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Poślizg na placu budowy
PROBLEM:�Rozpoczęty�w�styczniu�generalny�remont�Polskiego�Gimnazjum�im.�Juliusza�Słowackiego�w�Czeskim�
Cieszynie�według�pierwotnych�założeń�miał�trwać�do�lipca�2021�r.�Dziś�nie�wiadomo�jednak,�czy�uda�się�
dotrzymać�zaplanowanego�terminu,�a�wszystko�z�powodu�niespodziewanych�problemów,�na�jakie�wiosną�natknęli�
się�budowlańcy.

Witold Kożdoń

Przypomnijmy, kapitalny re-
mont pochodzącego z 1994 
r. obiektu ruszył ofi cjalnie 

15 stycznia. Inwestycję podzielo-
no na trzy części, z których pierw-
sza objęła rozwiązania z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego, a 
druga prace budowlane związane 
z zapewnieniem statyki budyn-
ku i sali gimnastycznej, wymianę 
okien i drzwi czy docieplenie ścian 
zewnętrznych. Trzecia faza doty-
czy z kolei remontu wyposażenia 
technicznego wewnątrz budynku, 
jednak na placu budowy szybko 
pojawiły się problemy. 

– Największy wynikał z faktu, 
iż pierwotny projekt był trochę na 

wyrost, jak na stan budownictwa 
na początku lat 90. XX wieku. Ani 
ówczesne technologie, ani fi rmy 
nie były w stanie sprostać takiemu 
przedsięwzięciu, o czym teraz się 
przekonujemy – mówi Stanisław 
Folwarczny, wicehetman woje-
wództwa morawsko-śląskiego.

Kłopoty stwarzają przede wszyst-
kim tzw. świetliki, które zostały źle 
zamontowane, a dodatkowo ule-
gły korozji. – Ich umocowanie nie 
odpowiada normom statycznym. 
Statyk, który badał budynek, był 
zaskoczony, że jeszcze nic od niego 
nie odpadło. Dlatego duży, górny 
świetlik musi zostać zdemontowa-
ny. Budowlańcy muszą wykonać 
nowy wieniec, do którego będzie 
umocowany nowy świetlik. To po-
woduje, że rosną koszty remontu, 

ponieważ trzeba będzie wykonać 
tymczasowe, prowizoryczne zada-
szenie obiektu tak, by do wewnątrz 
nie padał deszcz. To największa 
komplikacja, jakiej się nie spodzie-
waliśmy – tłumaczy Stanisław Fol-
warczny.

Prace stale postępują jednak na-
przód. Obecnie na placu budowy 
przebiegają roboty przy wzmacnia-
niu konstrukcji budynku głównego 
szkoły. Z kolei dekarze kładą dach 
na sali gimnastycznej. – Dokończy-
liśmy już usztywnianie dźwigarów 
na czwartym i piątym piętrze szko-
ły, wymieniamy okna, rozpoczęli-
śmy też prace elewacyjne w sąsied-
niej sali gimnastycznej. Musieliśmy 
zapewnić lepszą statykę budynku, 
dlatego już wcześniej wzmocnili-
śmy jego konstrukcję belkami sta-

lowymi. Przygotowujemy się po-
nadto do demontażu wykuszy oraz 
szklanej części dachu, na którym 
położymy aluminiowe pokrycie – 
informował w połowie miesiąca 
Petr Piprek, kierownik budowy z 
trzynieckiej fi rmy Beskydská sta-
vební realizującej inwestycję. Bu-
dowlańcy sygnalizowali jednak, 
że pierwotny termin zakończenia 
prac, czyli połowa przyszłego roku, 
stanął pod znakiem zapytania. 

– Faktycznie jest on zagrożo-
ny, ale nie ma jeszcze żadnego 
aneksu do umowy, który by ten 
termin przedłużał. Budowlańcy 
chcą zakończyć prace w pierwot-
nie zakładanym czasie, choć rze-
czywiście istnieje ryzyko, że nie 
zdążą – stwierdza Stanisław Fol-
warczny.

Co ciekawe, niewielki poślizg 
spowodowała też… pandemia ko-
ronawirusa, a powodem był brak 
pracowników. – Nasi podwyko-
nawcy nie mają rąk do pracy, a taki 
stan to z jednej strony efekt wpro-
wadzonych przez rząd ograniczeń, 
z drugiej zaś medializacji wystąpie-
nia ogniska koronawirusa w Karwi-
nie – wyjaśnia Petr Piprek.

– Na początku faktycznie poja-
wiły się takie kłopoty, ale zostały 
szybko rozwiązane. Pojawił się 
również inny problem z dostępem 
do sali gimnastycznej i dojazdem 
mieszkańców do posesji. Tyle że 
tego rodzaju duże inwestycje za-
wsze generują jakieś uciążliwości 
i ograniczenia i trzeba być na nie 
przygotowanym – mówi Stanisław 
Folwarczny. 

• Remont Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego napotkał nieprzewidzia-
ne trudności. Fot.�ARC�fi�rmy�Beskydská�stavební
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Mateusz Morawiecki,
premier�RP,�o�przebiegu�negocjacji�
podczas�ostatniego�szczytu�Unii�Europejskiej

CYTAT NA DZIŚ

•••
Są to negocjacje bardzo wielostronne od 

samego początku. Podstawowy parametr 

wymuszony jest przez grupę egoistycznych 

państw. Natomiast my musimy uzyskać to, 

na czym nam zależy od początku – brak 

uznaniowości po stronie ciał unijnych 

w zakresie praworządności

W I A D O M O Ś C I

Droga biegnąca przez centrum Stonawy była zawsze w od-
pustowy weekend zamknięta dla ruchu. Należała do pie-
szych, którzy tłumnie spacerowali wzdłuż jarmarcznych 
bud. Dzieci nawoływały się, biegając od autodromu 
do diabelskiego młyna. Program rozrywkowy w Parku 

PZKO trwał do późna. Zresztą już w sobotę wieczorem oznajmiano 
początek odpustu wystrzałami z armaty – cała okolica słyszała, że 
Stonawa świętuje. 

W ostatnią niedzielę droga do wsi od strony Suchej Górnej i Ol-
brachcic także była zamknięta (i jest nadal), ale nie z powodu odpu-
stu. Przez dłuższy czas będzie nieprzejezdna ze względu na remont. 
W niedzielne przedpołudnie centrum Stonawy było puste, nie było 
śladu po odpustowych uciechach. Żadnej orkiestry, żadnych umun-
durowanych górników, którzy swoją obecnością dodawali zawsze 
splendoru nabożeństwom w kościele pw. Św. Marii Magdaleny. 

Muszę przyznać, że choć stonawski sposób obchodzenia odpustu 
wydawał mi się czasem przesadnie okazały, to w tym roku było mi tro-
chę smutno, kiedy szłam do kościoła przez puste, nazbyt ciche jak na 
uroczysty dzień centrum. 

Z odpustu zostało to, co stanowi jego istotę – uroczystości kościelne 
ku czci patronki. Miejscowy proboszcz postarał się, aby było więcej 
mszy i dzięki temu na każdej z nich ludzi było mniej. Narzucony przez 
Sanepid limit stu osób musiał być dotrzymany. 

W stonawskim kościele w jednym z bocznych ołtarzy znajduje się 
fi gura św. Barbary. Pod jej stopami, pod ziemią, w ciasnym węglowym 
wyrobisku pracuje, półleżąc, górnik. Wyciąga rękę do swojej patronki. 

Przyglądając się ołtarzowi, przypomniałam sobie niedawne czołów-
ki ogólnopaństwowych dzienników, w których przedstawiano Karwi-
nę tendencyjnie jako miasto ludzi bez perspektyw, ciemnych, lekce-
ważących zalecenia epidemiologów – ludzi, którzy w gruncie rzeczy 
sami są sobie winni, że złapali koronawirusa. 

Smutne to. Ale odpust, choć tak różniący się od poprzednich, mi się 
podobał.  

NASZ »GŁOS«

Danuta Chlup
danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CIERLICKO
Począwszy od ub. piątku 
do 9 sierpnia utrudniony 
jest dojazd do Grodzisz-
cza. Ulica Hradišťská jest 
zamknięta dla ruchu ko-
łowego na odcinku o dłu-
gości 2,8 km. Samochody 
osobowe przez cały czas 
trwania wyłączenia z ruchu 
nie wjadą na remontowany 
odcinek, autobusy nie będą 
kursowały tylko przez część 
tego okresu. Kilka przy-
stanków nie będzie obsłu-
giwanych. Trasa objazdowa 
prowadzi przez Trzanowice 
i Koniaków.   (dc)

JABŁONKÓW
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jabłonkowie obchodzi 
w tym roku 140-lecie zało-
żenia. Z tej okazji zostanie 
wydany album fotogra-
fi czny pt. „Historie očima 
hasičů v Jablunkově, aneb 
140 let tradice, disciplíny, 
odvahy“ („Historia oczyma 
strażaków w Jabłonkowie, 
czyli 140 lat tradycji, dyscy-
pliny, odwagi“). Już jesienią 
książka powinna być w 
sprzedaży. Jabłonkowska 
OSP począwszy od 2011 
roku specjalizuje się w in-
terwencjach w wypadkach 
drogowych, strażacy biorą 

udział 
i bardzo 
często zwycię-
żają w konkursach w 
ratowaniu osób z po-
jazdów po wypadku. 
Wychowują także mło-
de pokolenie, w grupie 
młodych strażaków jest 
27 dzieci w wieku od 5 
do 13 lat.  (dc) 

ORŁOWA
Obok krytej pływalni oraz 
stadionu zimowego zostaną 
zainstalowane cykloboksy, 
czyli bezpieczne boksy do 
przechowania rowerów. 
Obok basenu będzie prze-
chowalnia dla sześciu ro-
werów (ewentualnie trzech 
wózków dziecięcych), obok 
stadionu dla ośmiu rowe-
rów. Pomysł pojawił się w 
propozycjach zgłaszanych 
przez mieszkańców w 
ramach budżetu obywatel-
skiego i chociaż nie zakwali-
fi kował się do fi nału, samo-
rząd postanowił go zreali-
zować, biorąc pod uwagę 
płynące z niego korzyści dla 
rowerzystów oraz rodziców, 

którzy przychodzą na basen 
z niemowlętami. Instalacja 
boksów rozpoczęła się w 
ub. piątek.  (dc) 

OSTRAWA
Władze miasta zamierzają 
uczcić ofi ary strzelca, który 
10 grudnia ub. roku zabił 
w poczekalni gabinetu 
lekarskiego w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Porubie 
siedem osób. Ogłoszono 
konkurs na projekt po-
mnika. Jego wyniki są już 
znane. Jurorom najbardziej 
spodobał się projekt Lukáša 
Dvorskiego. Autor nazywa 
go postminimalistycznym. 
Obiekt będzie przypominał 
kosmiczną czarną dziurę. 
 (dc)

ORŁOWA

wtorek

środa

czwartek

dzień: 17 do 20 ºC 
noc: 16 do 13 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 17 do 20 ºC 
noc: 16 do 13 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 18 do 21 ºC 
noc: 16 do 3 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

21
lipca 2020

Imieniny obchodzą: 
Daniel, Wiktor
Wschód słońca: 5.00
Zachód słońca: 20.42
Do końca roku: 163 dni
Przysłowia: 
„Gdy listki ziemniaków 
w górę spoglądają, to nam 
na pogodę znak pewny 
dają”

JUTRO...

22
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Imieniny obchodzą: 
Lena, Magdalena, Milena
Wschód słońca: 5.01
Zachód słońca: 20.41
Do końca roku: 162 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Aproksymacji Pi
Przysłowia: 
„Gdy Maria Magdalena 
deszczem zaczyna, to 
zwykle deszcz dłużej 
trzyma”

POJUTRZE...

23
lipca 2020

Imieniny obchodzą: 
Apolinaria, Bogna, 
Brygida
Wschód słońca: 5.03
Zachód słońca: 20.40
Do końca roku: 161 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Włóczykija
Przysłowia: 
„Jak poranek mglisty, 
wieczór przezroczysty”

POGODA

CIERLICKO

OSTRAWA

Kampania 
»Dumni z Polski« 
zawitała na Zaolzie

W ramach kampanii „Dumni 
z Polski” Fundacja „Pomoc 

Polakom na Wschodzie” zakupiła 
54 pakiety patriotyczne. Materiały, 
które stanowią doskonałe narzę-
dzie wspomagające edukację hi-
storyczną, trafi ły w lipcu na Łotwę, 
Litwę oraz do Czech.

Dziewięć takich pakietów otrzy-
mał Polski Związek Kulturalno-
-Oświatowy. – Zdecydowaliśmy, 
że część tych materiałów przeka-
żemy organizatorom wakacyjnych 
obozów dla dzieci i młodzieży or-
ganizowanych m.in. przez Stowa-
rzyszenie Młodzieży Polskiej, na-
tomiast część zatrzymamy z myślą 
o przedsięwzięciach planowanych 
przez Miejscowe Koła PZKO. Prze-
syłkę zmagazynowaliśmy w Domu 
Miejscowego Koła PZKO w Sibicy, 
natomiast teraz dyskutujemy, jak je 
najlepiej wykorzystać – mówi pre-
zes PZKO, Helena Legowicz.

Pakiety zakupione przez Fun-
dację „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” zawierają m.in. gry planszo-
we promujące wiedzę o Polsce, 
śpiewniki patriotyczne, koszulki 
z logo „Dumni z Polski”, talie kart 
z wizerunkami wielkich Polaków, 
ulotki z informacjami o Polakach, 

którzy zmienili losy świata czy naj-
piękniejszych miejscach nad Wisłą, 
a także gadżety: notesy, długopisy, 
naklejki, przypinki, baloniki, cho-
rągiewki. W liście, jaki Fundacja 
wystosowała do odbiorców pakie-
tów, podkreślono, iż materiały te 
nie tylko pomagają stworzyć odpo-
wiednią oprawę świąt narodowych, 
obchodów rocznicowych i imprez 
o charakterze patriotycznym, ale 
stanowią też dobre źródło wiedzy 
o Polsce, Polakach i ich dokona-
niach.

