracji  – dodał Juroszek. – Każdy 
z zawodników zrobił postęp od 
początku okresu przygotowaw-
czego i trudno wskazać, kto zrobił 
największy krok. Do każdego z za-
wodników podchodzimy indywi-
dualnie i każdy z chłopaków mały-
mi krokami realizuje wyznaczone 
cele. Na pewno cały czas mamy re-
zerwy, które chcemy wykorzystać i 
nad tym pracujemy – podsumował 
okres przygotowawczy szkolenio-
wiec kadry, Michal Doležal. 

Dla większości polskich skocz-
ków zawody w Wiśle-Malince będą 
pierwszym ostrym startem w tym 
sezonie. Wyjątek stanowi Maciej 
Kot, który zaliczył już Letni Puchar 
Kontynentalny w Kranju. 28-letni 
skoczek zajął w zawodach niższej 
rangi w Słowenii czwarte i piąte 
miejsce.  

•••
Michal Doležal stanowisko trenera głównego 

polskiej reprezentacji objął w marcu 2019 
roku. Trzy lata pełnił obowiązki asystenta 

Stefana Horngachera, a także trenera 
technicznego

Kadra Polski 
na FIS Grand Prix w Wiśle-Malince
Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny, 
Aleksander Zniszczoł, Pawel Wąsek, Andrzej Stękała, Tomasz Pilch, Klemens 
Murańka, Kacper Juroszek

