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Kolejne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 8 września 2022 o godzinie 16.30. 
Będzie miało miejsce tradycyjnie w siedzibie Kongresu Polaków w RC: 

Czeski Cieszyn, ul. Grabińska 458/33.

 Jazda bez trzymanki
PROBLEM: Tegoroczny sezon lunaparków oraz wirujących w powietrzu atrakcji odpustowych powoli zmierza do 
końca. Po sobotnim zerwaniu się karuzeli część osób już teraz uważa go za zamknięty. Ich zdaniem, ryzyko jest 
zbyt duże, a obowiązujące przepisy bezpieczeństwa – jak ustaliliśmy – nie dają gwarancji, że podobna sytuacja się 
nie powtórzy. 

Beata Schönwald

T
o było słoneczne 
popołudnie, kil-
kanaście minut 
po godz. 15.00, 
kiedy krzesełka 
karuzeli łańcu-
chowej, będącej 

jedną z wielu atrakcji hawierzow-
skich uroczystości miejskich, za-
częły niespodziewanie osuwać się 
w dół i pozostając w ruchu obroto-
wym uderzać w balustradę i stoją-
ce wokół stoiska. Kilkanaście osób 
zostało rannych. Pierwszą reakcją 
była ulga, że obyło się bez ofi ar 

śmiertelnych. Zaraz potem zaczęto 
zadawać sobie pytania. Kto zawi-
nił? Kto miał dopilnować, by nie 
doszło do nieszczęścia? Organiza-
tor, którym był w tym przypadku 
hawierzowski Miejski Ośrodek Kul-
tury, operator pechowej karuzeli, 
producent czy organ nadzoru?

Prezydent Hawierzowa Josef 
Bělica od razu zastrzegł w lokal-
nych mediach, że MOK jako orga-
nizator hawierzowskich uroczy-
stości miejskich nie ponosi żadnej 
winy, ponieważ to gestor lunapar-
ku wynajął przestrzeń koło hali 
sportowej „Slavia” i on odpowiadał 
za dalszy ciąg wydarzeń. 

Jego słowa potwierdził również 

rzecznik Czeskiej Inspekcji Han-
dlowej Jiří Fröhlich, z którym skon-
taktowaliśmy się wczoraj przed 
południem. – Od momentu roz-
poczęcia eksploatacji (np. atrakcji 
odpustowej) odpowiedzialność za 
jej prawidłowe i bezpieczne funk-
cjonowanie przejmuje gestor. W 
razie wypadku sprawą zajmuje się 
policja, posiłkując się prawem kar-
nym – zaznaczył. Dodał również, 
że jeszcze w tym tygodniu Czeska 
Inspekcja Handlowa będzie starała 
się uzyskać od Policji RC wszelkie 
szczegóły tego przypadku, by móc 
stwierdzić w ramach przysługują-
cych jej kompetencji, czy produkt 
był prawidłowo wprowadzony do 

obrotu, kiedy to 
miało miejsce i czy 
spełniał wszystkie 
ustawowe wyma-
gania. – Przede 
wszystkim będzie 
nas interesował 
producent – pod-
kreślił. 

Ogólnie bowiem 
Czeska Inspekcja 

Handlowa ma ustawowe prawo 
do przeprowadzania kontroli, czy 
producent w czasie wprowadzania 
nowego produktu na rynek prze-
strzega obowiązujących przepi-
sów zarówno w zakresie wymagań 
technicznych, jak i bezpieczeń-
stwa. To dotyczy również karuzeli 
i tym podobnych lunaparkowych 
atrakcji. Warunkiem dopuszcze-
nia do eksploatacji urządzenia jest 
potwierdzenie zgodności z tymi 
przepisami. Wtedy kończy się rola 
producenta oraz sprzedawcy, a od-
powiedzialność przejmuje gestor. 

– Gestorzy muszą zlecać corocz-
ne przeglądy karuzeli zgodnie z 
obowiązującym standardem tzw. 

stronie trzeciej, która ma do tego 
odpowiednie uprawnienia. W tej 
chwili nie istnieje jednak żadna 
norma prawna, która pozwalała-
by Czeskiej Inspekcji Handlowej 
lub innemu organowi na nałoże-
nie sankcji za nieprzeprowadze-
nie okresowego przeglądu. W ra-
zie nieszczęścia Policja RC bada, 
co i kto mógł zaniedbać – dodał 
Fröhlich.

W przypadku hawierzowskiego 
wypadku karuzeli to właśnie teraz 
się dzieje. – W tych dniach hawie-
rzowski oddział śledczy wszczął 
postępowanie karne w związku z 
podejrzeniem popełnienia przez 
nieznanego sprawcę przestępstwa 
zagrożenia publicznego w wyniku 
zaniedbania. W celu wyjaśnienia 
tego nieszczęśliwego zajścia zostali 
zaproszeni do współpracy eksperci 
z poszczególnych dziedzin, a także 
odbywają się przesłuchania świad-
ków i poszkodowanych. Spodzie-
wamy się, że działania te potrwają 
kilka miesięcy – powiedziała „Gło-
sowi” rzeczniczka policji Daniela 
Vlčkowa.  

16
osób doznało obrażeń na skutek sobotniego wypadku karu-
zeli w Hawierzowie. Czternastoma rannymi w wieku 7-42 lat 
zajęli się na miejscu pracownicy morawsko-śląskiego pogotowia 
ratunkowego, głównie chodziło o złamania i obrażenia kończyn 
dolnych. Dziewięciu pacjentów przewieziono do szpitala w 
Hawierzowie, a siedmiu z nich jeszcze tego samego dnia zwol-
niono do domu. Prócz tego czworo rannych trafi ło do Szpitala 
Uniwersyteckiego w Ostrawie, do którego zgłosiły się później 
jeszcze trzy kolejne ofi ary sobotniego nieszczęścia. Wczoraj po 
południu w ostrawskim szpitalu leżało jeszcze dwóch uczest-
ników fatalnej jazdy – dorosły i dziecko. Jedna osoba nieletnia 
i jeden dorosły są też nadal hospitalizowani w hawierzowskiej 
placówce. Ich stan jest stabilny.