Kampania „Dumni z Polski” była 
realizowana przez Instytut Łuka-
siewicza w stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę w 2018 
roku i odniosła wówczas ogromny 
sukces. Przez cały rok zorganizo-
wano w całym kraju setki wyda-
rzeń, które przyciągały prawdziwe 
tłumy. Gigantyczny odzew poka-
zał, że Polacy chcą manifestować 
swoje przywiązanie do ojczyzny i 
chcą pokazywać dumę narodową. 
Z tego powodu w realizację przed-
sięwzięcia włączyła się Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
która skierowała ją również do pol-
skich środowisk za granicami kra-
ju.  (wik)

• Materiały promocyjne kampanii „Dumni z Polski” zmagazynowano w MK 
PZKO w Sibicy. Na zdj. prezes koła Stanisław Kołek. Fot.�SZYMON�BRANDYS

5
milionów złotych. Tyle pochłonie przebudowa ulicy Głębokiej w Cieszynie. 
Rewitalizacja�reprezentacyjnego�miejskiego�deptaka�właśnie�się�rozpoczyna.�
–�Aktualnie�fi�rma�fi�nalizuje�formalności�związane�z�rozpoczęciem�robót,�w�tym�
związane�z�ochroną�zabytków.�Harmonogram�prac�zostanie�zaproponowany�
początkiem�sierpnia.�Wtedy�też�planujemy�spotkanie�z�mieszkańcami�i�przed-
siębiorcami�w�celu�omówienia�jego�szczegółów.�Początek�prac�jest�natomiast�
planowany�po�sezonie�wakacyjnym,�początkiem�września�–�mówi�Gabriela�
Staszkiewicz.
Tegoroczny�remont�ul.�Głębokiej�obejmie�m.in.�wymianę�nawierzchni�jezdni�
i�chodników,�likwidację�barier�architektonicznych,�a�także�zmianę�organizacji�
ruchu�dającą�pierwszeństwo�pieszym.�Prace�mają�być�zakończone�przed�począt-
kiem�sezonu�letniego�w�2021�r.�Jak�informuje�miasto,�inwestycja�jest�również�
elementem�szerszego�projektu�„Szlakiem�Cieszyńskiego�Tramwaju�–�rozwój�
transgranicznej�turystyki”,�który�będzie�realizowany�we�współpracy�z�Czeskim�
Cieszynem.�Docelowo,�poza�ul.�Głęboką,�przebudowa�obejmie�także�ul.�Zamko-
wą,�rynek�oraz�budynek�dawnej�strażnicy�granicznej�przy�Moście�Przyjaźni.�W�
Czeskim�Cieszynie�kompleksową�rewitalizację�przejdzie�zaś�m.in.�ulica�Kolejowa.�
 (wik)

Prezydenckie priorytety
Staramy się, żeby Andrzej Duda 

po objęciu urzędu prezydenta 
RP na drugą kadencję udał się ze 
swoją pierwszą wizytą zagraniczną 
do Rzymu i Watykanu – poinfor-
mował w ubiegłym tygodniu szef 
gabinetu prezydenta Krzysztof 
Szczerski. Jak dodał, wizyta odbę-
dzie się zapewne na jesieni.

Zdaniem szefa gabinetu pre-
zydenta, wizyta Andrzeja Dudy 

w Rzymie „byłaby symbolem, że 
Włochy, które miały trudną sytu-
ację pandemiczną, były w stanie ją 
pokonać”. Krzysztof Szczerski wy-
jaśnił, że wizyta w Rzymie miałaby 
także związek z 100. rocznicą uro-
dzin papieża Jana Pawła II, która 
przypadła w tym roku.

Pytany o priorytety polityki An-
drzeja Dudy na początku jego dru-
giej kadencji, Krzysztof Szczerski 

zaznaczył, że „będzie to kwestia 
dalszej, wielowymiarowej opieki 
nad polską rodziną, która doty-
czy nie tylko spraw materialnych, 
ale także ładu społecznego wokół 
polskiej rodziny”. Wskazał także 
na kwestię pokonania pandemii 
koronawirusa oraz ewentualne-
go spowolnienia gospodarczego, 
które może się wiązać z pandemią. 
 (wik)

Fala�krytyki�spłynęła�
na�dyrektorkę�
Wojewódzkiej�
Stacji�Sanitarno-
Epidemiologicznej�
w�Ostrawie�
w�odpowiedzi�na�
wprowadzone�
w�piątek�w�trybie�
natychmiastowym�
zarządzenia�sanitarne�
obejmujące�całe�
województwo�
morawsko-śląskie.�

Danuta Chlup

W piątek po południu Pavla 
Svrčinowa, dyrektor 
ostrawskiego Sanepidu, 

wydała rozporządzenie, na mocy któ-
rego na całym obszarze województwa 
morawsko-śląskiego ponownie został 
wprowadzony obowiązek noszenia 

maseczek ochronnych w budynkach, 
a liczbę uczestników imprez ograni-
czono do stu. Równocześnie wprowa-
dzono zakaz odwiedzin w szpitalach i 
domach opieki społecznej. Wcześniej 
takie obostrzenia obowiązywały tylko 
w powiatach karwińskim i frydecko-
misteckim. Organizatorzy zaplanowa-
nych na weekend większych imprez 
musieli je błyskawicznie odwołać. 

Sytuacja nie może  się powtórzyć

W poniedziałek hetman wo-
jewództwa morawsko-śląskiego 
zwołał Radę Bezpieczeństwa. Na 
obrady przyjechał także minister 
zdrowia, Adam Vojtěch oraz głów-
ny inspektor sanitarny, Jarmila 
Rážowa. Po zakończeniu poinfor-
mowali dziennikarzy o rezultatach. 

Vondrák i Vojtěch zgodni byli co 
do tego, że nowy przepis ma swoje 

uzasadnienie z punk-
tu widzenia prewencji 
szerzenia się korona-
wirusa, lecz nie miał 
zostać wprowadzony 
z godziny na godzi-
nę, bez wcześniejsze-
go poinformowania o 
tym fakcie władz wo-
jewódzkich, lokalnych 
władz samorządowych 
i społeczeństwa oraz 
przygotowania na ten 
fakt organizatorów 
imprez. Hetman przy-
znał, że trzeba rozróż-
niać stopień zagroże-
nia koronawirusem w 
poszczególnych powia-
tach – na przykład w 
powiecie bruntalskim 
nie ma praktycznie no-
wych zachorowań.

Ustalono, że WSSE 
będzie na bieżąco 
przeprowadzała ocenę 

wpływu i sensowności zastosowa-
nych obostrzeń, tak, aby można 
je było złagodzić w tych częściach 
regionu, gdzie nie ma problemów 
z koronawirusem. – Zaplanowano 
wiele imprez kulturalnych, Festi-
wal Szekspira i inne festiwale. Nie 
możemy całkowicie stłamsić go-
spodarki tego województwa w sfe-
rze kulturalnej – mówił Vondrák. 

Svrčinowa poinformowała, że jeże-
li będą zmiany, to w piątek. 

Vojtěch podkreślił, że Minister-
stwo Zdrowia nie jest uprawnione 
do wydawania zarządzeń na szcze-
blu regionalnym. Całą odpowie-
dzialność za nie ponosi dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej. 

Krytycznie nt. piątkowej decyzji 
Sanepidu wyraził się także wice-
hetman Stanisław Folwarczny w 
rozmowie z „Głosem”.

– Rozumiem sytuację i koniecz-
ność wprowadzania zarządzeń 
prewencyjnych, ale tylko w tych 
miejscach, gdzie są ogniska koro-
nawirusa – nie na terenie całego 
województwa. Informacja o no-
wych zarządzeniach powinna się 
pojawić z 48-godzinnym wyprze-
dzeniem – powiedział. 

Wczoraj późnym popołudniem 
na Rynku Masaryka w Ostrawie 
miał się odbyć protest obywatelski 
przeciwko nowym zarządzeniom. 
 

Nowe�zachorowania�na�koronawi-
rusa�nie�dotyczą�tylko�górników�z�
Karwińskiego.�W�niedzielę�wśród�
52�wykrytych�nowych�przypadków�
w�województwie�morawsko-śląskim�
26�pochodziło�z�powiatu�frydec-
ko-misteckiego.�Choruje�m.in.�16�
członków�personelu�medycznego�
szpitala�we�Frydku-Mistku,�15�osób,�
które�zaraziły�się�na�prywatnej�uro-
czystości��oraz�8�pracowników�fi�rmy�
we�Wracimowie.

• Briefi ng po poniedziałkowej Radzie Bezpie-
czeństwa w Ostrawie. Fot.�ARC

Dwie potrącone 
Dwa wypadki, w których ucierpiały pie-

sze, wydarzyły się w piątek i w niedzie-
lę w powiecie karwińskim. Każdy z nich 
miał inne przyczyny i przebieg. 

W piątek przed południem po ulicy 
Ostrawskiej w Karwinie poruszał się samo-
chodem dostawczym fi at ducato 17-latek 
bez prawa jazdy. W pobliżu remizy stra-
żackiej potrącił na przejściu dla pieszych 
63-letnią kobietę. Nastolatek, który w ogóle 
nie powinien był siedzieć za kierownicą, nie 
zareagował na sytuację, kiedy samochód ja-
dący sąsiednim pasem ruchu zatrzymał się 
przed zebrą, a kobieta weszła na jezdnię. 

Ranną kobietę przewieziono do szpita-
la w Karwinie. Policjanci, którzy dotarli 
na miejsce wypadku, ustalili, że kierowca 
znajduje się pod wpływem narkotyków, 
konkretnie amfetaminy i metamfetami-
ny. Rzeczniczka policji, Zlatuše Viačkowa, 
poinformowała, że będzie odpowiadał za 
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. 

W niedzielę po południu odniosła ob-
rażenia 9-letnia dziewczynka. W centrum 
Hawierzowa, na ulicy jednokierunkowej, 
wjechała na hulajnodze przed škodę su-
perb, którą kierowała 32-letnia kobieta. 
Kierująca nie zdążyła już zahamować i 
przednim kołem zraniła dziewczynkę w 
nogę. Dziecko trafi ło do szpitala. U kierow-
cy škody nie stwierdzono obecności alko-
holu.  (dc)

Znajdź�nas�
na Facebooku

Znajdź�nas�
na YouTubie

��
• Hulajnoga, na której dziew-
czynka wjechała pod samo-
chód. Fot.�mat.�pras.�Policji�

JABŁONKÓW
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Po dawnej 
i dzisiejszej Bystrzycy 
Tu�był�kiedyś�zakład�produkcji�mebli,�tam�zakład�fryzjerski,�a�tę�willę�wybudował�
miejscowy�lekarz.�Irena�Cicha,�etnolog�i�wydawca�publikacji�fotografi�cznych�
o�naszym�regionie,�podczas�czwartkowego�wieczornego�spaceru�przybliżyła�
mieszkańcom�Bystrzycy�miejsca�i�budynki�z�ciekawą�historią.�

Danuta Chlup

Wspólny spacer pod ha-
słem „Poznajmy swoją 
gminę” zorganizowała 

Irena Ondraszek z Wydziału Kultu-
ry i MUZ-IC bystrzyckiego ratusza. 
W ośrodku MUZ-IC znajduje się 
kino, muzeum i centrum informa-
cji. Na trasę wyruszyło z muzeum 
kilkadziesiąt osób. Sam budynek 
zasługuje na uwagę.

U bystrzyckich Żydów
– Dom ten został wybudowany 
prawdopodobnie w 1910 roku. Wia-
domo, że przez długi czas należał 
do żydowskiej rodziny Windhol-
zów. W obiekcie nie znaleziono 
żadnych pamiątek przypominają-
cych jego żydowską przeszłość, z 
wyjątkiem zakrytych wnęk w ścia-
nie na pierwszym piętrze, gdzie 
mogły się znajdować szafy do 
przechowywania Tory. Tę ścianę 
zachowano w pierwotnym stanie 
podczas remontu budynku – mó-
wiła Cicha, która jest także współ-
autorką muzealnej ekspozycji. 

W Bystrzycy mieszkało przed 
wojną kilkudziesięciu Żydów. 
Należały do nich także inne nie-
ruchomości. Budynek obecnego 
pensjonatu „Doktor” należał do 
handlarza tekstyliami Felixa Hor-
nbeina, tam, gdzie dzisiaj znajdu-
je się piekarnia „Bajusz”, był sklep 
Kohna. Późniejsze losy żydowskich 
rodzin nie są, według Cichej, zna-
ne. Nie wiadomo dokładnie, ilu by-
strzyckich Żydów wyemigrowało, 
ilu zostało wysiedlonych przez na-
zistów i wysłanych na śmierć. – O 
rodzinie Windholzów wiemy tylko, 
że jedna z potomnych żyła w Chile 
– dodała historyczka. 

Budynek, w którym dzisiaj znaj-
duje się poczta, także należy do 
majątków pożydowskich. W 1906 
roku otwarto w nim fi lię słynnej 
cieszyńskiej (później czeskocie-
szyńskiej) fabryki mebli giętych 
fi rmy Kohn, która w okresie naj-
większego rozkwitu wyproduko-
wała ponad pół miliona krzeseł i 
zatrudniała 2,8 tys. pracowników. 
W bystrzyckiej fi lii w latach 20. XX 
wieku pracowało 60 kobiet. Filię 
zlikwidowano w 1930 roku, budy-
nek został sprzedany Towarzystwu 
Rolniczemu. 