• Michal Doležal szykuje się do debiutu w roli trenera polskiej kadry. Fot. PZN

 Kanadyjczyk 
pod Jaworowym
W lipcu mało kto myśli o hokeju, a 
dokładnie o hokeju na lodzie. Prym 
wiodą lody waniliowe i truskawkowe. 
Nowe wieści z drużyny aktualnego 
mistrza Republiki Czeskiej, HC Sta-
lownicy Trzyniec, zmusiły nas jednak 
do działania. 
W poprzednich numerach „Głosu” 
informowaliśmy o dwóch nabytkach 
trzynieckiej drużyny w świeżo otwar-
tym letnim okienku transferowym. 
Pod Jaworowy wrócił 30-letni obroń-
ca Tomáš Kundrátek, włodarze klubu 
zdobyli też utalentowanego 20-let-
niego napastnika Patrika Hrehorčáka. 
Kolejną jaskółką w kadrze Trzyńca 
został 23-letni kanadyjski obrońca 
Patrick Kudla (na zdjęciu), który z du-
żym prawdopodobieństwem sezon 
rozpocznie w barwach macierzystego 
klubu Stalowników – Frydka-Mistka. 
W poprzednim sezonie hokeista wy-
stępował w słowackiej ekstraklasie w 
zespole Nowych Zamków. W ramach 
słowackiej ekstraligi Kudla zaliczył 58 
meczów z bilansem 30 kanadyjskich 
punktów (5 bramek i 25 asyst), co 
zapewniło mu szóste miejsce wśród 
obrońców w punktacji kanadyjskiej 
słowackiej najwyższej klasy rozgry-
wek. 
– W słowackiej ekstraklasie zaakli-
matyzowałem się chyba w miarę 
dobrze. Teraz pora na zmianę – 
stwierdził hokeista, który nazwisko 
Kudla zawdzięcza słowackim korze-
niom. – Mój dziadek pochodził ze 
Słowacji – zdradził obrońca, który w 
dzieciństwie kibicował drużynie To-
ronto Maple Leafs. – Zrobię wszyst-
ko, co w mojej mocy, żeby przebić się 
do pierwszego składu Stalowników 
Trzyniec. Każdą decyzję trenerów 
przyjmę z pokorą – zapewnił Kudla. 
Stalownicy odkryli też karty sparin-
gowe w letnim cyklu przygotowaw-
czym. 13 sierpnia w Werk Arenie 
trzyńczanie zmierzą się z Kometą 
Brno, 15 sierpnia na wyjeździe z 
Frydkiem-Mistkiem, 20 sierpnia za-
prezentują się na tafl i Komety Brno, 
a letni cykl zakończą 22 sierpnia u 
siebie w sprawdzianie generalnym 
z Ołomuńcem. W nowym sezonie 
podopieczni trenerów Václava Varadi 
i Marka Zadiny ponownie zagrają na 
dwóch frontach. Oprócz Tipsport 
Ekstraligi zespół zaliczy też coraz bar-
dziej intrantną Ligę Mistrzów.  (jb)
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WTOREK 16 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Dom to zabawa 6.20 Bananowe 
rybki 6.59 Studio 6 9.00 Napisała: 
Morderstwo (s.) 9.45 Wszystko, co lu-
bię latem 10.15 Dobra Woda (s.) 11.25 
Goście (s.) 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Rodzina Horaków (s.) 
13.20 Z Televarieté 14.30 Sissi (fi lm) 
16.10 Napisała: Morderstwo (s.) 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Mały 
pitawal z dużego miasta (s.) 20.50 
Najlepsze opowiadania fi lmowe 21.55 
Columbo (s.) 23.10 Kryminolog (s.) 
0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Terezska dolina 9.55 Życie 
na Ziemi 10.45 Królestwo natury 
11.10 Czeska himalajska przygoda 
12.10 Pancerniki 12.55 Dlaczego sa-
moloty spadają 13.40 Sterowce, po-
wrót do przyszłości 14.35 Piekło pod 
powierzchnią 15.15 Historia świata 
16.10 Odkrywanie prawdy 16.55 Naj-
ważniejsze operacje II wojny świa-
towej 17.55 Tysiące smaków ulicy 
18.45 Wieczorynka 18.55 Folklorika 
19.20 Chorwackie parki narodowe 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Václav (fi lm) 21.50 Jeden 
dzień we Francji 23.25 Broń specjalna 
0.15 Hitler a holokaust. 
NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ko-
chani sąsiedzi (s.) 10.00 Policja Mo-
drava (s.) 11.10 Helena (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.05 De-
tektyw Monk (s.) 16.00 Agenci NCIS 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.20 Co o tym sądzą Czesi 18.20 
Krok za krokiem (s.) 18.50 Gospoda 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.35 Comeback (s.) 22.40 Zabójcza 
broń (s.) 23.40 Bez śladu (s.) 0.35 De-
tektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.40 My 
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Policja w akcji 10.20 Historie o 
miłości (fi lm) 12.15 Południowe wia-
domości 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Lekarz z gór (s.) 14.25 Powrót 
komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołu-
dniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
A.B.C. (fi lm) 22.15 Wydział zabójstw 
(s.) 23.35 Policja w akcji 0.30 Powrót 
komisarza Rexa (s.). 

ŚRODA 17 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Mieszkanie to zabawa 6.20 Śla-
dami gwiazd 6.59 Studio 6 9.00 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 9.50 Slovácko 
się nie sądzi (s.) 10.35 Mały pitawal 
z dużego miasta (s.) 11.25 Goście (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Rodzina Horaków (s.) 13.20 Przesłu-
chanie 13.40 Siedem białych płasz-
czy (fi lm) 14.55 Columbo (s.) 16.10 
Napisała: Morderstwo (s.) 17.00 Po-
dróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 3 plus 1 
z Miroslavem Donutilem 21.25 Szpi-

tal na peryferiach (s.) 22.30 Doktor 
Foster (s.) 23.30 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Florencja, 
miasto talentów 9.25 Laos na falach 
Mekongu 10.15 Wyprawa Grand 
Canyon 10.55 Apokalipsa: Nigdy 
niekończąca wojna 1918-1926 11.40 
Mordercza machina Hitlera 12.35 
Najwspanialsza sala koncertowa 
świata 13.25 Folklorika 13.55 Ta na-
sza kapela 14.20 Świat według ter-
mitów 15.15 Piekło pod powierzchnią 
16.00 Broń specjalna 16.50 Dlaczego 
samoloty spadają 17.35 Z kucharzem 
dookoła świata 18.45 Wieczorynka 
18.55 Czar Afryki 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Rocco 
Schiavone (s.) 21.45 Okręt (s.) 22.50 
Spacer po Księżycu 23.35 Cienie nad 
jeziorem: Chińska dziewczyna (s.) 
0.35 Rząd (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Kocha-
ni sąsiedzi (s.) 10.10 Policja kryminal-
na Anděl (s.) 11.10 Helena (s.) 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.35 Krok za krokiem (s.) 13.00 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.15 Detektyw Monk (s.) 16.05 Agen-
ci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.20 Co o tym sądzą Czesi 