• Tak wczoraj wyglądało miejsce, w którym w sobotę 
doszło do wypadku. Fot. DANUTA CHLUP
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Jan Krkoška, wicehetman województwa morawsko-

śląskiego, o dołączeniu regionu do programu Sklep 2021+, 

ogłoszonego przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu 

Republiki Czeskiej

CYTAT NA DZIŚ

•••
Życie społeczne i możliwość zrobienia 

zakupów, a także wyjście do fryzjera 

czy na pocztę są po prostu ważne, 

dlatego przystąpiliśmy do tego programu 

i zaoferowaliśmy dotację małym sklepom 

w naszym regionie

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melo-
die, które już raz słyszałem. To poprzez reminiscencję. No 
jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz sły-
szę – ten cytat inżyniera Mamonia z kultowego fi lmu „Rejs” 
w reżyserii Marka Piwowskiego jest naprawdę fajny. Są 

przecież piosenki, które od razy wpadają w ucho, ale i takie, do których 
przekonujemy się dopiero z czasem, gdy posłuchamy ich kilka razy. 

W niedzielę brałem udział w koncercie legendarnego polskiego 
zespołu VooVoo, który zaprosił gości do śpiewania piosenek zespołu 
Anawa (Jana Kantego Pawluśkiewicza, Marka Grechuty). Utwory 
takie, jak „Twoja postać”, „Niepewność”, „Nie dokazuj” czy „Piosen-
ka” zaśpiewane przez Huberta „Spiętgo” Dobaczewskiego (Lao Che), 
Tomasza Organka i Wojciecha Waglewskiego – choć przecież bardzo 
dobrze znane z wykonań Marka Grechuty – wybrzmiały w sposób nie-
zwykły, przenosząc kompozycje Pawluśkiewicza na kolejny poziom 
zachwytu. –  Warto wracać do pięknych i mądrych utworów – wyznał 
Wojciech Waglewski.

Nie jest żadnym odkryciem, że polscy twórcy coraz chętniej sięgają 
po dawne przeboje, nadając im nową szatę muzyczną. Ryzyko z pozo-
ru jest niewielkie, bo przecież – wracając do wspomnianego inżyniera 
Mamonia – „podobają nam się melodie, które już raz słyszeliśmy”. 
Fani Skaldów na przykład mogą porównać, jak z utworem „Wszystko 
mi mówi, że mnie ktoś pokochał” zmierzyli się Sanah, Artur Rojek, 
Kwiat Jabłoni czy Vito Bambino. Jedna piosenka, kilka interpretacji. 

Fajnie, jeśli dzięki podobnym projektom młodzi odbiorcy choćby z 
ciekawości wrócą do oryginału i zainteresują się wykonawcą lub jego 
innymi utworami. Równie fajnie, jeśli ktoś, kto na przykład od mło-
dości zachwycał się piosenkami Grechuty, dopiero teraz w ich nowej 
aranżacji i interpretacji odczyta ważne dla siebie przesłanie (polecam 
państwu posłuchać „Piosenki” zespołu Anawa w wykonaniu 69-let-
niego Wojciecha Waglewskiego). 

A polskie przeboje wciąż mają się dobrze. Za przykład niech po-
służy piątkowa zabawa w Bystrzycy, gdzie żegnano lato z polskim 
rockiem i nie tylko. Przed sceną na terenie Parku PZKO fani dobrej 
muzyki wraz z zespołem Contiband bawili się wspólnie, śpiewając sta-
re dobre polskie hity takie, jak „Przeżyj to sam” Lombardu, „Czerwony 
jak cegła” Dżemu czy „Bal wszystkich świętych” Budki Sufl era. Wiado-
mo, „bo do tanga trzeba dwojga…”. 

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

klimaniec@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

JABŁONKÓW
Od czwartku 1 września 
trwa naprawa studzienek 
kanalizacyjnych i rur wo-
dociągowych na ulicach 
Szkolnej, Ogrodowej, Po-
przecznej, Sadowej i Za 
szkołą. Ze względu na to, 
że na środku tej ostatniej 
ulicy znajdują się włazy 
kanalizacyjne, konieczne 
było jej zamknięcie na 
około 14 dni. 
 (klm)

KARWINA
Most Bohaterów So-
kołowa i przejście dla 
pieszych nad budową 
obwodnicy na drodze 
I/67 będą zamknięte od 
środy (6.00) do czwartku 
(20.00) z powodu prac 
związanych z układaniem 
warstw bitumicznych. 
Mieszkańcy muszą uzbro-
ić się w cierpliwość, bo 
budowlańcy na czas tych 
utrudnień nie zapewnili 
alternatywnej trasy dla 
pieszych i rowerzystów 
udających się nad kar-
wińskie morze. 
 (klm) 

PIOTROWICE
Gmina partnerska 
Godów przygotowała 
cykl czterech zajęć 
jogi skierowanych do 
mieszkańców Piotro-
wic. To efekt wspólne-
go projektu „Synergia 
– integracja społeczności 
pogranicza Godowa i 
Piotrowic k. Karwiny”. 
Zajęcia jogi będą odby-
wały się we wrześniu w 
każdą środę od godziny 
17.00 w Centrum Kultury 
w Piotrowicach. Pierwsze 
spotkanie 7 września. 
Kolejne zaplanowano 
na 14, 21 i 28 września. 
Wstęp jest bezpłatny.
 (klm) 

TRZYNIEC
Okręgowa wystawa 
królików, drobiu i gołębi 
z udziałem hodowców z 
Polski i Czech obędzie się 
w dniach 9-11 września 
w hali ośrodka ZO ČSCH 

Trzyniec 1 przy ul. Žižko-
vej 267. Teren będzie 
otwarty dla publiczności 
w piątek i sobotę w go-
dzinach od 8.00 do 18.00, 
a w niedzielę od 8.00 
do 13.30. Jak zawsze 
zorganizowane grupy 
przedszkolne i ze szkół 
podstawowych mają 
wstęp wolny. 
Opłata za wstęp dla 
indywidulanych gości 
wynosi 50 koron. Oprócz 
możliwości obejrzenia 
królików, drobiu i gołębi, 
zwiedzający będą mogli 
skorzystać z bogatej ofer-
ty gastronomicznej.
 (klm)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 17 do 20ºC 
noc: 16 do 11ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 18 do 22ºC 
noc: 17 do 11ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 19 do 24ºC 
noc: 18 do 15ºC 
wiatr: 2-5 m/s

DZIŚ...