Glina dobra na cegły
Grupa zatrzymała się także przy 
dworcu kolejowym. Pierwszy bu-
dynek dworca wyrósł w 1875 roku, 
był drewniany. Po kilkunastu latach 
podczas pożaru uległ zniszczeniu, 
dlatego Kolej Koszycko–Bogumiń-
ska zmuszona była wybudować 
nowy. Murowany obiekt oddano do 
użytku w 1892 roku. 

Najodleglejszym od centrum 
przystankiem była dawna cegiel-
nia. Przypomina ją już tylko komin. 

W latach 20. ub. wieku produkowa-
no tam rocznie ok. 200 tys. sztuk 
cegieł wypalanych z dobrej jakości 
gliny. Surowiec wydobywano w 
pobliżu fabryki. Po wojnie zakład 
upaństwowiono. Produkcja trwała 
do 1974 roku. 

Organizatorki spaceru zaprowa-
dziły uczestników także do kom-
pleksu szkolnego. Cicha zwróciła 
uwagę w szczególności na budynek 
czeskiej szkoły, oddany do użyt-
ku w 1927 roku oraz polskiej szko-
ły wydziałowej, otwarty trzy lata 
wcześniej. Oba budowali znani ar-
chitekci. – Otwarcie polskiej szkoły 
wydziałowej było wielkim i uroczy-
stym wydarzeniem, mamy piękne 
archiwalne fotografi e z tej uroczy-
stości. Autorem projektu był znany 
na Śląsku Cieszyńskim architekt 
Eduard David, który projektował 
m.in. kościół Na Niwach i synago-
gę żydowską w Czeskim Cieszynie 

– opowiadała przewodniczka. Cze-
ską szkołę budowała fi rma brneń-
sko–użhorodzka. 

Przy drodze do Nydku
Kilka ciekawych budynków stoi 
przy drodze do Nydku. Przy oka-
zji warto wspomnieć, że pierwszy 
autobus z Bystrzycy do Nydku za-
czął kursować w 1929 roku. Prze-
woźnikiem był Eduard Ciahotny. 
Drogę okalają wysokie klony po-
sadzone przez założone tuż przed 
wojną towarzystwo „Okrašlovací 
spolek”. Cicha zwróciła uwagę na 
dwie przedwojenne piętrowe wille. 
W jednej z nich mieściła się m.in. 
polska Kasa Oszczędności i Zali-
czek oraz konkurencyjna czeska 
Spořitelna. Drugą wybudował w 
1932 roku lekarz Jaroslav Míček. 
Do dziś znajdują się tam gabinety 
lekarskie. – Dwupiętrowy budy-
nek miał, jako pierwszy w gminie, 

toaletę ze spłuczką, ciepłą wodę, 
ogrzewanie centralne, ale też na 
przykład windę kuchenną. Rodzi-
na lekarza mieszkała na pierwszym 
piętrze, na parterze była kuchnia. 
Do dziś dochowała się marmurowa 
klatka schodowa, także niektóre 
ściany mają marmurową boazerię 
– opowiadała Irena Cicha. 

Wojenne losy Míčka były tra-
giczne. W marcu 1945 roku został, 
na podstawie donosu, zatrzymany 
wraz z Janem Heczką przez cie-
szyńskie gestapo. Obu zastrzelono. 
Na ścianie domu wisi dzisiaj tabli-
ca pamiątkowa na cześć obu ofi ar. 

Uczestnicy spaceru przeszli się 
także „uliczką gańby”, prowadzącą 
od kościoła ewangelickiego w dół 
nad rzekę Głuchówkę. Uliczka „za-
wdzięcza” swoją nazwę faktowi, że 
pod koniec XIX wieku brukowali ją 
kamieniami mieszkańcy przyłapa-
ni na różnych wykroczeniach. 

Murowany kościół ewange-
licki, do którego kamień węgiel-
ny poświęcono w 1811 roku oraz 
drewniany kościół katolicki pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
należą do najważniejszych obiek-
tów w Bystrzycy. Irena Cicha zapo-
znała uczestników z historią obu 
świątyń, kościół katolicki grupa 
zwiedziła także w środku. Stoi on 
na miejscu rozebranego starego 
drewnianego kościoła z XVI wie-
ku. – Na budowę murowanego 
kościoła brakowało pieniędzy, 
dlatego ponownie wzniesiono 
drewniany, ale jak widzimy, ma on 
swój urok. Parafi alnie z okolicz-
nych wsi zwozili z gór drewno na 
budowę. Kościół został dokończo-
ny w 1897 roku, w wieży powieszo-
no wówczas cenny dzwon z 1584 
roku. Kościół wybudowano w sty-
lu romantycznym – przypomniała 
Cicha. 

W�spacerze�uczestniczyli�przeważnie�ludzie�młodzi�
i�w�wieku�średnim.�Najstarsze�pokolenie�reprezen-
tował�Karel�Zmelty,�urodzony�w�Bystrzycy�w�1935�
roku.�Podzielił�się�z�nami�swoimi�wspomnieniami�o�
tym,�jak�dawniej�wyglądała�jego�rodzinna�wioska.�
–�Od�urodzenia�mieszkam�w�Bystrzycy,�spędziłem�
tu�całe�życie.�Nie�zamieniłbym�jej�za�inne�miej-
sce.�Urodziłem�się�w�centrum,�w�domu�stojącym�
naprzeciwko�willi�doktora�Míčka.�Mój�ojciec�był�
fryzjerem,�uczył�się�u�znanego�fryzjera�Farnika.�
Tu,�gdzie�dzisiaj�jest�centrum�i�buduje�się�coraz�to�
nowe�domy,�kiedyś�było�parę�chałup�przy�drodze�
do�Nydku,�większość�przestrzeni�zajmowały�pola�
i�łąki.�Ludzie�hodowali�owce,�krowy,�nawet�konie.�
Pamiętam,�że�stały�tu�jeszcze�„drzewiónki”.�Zwy-
kle�było�tak,�że�starzy�ludzie�mieszkali�w�nich�do�
końca,�a�po�ich�śmierci�młodzi�nie�chcieli�się�już�do�
nich�wprowadzać�i�„drzewiónki”�burzono.�Dzisiaj�
centrum�Bystrzycy�zupełnie�inaczej�wygląda.

• Grupa schodzi nad Głuchówkę „uliczką gańby”. Zdjęcia:�DANUTA�CHLUP• Przed polską szkołą, oddaną do użytku w 1924 roku. 

• Irena Ondraszek i Irena Cicha przed dawną cegielnią. 
• Cenny obraz z dawnego ołtarza w kościele katolic-
kim, pochodzący z XVI wieku. 

Odpust w reżimie sanitarnym

Odpust ku czci św. Marii Mag-
daleny w Stonawie zawsze od-

bywał się z wielką pompą, progra-
mem kulturalnym i lunaparkiem. 
W tym roku, ze względu na obowią-
zujące zarządzenia sanitarne, ogra-
niczono go do tego, co najistotniej-
sze: obchodów kościelnych. 

W kościele pw. Św. Marii Mag-
daleny odbyła się w sobotę wie-
czorna wigilijna msza odpustowa, 
w niedzielę kolejne trzy: uroczy-
sta suma czeska i polska oraz do-
datkowa msza czesko-polska, 
ofi arowana w intencji zmarłych 
duszpasterzy oraz dobrodzie-
jów kościoła. Zwiększono liczbę 
nabożeństw, aby wszyscy zain-
teresowani mogli wziąć udział 
w odpuście, a równocześnie nie 
przekroczono dozwolonej granicy 
stu osób. W kościele ściśle prze-

strzegano zaleceń sanitarnych, 
ministranci między nabożeń-
stwami rozpryskiwali po wnętrzu 
dezynfekcję. 

W homilii podczas czesko-pol-
skiej mszy ks. proboszcz Roland 
Manowski nawiązał do biblijnego 
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia 
ani godziny”.

– Kto z nas, którzy rok temu 
byliśmy na odpuście w kościele 
w Stonawie, pomyślał, że za rok 
wszystko będzie inaczej? Kto z nas 
pomyślał, że dokładnie pół roku po 
odpuście świat będzie wyglądał zu-
pełnie inaczej od świata, który zna-
my? – pytał duchowny retorycznie. 
I powołując się na Ewangelię, do-
dał: – Gdyby gospodarz wiedział, o 
której godzinie ma przyjść złodziej, 
z pewnością by mu na to nie po-
zwolił. 

Stonawa należy do gmin naj-
bardziej zagrożonych koronawi-
rusem, który rozprzestrzenił się 
wśród części górników na kopal-
niach Darków i ČSM. To był m.in. 
powód, dlaczego nie było orkiestry 
i umundurowanych górników, a 
podczas nabożeństw odpustowych 
nie śpiewał chór PZKO „Stonawa”. 
– Chór ma trzydzieści osób, a w ko-
ściele może być najwyżej sto. Nie 
odbywają się zresztą  nawet próby, 
ponieważ w maseczkach źle się 
śpiewa, a większość chórzystów 
to ludzie starsi, należący do grupy 
ryzyka – powiedział naszej gazecie 
Wojciech Feber, prezes Miejscowe-
go Koła PZKO. Zamiast tego na-
bożeństwa uświetnił mały zespół 
rodzinny zorganizowany przez dy-
rygentkę Martę Orszulik. 

Ludzie, którzy przybyli do ko-

ścioła, z zainteresowaniem obej-
rzeli wystawę poświęconą polskie-
mu papieżowi, Św. Janowi Pawłowi 

II. Została wypożyczona z Ośrodka 
Dokumentacyjnego Kongresu Po-
laków w Czeskim Cieszynie.  (dc)

Uczestnicy�odpustu�w�Stonawie�
otrzymali�ulotki�z�prośbą�o�wsparcie�
fi�nansowe�remontu�kościoła�pw.�Św.�
Barbary�w�Karwinie-Łąkach.�Kościół�
ten,�stosunkowo�nowy,�bo�poświę-
cony�w�2001�roku,�wymaga�już�in-
westycji.�Najważniejszy�jest�remont�
elewacji.�Ksiądz�proboszcz�Ronald�
Manowski�podkreśla,�że�parafi�a�
sama�nie�poradzi�sobie�fi�nansowo�z�
remontem,�dlatego�została�ogłoszo-
na�zbiórka�publiczna.�Chętni�mogą�
przekazywać�dary�na�rachunek�nr�
123-1466960227/0100.�Zbiórka�
została�zatwierdzona�przez�Urząd�
Wojewódzki�w�Ostrawie.�
Kościół�w�kształcie�łzy�zastąpił�daw-
ny�kościół�w�Łąkach,�który�został�
zamknięty�ze�względu�na�szkody�
górnicze.�

Nastolatek wystawia w kinie 
W�foyer�kina�„Centrum”�w�Hawierzowie�do�końca�wakacji�będą�wystawione�fotografi�e�artystyczne�świeżego�
absolwenta�Polskiej�Szkoły�Podstawowej�w�Błędowicach,�Damiana�Kožušníka.�W�piątek�odbył�się�wernisaż.�

Danuta Chlup

Damian od dziecka lubił fo-
tografowanie. Cztery lata 
temu zaczął uczęszczać 

na zajęcia z twórczej fotografi i i 
nowych mediów w Podstawowej 
Szkole Artystycznej im. B. Martinů. 
Jego nauczycielką była Lucie Klez-
la. Najchętniej fotografuje przyro-
dę i miasto, lubi eksperymentować 
ze światłem, dlatego często wyru-
sza z aparatem w plener wieczorem 
lub po deszczu. Ale nie stroni też 
od innych tematów. W Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
robił zdjęcia samolotów. 

Hawierzowska wystawa pt. „50 
milimetrów” składa się z cyklu foto-
grafi i przedstawiających przyrodę.

– Praktycznie wszystkie zdję-
cia, które są na wystawie, robi-
łem w Hawierzowie, tylko jedna 
fotografi a jest z Praszywej. Fajne 
ujęcia przyrody można zrobić 
wszędzie, trzeba tylko trochę się 
rozejrzeć i pomyśleć – przekonu-
je Damian. 

Po wakacjach piętnastolatek 
podejmie naukę na kierunku fo-
tograf w Szkole Średniej Usług i 
Przedsiębiorczości w Ostrawie. 

W przyszłości chciałby się zajmo-
wać zawodowo fotografi ą rekla-
mową.

– Cieszę się, że Damian będzie 
dalej się rozwijał w tym kierun-
ku. Teraz nie będzie już moim 
uczniem, ale nadal jesteśmy w kon-
takcie, wysyła mi fotografi e, kon-
sultujemy wszystko – powiedziała 
„Głosowi” Lucie Klezla. – Damian 

cztery lata uczęszczał na zajęcia. 
Na początku uczył się podstaw 
twórczości fotografi cznej, potem 
bardziej złożonych technik. Każdy 
z uczniów później w czymś innym 
się specjalizuje – ktoś lubi portre-
ty, ktoś zwierzęta czy krajobrazy. 
Damian skupił się na przyrodzie. 
Często pracuje z wysoką ostrością, 
co znaczy, że obiekt na pierwszym 

planie jest bardzo ostry, natomiast 
tło rozmazane. 

Wystawa w kinie jest pierwszą 
samodzielną wystawą Kožušníka. 
Wcześniej wystawiał swoją twór-
czość w szkole artystycznej, wraz z 
pracami innych uczniów. 