18.20 Krok za krokiem (s.) 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 21.30 Comeback (s.) 22.35 
Zabójcza broń (s.) 23.30 Bez śladu (s.) 
0.25 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.40 My 
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policja w akcji 10.20 Powrót do 
domu (fi lm) 12.15 Południowe wia-
domości 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Lekarz z gór (s.) 14.25 Powrót 
komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołu-
dniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Iluzja (fi lm) 22.35 Show Jana Krausa 
23.45 Policja w akcji 0.45 Powrót ko-
misarza Rexa (s.). 

CZWARTEK 18 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Historie sław 6.59 Studio 6 
9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 
Logika 10.05 Grzeszni ludzie miasta 
Pragi (s.) 11.25 Goście (s.) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Rodzina 
Horaków (s.) 13.20 Wszystko co lubię 
latem 13.50 Długi tydzień (fi lm) 15.10 
Bolkoviny 15.55 Wszystko-party 
16.40 Napisała: Morderstwo (s.) 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Mały pitawal z dużego miasta 
(s.) 20.55 Najlepsze opowiadania fi l-
mowe 22.00 Columbo (s.) 23.15 Alibi 
na 102 (fi lm) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Ciężkie życie 
predatorów 9.15 Tysiące smaków uli-
cy 10.10 Jeden dzień we Francji 11.45 
Podróż po hanackim Slovácku 12.10 
Gniewne morze 13.40 Najważniejsze 
operacje II wojny światowej 14.40 
Odkrywanie prawdy 15.25 Pancerniki 
16.10 Wyjątkowe projekty 17.00 Życie 
na Ziemi 17.50 Kamera w podróży 
18.45 Wieczorynka 19.00 Królestwo 
natury 19.25 Tajemnice starożytnego 
Egiptu 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Reguły kłamstwa 
(fi lm) 22.05 Trzej muszkieterowie 
(fi lm) 23.55 Handel życiem i śmiercią 
0.35 Echa wojny powietrznej. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ko-
chani sąsiedzi (s.) 10.00 Policja kry-
minalna Anděl (s.) 11.10 Helena (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Krok za krokiem (s.) 12.50 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 De-
tektyw Monk (s.) 16.00 Agenci NCIS 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.20 Co o tym sądzą Czesi 18.20 
Krok za krokiem (s.) 18.50 Gospoda 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.30 Kochanki (s.) 22.30 Magic Mike 
XXL (fi lm) 0.50 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 My Lit-
tle Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policja w akcji 10.20 Tajemnice 
Strehlingów (fi lm) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.25 Policja Hamburg 
(s.) 13.25 Lekarz z gór (s.) 14.25 Po-
wrót komisarza Rexa (s.) 16.35 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Morderstwa w Brokenwood (s.) 22.10 
Tak jest, szefi e! 23.20 Policja w akcji 
0.20 Powrót komisarza Rexa (s.). 