6
września 2022

Imieniny obchodzą: 
Beata, Eugeniusz
Wschód słońca: 5.54
Zachód słońca: 19.13
Do końca roku: 116 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Walki 
z Prokrastynacją
Przysłowia: 
„Jak we wrześniu krety 
kopią po nizinach, będzie 
wietrznie, ale lekka zima”

JUTRO...

7
września 2022

Imieniny obchodzą: 
Melchior, Regina
Wschód słońca: 5.56
Zachód słońca: 19.11
Do końca roku: 115 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Pozyskiwania Talentów
Przysłowia:
„Święta Regina 
mgły rozpina”

POJUTRZE...

8
września 2022

Imieniny obchodzą: 
Adrianna, Maria, 
Radosław
Wschód słońca: 5.58
Zachód słońca: 19.09
Do końca roku: 114 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dobrych 
Wiadomości, 
Dzień Marzyciela
Przysłowie:
„Gdy na Siewną jest 
błękitnie, wtedy pięknie 
wrzos zakwitnie”

POGODA

PIOTROWICE

TRZYNIEC

KARWINA

JABŁONKÓW

W pierwszy czwartek września przed 
Zameczkiem w Piotrowicach-Pierstnej został 
odsłonięty pomnik poświęcony ofi arom obozu 
Polenlager 41, jaki działał w tej miejscowości od 
czerwca 1942 r. do kwietnia 1945 r. – To byli 
Polacy, którzy zostali 
wywiezieni ze swoich 
majątków za to, że nie 
podpisali volkslisty 
i zostali Polakami 
w czasie II wojny 
światowej – wyjaśnił 
Stanisław Gawlik, 
inicjator wydarzenia.

Łukasz Klimaniec

N
a pamiątkowej tabli-
cy, jaka znalazła się 
na głazie przy bra-
mie wjazdowej na te-
ren Zameczku w Pio-
trowicach, widnieją 
nazwiska trzynastu 

Wydarzenie, które przywraca honor ofi arom
ofi ar niemieckiego nazistowskiego 
obozu Polenlager 41. – W 2015 roku 
podczas konferencji o niemieckich 
obozach na Zaolziu wystąpiłem 
z referatem o Polenlagrach. Wte-
dy uświadomiłem sobie, że ani we 
Frysztacie, ani w Piotrowicach nie 
ma upamiętnienia tego obozu. Sta-
rałem się wszystkich zmobilizować, 

żeby upamiętnić ofi ary tych obozów 
– wyjaśnił Stanisław Gawlik, pomy-
słodawca ufundowania pomnika.

Konieczne było uzyskanie zgo-
dy właściciela gruntu (Zameczku 
w Piotrowicach) oraz gminy. Gdy 
udało się je zdobyć, Gawlik wystą-
pił do Konsulatu Generalnego RP w 
Ostrawie, który w ramach projektu 

zdobył pieniądze 
na ten cel.

– Konsulat w 
miarę możliwości 
wspomógł fi nan-
sowanie tej tabli-
cy. Ministerstwo 
Spraw Zagranicz-
nych przeznaczyło 
środki w Depar-
tamencie Współ-
pracy z Polonią i 
Polakami za Gra-
nicą – powiedziała 
wicekonsul Edyta 
Wo d z y ń s k a -A n -
dreewa z Konsula-
tu Generalnego RP 
w Ostrawie. Doda-
ła, że odsłonięcie 
tej tablicy 1 wrze-
śnia niesie duży 
przekaz emocjo-
nalny, historyczny 
i wychowawczy dla 
młodego pokole-
nia.

W uroczystości udział wzięli 
m.in. wójt gminy Piotrowice Marian 
Lebiedzik, przedstawiciele Kongre-
su Polaków w RC, MK PZKO, Zarzą-
du Głównego PZKO, gmin Godów 
i Zebrzydowice, delegacja Harcer-
stwa Polskiego w RC, a także chóry 
„Hejnał-Echo” oraz „Lira”, które 
uświetniły wydarzenie pieśniami 
patriotycznymi. Uroczystego odsło-
nięcia tablicy dokonali Jolanta Bur-
kot, właścicielka Zameczku w Pio-
trowicach, Marian Lebiedzik oraz 
Edyta Wodzyńska-Andreewa.

Andrzej Bizoń, zastępca prezy-
denta Karwiny, zapowiedział, że 
trwają starania, by w przyszłym 
roku podobna tablica pamiątkowa 
została odsłonięta w Karwinie-
-Frysztacie, gdzie podczas II wojny 
światowej działał Polenlager 40. 

– Zabiegamy o to od kilku lat, je-
steśmy w kontakcie z Instytutem 
Pamięci Narodowej w Warszawie. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku nam się uda doprowadzić do 
odsłonięcia takiej tablicy – powie-
dział.