W wernisażu wzięło udział dwoje 
wiceprezydentów miasta Hawie-
rzowa, Bogusław Niemiec i Jana 

Feberowa. Młodego fotografa i jego 
twórczość przedstawił dyrektor 
błędowickiej podstawówki, To-
masz Labudek. Dyrektor przyznał, 
że fotografi e absolwenta w takim 
miejscu są także promocją polskiej 
szkoły, dlatego razem z wycho-
wawczynią klasy Damiana, Anną 
Németh, zaangażowali się w zorga-
nizowanie wydarzenia.  

• Damian Kožušník i jego nauczycielka fotografi i, Lucie Klezla. • Fotografi e Damiana Kožušníka w kinie „Centrum” Zdjęcia:�DANUTA�CHLUP

• W niedzielę odbyły się trzy msze święte, aby ograniczyć liczbę obecnych 
w kościele osób. 

• Parafi anie wychodzą z udekorowanego fl agami kościoła po zakończeniu 
mszy świętej odpustowej. 

• W tylnej części kościoła zainstalowano wystawę poświęconą Św. Janowi 
Pawłowi II. Zdjęcia:�DANUTA�CHLUP
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„Kiedy�od�grobów�pastorów�i�nauczycieli�odwrócimy�oczy�
nasze�ku�wschodowi,�ujrzymy�grób�Mateusza�Krzywonia�
i�jego�małżonki.�Ale�to�jego�druga�małżonka.�Jeżeli�
zapytacie,�gdzie�spoczywa�pierwsza�żona,�opowiem�
ponurą�historię�o�jej�grobie...”.

Zdanie wygląda jak wyrwane 
z horroru, tymczasem po-
chodzi z „Kalendarza Ewan-

gelickiego na rok zwyczajny 1929”. 
Opublikowano tam kilka historii 
Adama Sabelli, wówczas 94-letnie-
go staruszka i prezbitera zboru w 
Ligotce Kameralnej, a jedna z nich 
dotyczy właśnie familii Krzywo-
niów.

»Krzywoń iudex«
Sama rodzina Krzywoniów po-
chodziła, jakbyśmy dzisiaj powie-
dzieli, z polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego. Ich rodzinną wsią był 
prawdopodobnie Dębowiec – w 
każdym razie mieszkał tam pro-
toplasta najsłynniejszej linii rodu, 
Jan Krzywoń, luteranin, który w 
1736 roku poślubił Marię Michal-
ską. Przypuszczam, że do niego 
odnosi się informacja o Janie Krzy-
woniu, zmarłym 4 stycznia 1761 
roku w wieku około 50 lat. Zmarły 
został określony jako „iudex”, co po 
łacinie znaczy dosłownie „sędzia”. 
Słowo to pojawia się w słynnym 
średniowiecznym dokumencie 
„Dagome iudex”, gdzie wspomnia-
ny jest książę Mieszko I. Jednak 
jeżeli w księgach metrykalnych z 
XVII czy XVIII wieku napotkamy 
słowo „iudex”, to chodzi o „wójta”. 
Podobnie zresztą jest z niemieckim 
słowem „Richter”.

»…znowu ją wygrzebali 
z grobu…”
Posługując się biblijną stylistyką, 
Jan Krzywoń był ojcem Jerzego, 
Jerzy był ojcem Jana (urodzonego 
w 1763 roku), a Jan był ojcem Ma-
teusza (urodzonego w 1799 roku). 
Mateusz kształcił się w gimna-
zjum ewangelickim w Cieszynie, a 
w  1817 roku został nauczycielem 
w szkole ewangelickiej w Żukowie 
Górnym. Warto zwrócić uwagę na 
jego wiek – miał zaledwie osiemna-
ście lat. Edukacja nauczycieli daw-
niej przebiegała o wiele szybciej i 
często sprowadzała się do kilkuty-
godniowego kursu. Zawód nauczy-
ciela w tym czasie był fatalnie płat-
ny i wielu „rechtorów”, kiedy mijał 
młodzieńczy entuzjazm, rozgląda-
ło się za innym zajęciem.

Tak było również w przypadku 
Mateusza. W 1820 roku ożenił się 
z Ewą Supik, córką gospodzkiego 
w Ropicy. Można się domyślać, że 
wniosła spory – patrząc z perspek-
tywy biednego nauczyciela – po-
sag. Trzy lata później Krzywoń rzu-
cił pracę w szkolnictwie i przeniósł 
się do Ropicy. W latach 1830-1834 
w księgach metrykalnych występu-
je jako wójt. Owdowiał 24 sierpnia 
1834 roku.

W tym miejscu można powrócić 
do opowieści starego Sabelli, która 
brzmiała tak: „Mateusz Krzywoń z 
pierwszą swą żoną, której potom-
stwo obecnie już wymarło, miał 
ciężkie życie z powodu jej skłonno-
ści do mocnych napojów. Wówczas 
ewangelicy chowali zmarłych swo-

ich na katolickich cmentarzach. 
Kiedy Krzywoniowa zmarła, po-
chowali ją na cmentarzu przy ko-
ściele katolickim w Ropicy. W nocy 
katolicy wyrzucili ciało jej z grobu 
i powiedzieli, że ziemia sama wy-
rzuciła tę heretyczkę. Mateusz 
Krzywoń postarał się o powtórne 
pogrzebanie jej. Wówczas katolicy 
znowu ją wygrzebali z grobu i rzu-
cili razem z trumną do palącego 
się »wapienika«, aby jej więcej nie 
można było pochować”.

Absolwent Uniwersytetu 
Wiedeńskiego
Mając takich sąsiadów, Mateusz 
Krzywoń wolał opuścić Ropicę. 
Przeniósł się do Trzycieża, a w lu-
tym 1835 roku ożenił się z Marią 
Janczar, córką wolnego chłopa z 
Cierlicka. Druga żona była raczej 
przeciwieństwem pierwszej – w 
każdym razie we wspomnieniach 
pośmiertnych określana jest jako 
bardzo pobożna kobieta. Krzywoń 
widać musiał mieć sporą chary-
zmę, skoro również w Trzycieżu zo-
stał wójtem. Miał z obu małżeństw 
łącznie trzynaścioro dzieci; naj-
słynniejszym był Andrzej, urodzo-
ny w 1844 roku.

Andrzej Krzywoń jest przykła-
dem awansu społecznego, jaki stał 
się udziałem mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego w XIX wieku. Wnuk 
chłopa pańszczyźnianego, syn 
wiejskiego nauczyciela, po ukoń-
czeniu gimnazjum ewangelickie-
go w Cieszynie studiował teologię 
na Uniwersytecie Wiedeńskim, a 
przez rok nawet na Uniwersytecie 
w Heidelbergu. Żeby była jasność, 
ten Heidelberg, położony w grani-
cach Prus (a nie Austrii), stanowi 
pewną egzotykę, ale przez wie-
deńskie uczelnie przewinęło się 
całkiem sporo mieszkańców Ślą-
ska Cieszyńskiego. W przypadku 
Uniwersytetu Wiedeńskiego listy 
studentów z XIX wieku są dostęp-
ne – póki co – tylko na miejscu w 
archiwum przy ulicy Postgasse. 
Często zamiast oryginałów udo-
stępnia się mikrofi lmy, przez co 
kwerendy są wyjątkowo żmudne. 

Mimo wszystko jest to ciekawe 
źródło do dziejów rodzin ze Śląska 
Cieszyńskiego.

»Polský odrodilec«
Andrzej Krzywoń po studiach 
wrócił w rodzinne strony. Był pa-
storem w Międzyrzeczu, później 
w Skoczowie. W 1889 roku został 
wybrany seniorem śląskim, a w 
1909 roku superintendentem mo-
rawsko-śląskim. Inaczej mówiąc, 
stał się najważniejszą osobą w Ko-
ściele Ewangelicko-Augsburskim 
na (m.in.) Śląsku Cieszyńskim. Po-
litycznie związany był ze stronnic-
twem (pro)niemieckim, podobnie 
zresztą jak większość pastorów w 
naszym regionie. Bracia Michejdo-
wie i ich współpracownicy należeli 
do mniejszości. „Opavský týden-
ník” pisał o Krzywoniu: „byl polský 
odrodilec”.

Potomstwo pastora Andrzeja 
Krzywonia było kulturowo bardziej 
związane ze światem niemieckim 
niż z polskim, mieszkało po dzi-
siejszej polskiej stronie Śląska Cie-
szyńskiego. Po drugiej strony Olzy 
żyli za to jego krewni. Jeden z braci 
pastora, Karol Krzywoń (1841-1931), 
był właścicielem gruntu w Trzycie-
żu.

Na Śląsku Cieszyńskim nie zda-
rzało się, by przedstawiciele jedne-
go rodu konsekwentnie popierali 
jedną opcję narodową. Podziały 
zwykle biegły w poprzek. Tak też 
było w przypadku rodu Krzywo-
niów. Działaczem Macierzy Szkol-
nej był pastor Karol Krzywoń (1896-
1954), urodzony w Łazach. Polska 

prasa donosiła, że w 1933 roku na 
weselu Krzywoniówny i Kubosza 
(imion dziennikarz nie podał) w 

Skrzeczoniu zebrano na miejscowe 
Koło Macierzy Szkolnej 93 korony 
czeskie. 
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Michael Morys-Twarowski Krzywoniowie
Skąd ten ród?
Prawdopodobnie�to�Dębowiec�był�wsią,�z�której�wywodził�się�
ród�Krzywoniów.�Mniej�więcej�od�schyłku�XVIII�wieku�zaczęli�
osiedlać�się�w�innych�miejscowościach�Śląska�Cieszyńskie-
go.�Księgi�metrykalne�parafi�i�rzymskokatolickiej�w�Dębowcu�
zachowały�się�od�1728�roku,�więc�nie�da�się�cofnąć�dalej�z�
poszukiwaniami�genealogicznymi�niż�do�przełomu�XVII�i�XVIII�
wieku.

Gdzie doczytać?
  Michael�Morys-Twarowski,�„Pastor�Andrzej�Krzywoń�
(Andreas�Krzywon),�Moravian-Silesian�Superintendent,�
and�His�Atti��tude�towards�Nati�onal�Issues”,�„Historica�
Olomucensia”�56,�2019�(artykuł�dostępny�on-line�w�
serwisie�academia.edu).

Skąd to nazwisko?
Nazwisko Krzywoń pochodzi, 
jak chcą językoznawcy, od słowa 
„krzywy”.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Zarobki niższe, niż przed pandemią

Przeciętne wynagrodzenie brutto 
w pierwszym kwartale br. wy-

nosiło u nas 34 077 koron. Jak będą 
zarobki wyglądały za rok czy dwa, 
nikt nie jest jeszcze w stanie od-
powiedzieć. Wpierw trzeba będzie 
uporać się ze skutkami pandemii 
koronawirusa. Kryzys gospodarczy 
dopiero przed nami.

Praga na czele
Przypomnijmy, że w 2000 roku prze-
ciętny zarobek w naszym kraju wy-
nosił zaledwie 13 200 koron. W sie-
dem lat później atakował już granicę 
20 tysięcy, zaś w 2018 roku zarabia-
liśmy przeciętnie ok. 32 tys. koron. 
Najwyższe wynagrodzenie w pierw-
szym kwartale roku otrzymywali 
pracownicy w branży informacyjnej 
(przeciętnie 63 520 koron), drugie 
miejsce zajmowali pracownicy in-
stytucji fi nansowych i ubezpieczalni, 
trzecie – branża zajmująca się pro-
dukcją i dystrybucją elektryczności, 
gazu, ciepła. Na drugim końcu pla-
sowali się pracownicy branży hote-
larskiej i gastronomicznej z przecięt-
nym wynagrodzeniem 20 316 koron. 
Nikogo raczej nie dziwi, że podobnie 

jak kilka czy kilkanaście lat temu 
także obecnie najwięcej zarabiają 
prażanie (przeciętnie 42 760 koron), 
najmniej – mieszkańcy województwa 
karlowarskiego (29 687 koron). Ciągle 
też mamy u nas do czynienia z pła-
cową dyskryminacją kobiet – zgod-
nie z niechlubną tradycją wyższe 
wynagrodzenie otrzymują mężczyź-
ni także wtedy, gdy są tak samo wy-
kształceni, doświadczeni i wydajni 
jak kobiety, które wykonują tę samą 
pracę. Trzeba też podkreślić, że więk-
szość pracowników o przeciętnym 
statystycznym wynagrodzeniu może 
tylko pomarzyć. Więcej o zarobkach 
powie niewątpliwie mediana pła-
cowa. I tak w pierwszym kwartale 
tego roku mediana wynosiła 29 333 
korony, o 1602 korony więcej, aniżeli 
przed rokiem. 10 proc. pracowników 
zarabiało jednak mniej niż 15 761 
koron, tyle samo otrzymywało mie-
sięcznie ponad 53 850 koron. 

Pracodawcy tną 
wynagrodzenia
W najbliższym czasie zarobki na 
pewno nie wzrosną. Jak przewi-
dują jednak niektórzy ekonomi-

ści, w momencie, gdy gospodarka 
osiągnie poziom z końca minione-
go roku, płace znów pójdą w górę. 
Ostrożnie, ale jednak. Spowodo-
wane to będzie głównie postępują-
cą infl acją. Na razie nie pozostaje 
nic innego, jak cieszyć się tym, co 
mamy. Bo w kryzysie niezwykle 
łatwo to utracić. Już w kwietniu 
i maju co dziesiąty pracodawca 
zdecydował się na cięcia wyna-
grodzeń – niektórzy o 5 proc., inni 
o ponad 30 proc. Jak wynika ze 
statystyk, tylko niespełna połowa 
osób zawodowo czynnych zara-
biała pod koniec maja tyle samo, 
co przed pandemią. Szczególnie 
dotkliwie pandemia i wywołany 
przez nią kryzys dają się we znaki 
osobom pracującym na podstawie 
tzw. umów śmieciowych, wiele z 
nich w ostatnim czasie z powodu 
zamrożenia gospodarki i życia kul-
turalno-społecznego nie uzyski-
wało prawie żadnych dochodów. 
W ostatnim czasie zaczyna się to 
wprawdzie powoli zmieniać, na ra-
zie trudno jednak przewidzieć, jak 
długo potrwa powrót do względnej 
normalności.