I N F O R M AT O R

I N F O R M A T O R 
WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 15. 7. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,92 zł
ON  4,86 zł
LPG 1,96 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  5,15 zł
ON  5,05 zł
LPG 2,12 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,13 zł
ON  5,03 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,16 zł  
ON  5,03 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  33,30 kc  
ON  32,70 kc  (szb)

Kursy walut w kantorach 
z dnia 15. 7. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,163 0,169
EUR  4,230 4,290
USD  3,760 3,840

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,164 0,170
EUR  4,220 4,320
USD  3,750 3,850

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,950 6,100
EUR 25,300 26,000
USD 22,400 23,200

Ogłoszenia 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.
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

NEKROLOGI

Nie zmarł ten, kto w sercach żyje…
W głębokim żalu pogrążeni przekazujemy smutną wiadomość, że dnia 
13 lipca 2019 zmarła nasza Droga Żona, Matka, Teściowa, Babcia i Pra-
babcia

śp. ANNA KALETOWA
z Bystrzycy

Uroczystość żałobna odbędzie się w środę 17 lipca 2019 o godz. 15.00 
w kościele ewangelickim w Bystrzycy. Zasmucona rodzina.
 GŁ-408

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

pana STANISŁAWA GUZIURA 
z Piotrowic koło Karwiny

byłego radnego stowarzyszena Soužití-Wspólnota, który zmarł 6 lipca 
2019 r. w wieku 59 lat, składają rodzinie działacze Polskiej Sekcji Naro-
dowej ruchu politycznego Coexistentia.
 GŁ-406

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w pogrzebie naszego Drogiego

śp. inż. arch. ROMANA MRÓZKA
za słowa współczucia, wsparcia, za wieńce i kwiaty

Serdecznie dziękujemy pastorowi M. Piętakowi za dostojne przepro-
wadzenie uroczystości pogrzebowych, prezesowi MK PZKO Czeski 
Cieszyn-Mosty za wzruszające słowa pożegnania oraz jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej Czeski Cieszyn-Mosty za uświetnianie obrzędu 
pogrzebowego wartą honorową. Zasmucona rodzina. 
 GŁ-405

W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 11 lipca 2019 
w wieku 94 lat zmarła nasza Babcia, Prababcia i Cio-
cia

śp. ANNA LAZAROWA
z domu Chodura,

zamieszkała w Bystrzycy 
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się 16 lipca 2019 
o godz. 13.00 z kościoła ewangelickiego w Bystrzycy. 
Zasmucona rodzina. GŁ-409

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Uzly 
a pomeranče (16, 17, godz. 20.00); 
Król Lew (18, godz. 20.00); HAWIE-
RZÓW – Kino Letnie: John Wick 
3 (16, 17, godz. 21.30); KARWINA – 
Centrum: Willy i magiczna plane-
ta (16, godz. 18.00); Słońce też jest 
gwiazdą (16, godz. 20.00; 17, godz. 
17.30); LOVEní (17, godz. 15.00); Peł-
zająca śmierć (17, godz. 20.00); Król 
Lew (18, godz. 17.30); Truposze nie 
umierają (18, godz. 20.00); KARWI-
NA – Kino Letnie: Teroristka (18, 
godz. 21.30); TRZYNIEC – Kosmos: 
Yesterday (16, godz. 17.30); Trupo-
sze nie umierają (16, godz. 20.00); 
Anabelle 3 (18, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Pavarotti (17, 
godz. 17.30); Miłość blondynki (18, 
godz. 17.30); Diego Maradona (18, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: Go-
dzilla 2: Król potworów (16-18, godz. 
17.45); Anna (16, 17, 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

PTTS „BŚ” – Towarzystwo Ro-
werowe „Olza” przy „BŚ” zapra-
sza na Rowerowy Rajd Pokoju 
Szlakiem Green Velo, organizo-
wany przez zaprzyjaźnione Rze-
szowskie Towarzystwo Rowero-
we w terminie 3.-4. 8. Sobotnia 
trasa rajdu poprowadzi szlakiem 
Green Velo z Dubiecka do Baszni 
Dolnej (długość ok. 130 km). Na 
trasie przewidywane są postoje i 
zwiedzanie regionalnych atrak-
cji, drobny posiłek, nagrody dla 
uczestników, bus z możliwością 
zabrania rowerów oraz wieczorny 
udział w Festiwalu Dziedzictwa 
Kresów w Baszni Dolnej. W nie-
dzielę, w związku z otwarciem 
nowego przejścia granicznego 
w Budomierzu, rajd będzie kon-
tynuowany z Baszni Dolnej do 
Niemirów na Ukrainie. W planie 
jest przejazd śladami polskiego 
dziedzictwa na Ukrainie wraz ze 
zwiedzaniem odrestaurowanych 
obiektów w Niemirowie i Hru-
szowie. Przejazd w piątek do Du-
biecka własnymi samochodami, 
powrót popołudniu w niedzie-
lę, noclegi zapewnione. Bliższe 