Tadeusz Toman przytaczając hi-
storię obozu w Piotrowicach przy-
pomniał, że powstał on „w parku 
posiadłości miejscowego obywatela 
o nazwisku Wnuk, który mieszkał 
nieopodal w swoim domu rodzin-
nym”. – Ogrodzonego obozu, który 
tworzyły baraki na wzgórzu, pilno-

wało ośmiu żandarmów. Nie jest 
znane nazwisko komendanta, ale 
wiadomo, że był przekupny, dlatego 
więźniowie mieli lepsze warunki, 
niż w innych obozach – wyjaśnił.

W obozie znajdowało się od 100 
do 250 Polaków, którzy pracowali 
przy naprawie torów kolei północ-
nej na trasie Bogumin – Zebrzy-
dowice, przy przeładunku wago-
nów na dworcu w Piotrowicach, w 
fabryce chemicznej Larischa oraz 
w majątkach rolnych Niemców w 
pobliskich wsiach – Marklowicach 
Dolnych, Piotrowicach, Zawadzie i 
Pierstnej. Byli też wybierani do prac 
przymusowych w gospodarstwach 
rolnych na terenie Dolnego Śląska.

W liście skierowanym do uczestni-
ków czwartkowego wydarzenia Iza-
bella Wołłejko-Chwastowicz, konsul 
generalna RP w Ostrawie, zaznaczy-
ła, że na światowej mapie miejsc pa-
mięci znalazło się kolejne, ważne dla 
polskiej historii miejsce. – Dzisiejsza 
uroczystość to doniosłe wydarzenie, 
które w sposób szczególny przywra-
ca honor ofi arom – napisała. Dzięku-
jąc w liście Stanisławowi Gawlikowi 
konsul zaznaczyła, że liczne groby i 
miejsca pamięci po czeskiej stronie 
Śląska Cieszyńskiego są ściśle zwią-
zane z ważnymi dla polskiej historii 
momentami, które należy przypo-
minać wszystkim Polakom – tym ży-
jącym w RC, jak i w ojczyźnie. 

• Uroczystego odsłonięcia ta-
blicy dokonali Jolanta Burkot, 
właścicielka Zameczku w Piotro-
wicach (z prawej), wójt Marian 
Lebiedzik oraz wicekonsul Edyta 
Wodzyńska-Andreewa. 
Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Pielęgniarki 
czekają na głosy 
Ruszyło głosowanie publiczności 
w ankiecie „Morawsko-Śląska Sio-
stra 2022”. 15 fi nalistek czeka na 
głosy do 26 bm. Wśród nomino-
wanych są pielęgniarki zatrudnione 
w placówkach służby zdrowia 
na terenie całego województwa 
morawsko-śląskiego, zarówno 
na oddziałach szpitalnych, jak i w 
przychodniach oraz w hospicjach. 
Sześć fi nalistek pracuje w placów-
kach służby zdrowia w Karwinie, 
Trzyńcu i Hawierzowie. Oto one: 
Dana Buchwaldkowa (oddział 
anestezjologii, reanimacji i medycy-
ny intensywnej Szpitala z Polikliniką 
w Hawierzowie, staż pracy 43 lata), 
Władysława Czepczorowa (oddział 
rehabilitacji Szpitala Trzyniec, staż 
pracy 30 lat), Marie Glacowa (przy-
chodnia kardiologiczna Szpitala 
AGEL w Czeskim Cieszynie, staż 
36 lat), Jaroslava Kuzníkowa (Kar-
wiński Szpital Górniczy, medycyna 
pracy, staż 47 lat), Ivana Pfeiferowa 
(położna w Szpitalu Trzyniec, staż 
20 lat), Dana Turánkowa (oddział 
pozabiegowej intensywnej opieki 
medycznej, Szpital z Polikliniką w 
Karwinie, staż 31 lat). 
Głosowanie odbywa się na stronie 
internetowej województwa moraw-
sko-śląskiego msk.cz. Jedna osoba 
może oddać aż pięć głosów w ciągu 
jednego dnia na swoją faworytkę. 
 (dc)

•••
Kolejny odcinek 
obwodnicy
W piątek oddano do użytku kolejny 
odcinek obwodnicy Frydka-Mistka. 
Trasa połączy drogi D56 z Ostrawy 
i D48 od strony Przybora. Wciąż 
jednak nie można skorzystać z 
szybszego połączenia w kierunku 
Czeskiego Cieszyna i granicy z 
Polską. 
Na szybsze dotarcie do Czeskie-
go Cieszyna od strony Ostrawy i 
Frydka-Mistka, a także do granicy 
z Polską, trzeba będzie zaczekać 
do końca roku. Budowa obwodni-
cy Frydka-Mistka ruszyła w 2018 
roku. Koszty realizacji przekroczyły 
już 4 mld. koron.
 (jb)

•••
Pociągiem 
do Skoczowa
W niedzielę, po 13 latach przerwy, 
pociągi znów wyjechały z Cieszyna 
do Skoczowa. Dzięki modernizacji 
linii 190 Koleje Śląskie uruchomiły 
nowe połączenie na trasie S62. 
– Dzięki tej zmianie w rozkładzie 
jazdy podróż na trasie Cieszyn – 
Skoczów – Katowice potrwa tylko 
ok. 90 minut łącznie z dogodnym, 
kilkuminutowym skomunikowaniem 
w Skoczowie – informuje Patrycja 
Tomaszczyk, rzeczniczka Kolei 
Śląskich. Dodaje, że ta zmiana nie 
tylko istotnie rozszerzy regionalną 
ofertę przewozową Kolei Śląskich 
zgodnie z oczekiwaniami podróż-
nych w sprawie szybkiego dojazdu 
do Katowic, ale też pozytywnie 
wpłynie na ruch transgraniczny.
Podróżni mają do dyspozycji siedem 
kursów dziennie na trasie Cieszyn 
– Skoczów – Katowice (odjazdy 
z Cieszyna o 5.15, 8.16, 10.20, 
14.32, 16.14, 18.02 i 20.26). Bilet 
z Cieszyna do Katowic kosztuje 23 
zł, a z Cieszyna do Skoczowa 9 zł. 
Pociąg po drodze zatrzymuje się na 
stacjach Cieszyn Uniwersytet, Ba-
żanowice, Goleszów Górny, Gole-
szów, Skoczów Bładnice i Skoczów. 
 (klm)

W SKRÓCIE...