Decyduje siła nabywcza
Nasza sytuacja jest raczej niecieka-
wa także w porównaniu z innymi 
krajami zachodniej Europy, gdzie 
zarobki ciągle są o wiele wyższe, ani-
żeli u nas. I co istotniejsze – wyższa 
jest tam też siła nabywcza. Kryzys 
gospodarczy owe różnice jeszcze 
bardziej uwypukla. Spośród krajów 
europejskich najwięcej zarabiają 
Szwajcarzy – przeciętnie 5169 euro. 
Zarobki Czechów, jak łatwo policzyć, 
są pięć razy niższe. Ponad 3 tys. euro 
netto zarabiają obywatele Islandii. 
Mniej od nas zarabiają obywate-
le dziesięciu europejskich krajów. 
Mało powodów do radości mają Ru-
muni i Bułgarzy – przeciętne wyna-
grodzenie wynosi tam zaledwie ok. 
560 euro. Wymowniejsze są jednak 
dane mówiące o tym, ile towarów 
i usług mogą za swoje pieniądze 
kupić mieszkańcy poszczególnych 
krajów. I tak miesięczny przeciętny 
zarobek netto starczy obywatelowi 
Czech zajmującemu mieszkanie o 
powierzchni 85 m kw. na sześcio-
krotne opłacenie energii, wody i 
gazu. W Danii jednak z miesięcznej 
przeciętnej płacy takich opłat moż-

na by dokonać 17, w Niemczech – 10, 
zaś w Bułgarii podobnie jak u nas 
– 6. Za miesięczne wynagrodzenie 
Czech może kupić 738 butelek piwa, 
o wiele więcej, aniżeli Duńczyk, Nie-
miec czy Bułgar. Co ciekawe, nie 
można tego jednak powiedzieć o 
mleku – za jedną wypłatę Niemiec 
czy Duńczyk kupi go prawie dwa 
razy więcej, aniżeli Czech. Gorzej 
ma statystyczny Bułgar, miesięczne 
wynagrodzenie starczy mu zaledwie 
na 535 litrów mleka. Podobnie ma 
się  rzecz z niektórymi owocami – są 
u nas wprawdzie tańsze, aniżeli na 
przykład w Danii czy w Niemczech, 
ale możemy sobie pozwolić kupić 
ich o wiele mniej. Ze względu na niż-
sze zarobki właśnie. Jeżeli zaś pod 
wpływem kaprysu zechcielibyśmy 
przeznaczyć całą miesięczną pensję 
na dżinsy, moglibyśmy mieć 13 kla-
sycznych Levisów (pod warunkiem, 
że uda nam się je upolować w pro-
mocji, po znacznie obniżonej cenie). 
Duńczyk miałby ich jednak dwa razy 
więcej, podobnie jak Niemiec. Buł-
gar musiałby zadowolić się najwy-
żej 12 parami, chociaż dżinsy są tam 
znacznie tańsze aniżeli u nas.  

Nie stawiam wszystkiego na jedną kartę

POLSKI BIZNES (80)

• Grób pastora Andrzeja Krzywonia, urodzonego w Trzycieżu, na cmentarzu 
ewangelickim w Skoczowie. Fot.�Qasinka/Wikimedia�Commons).

• Metryka ślubu Jerzego Krzywonia i Marii Mrózik z 1761 roku. Źródło: Biblio-
teka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki ślubów parafi i ewange-
licko-augsburskiej w Cieszynie, t. 1).

W tym biznesie człowiek jest w per-
manentnym kontakcie z innymi 
ludźmi. I nie ma wolnego czasu. My 

nie mamy ani świąt ani weekendów, nie mo-
żemy sobie pozwolić na żaden spontaniczny 
wyjazd. A ja dodatkowo nie rozstaję się z telefo-
nem, bo dziś trzeba być stale on-line. Przyzna-
ję, że bywają chwile, gdy najchętniej wyrzucił-
bym go do Olzy – żartuje Henryk Gociek, który 
prowadzi w Bystrzycy pensjonat „Doktor”.

Kameralny, historyczny obiekt znajduje się 
przy stacji kolejowej niedaleko ruchliwej euro-
pejskiej trasy E 75, biegnącej z północy na po-
łudnie kontynentu m.in. przez Polskę, Czechy 
i Słowację. Obiekt oferuje 6 dwuosobowych po-
koi, 2 pokoje jednoosobowe oraz apartament. 
– Jesteśmy małą fi rmą. Nie stać nas, by kogoś 
zatrudnić, więc pracuje cała rodzina. Wiele za-
wdzięczamy naszym córkom, Darinie i Domi-
nice, które bardzo nam pomagają, często kosz-
tem własnego wolnego czasu. Ale wszystkie 
jesteśmy zgodne, że duszą tego budynku jest 
mąż – mówi Aleksandra Gociek.

– Nie traktuję tego pensjonatu jak typowe-
go biznesu. To część mojego życia. Co ciekawe 
jednak, to wcale nie był mój pomysł, ale idea 
rodziców, którzy widzieli w Anglii wiele takich 
rodzinnych hotelików i postanowili założyć 
podobny biznes w Bystrzycy. Wszystko działo 
się w latach 90. Ja w tamtym czasie planowa-
łem własną działalność, rozkręcałem tartak, 
bo znam się na drewnie. Kiedy jednak zmarła 
moja mama, odziedziczyliśmy ten obiekt i wraz 
z żoną prowadzimy go już 14 lat – mówi Henryk 
Gociek.

Państwo Goćkowie przekonują, że choć ich 
biznesplan napisało samo życie, pensjonat 
„Doktor” zdobył sobie uznanie przyjezdnych. 
– Goście, którzy do nas trafi ają, zwykle są za-
skoczeni, jak ładnie jest „na tym końcu świa-
ta”. Pamiętam pewną panią, która dzwoniąc do 
mnie zapytała: „je tady vůbec nějaký obchod?”. 
Niektórzy pytają też, czy to jeszcze Czechy czy 
może już Słowacja, a może Polska – śmieje się 
Aleksandra Gociek. – Wszyscy podkreślają jed-
nak, że Bystrzyca i Beskidy są przepiękne – do-
daje. 

W ciągu dwóch dekad pensjonat „Doktor” 
przyjmował egzotycznych gości m.in. z USA, 
Chin, Brazylii czy Rosji. Nocowała w nim aktor-
ka Květa Fialowa, a także satyryk Jacek Fedo-
rowicz. – Jeszcze przed kilku laty zatrzymywali 
się u nas Polacy podróżujący na południe Euro-
py, na przykład do Chorwacji. Jadąc na wczasy 
robili tutaj przystanek na nocleg. To już jednak 
przeszłość i obecnie obcokrajowców praktycz-
nie u nas nie ma – mówi Aleksandra Gociek. 

– Naszymi klientami są dziś przede wszyst-
kim Czesi, którzy powoli odkrywają Beskidy. 
My zaś próbujemy ich uświadamiać, że Beski-
dy to nie tylko Łysa Góra, ale także na przykład 
Bieszczady. Trafi ają do nas zarówno rowerzyści 
jak i miłośnicy pieszych wędrówek, za to w ogó-
le nie ma narciarzy – wylicza Henryk Gociek, 
który przekonuje, że bystrzycki pensjonat nie 
jest sprofi lowany wyłącznie „pod turystów”. 
– Drugą grupą naszych klientów są bowiem biz-
nesmeni, którzy prowadzą interesy z fi rmami z 
Trzyńca i okolic. Szefów i pracowników takich 
fi rm gościmy regularnie, a jeden biznesmen 
jeździ do nas już od 20 lat – przekonuje Henryk 
Gociek.

Stuletni bystrzycki budynek ma bogatą i 
ciekawą historię. Goście lubią panującą tam 
rodzinną atmosferę, atutem jest także duży 
parking tuż obok. Jeszcze większą zaletą jest 
jednak bliskość stacji kolejowej oraz przystan-
ku autobusowego. – Dzięki temu turyści mogą 
szybko dotrzeć na szlak i wrócić na nocleg. 
Mogą fajnie zaplanować górskie wycieczki i w 
ogóle nie potrzebują do tego samochodu – tłu-
maczy Aleksandra Gociek. 

– Zdarzało się już jednak, że wiozłem tury-
stów własnym samochodem do Ustronia, by 
przez Małą i Wielką Czantorię mogli wrócić 
do Nydku – wspomina Henryk Gociek, choć 
przekonuje, że nietypowe zlecenia zdarzają się 
rzadko. – Najczęściej to prośby o suszarkę czy 
żelazko. Raz pewien gość interesował się rów-
nież usługami erotycznymi, ale szybko wybi-
łem mu je z głowy – śmieje się właściciel pen-
sjonatu. Jego zdaniem najbardziej uciążliwe 
jest bowiem co innego. – Mianowicie większość 
ludzi zamawia dziś nocleg przez Internet. Tyle 

że 99 procent nie reaguje później na moje listy. 
Gdy wszystkie takie wiadomości traktowa-
łem poważnie, skończyło się na tym, że przez 
dwa tygodnie nie miałem ani jednego gościa – 
wspomina.

Henryk Gociek przekonuje też, że internauci 
często zrywają kontakt, gdy prosi o zaliczkę. – I 
tutaj jest problem, bo zamówienia internetowe 
są często bez pokrycia. W czasach, gdy kontak-
towałem się z klientami telefonicznie, było to 
nie do pomyślenia. Teraz jest inaczej. Internet 
jest anonimowy, nie zobowiązuje do niczego, 
więc codziennie odbieram kilkanaście spamo-
wych wiadomości – mówi Henryk Gcociek. 

Życia przedsiębiorcy nie ułatwiła również te-
goroczna epidemia koronawirusa. W jej efekcie 
przez kilka miesięcy Pensjonat „Doktor” stał 
pusty. – To był potężny stres. Epidemia wyrzą-
dziła gospodarce gigantyczne szkody, a pomoc 
państwa była minimalna. Przetrwaliśmy tę 
przymusową przerwę tylko dlatego, że wraz z 
żoną czerpiemy dochody również z innych źró-
deł. Na szczęście nigdy nie stawiam wszystkie-
go na jedną kartę i teraz ta moja zasada pozwo-

liła nam przeżyć. W innym przypadku wirus 
zniszczyłby nasz hotelarski biznes – stwierdza 
Henryk Gociek. (wik)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1999

Branża: hotelarska�

Liczba pracowników: 1�(właściciel)�

Kontakt: 

Pensjonat „Doktor”
739�95�Bystrzyca�410

Tel:. +420�558�353�372,�
+420�605�283�866

e-mail:�venator@centrum.cz

www: penziondoktor.cz

• Henryk Gociek prowadzi bystrzycki pensjonat 
„Doktor” już od 14 lat. For.�WITOLD�KOŻDOŃ
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S P O R T – Grzegorz Lato, 
o�powrocie�Stali�Mielec�do�piłkarskiej�ekstraklasy

Doczekałem się i jestem przeszczęśliwy. I do końca dmuchałem 
na zimne, bo już się martwiłem, że znowu coś pójdzie nie tak 

W SKRÓCIE

Fot.�ARC

RETROSKOP 

Dobrze, że już po wszystkim
Za nami drugoligowy sezon 

piłkarski, który z perspek-
tywy drużyn reprezentujących 
nasz region daleki był od ideału. 
Zespół FK Fotbal Trzyniec sezon 
2019/2020 FNL zakończył na 13. 
miejscu, znacznie poniżej ocze-
kiwań włodarzy klubu, a także 
kibiców. Dosłownie na deskach, 
po nokaucie, pożegnali się z sezo-
nem piłkarze Witkowic, którzy z 
łomotem opuścili drugą ligę, za-
trzymując się dopiero w Dywizji. 

Piłkarze Trzyńca męczyli się 
w całym wiosennym sezonie. 
Powodów takiego stanu rzeczy 
należy szukać m.in. w wąskiej 
kadrze, w której każda kontuzja 
przekłada się na problem. – Nie-
które kluby potrafi ły sobie pora-
dzić z kontuzjami kluczowych 
zawodników. My niestety nie, co 
było widać w wiosennych me-
czach o punkty – stwierdził Sva-
topluk Habanec, szkoleniowiec 
FK Fotbal Trzyniec. Trzyńczanie 
w wiosennej części sezonu zdo-
byli dziesięć punktów, tylko dwu-
krotnie schodząc z boiska w roli 

zwycięzców. Na tarczy opuszczali 
murawę również w ostatnim spo-
tkaniu tego sezonu – przegrywa-
jąc na Stadionie Rudolfa Łabaja z 
FC Vlašim 1:2.

– Nie tak wyobrażałem sobie 
pożegnanie z sezonem. Goście 
obie bramki zdobyli po naszych 

stratach piłki w ich strefi e obron-
nej. Wiedzieliśmy, że przyjezdni 
lubią i potrafi ą efektywnie zagrać 
z kontry. I tak też się stało – sko-
mentował kluczowe momenty 
meczu Habanec. 

Trzyńczanie nie mieli w tym 
sezonie wygórowanych ambicji, 

niemniej liczyli na więcej. – Ósma 
lokata w tabeli była w naszym za-
sięgu. Na półmetku rozgrywek 
sytuacja wyglądała korzystnie, 
niestety kompletnie zepsuliśmy 
rewanżową rundę – zaznaczył 
szkoleniowiec podbeskidzkiego 
klubu. 