informacje umieszczone są na 
stronie www.ptts-beskidslaski.cz, 
zgłoszenia przyjmuje Robert Wa-
łaski do 19. 7. pod nr. telefonu 733 
535 570.
 zaprasza na wycieczkę W20: 
Svrčinovec, Tri Kopce, Liesko-
vá, (zejście do Skalitego), dalej 
Javorské, Čadca (trasy długości 
12 km i 20 km), która odbędzie się 
w sobotę 20. 7. Odjazd pociągu z 
Cz. Cieszyna o godz. 7.21 do Mo-
stów, następnie do  Svrčinovec-
-zastávka. Bliższe informacje pod 
nr. tel.: 776 046 326, na stronie 
www.ptts-beskidslaski.cz mapki i 
informacje o odjazdach pociągów 
powrotnych.

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatury 
Polskiej, Rynek Masaryka w 
Karwinie -Frysztacie: do 30. 7. 
wystawa pt. „Plastycy SAP 2019”. 
Czynna w godzinach otwarcia 
placówki.
TRZYNIEC, GALERIA MIASTA, 
ul. Lidická 541: do 20. 7. wystawa 
Viktora Freša pt. „Ego-ecology”. 
Czynna w godz. otwarcia biblio-
teki.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 
14: do 29. 3. 2020 wystawa pt. 
„Wałasi na Śląsku Cieszyńskim”; 
stała ekspozycja pt. „Z przeszło-
ści Jabłonkowa i okolicy”. Czyn-
ne: 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. 
8.00-16.00; nie: w godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964: stała eks-
pozycja pt. „Orłowa – przeszłość 
i teraźniejszość”. Czynna: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum: do 28. 2. 2020 
wystawa pt. „Obrazki z historii 
Pietwałdu”. Czynna: po-pt: godz. 
8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Galeria Wystaw Cza-
sowych, T. Regera 6, Cieszyn: 
do 31. 8. wystawa Jana Wałacha pt. 
„Obrazy i muzyka”.
 Sala Rzymska: do 31. 8. wysta-
wa pt. „Cieszyn na kartach wielkiej 
polityki – w 240. rocznicę podpisa-
nia Pokoju Cieszyńskiego”.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: Czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-19.00. 

OFERTA PRACY

MENEDŻERKA PROJEKTÓW, pra-
ca w internetowej agencji tłuma-
czeń, znajomość polskiego języka 
jest niezbędna. Na początku praca 
przez dwa tygodnie w miesiącu, 
możliwość poszerzenia. Wynagro-
dzenie: 22 000-34 000 kc za dwa 
tygodnie pracy. Więcej informacji 
na:  www.prekladysro.cz/prace albo 
pod nr. telefonu 734 455 886. 
 GŁ-403

OFERTY

DACHY, KRYCIE I REMONTY. 
Tel. +48 601 532 642. GŁ-395
MASZ PROBLEM Z SAMOCHO-
DEM? NAPRAWIMY GO! AUTO-
SERVIS-PNEUSERVIS PAMICAR 
s.r.o. – Tel.: +420 608 120 706
 GŁ-316

MALOWANIE DACHÓW – blacha, 
dachy z papy (ipa), skrobanie, 3 x 
lakier pędzlem. Tel. 732 383 700. 
Balicki.
MALOWANIE PŁOTÓW wszelkiego 
gatunku. Tel. 732 383 700. Balicki.
 GŁ-353

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

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 
057. Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów.
 GŁ-036