Jest nowy ambasador

Polska po ponad półrocz-
nej przerwie znów będzie 
miała swojego ambasado-
ra w Republice Czeskiej. 

W ubiegły czwartek Zbigniew Rau, 
minister spraw zagranicznych, 
wręczył nominację ambasadorską 
Mateuszowi Gniazdowskiemu. 
Minister Rau uhonorował nowego 
ambasadora odznaką „Bene Me-
rito”, przyznaną za wzmacnianie 
pozycji Polski na arenie międzyna-
rodowej.

Przypomnijmy, że poprzednim 
ambasadorem RP w Pradze był Mi-
rosław Jasiński. Został mianowany 
w październiku 2021 r., a misję roz-
począł 30 listopada (listy uwierzy-
telniające złożył 20 grudnia). Jed-

nak w związku z opublikowanym 
6 stycznia 2022 przez „Deutsche 
Welle” wywiadem, w którym kry-
tykował postawę polskich władz 
w sprawie kopalni w Turowie, 
premier Mateusz Morawiecki roz-
począł procedurę jego odwołania. 
Mirosław Jasiński zakończył ka-
dencję 31 stycznia 2022 r.

Mateusz Gniazdowski do tej 
pory pełnił funkcję wicedyrekto-
ra Ośrodka Studiów Wschodnich 
im. Marka Karpia w Warszawie. 
Ukończył z wyróżnieniem studia 
w Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
studia doktorskie w Instytucie 
Nauk Politycznych Słowackiej Aka-
demii Nauk. W latach 2004-2010 

był pracownikiem Polskiego Insty-
tutu Spraw Międzynarodowych. 
Specjalizuje się w analizie polityki 
wewnętrznej i zagranicznej państw 
Europy Środkowej oraz proble-
matyce współpracy regionalnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Grupy Wyszehradzkiej. Zajmuje się 
też zagadnieniami dyplomacji pu-
blicznej oraz kwestiami historycz-
nymi w polityce zagranicznej. 

Na początku sierpnia 2022 roku 
sejmowa Komisja Spraw Zagranicz-
nych pozytywnie zaopiniowała 
kandydaturę Mateusza Gniazdow-
skiego. Podkreślał on wówczas, 
że Czechy są dla Polski ważnym 
partnerem politycznym, gospo-
darczym. Zaznaczał, że oba kraje 

wspólnie działają w NATO, UE, a 
także Grupie Wyszehradzkiej czy 
inicjatywie Trójmorza.  (klm)

• Mamy interesującą wiadomość 
dla fanów (a może głównie fanek) 
rubryki Jakuba Skałki „Podróże małe 
i duże”. Nasz młody współpracow-
nik z Cieszyna w sobotę się ożenił. 
Jego żoną została Barbara Juroszek 
z Istebnej. Ślub odbył się w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny w Cieszy-
nie. Licznie zgromadzeni goście ba-
wili się na hucznym weselu w Domu 
PZKO w Mostach koło Jabłonkowa. 
Redakcja „Głosu” życzy młodej parze 
długich i szczęśliwych wspólnych lat. 
Na zdjęciu nowożeńcy są w towarzy-
stwie Łucji Dusek. (dc)
Fot. Facebook/ŁUCJA DUSEK 

• Mateusz Gniazdowski. 
Fot. Twitt er.com/MSZ_RP

Zamiast pralni przedszkole 

Szpital z Polikliniką w Ha-
wierzowie wczoraj ofi cjalnie 
rozpoczął rozbudowę pawi-
lonu, do którego już za rok 

ma się przenieść nowy pediatrycz-
ny odział intensywnej opieki me-
dycznej. Koszty w wysokości 50 mln 
koron pokryje organ założycielski – 
województwo morawsko-śląskie. 

– Podniesie się jakość i efek-
tywność leczenia ciężko chorych 
dzieci. Nasz nowy OIOM będzie 
pełnił rolę placówki regionalnej 
dla powiatów karwińskiego i fry-
decko-misteckiego, a także będzie 
wspomagał Szpital Uniwersytecki 
w Ostrawie, na którym leczą się 
dzieci w najcięższym stanie. Nasz 
oddział będzie stopniem pomię-
dzy oddziałem uniwersyteckim a 
standardowym – wyjaśnił dyrektor 
szpitala Norbert Schellong.

Wicedyrektor szpitala ds. tech-
nicznych Petr Baránek uściślił, że 

OIOM pediatryczny będzie miał 
sześć łóżek dla pacjentów do 19. 
roku życia. Jedno z nich miałoby 
być przeznaczone dla chorych, 
którzy przez dłuższy czas muszą 

być podłączeni do sztucznej wen-
tylacji płuc. 

Oprócz nowego oddziału hawie-
rzowski szpital rozpoczyna budo-
wę własnego przedszkola. Na razie 

rozpoczynają się prace wyburze-
niowe w dawnej przyszpitalnej 
pralni, na miejscu której przed-
szkole powstanie. Kierownictwo 
szpitala wiele obiecuje sobie po 
tej inwestycji, którą 5 mln koron 
wsparło miasto Hawierzów. Cho-
dzi o to, że lekarki i pielęgniarki 
będą mogły wcześniej wrócić do 
pracy po urlopie macierzyńskim 
czy wychowawczym, przynajmniej 
na część etatu. Ofi cjalnie placówka 
będzie miała status tak zwanej gru-
py dziecięcej i dzięki temu będzie 
mogła przyjmować także maluchy 
w wieku żłobkowym. 