Awans do najwyższej klasy roz-
grywek wywalczyły drużyny Par-
dubic i Brna, blisko powrotu do 
Fortuna Ligi znajdują się też gra-
cze Dukli Praga. FNL opuszczają 
kluby FC Witkowice i Sokolow. 
 (jb)

Tabela końcowa FNL
1. Pardubice 30 70 55:19

2. Brno 30 67 75:29

3. Dukla 30 59 62:40

4. Hradec Kr. 30 54 54:29

5. Jihlawa 30 49 59:46

6. Żiżków 30 49 45:40

7. Ujście n. Ł. 30 41 46:47

8. Vlašim 30 37 32:43

9. Líšeň 30 36 49:47

10. Chrudzim 30 36 44:61

11. Prościejów 30 35 33:42

12. Wyszehrad 30 33 40:55

13. Trzyniec 30 31 40:55

14. Varnsdorf 30 26 37:65

15. Sokolow 30 26 34:51

16. Witkowice 30 17 35:71• Trener Trzyńca Svatopluk Habanec nie tak wyobrażał sobie wiosenny sezon. 
Fot.�ARC�trzynieckiego�klubu

W Fortuna Lidze bez baraży
Trenują�i�odliczają�dni�do�pierwszego�z�dwóch�meczów�o�wszystko.�Nerwowy�piłkarski�
sezon�w�Fortuna�Lidze�za�sprawą�środowych�negatywnych�wyników�testów�na�obecność�
koronawirusa�w�drużynie�MFK�Karwina�nabrał�nowego�kierunku.�Bez�baraży,�z�datą�
końcową�wyznaczoną�na�najbliższą�niedzielę�26�lipca.�

Janusz Bitt mar

Najważniejszy tydzień 
dla Karwiny, Opawy 
i FK Przybram
Ligowa Asocjacja Piłkarska uchwa-
liła na piątkowym nadzwyczajnym 
zebraniu nowe wytyczne dotyczą-
ce końcówki sezonu w najwyższej 
klasie rozgrywek. Zrezygnowano 
z baraży, zaś Fortunę Ligę opuści 
tylko ostatni klub tabeli. Po ne-
gatywnych wynikach testów na 
obecność koronawirusa w zespole 
MFK Karwina pierwszoligowy se-
zon zostanie dokończony w try-
bie pragmatycznym – bez baraży, 
które unosiły się nad czternastym 
i piętnastym klubem tabeli. Do 
końca sezonu pozostały więc dwie 
kolejki grupy spadkowej, po któ-
rych zostanie wyłoniony jedyny 
spadkowicz do drugiej ligi. 23 lipca 
piłkarze Karwiny zmierzą się na 
wyjeździe ze Zlinem, 26 lipca u sie-
bie z FK Przybram. Na samym dnie 
tabeli plasują się obecnie gracze FK 
Przybram, niemniej ich strata do 
Opawy i Karwiny wynosi tylko dwa 
punkty. 

Powrót do korzeni
Nowe wytyczne obowiązują też ze-
społy w drugiej lidze. Jeśli zosta-
nie dokończony sezon w Fortuna 
Lidze, z drugiej ligi awansują trzy 
kluby – Pardubice, Brno i Dukla 
Praga. W przypadku anulowania 

grupy spadkowej 
do najwyższej klasy 
rozgrywek awan-
sują tylko Pardubi-
ce i Brno. Tak czy 
inaczej w sezonie 
2020/2021 w Fortu-
na Lidze zagra 18 
drużyn. – To najlep-
szy scenariusz dla 
wszystkich. Osiem-
naście klubów w naj-
wyższej klasie roz-
grywek jest znacznie 
lepszym pomysłem, 
niż nieparzysta licz-
ba 17, o której też 
była mowa w kulu-
arach – stwierdził 
Dušan Svoboda, szef 
Ligowej Asocjacji 
Piłkarskiej. W no-
wym sezonie z  po-
wodu zagęszczenia 
terminarza Fortuna 
Ligi nie odbędzie 
się faza dodatkowa 
podzielona na trzy 
grupy – mistrzow-
ską, pucharową i spadkową. Roz-
grywki wrócą do korzeni – syste-
mu każdym z  każdym w postaci 
domowego pojedynku i rewanżu. 
Liczba pierwszoligowych kolejek 
wzrośnie do 32, a bilety powrotne 
do drugiej ligi zostaną zarezerwo-
wane dla trzech najgorszych zespo-
łów tabeli. – To prosta matematy-
ka, chcemy wrócić do modelu z 16 
klubami w Fortuna Lidze – zazna-

czył Svoboda. Zmiany dotyczą też 
automatycznie drugiej najwyższej 
klasy, w której w nowym sezonie 
zagra tylko 14 klubów, a awans do 
Fortuna Ligi wywalczy wyłącznie 
zwycięzca całego sezonu.

Jak mocne są te cegły?
– Chciałbym zaapelować do 
wszystkich pierwszoligowych dru-
żyn, żeby nie lekceważyły rygory-

stycznych środków bezpieczeń-
stwa zaleconych przez sanepid. 
Nasi partnerzy muszą mieć gwa-
rancję, że produkt, który sponso-
rują, stoi na mocnych fundamen-
tach – podkreślił Svoboda. O tym, 
z jak mocnych cegieł zbudowany 
jest „koronawirusowy sezon” w 
czeskiej najwyższej klasie piłkar-
skiej, przekonamy się w najbliż-
szych dniach.  

Petr Bolek: 
Martwię�się�
o�kolegów�
z�pola
Piłkarze�Karwiny�
wrócili�do�trenin-
gów�w�piątek.�Ze-
spół�z�negatyw-
nymi�wynikami�
testów�na�koro-
nawirusa�w�ciągu�
sześciu�dni�musi�
się�przygotować�
do�batalii�ze�
Zlinem.�Pojutrze�
podopieczni�tre-
nera�Juraja�Jarábka�staną�przed�pró-
bą�charakteru�numer�1�–�na�stadio-
nie�w�Zlinie�idealnym�scenariuszem�
byłoby�zwycięstwo,�podobnie�jak�
trzy�dni�później�w�domowym�meczu�
z�FK�Przybram.�Z�punktu�widzenia�
kardiologa,�najbardziej�niebezpiecz-
ny�dla�widzów�z�arytmią�serca�bę-
dzie�niedzielny�pojedynek�ostatniej�
kolejki�grupy�spadkowej�pomiędzy�
Karwiną�a�FK�Przybram,�w�którym�
z�największym�prawdopodobień-
stwem�zostanie�wyłoniony�jedyny�
tegoroczny�spadkowicz�do�drugiej�
ligi.�–�Wolelibyśmy�uniknąć�takiego�
scenariusza,�ale�jeśli�już�do�niego�
dojdzie,�wciąż�losy�sezonu�mamy�w�
swoich�rękach.�Jeśli�wygramy�nad�
przybramską�drużyną,�uratujemy�
nad�Olzą�pierwszą�ligę.�To�proste�i�
zarazem�piekielnie�trudne,�jesteśmy�
jednak�optymistycznej�myśli�–�sko-
mentował�frenetyczny�tydzień�Petr�
Bolek,�bramkarz�MFK�Karwina.�
–�Zastanawiam�się�tylko,�na�ile�te�
dwa�tygodnie�wymuszonej�przerwy,�
które�spędziliśmy�w�kwarantannie,�
wpłyną�na�naszą�kondycję.�O�siebie�
raczej�się�nie�martwię,�moje�obawy�
kieruję�bardziej�w�stronę�kolegów�z�
pola�–�stwierdził�Bolek.

• Przygotowania do czwartkowego 
wyjazdowego meczu ze Zlinem idą 
pełną parą. Fot�mfk�karvina

W tej rubryce mkniemy do 
przodu, nie zważając na „re-

tro” charakter cyklu zwanego „Re-
troskop”. Bohaterką poprzedniej 
odsłony zabawy była urodzona w 
1960 roku w Katowicach polska ły-
żwiarka fi gurowa Grażyna Dudek. 
Jako pierwsza Polka w historii za-
prezentowała się w konkurencji so-
listek na igrzyskach olimpijskich, 
konkretnie w 1976 roku w Innsbruc-
ku. To były jednak nieudane igrzy-
ska dla biało-czerwonych. Oberwa-
li zwłaszcza narciarze, biathloniści 
i panczeniści, zaś Grażyna Dudek, 
która zajęła 18. miejsce w stawce 
21 zawodniczek, też nie mogła być 
zadowolona ze swojego startu w In-
nsbrucku. Po zakończeniu kariery 
sportowej i studiach na wydziale 
sportu Uniwersytetu Komeńskiego 
w Bratysławie wyszła za mąż i wy-
emigrowała do Danii nastawiając 
się na karierę trenerską. 

Prawidłowej odpowiedzi na 16. 
pytanie konkursowe udzielił m.in. 
Piotr Krzywoń z Wielopola, 
który został szczęśliwym triumfa-
torem czwartej lotnej premii „Re-
troskopu”. Wartościowa nagroda o 
tematyce sportowej jest do odebra-

nia w redakcji „Głosu”, ul. Strzelni-
cza 28, Czeski Cieszyn. 

Pora ruszyć dalej. Przed nami 
17. pytanie, tym razem związane 
z kolarstwem. O ile nie dojdzie do 
koronawirusowego kataklizmu, w 
terminie od 5 do 9 sierpnia ruszy 
prestiżowy wyścig Tour de Polo-
gne. Będzie to pierwsza kolarska 
impreza w tegorocznym kalen-
darzu UCI World Tour. Zmagania 
rozpoczną się na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie, a zakończą w Krako-
wie. Z tej okazji sięgnąłem pamię-
cią wstecz, wybierając efektowne 
czarno-białe archiwalne zdjęcie w 
roli głównej z pewnym dżentelme-
nem na dwóch kółkach. 

PYTANIE NR 17
Największym sukcesem bohatera 
na zdjęciu było wicemistrzostwo 
olimpijskie zdobyte w 1980 roku 
w Moskwie w zawodach ze startu 
wspólnego. Nasz bohater prze-
grał wtedy tylko z reprezentantem 
gospodarzy, Siergiejem Suchoru-
czenką. Igrzyska w Moskwie były 
skądinąd udane dla całej polskiej 
kadry kolarskiej. W wyścigu dru-
żynowym Polacy minimalnie prze-

grali walkę o podium, zajmując w 
fantastycznym spektaklu czwarte 
miejsce. 1980 rok był udany pod 
wieloma względami. Bohater dzi-
siejszego pytania nie tylko sięgnął 
po wspomniany srebrny medal 
igrzysk olimpijskich, ale z rewe-
lacyjnej strony pokazał się też w 
narodowym wyścigu Tour de Polo-
gne – wygrywając klasyfi kację ge-
neralną w świetnym stylu. W 1982 
roku podpisał zawodowy kontrakt 
z włoską grupą GIS Gelati-Campa-
gnolo zostając pierwszym zawodo-

wym kolarzem nie tylko z Polski, 
ale z całego bloku wschodniego. 
W kolejnych latach reprezentował 
barwy grup Carrera – Inoxpran, Del 
Tongo Colnago oraz Malvor – Sidi. 
Dziewięć razy startował w Giro 
d’Italia, a trzy razy w Tour de Fran-
ce wspólnie z największymi asami 
włoskiego kolarstwa – Francesco 
Moserem, Giuseppe Saronim czy 
Roberto Visentinim. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem: 
bittmar@glos.live.  (jb)

Podhalańskie zgrupowanie 
Orłów Zaolzia
Niczym�zawodnicy�Realu�Madryt�mogli�się�poczuć�piłkarze�Orłów�
Zaolzia�podczas�zgrupowania�na�Podhalu.�Pierwsze�ofi�cjalne�
spotkanie�„pokoronawirusowe”�podopieczni�trenera�Jana�Zolicha�
urządzili�w�Szafl�arach,�a�za�bazę�posłużył�zaolziańskim�piłkarzom�
hotel�Borowy�Dwór.�

Janusz Bitt mar

Drużyna oldbojów Orły Zaol-
zia w tym roku z przyczyn 
oczywistych, związanych 

z epidemią koronawirusa, musiała 
zrezygnować z organizacji trady-
cyjnego Memoriału Karola Jungi, 
zgrupowanie na Podhalu było więc 
pierwszą ofi cjalną zbiórką ekipy 
Jana Zolicha w letnim okresie. Z 
trzydniowego obozu w Szafl arach 
skorzystały w ubiegłym tygodniu 
również rodziny piłkarzy, nie za-
brakło nawet najmłodszej genera-
cji. – Poczuliśmy się jak w niebie. 
Do naszej dyspozycji było centrum 
odnowy biologicznej, a także świet-
na trawiasta nawierzchnia boiska 
piłkarskiego – powiedział „Głoso-
wi” Jan Zolich, trener drużyny. W 
ramach zgrupowania Orły zaliczyły 
też mecz sparingowy w swoim wła-
snym gronie. Podzielone na grupę 
„czerwonych” i „zielonych” zagrały 
na boisku w Szafl arach dla własnej 
frajdy, a także dla kibicujących z try-
buny małżonek, dzieci i wnuków. Ze 
zwycięstwa 9:7 radowała się w meczu 
pokazowym drużyna „czerwonych”, 

ale nie wynik był naj-
ważniejszy. Bramkę w 
meczu zdobył m.in. 
jeden z najstarszych 
piłkarzy na boisku, 
Bronisław Schimke. 
– Z a d e d y k o w a ł e m 
ją swoich wnukom 
– zdradził nam z 
uśmiechem Schimke. 
Orły przechodzą nie-
mniej w tym roku li-
fting odmładzający. 
– Celujemy w młod-
szych zawodników, 
bo też wyścigu z cza-
sem jeszcze nikt z nas 
nie wygrał – podkre-
ślił szkoleniowiec. W kadrze Jana 
Zolicha kryteria „młodszego Orła” 
spełniał w Szafl arach m.in. Andrzej 
Twardzik, syn etatowego Orła, Pio-
tra Twardzika. Z przyczyn zawodo-
wych ze zgrupowania w Polsce nie 
mogli skorzystać inni młodsi człon-
kowie drużyny – Kantor, Burawa, 
Dąbrowski, Cymorek, a także piłka-
rze zatrudnieni na co dzień na ko-
palni OKD. – Górnicy mają teraz tro-
chę inne zmartwienia, od futbolu. 
Niestety sytuacja w naszym regionie 
wciąż nie wygląda zbyt optymistycz-

nie, ale pomimo tego chcemy się da-
lej spotykać, trenować – zaznaczył 
Zolich. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, 1 sierpnia Orły Zaolzia 
zagrają pokazowo w Jabłonkowie. 
– Chcemy, żeby był to mecz pomię-
dzy Gorolami a Dolanami, ale zoba-
czymy, na ile sytuacja epidemiczna 
pozwoli nam na taki scenariusz – 
dodał Zolich. 