URLOPY

AUTOKAROWE WYCIECZKI z 
Trzyńca i Czeskiego Cieszyna. 
Polska: Rabka-Zdrój, Sanatorium 
Cegielski, 1. 9.-7. 9. w cenie 6090 
kc jest pełne wyżywienie, przejazd 
i 15 zabiegów. Węgry – Eger, Ho-
tel Flóra, 9. 9.-15. 9. i 15. 9.-21. 
9. 2019. W cenie od 8690 kc są 
śniadania i obiadokolacje, przejazd, 
wstępy na baseny termalne i do 
wellness. Tel. 558 331 959, www.
Benfi ca.cz.
 GŁ-402

Dnia 18 lipca obchodzi zacne 70. urodziny nasza Ko-
chana Mama, Babcia i Prababcia

MARIA MIKULOWA
z Cierlicka-Kościelca

Z tej okazji bukiet najwspanialszych życzeń zdrowia, 
szczęścia, błogosławieństwa Bożego, radości każdego 
dnia oraz wszelkiej pomyślności składają syn Roman, 
córki Danka i Helena z rodzinami.
 GŁ-400

Rozdawałeś radość, bawiłeś i kochałeś.
Wychodziłeś i stale wracałeś.
Nagle odszedłeś bezpowrotnie.
Zabolało.
Odtąd stale wracasz tylko w wspomnieniach.
Już czterdzieści lat… Ojcze

Dnia 17 lipca 1979 odszedł na zawsze

śp. ROMAN ONDRASZEK
Wspominają córka Anna i syn Janusz z rodzinami.
 GŁ-396

Komitet Organizacyjny 72. Gorolskigo Święta zaprasza w środę 17 lipca o godz. 16.00 do Domu 
PZKO w Jabłonkowie na spotkanie z prezesami okolicznych MK PZKO oraz z przewodniczącymi 
innych organizacji.

POLECAMY

• Sissi
Wtorek 16 lipca, godz. 14.30, 
TVC 1

• Podróż po hanackim Slovácku
Czwartek 18 lipca, godz. 11.45, 
TVC 2

• Florencja, miasto talentów
Środa 17 lipca, godz. 8.30, 
TVC 2

PROGRAM TVŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live

Śląscy 
drwale 
na start
Gmina Wędrynia zaprasza w 

najbliższą niedzielę na kolejną 
edycję zmagań najlepszych śląskich 
drwali. Rywalizacja, którą zaplano-
wano w miejscowym parku, została 
przygotowana z myślą zarówno o 
profesjonalistach, jak i amatorach.
Zawodnicy zmierzą siły w takich 
konkurencjach, jak wymiana łańcu-
cha, ścinka na celność, okrzesywa-
nie drzewa, cięcie na podkładce i 
kombinowane cięcie. Publiczność 
będzie mogła natomiast sprawdzić 
swoje umiejętności w zakresie do-
kładnego posługiwania się siekierą 
oraz wbijania gwoździ. Również 
pozostałe atrakcje dla dzieci i doro-
słych będą miały związek z obróbką 
drewna. W programie tej ciekawej 
imprezy znalazły się także między 
innymi pokaz rzeźbienia piłami 
spalinowymi, wystawa sprzętu 
leśnego, pedagogika leśna, ale też 
przejażdżki konne i inne zabawy 
dla dzieci. Nie zabraknie oczywiście 
dobrej kuchni regionalnej.

– „Śląski drwal” to jedno z waż-
niejszych wydarzeń, które realizu-
jemy wspólnie z naszą gminą part-
nerską Goleszów. W jej organizację 
włączają się co roku miejscowe 
organizacje społeczne, w tym rów-
nież Polski Związek Kuklturalno-
-Oświatowy – powiedział Bogusław 
Raszka, zastępca wójta Wędryni 
i prezes MK PZKO w Wędryni w 
jednej osobie.