Przedszkole będzie stało w mniej 
ruchliwej części kompleksu szpi-
talnego. W pobliżu rozciąga się 
łąka, na której powstanie przed-
szkolny ogródek. Dzieciom nie bę-
dzie zatem brakowało udogodnień 
typowych dla innych tego typu pla-
cówek.  (dc)

• Dyrektor szpitala Norbert Schellong miesza zaprawę murarską do sym-
bolicznego rozpoczęcia budowy pediatrycznego OIOM. Po prawej stronie 
ordynator pediatrii Hynek Canibal. Fot. DANUTA CHLUP
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

Wieszcz 
był fajnym chłopakiem 
Po raz piąty Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej 
wzięła udział w Narodowym Czytaniu. W sobotę na placu za budynkiem szkolnym 
dzieci, młodzież i dorośli w piknikowej atmosferze czytali i słuchali „Ballad i romansów”. 
– Mickiewicz był tak naprawdę fajnym chłopakiem – przyznała Monika Pláškowa, 
dyrektorka szkoły.

Łukasz Klimaniec

P
lacówka z Suchej Gór-
nej już po raz piąty była 
partnerem Narodowego 
Czytania, społecznej ak-
cji, której celem jest pro-
mowanie polskiej litera-
tury. Tegoroczną edycję 

zorganizowano na placu za szkołą. 
Pod namiotem została postawiona 
efektownie zaaranżowana scena, 
która swoim wystrojem znakomicie 
nawiązywała do epoki romantyzmu. 
Były stroje z „Pana Tadeusza”, kla-
syczny fotel, świecznik, fi liżanka 
herbaty, a także obraz wieszcza. 
Obok znajdowała się wystawa po-
święcona Mickiewiczowi.

– Widać, jak się rozbudowaliśmy. 
Pierwsze Narodowe Czytanie organi-
zowaliśmy w auli, w skromnej opra-
wie. W tym roku mamy kawiarenkę, 
jest kiermasz polskiej książki, kącik 
literacko-plastyczny dla dzieci, a 
samo wydarzenie jest transmitowa-
ne za pośrednictwem internetu – wy-

jaśniła Monika Pláškowa, dyrektorka 
szkoły.

Przyznała, że najtrudniejsze było 
wymyślenie koncepcji imprezy, 
która ewoluowała – od zamkniętej, 
kameralnej imprezy w eleganckim, 
ale nieco skostniałym stylu w auli 
za zamkniętymi drzwiami, do obec-
nej formuły o charakterze otwartego 
pikniku dla całych rodzin.

– Taka forma nam odpowiada. 
Pierwszy raz przetestowaliśmy ją w 
zeszłym roku. Impreza ma charakter 
otwarty, jest większa rotacja uczest-
ników, impreza odbywa się do połu-
dnia, więc można przyjść, przeczytać, 
posłuchać, a potem iść, zjeść obiad i 
na przykład pojechać w góry – wyja-
śniła dyrektorka. – Mickiewicz był 
tak naprawdę bardzo fajnym chłopa-
kiem, który – co może zabrzmi para-
doksalnie – nie bardzo lubił pisać. W 
szkole powtarzał jedną klasę. I tak się 
stało, że został wieszczem. Ale my-
śmy z niego zrobili postać niedostęp-
ną. Nie tylko dzieci w szkole, ale i do-
rośli boją się Mickiewicza, który jawi 
im się jako trudny i niedostępny. Tym 

bardziej cieszę się, że czytamy „Balla-
dy i romanse”, bo to pozycja, od której 
wszystko się zaczęło. Romantyzm to 
była świetna epoka, a my naszą akcją 
troszeczkę ją odczarujemy – powie-
działa Monika Pláškowa.

W wydarzeniu wzięła udział wi-
cekonsul Konsulatu Generalnego RP 
w Ostrawie Edyta Wodzyńska-An-
dreewa, która przeczytała fragment 
dzieła wspólnie z mężem, czytali go-
ście, uczniowie i uczennice (siostry 
Anna i Bogna Jiravskie przeczytały 
„Do przyjaciół”), a także dziennika-
rze „Głosu” i „Zwrotu”. Pierwszych 
piętnaście osób, które zdecydowały 
się przeczytać „Ballady i romanse”, 
otrzymało w nagrodę efektowne wy-
danie tej pozycji ufundowane przez 
konsulat. Akcja polskiej podstawów-
ki w Suchej Górnej według ofi cjalnej 
mapy organizatorów Narodowego 
Czytania była jedyną taką w regionie 
i jedną z dwóch, obok Ołomuńca, w 
Republice Czeskiej. Narodowe Czyta-
nie w Polsce i wielu zakątkach całego 
świata odbyło się już po raz jedena-
sty. 

• „Ballady i romanse” w Suchej Gór-
nej uczestnicy wydarzenia czytali w 
efektownie zaaranżowanej scenerii 
nawiązującej wystrojem do epoki ro-
mantyzmu. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Pożegnanie z latem 
na rockową nutę

Lato powoli zaczyna ustę-
pować miejsca jesieni, 
dlatego też w piątek w 
Bystrzycy Klub Młodych 

z MK PZKO wspólnie ze starszymi 
pezetkaowcami zorganizował Po-
żegnanie Lata. Zrobiono to z roc-
kowym przytupem. Na wstępie, 
by rozruszać publiczność, wystą-
pił energiczny zespół Drugi Dech. 
Udało im się widownię dosłownie 

rozpalić do czerwoności. Drugim 
gwoździem programu był nato-
miast Contiband, który zaserwo-
wał publice stare dobre polskie hity 
takie, jak choćby „Przeżyj to sam”, 
„Czerwony jak cegła” czy „Bo do 
tanga trzeba dwojga”. W rezultacie 
przed sceną pojawiło się mnóstwo 
roztańczonych par… Jak było, zo-
baczcie na zdjęciach powyżej i na 
www.glos.live.  (endy)

Nad Olzą znów zapłonęło ognisko

Kiedyś było tradycyjne 
„Ognisko pod Dymbi-
nóm”, a od niedawna MK 
PZKO w Wierzniowicach 

organizuje „Ognisko nad Olzom”. 
W pierwszy piątek września przy 
dźwiękach kapeli góralskiej „Czy-
muni” zapłonęły dwa ogniska – 
nad jednym opiekane były kiełba-
ski, w drugim znalazły się pieczoki, 
czyli ziemniaki. 