Najbliższe plany Orłów Zaol-
zia? –  Otrzymaliśmy zaproszenie 
na Memoriał Sławomira Wojtu-
lewskiego organizowany przez 

naszych przyjaciół, drużynę odl-
bojów Bielskie Orły – zdradził tre-
ner. – Zrezygnowaliśmy natomiast 
z tradycyjnego Memoriału Karola 
Jungi, bo w Stonawie panują obec-
nie tak rygorystyczne przepisy 
związane z epidemią koronawiru-
sa, że po prostu nie było szansy – 
stwierdził trener Orłów. – Chciał-
bym, podobnie jak wszyscy, żeby 
sytuacja wróciła do normalności. 
Żyjemy w niepewnych czasach, 
które przekładają się również na 
sport. 

Kadra Orłów Zaolzia 
w Szafl arach
A.Bizoń,�P.�Twardzik,�A.�Twardzik,�
Guńka,�Kapsia,�Goryl,�Piwko,�B.�
Hulboj,�F.�Hulboj,�M.�Górniok,�
B.�Schimke,�Roman�Schimke,�A.�
Skupień,�D.�Skupień,�K.�Skupień,�
Janiczek,�Konderla,�Lach;�trener�Jan�
Zolich.

• Pamiątkowe zdjęcie Orłów Zaolzia podczas zgrupowania w Szafl arach. Fot.�ARC

KOLEJNY DOBRY WYSTĘP MILI-
KA. Arkadiusz Milik złapał świetną 
formę. Świadczą o tym ostatnie 
znakomite występy Polaka w 
barwach SSC Napoli. Najnowszy 
powód do zadowolenia – zwycięski 
mecz Napoli przeciwko Udinese 
(2:1), w którym polski napastnik 
wpisał się na listę strzelców, w 
dużym stopniu przyczyniając się 
do triumfu swej drużyny w meczu 
Serie A. Milik wszedł na boisko w 
31. minucie, zmieniając kontuzjo-
wanego Driesa Mertensa i wystar-
czyło mu zaledwie 37 sekund, żeby 
strzelić gola. Włoscy dziennikarze 
byli zachwyceni wyczynem Polaka. 
Ostatni raz bramkę w tak szybkim 
czasie po wejściu z ławki zdobył 
Jose Sosa. Argentyńczyk dokonał 
tego po 33 sekundach. Milik wy-
stąpił w tym sezonie w 23 meczach 
włoskiej Serie A, podczas których 
zdobył 10 bramek.

•••
PIĘKNE POWROTY. Po 24 latach 
do piłkarskiej ekstraklasy wraca 
Stal Mielec. Nowy sezon PKO 
Ekstraklasy zapowiada się cieka-
wie również z powodu powrotu 
Podbeskidzia Bielsko-Biała. To 
jednak drużyna Stali znalazła się 
na celowniku wszystkich gazet 
nad Wisłą, powrót po ćwierć wie-
ku wygląda bowiem jak z bajki. 
Do bohaterów sezonu należał w 
barwach Mielca były napastnik 
Legii Warszawa, Michał Żyro. 
Strzelał ważne bramki, służył też 
doświadczeniem na boisku. Stal 
Mielec ma na swoim koncie dwa 
tytuły mistrza Polski wywalczone 
w 1973 i 1976 roku. W przeszło-
ści jej barwy reprezentowali tacy 
piłkarze, jak Grzegorz Lato, Hen-
ryk Kasperczak, Jan Domarski, czy 
Andrzej Szarmach.  (jb)
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Dnia 23 lipca minie 5. rocznica, kiedy 
nas na zawsze opuściła Kochana 

śp. HELENA GUZIUROWA
zaś 29 kwietnia minęła 26. rocznica 
śmierci Jej Męża

śp. OTTONA GUZIURA
oboje ze Skrzeczonia

Wszystkich, którzy Ich znali, o chwilę 
wspomnień proszą najbliżsi.

� GŁ-393

Księga Twego życia została zamknięta,
ale kto Cię kochał, ten ciągle pamięta.

Dziś,  21 lipca 2020, mija piąta rocznica, kiedy nas na 
zawsze opuściła nasza Kochana

śp. MARGIT ZUCZKOWA 
z Karwiny

Z szacunkiem i miłością wspomina najbliższa rodzina.
� RK-055

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...
� ks.�Jan�Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 19 lipca 2020 
w  wieku 69 lat na zawsze opuścił nas nasz Kochany 
Syn, Maż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat i Szwagier 

śp. VILÉM LAZAR
zamieszkały w Trzyńcu-Podlesiu.

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 23. 7. o godz. 13.00 
z kościoła ewangelickiego w Trzyńcu. W smutku pogrążona rodzina.
� GŁ-400

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

WTOREK 21 LIPCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Ratownicy (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Rodzina Horaków (s.) 
13.20 Atuty Miroslava Donutila 14.15 
Alfabet gwiazd 15.10 Downton Abbey 
(s.) 16.15 Napisała: Morderstwo (s.) 
17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.05 Opowiadania 
filmowe 22.05 Wóz albo przewóz (s.) 
23.20 Bolkoviny 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.15 Historia Europy 10.10 Pin-
gwiny 11.05 Wysoko w Andach 11.30 
Hitler: Zdobywca 12.20 Czeskie wsie 
12.40 Ilustrowane felietony Ludvíka 
Vaculíka 12.50 Hotel Anny Sacher 
13.50 Najbardziej niesamowite mosty 
na świecie 14.40 Życie ssaków 15.30 
Przygody w nieznane 16.25 Nowa Ze-
landia 17.10 Jeden dzień w Wielkiej 
Brytanii 18.45 Wieczorynka 18.55 
Miejsce zamieszkania wieś 19.15 
Emocje i my 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Morder-
stwo w przedziale (teatr) 21.40 Bra-
cia, synowie Karola IV 22.35 Przeżyła 
– dziewczyna z wyspy Utoya 23.10 
Apokalipsa: II wojna światowa 0.05 
Opowieść podręcznej (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 He-
lena (s.) 9.20 Comeback (s.) 9.55 
Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.55 
Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.20 Co o tym sądzą 
Czesi 18.15 Comeback (s.) 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 22.55 Agenci NCIS: Nowy 
Orlean (s.) 23.50 Dr House (s.) 0.45 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA
6.20 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 
Gwiazda (film) 12.30 Strażnik Tek-
sasu (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 
14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30 
Agenci NCIS (s.) 16.30 Wiadomości 
kryminalne 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Katarzyna Wielka 
(s.) 21.25 Tak jest, szefie! 22.30 VIP 
morderstwa (s.) 23.55 Policja w akcji 
0.50 Agenci NCIS (s.). 

ŚRODA 22 LIPCA

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 
11.05 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Rodzina Horaków (s.) 13.25 Wszystko, 
co lubię 13.50 Uśmiechy Z. Smetany 
14.30 Alfabet gwiazd 15.25 Napisała: 
Morderstwo (s.) 17.00 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Żandarmerskie humo-
reski (s.) 21.40 Małe duże spodnie 
(film) 22.50 Szefie, na zewnątrz jest 
koń! (film) 0.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Niesamowite 
domy świata 9.20 Życie ssaków 10.10 
Przygoda w nieznane 11.05 Powrót 
na Księżyc 12.00 Apokalipsa: II woj-
na światowa 12.55 Muzeum szumaw-
skiej kolei żelaznej 13.10 Ilustrowane 
felietony Ludvíka Vaculíka 14.15 Geo-
grafia świata 14.35 Trzy miasta, które 
zmieniły świat: Amsterdam, Londyn, 
Nowy Jork 15.30 Tajemnice migracji 
w naturze 16.25 Klimat zmienia Cze-
chy 16.55 Małe psowate 17.50 Kamera 
w podróży 18.45 Wieczorynka 18.55 
Miejsce zamieszkania wieś 19.15 Wy-
soko w Andach 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Eksperci 
(film) 21.35 Nasze najlepsze wesele 
(film) 23.30 Gomora (s.) 0.30 Zdrowe 
jedzenie – zdrowy mózg. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Hele-
na (s.) 9.15 Comeback (s.) 9.45 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości, sport, pogoda 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.45 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.20 Co 
o tym sądzą Czesi 18.15 Comeback (s.) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 
się żonami 21.40 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 23.00 Agenci NCIS: Nowy 
Orlean (s.) 23.55 Dr House (s.) 0.50 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Bociany (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Zagi-
niony (film) 12.30 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 14.30 
Policja Hamburg (s.) 15.30 Agenci 
NCIS (s.) 16.30 Wiadomości kry-
minalne 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 
Park Jurajski III (film) 22.05 Show 
Jana Krausa 23.10 Policja w akcji 
0.05 Agenci NCIS (s.). 

CZWARTEK 23 LIPCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Velké sedlo (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Rodzina Horaków (s.) 
13.25 Zabójczy parasol (film) 15.00 
Downton Abbey (s.) 16.10 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.55 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Opowiadaj (s.) 21.05 Opo-
wiadania filmowe 22.10 Na wodzie 
(s.) 23.05 Sprawy detektywa Murdo-
cha (s.) 23.55 Kryminolog (s.) 0.55 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Planeta Ziemia 
9.20 Nowa Zelandia 10.05 Ułan-Bator 
10.35 Najbardziej niesamowite mosty 
na świecie 11.25 Generał Patton 12.10 
Hotel Anny Sacher 13.10 Ilustrowa-
ne felietony Ludvíka Vaculíka 13.20 
Małe psowate 14.10 Strawa dla duszy 
& ciała 14.40 Wiadukt Millau: Most 
w chmurach 15.35 Z kucharzem do-
okoła świata 16.30 Kiedy wieloryby 
jeszcze chodziły 17.25 Wyjątkowe 
projekty 18.15 Podróż po Czechach 
18.45 Wieczorynka 18.55 Niesamo-
wite zjawiska 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Akt (te-
atr) 21.50 Jeden dzień w Niemczech 
23.20 Lotnicze katastrofy 0.05 Most 
nad Sundem (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Hele-
na (s.) 9.15 Comeback (s.) 9.50 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.20 Co o tym sądzą 
Czesi 18.15 Comeback (s.) 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Tajemniczy szef 21.40 
Policja kryminalna Anděl (s.) 23.00 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.50 
Dr House (s.) 0.50 Dowody zbrodni 
(s.). 
PRIMA 
6.15 Bociany (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Album 
rodzinny (film) 12.30 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 14.30 
Policja Hamburg (s.) 15.30 Agenci 
NCIS (s.) 16.30 Wiadomości kry-
minalne 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 
Winogrodnicy (s.) 21.30 Tak jest, sze-
fie! 22.45 VIP morderstwa (s.) 0.00 
Policja w akcji. 

POLECAMY

• Bolkoviny
Wtorek�21�lipca,�godz.�23.20,� 
TVC�1

• Tak jest, szefie
Czwartek�23�lipca,�godz.�21.30,� 
PRIMA

• Żandarmerskie humoreski
Środa�22�lipca,�godz.�20.10,� 
TVC�1
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

NAJBLIŻSZE SEJMIKI GMINNE

30
lipca
17.00

2
sierpnia
16.00

2
sierpnia
17.00

TRZYNIEC STONAWAOLBRACHCICE

DOM PZKO TRZYNIEC-TARAS DOM PZKODOM PZKO

CO�W�KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Scooby-
-Doo! (21, godz. 17.30); Meky (21, 
godz. 20.00); Dolittle (22, godz. 
10.00); 3Bobule (23, godz. 17.30); 
Jak być dobrą żoną (22, godz. 
20.00); Havel (23, godz. 17.30); V síti 
18+ (23, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Bourák (21, godz. 19.00); 
HAWIERZÓW-Kino Letnie: Meky 
(21, godz. 21.30); Karel Sovoboda: 
Štastná léta (22, godz. 21.30); Za 
snami (23, godz. 21.30); Qiuck (22, 
godz. 17.00); Havel (23, godz. 19.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Za snami 
(23, godz. 17.00); CIESZYN – Piast: 
Na topie (23, godz. 18.00); #tuiteraz 
(21, 22, godz. 20.15; 23, godz. 16.00); 
Niezwykłe lato z Tess (21, 22, godz. 
16.00); Boże ciało (23, godz. 20.15).