Początek zabawy o godz. 10.00.
 (sch) 

POLECAMY

Znajdź nas 
na YouTubie

�

• Niedzielna impreza jest przezna-
czona zarówno dla zawodowców, 
jak i amatorów. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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P O S T  S C R I P T U M 

POŁĄCZONE MINIKWADRATY MAGICZNELOGOGRYF ŁUKOWATY 

JAN LOTTER 

Urodziłem się w 1939 roku w Raju, w 
gospodarstwie hrabiego Larischa, 

u którego pracowali moi rodzice. Po 
wojnie chodziłem do polskiej szkoły we 
Frysztacie, nasza placówka kilkakrot-
nie zmieniła adres. Tuż po ukończeniu 
szkoły podjąłem pracę w rolnictwie, 
później skończyłem szkołę zawodową 
w Beneszowie Górnym. Całe moje życie 
zawodowe było związane z rolnictwem, 
pracowałem w stacji traktorowej, jako 
traktorzysta i kombajnista byłem wysy-
łany do pracy także poza nasz teren, na 
przykład na Słowację. 

Przy tym wszystkim było mało czasu 
na działalność społeczną, a jednak już od 
skończenia podstawówki śpiewałem w 
chórach. Zaczęło się od zespołu muzycz-
nego, który w Kole PZKO w Karwinie-Ra-
ju prowadził dyrygent Owczarzy, później 
zostałem członkiem chóru mieszanego 
„Dźwięk”. Do dziś działa on w rajskim 
Kole, a ja nadal w nim śpiewam. Byłem 
z chórem w Koszalinie, Koszęcinie i in-
nych miejscach, ostatnio na „Trojoku 
Śląskim” w Ornontowicach. 

W młodości byłem także członkiem 
Zespołu Pieśni i Tańca „Górnik”. Śpiewa-
łem i tańczyłem w nim. Z „Górnikiem” 
regularnie braliśmy udział w przeglądzie 
zespołów „Gwarki Tarnogórskie”. Pamię-
tam tamte wyjazdy i występy. 

W sumie już przeszło 60 lat jestem 
związany ze śpiewactwem. W tym roku 
władze miasta Karwiny przyznały mi 
nagrodę dla osobistości kultury. Praco-
wałem także w zarządzie Miejscowego 
Koła PZKO, jestem rejonowym. Z kole-
gami spotykam się w Klubie Seniora. 
 (dc)

Fot. DANUTA CHLUP

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 
przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 26 lipca 2019 r. Nagrodę 

książkową za rozwiązanie zadań z 2 lipca 2019 otrzymuje Marta Mattes z Trzyńca. Autorem dzisiejszych 
łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 2 lipca: MORO, OLIWIA, RWACZ, OAZA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 2 lipca: SPÓR, PROSO, ÓSMAK, ROKI
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 2 lipca: PŁOSZY

Rozwiązaniem jest dokończenie cytatu Victora Lodato (z książki „Matylda Savitch”):
„Może to wcale nie taka zła rzecz, kiedy ktoś kładzie człowiekowi dłoń na ramieniu  i mówi, zatrzymaj się, pro-
szę,...”

Poziomo i pionowo jedna-
kowo: 
1. polecenie w wojsku
2. mieszkanka Zairu
3. ozdoba męskiej koszuli
4. lekarstwo na katar
5. ROZWIĄZANIE 

DODATKOWE 
6. japońska mafia
7. mnóstwo, bardzo dużo
8. olejek eteryczny lub węglo-

wodór nienasycony
9. długi, niski pies 

Wyrazy trudne i mniej 
znane:  AKATAR
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Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydo-
ra Sztaudyngera: 
„Po śniadaniu jest obiad, po obiedzie kolacja,
to dla wielu sens życia i jedyna w nim...”

1. zespół Jima Morrisona
2. jadalny dziesięcionogi skoru-

piak morski
3. rozpoznanie wojskowe 

w terenie
4. jedna ze stron medalu
5. pracuje przy krosnach
6. magazyn lub lista zawodników

7. ulica pod drzewami
8. do zagadki lub do drzwi
9. amerykańska waluta
10. ojczyzna Puszkina

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: 
DOORS