„Ognisko nad Olzom” pezetka-
owcy w Wierzniowicach zorganizo-
wali dla wszystkich chętnych. Na 
polanie za Domem MK PZKO zna-
lazło się (pod namiotem) stoisko 
gastronomiczne, ustawione zosta-
ły stoły oraz ławki i zapłonęły dwa 
ogniska.

– Dzięki temu ludzie mogą sobie 
przypomnieć swoje dzieciństwo, 

pieczenie ziemniaków było wtedy 
przecież bardzo popularne – tłu-
maczył Marcel Balcarek, prezes 
MK PZKO w Wierzniowicach.

Jeszcze siedem lat temu sztan-
darową imprezą koła PZKO w 
Wierzniowicach, która przyciągała 
nawet 300 osób, były festyny połą-
czone z puszczaniem wianków na 
rzece Olzie. W tych zabawach brali 
udział nie tylko wierzniowianie czy 
mieszkańcy Lutyni Dolnej, ale i go-
ście z Polski, na przykład z zaprzy-
jaźnionych Gorzyc i Godowa. Ta-
kich wydarzeń niestety nie dało się 
utrzymać, bo zwyczajnie było za 
mało chętnych do ich organizacji.

W zamian pojawiły się bardziej 
kameralne, w których bierze udział 
do stu osób. Najpierw było to 
„Ognisko pod Dymbinóm”. 

– Organizowaliśmy je kilometr od 
Domu PZKO, na północ, między te-
renami granicznymi – wyjaśnił Mar-
cel Balcarek. Ze względów logistycz-
nych pomysłodawcy zdecydowali 
się przenieść ognisko bliżej Domu 
PZKO. I tak pojawiło się „Ognisko 
nad Olzom”. Liczące aktualnie 49 
członków MK PZKO w Wierzniowi-
cach organizuje je własnym nakła-
dem. W przygotowanie imprezy an-
gażuje się jednak raptem kilka osób, 
bo w kole przeważają osoby starsze.

Tradycyjnie przy wierzniowic-
kich ogniskach przygrywa kapela 
góralska. Nie inaczej było w tym 
roku – uczestnikom zabawy w 
Wierzniowicach przygrywali arty-
ści z „Czymuni”. 

– Co roku, od trzynastu już lat, 
angażujemy kapele góralskie do 

udziału w naszych ogniskach. 
Mamy nawet już umówioną kapelę 
na przyszły rok – przyznał Marcel 
Balcarek.

Wydarzenie przyciągnęło kilka-
dziesiąt osób – nie tylko z Wierz-
niowic, ale i Czeskiego Cieszyna, 
Orłowej czy Lutyni Dolnej. (klm)

• Ognisko nad Olzą w Wierzniowicach jak zawsze było okazją do fajnej za-
bawy w dobrym towarzystwie. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

• Widok zza pleców perkusisty zespo-
łu Drugi Dech. 

• Polskie przeboje w wykonaniu grupy Conti band roztańczyły bystrzycką 
publiczność. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Archiwalne zdjęcia obudziły wspomnienia
Posadzeniem Drzewka Edukacji obok kościoła ewangelickiego w Hawierzowie-Suchej Średniej upamiętniona 
została 170. rocznica otwarcia polskiej szkoły w Suchej Średniej. Wydarzenie zostało połączone z dożynkami, jakie 
zorganizowano w ogrodzie Domu Zborowego i świetlicy MK PZKO.

Łukasz Klimaniec

N
iedzielna część 
przedpołudniowa 
koncentrowała się 
w kościele, gdzie 
zostało odprawio-
ne nabożeństwo 
ekumeniczne z 

udziałem ks. Janusza Kożusznika, 
pastora Zboru Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego Augsburskiego 
Wyznania w Hawierzowie-Suchej 
oraz ks. Mieczysława Jana Augu-
stynowicza z parafi i rzymskoka-
tolickiej w Orłowej. W wydarzeniu 
wzięli udział m.in. Stanisław Fol-
warczny, wicehetman wojewódz-
twa morawsko-śląskiego, Edyta 
Wodzyńska-Andreewa, wicekonsul 
konsulatu generalnego RP w Ostra-
wie, wiceprezydent Hawierzowa 
Bogusław Niemiec, a także wice-
prezes Kongresu Polaków w RC Jó-
zef Szymeczek.

Po nabożeństwie zaproszeni 
goście chwycili za łopatę i obok 
kościoła zasadzili Drzewko Eduka-
cji w miejscu, gdzie niegdyś stała 
pierwsza szkoła. 

– To była jedna z pierwszych 
szkół w tej okolicy. Z kronik do-
wiadujemy się, że przychodzili tu 
uczniowie z Błędowic, z Suchej 
Górnej, Suchej Dolnej i Średniej, a 
także Olbrachcic – wyjaśnił Franci-
szek Jasiok, prezes MK PZKO w Ha-
wierzowie-Suchej. – Po prawdzie, 
zapomnieliśmy o niej. W 1978 roku 
zakończyła swoją działalność pol-
ska szkoła w Suchej Średniej, która 
mieściła się w nowym budynku na 

osiedlu, a w tym czasie pierwotna 
szkoła-jubilatka, która znajdowała 
się obok kościoła ewangelickiego, 
była już wyburzona. Jeszcze przed 
zamknięciem szkoły na osiedlu 
były obchody 125-lecia polskiej 
szkoły, ale od tego czasu zapomnie-
liśmy o niej… – wyznał.

O polskiej placówce w Suchej 
Średniej przypomniały jednak spo-
tkania poświęcone historii Suchej. 
Archiwalne zdjęcia obudziły wspo-
mnienia wśród mieszkańców. 