CO�NA�ANTENIE

POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE. „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO�W�TERENIE

CZ. CIESZYN – PIELGRZYMKI – 
Parafia NSPJ w Cz. Cieszynie oraz 
organizatorzy zapraszają pielgrzy-
mów pieszych, autokarowych, ro-
werowych oraz modlących się co 
roku w intencji pielgrzymów z Za-
olzia na mszę św. „pielgrzymkową”, 
która odbędzie się w czwartek 23. 7. 
o godz. 16.45 w Kaplicy Matki Bożej 
na Jasnej Górze.
KARWINA-FRYSZTAT – MK PZKO 
zaprasza 25. 7. na tradycyjną wyciecz-
kę rowerową pt. „Z Frysztatu do Ko-
cobędza z premiami górskimi”. Start 
o godz. 10.00 z Domu Polskiego.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 28. 7. o godz. 15.00.
PTTS „BŚ” – 22. 7. proponuje-
my rodzinny spacer po Cierlic-
ku. Rozpoczniemy na przystanku 
autobusowym Cierlicko-Zelmer, 
przejdziemy częścią „Zelené mě-
sto”, koło mokradeł do mini farmy 
„Relax” pani Němčíkowej. Następ-
nie przejdziemy drogą nad zaporę 
i bocznymi ścieżkami dojdziemy 
do Jaškovskiej karczmy (około 4 
km, mapa: https://mapy.cz/s/cu-
cohetoka). Dojazd: Autobusem z 

Hawierzowa, przystanek „Těšínská 
„ – godz. 8.45; autobusem z Jabłon-
kowa o godz. 7.20, z Trzyńca o godz. 
7.50, z Cz. Cieszyna o godz. 8.10 do 
przystanku Cierlicko-Zadky i przej-
ście w kierunku Trzanowic do przy-
stanku Cierlicko-Zelmer (około 700 
m). Dojazd autobusem z Karwiny 
(dworzec autobusowy) przez Cz. 
Cieszyn o godz. 7.22 lub z Hawierzo-
wa o godz. 7.38. Kierownik: Wierka 
Piekarska, 737 818 785.
 W ramach cyklu wycieczek „Na-
sze okolice znane nieznane” zapra-
szamy 26. 7. do zwiedzenia okolic 
Jabłonkowa, miasteczka nazywa-
nego niegdyś małym Wiedniem. 
Spotykamy się na dworcu autobu-
sowym w Jabłonkowie w niedziel-
ne przedpołudnie o godz. 9.10. Od-
jazd pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 
8.20 do Nawsia, tam przesiadka do 
autobusu w kierunku Jabłonko-
wa o godz. 8.58 lub 9.00. Prowadzi 
Wanda Farnik, tel. 777 746 320.
 Sekcja kolarska PTTS „Beskid Ślą-
ski” zaprasza na wycieczkę kolarską 
do Baški, która odbędzie się w sobo-
tę 25. 7. Zbiórka o godz. 9.00 w Ropi-
cy przed kościołem katolickim. Tra-
sa o długości ok. 55 km w kształcie 
pętli omija trudne podjazdy i prowa-
dzi przede wszystkim po asfaltowej 
nawierzchni. Idealnie zabrać ze sobą 

LATO Z EUROINSTYTUTEM 
| LETNIA SZKOŁA 
WSPÓŁPRACY 
TRANSGRANICZNEJ
Stowarzyszenie�Rozwoju�i�Współpracy�Regionalnej�
„Olza”�i�Instytut�EuroSchola�przygotowują�„Lato�
z�EuroInstytutem”�czyli�serię�aktywności�w�formule�on–
line�i�hybrydowej,�które�odbędą�się�pod�hasłem�„Letniej�
szkoły�współpracy�transgranicznej”�w�ramach�projektu�
„EURO-IN.NET”�w�trakcie�dwóch�ostatnich�tygodni�
lipca�br.
1 | 20-24 i 27 lipca, godz. 14.00-
16.00, w formie webinariów 
– transmisje działań na kanale 
FB Euroreigonu Śląsk Cieszyń-
ski – seria szkoleń specjalistycz-
nych: 20. 7. 2020 r.: Partnerstwa 
transgraniczne i dobre praktyki 
współpracy polsko–czeskiej; 21. 
7. 2020 r.: Możliwości finansowa-
nia przedsięwzięć transgranicz-
nych z uwzględnieniem dobrych 
praktyk we współpracy partner-
skiej; 22. 7. 2020 r.: Dobre praktyki 
współpracy pogranicza polsko–
czeskiego i francusko–niemiec-
kiego; 23. 7. 2020 r.: Możliwości 
finansowania przedsięwzięć 
transgranicznych z uwzględnie-
niem dobrych praktyk we współ-
pracy z młodzieżą. 25. 7. 2020 r.: 
Współpraca w turystyce. Kolar-
stwo górskie MTB Beskidy jako 
przykład wspólnej oferty pogra-
nicza; 27. 7. 2020 r.: Współpraca 
w turystyce. Marki terytorialne i 
wspólne oferty turystyczne jako 
siła napędowa pogranicza pol-
sko–czesko–słowackiego.

2 | 28 lipca, godz. 10.00-16.00, w 
formie hybrydowej (na miejscu w 
sali konferencyjnej cieszyńskiego 
hotelu „Liburnia” oraz poprzez 
transmisję na żywo) seria sześciu 
pogadanek: 1. Wizerunek sąsiada. 
Polskie i czeskie media w dobie 
pandemii; 2. Wpływ pandemii 
na współpracę transgraniczną 
samorządów lokalnych; 3. Współ-
praca transgraniczna a społecz-
ny wymiar pandemii; 4. Trans-
graniczny rynek pracy w dobie 
pandemii. Co dalej? 5. Pandemia 
a współpraca w ramach wspólnej 
Europy; i 6. Przyszłość polsko-
-czesko-słowackiej współpracy 
transgranicznej w kontekście 
pandemii. Pogadanki zostaną 
podsumowane w ramach 2. deba-
ty transgranicznej „Co zmieniło 

zamknięcie granicy w naszym ży-
ciu na pograniczu”.

3 | 30 lipca, godz. 11.00-14.00, w 
formie hybrydowej (na miejscu w 
sali konferencyjnej cieszyńskiego 
hotelu „Liburnia” oraz poprzez 
transmisję na żywo) konferencja 
podsumowująca oraz konferen-
cja promująca 7. tom Transcarpa-
thica’e.

•••
O wszystkich szczegółach będzie-
my informować na euroregional-
nym profilu na Facebooku oraz na 
stronach internetowych Stowarzy-
szenia „Olza” i EuroInstytutu Pol-
sko–Czesko–Słowackiego. Osoby 
zainteresowane udziałem prosimy 
o jego potwierdzenie mailem na 
adres: biuro@olza.pl.

•••
Serdecznie zapraszamy przedsta-
wicieli samorządów i uczelni wyż-
szych, studentów, młodzież oraz 
wszystkich mieszkańców naszego 
pogranicza. Granica, pogranicze, 
kształcenie międzykulturowe na-
brały w okresie zagrożenia epide-
micznego nieco innego wymiaru 
i problemami z tego wynikłymi 
chcemy się zająć podczas Letniej 
Szkoły.

•••
Transmisje działań na kanale FB 
Euroregionu Śląsk Cieszyński: 
https://www.facebook.com/Euro-
region– Těšínské–Slezsko–Śląsk–
Cieszyński–238163636245823/ 

Artykuł�sponsorowany�397

rower trekkingowy lub szosówkę. 
Więcej informacji o trasie na stronie 
internetowej www.beskidslaski.cz 
lub pod nr. telefonu 732 762 668.

OFERTA�PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim Cie-
szynie poszukuje wychowawcy świe-
tlicy szkolnej od 1. 9. 2020 na 0,5 
etatu. Zainteresowanych prosimy o 
przesłanie CV na skola@zsptesin.cz.
� GŁ-390

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i płotów, 
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 z far-
bą. Balicki, 732 383 700.� GŁ-189

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
14. 8. wystawy pt. „Jan Górniak, 
właściciel cegielni i filantrop” i 
„Alfred Farny, pedagog i przyrod-
nik”. Czynne od wtorku do piątku 
w godz. 8.00-15.00. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Karwi-
nie, Rynek Masaryka 10/8, Kar-
wina-Frysztat: stała ekspozycja 
pt. „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: po-pt: w godz. 9.00-17.00, 
nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszy-
nie, ul. Główna 15: wystawa pt. 
„Historia Śląska Cieszyńskiego”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 31. 
8. wystawa pt. „Wałasi na Śląsku 
Cieszyńskim”. Czynna: po-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, ul. Polna 964: do 23. 
9. wystawa pt. „Lidice”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, 
Frýdecká 387: do 31. 7. wystawy 
pt. „Atlas niezwykłych ptaków”; 
„Werkfušky I i II”; „Mykokosmos”. 
Czynne: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 
nie: w godz. 13.00-17.00.
 GALERIA WERK: do 8. 11. wy-
stawa pt. „Strefa Czarnobylu – 30 
lat po”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-
17.00.

CO�ZA�OLZĄ

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, SALA WYSTAW CZA-
SOWYCH, ul. Regera 6, Cieszyn: 
do 30. 9. wystawa pt. „Ukryte na 
dawnej fotografii. Życie codzien-
ne w Cieszynie końca XIX w. do 
lat 30. XX w.” Czynna: wtorek, 
czwartek, sobota, niedziela - wej-
ście na ekspozycję o godz. 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; środa, 
piątek - wejście na ekspozycję o 
godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
czynne codziennie w godz. 9.00-
19.00. 

Sprostowanie
Serdecznie przepraszamy za pomyłkę w nekrologu w piątek 3 lipca (śp. Anna Dzikowa), w którym niechcący 
umieściliśmy niewłaściwe zdjęcie.

Redakcja

Ustroński sierpień z gwiazdami

Niezwykle atrakcyjnie zapo-
wiada się tegoroczny sier-
pień w Ustroniu. W drugiej 

części wakacji w mieście pod Rów-
nicą zjawi się kilku czołowych pol-
skich artystów.

Na początek, 1 sierpnia, w 
ustrońskim amfiteatrze koncert 
da Katarzyna Nosowska, wokalist-
ka legendarnej grupy Hey. Dzień 
później, 2 sierpnia, wystąpi tam 

podhalański zespół Baciary. W 
piątek, 7 sierpnia, pod Równicą 
swe najsłynniejsze przeboje za-
gra grupa Lady Pank. W sobotę, 
8 sierpnia, z wakacyjnym kon-
certem w ustrońskim amfiteatrze 
wystąpi z kolei Andrzej Piaseczny. 
W kolejnym tygodniu, 13 sierpnia, 
ustrońską publiczność będzie ba-
wić Kabaret Nowaki w programie 
„Za granicą żartu”. 16 sierpnia 

koncert pod Równica da Ania Dą-
browska, a 29 sierpnia turystom i 
mieszkańcom uzdrowiska zapre-
zentuje się Kabaret Młodych Pa-
nów.

Wszystkie koncerty odbędą się 
w obowiązującym reżimie sanitar-
nym z wypełnieniem 50 procent 
miejsc na widowni i z zachowa-
niem obowiązku zakrywania ust i 
nosa.  (wik)
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MINIKWADRAT MAGICZNY I CIĄGÓWKA

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana książka. Rozwią-

zania prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.
live. Termin�ich�nadsyłania�upływa�w�piątek�31�
lipca�2020�r.�Autorem�dzisiejszych�łamigłówek�
jest�Jan�Kubiczek.

Jest odmianą krzyżówki, w której wyrazy 
umieszczone są w diagramie jednym ciągiem 
(wężykowato), przy czym ostatnia litera każ-
dego wyrazu jest zarazem pierwszą literą 
wyrazu następnego. Rozwiązaniem ciągówki 
jest nazwa miasta w Polsce, położonego w woje-
wództwie podkarpackim, na granicy Podgórza 
Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej. Na 
terenie miasta znajduje się zamek Lubomir-
skich i Potockich– dawna rezydencja magnac-
ka. W zamku tym kręcono sceny do dwóch 
znanych polskich fi lmów fabularnych: „Trędo-
watej” (1976) i „Hrabiny Cosel” (1968)...

1-2. antywłamaniowy lub przeciwlotniczy
2-3. stolica Białorusi
3-4. zaciszne miejsce lub rubryka w czasopiśmie
4-5. do otwierania drzwi lub narzędzie hydraulika
5-6. pierwsze prywatne radio w Warszawie; powstałe 

w 1990 roku
6-7. antonim „nie”
7-8. niemiecki koncern stalowy z Essen
8-9. dawniej: agenda, dzierżawa
9-10. pląsy przy muzyce
10-11. fi lozof holenderski z Rotterdamu, 1467-1536
11-12. osad rzeczny lub skrzyżowanie osła z koniem
12-1. czasami kręci się w oku

Wyrazy trudne lub mniej znane: KRUPP

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. samotna, w poje-
dynkę 

2. Indianin, rdzenny 
mieszkaniec Mek-
syku

3. centrum religijne 
islamu i najświęt-
sze miasto muzuł-
manów

4. producent elek-
troniki użytkowej

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
MEKKA

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. postawa, sztucz-
ność zachowania, 
udawanie

2. dzieło plastyka
3. potomek Indiani-

na i Murzynki
4. N na tablicy Men-

delejewa

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
ZAMBO

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Amor – to jest naturalne,
Lubi czyny…”

1. węglowodan 
złożony z sacha-
rozy i fruktozy, 
składnik cukru 
trzcinowego i 
buraczanego

2. fi lm Juliusza 
Machulskiego 
ze stwierdze-
niem „Kopernik 
była kobietą”

3. ocena samego 
siebie

4. szumiał nad nią 
gaj w harcerskiej 
piosence

5. mieszkanka 
Bratysławy, Ko-
szyc, Żyliny

6. mieszka na naj-
większej wyspie 
na Morzu Śród-
ziemnym

7. brak działania, 
bezruch

8. powiedzenie, 
aforyzm, złota 
myśl.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
SEKSMISJA

1 2 3 4 5 6 7 8
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