– Na tej podstawie zaczęliśmy 
wertować i przypomnieliśmy so-

bie, ze właściwie w tym roku mija 
170. rocznica powstania tej szkoły – 
stwierdził prezes MK PZKO. – Z pa-
storem pojechaliśmy do konsulatu 
z prośbą o wsparcie w renowacji 
toalety. Wtedy napomknęliśmy o 
170-leciu, a pani konsul stwierdzi-
ła, że mamy zadanie zorganizować 
obchody tej rocznicy. W marcu za-
wiązał się komitet organizacyjny i 
tak doprowadziliśmy do tego wy-
darzenia – wyjaśnił.

W ramach upamiętniania pol-
skiej szkoły w Suchej Średniej zo-
stała wydana publikacja „Z kronik 

polskiej szkoły w Suchej Średniej… 
i nie tylko” opracowana przez Józe-
fa Słowika, którą można było kupić 
podczas niedzielnych obchodów, 
podobnie jak ciekawą grę planszo-
wą poświęconą Suchej z archiwal-
nymi zdjęciami, opisami i lokali-
zacjami miejsc, których często dziś 
już nie ma. Obchody dopełniała 
multimedialna wystawa zdjęć na 
piętrze Domu Zborowego.

– To hołd dla wszystkich osób, 
które przez ten długi czas starały 
się o utrzymanie polskości. Przy-
pominając sobie tę historię tak 

naprawdę dziękujemy pedagogom 
i absolwentom, osobom znanym i 
tym anonimowym oraz tym, któ-
rzy swoją ciężką pracą i oddaniem 
budowali przez lata zamiłowanie 
do języka polskiego – napisała do 
uczestników uroczystości konsul 
generalna RP w Ostrawie Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz. Odnosząc 
się do wydanej publikacji poświę-
conej szkole, dziękowała jej auto-
rom za pracę i entuzjazm, dzięki 
którym można dziś udokumento-
wać ślady polskiego szkolnictwa na 
Zaolziu.

Popołudniową część obchodów, 
jaka miała miejsce w ogrodzie 
Domu Zborowego i świetlicy MK 
PZKO, rozpoczęło złożenie kwia-
tów przed tablicą poświęconą prof. 
Jerzemu Sargankowi, a następnie 
gazdowie Dożynek Suskich Paweł 
Kružel i Janina Kufa otrzymali do-
żynkowy wieniec. 

– Chleb to najcenniejszy dar. Ale 
żeby był chleb, muszą być dobre 
plony zboża. Do tego potrzebny 
jest zasiew, trudna i żmudna praca 
rolników oraz dobra pogoda: słoń-
ce i trochę deszczu, którego w tym 
roku trochę brakowało. Dzięku-
jemy rolnikom za plony i życzmy 
sobie, żeby do przyszłego roku nie 
zabrakło chleba. I żeby nie był on 
taki drogi – mówił Paweł Kružel.

W dożynkowej biesiadzie wzięły 
udział m.in. osoby, które chodziły 
do tej szkoły. Była okazja do wspo-
mnień, dobrej zabawy przy dźwię-
kach kapeli „Lipka”, skosztowania 
lokalnych przysmaków, a najmłod-
si mogli skorzystać z przygotowa-
nego dla nich kącika. 

• Obchody 170-lecia powstania pol-
skiej szkoły połączono z dożynkami, 
których gazdami byli Paweł Kružel 
i Janina Kufa. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Atrakcyjne dożynki 

Jak się bawić, to z przytupem! 
Z takiego założenia wyszli 
w Błędowicach, organizując 
w sobotę tradycyjne Dożyn-

ki Śląskie. Świętowanie okraszone 
znakomitymi występami zespo-
łów regionalnych, pysznościami z 
domowej kuchni i atrakcjami dla 
dzieci i dorosłych było dobrym po-
mysłem na spędzenie sobotniego 
popołudnia w  ogrodzie Domu PZKO 
w Hawierzowie-Błędowicach. Do-
żynki Śląskie 2022 w Błędowicach 
przyciągnęły mnóstwo gości, na 
których w ogrodzie Domu PZKO w 
Hawierzowie-Błędowicach czekało 
sporo atrakcji. Wydarzenie trady-
cyjnie rozpoczął przejazd korowodu 
dożynkowego, którego uczestnicy 
zasiedli w wozie drabiniastym cią-
gniętym przez zabytkowy traktor, a 
następnie wzięli udział w obrządku 
dożynkowym.

Starostami tegorocznych Dożynek 
Śląskich w Błędowicach byli Rado-
sław i Jolanta Bałonowie, którzy – 
jak na dobrych gospodarzy przystało 
– w trakcie zabawy częstowali gości 
miodulą i domowymi kołaczami.

Świętowanie okraszone było zna-
komitymi występami artystów z 
zespołów „Błędowice”, „Mali Błę-
dowianie”, „Vonička” oraz „Jagár”. 
Na gości czekały pyszności z domo-
wej kuchni, loteria i dobra zabawa. 
 (klm)

Barwny korowód

W sobotę w 
Piosku od-
były się do-
żynki. Nie 

zabrało tzw. witaczki, po-
święcenia wieńców oraz 
korowodu, który przema-
szerował sprzed kościoła 
ewangelickiego do Domu 
PZKO. Składał się on ze 
sporej liczby uczestni-
ków. Można było podzi-
wiać wozy alegoryczne, 
grupy folklorystyczne, 
traktory, kombajny i wiele innych 
maszyn. Wodzirejem imprezy był 
Karol Skupień. (endy)

Więcej zdjęć znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.glos.live. 
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Przybyło pacjentów z zaburzeniami lękowymi

NASI LEKARZE

Genealogię rodu Koterlów można 
doprowadzić do połowy XVII wieku.

N
ajprawdopo-
dobniej ko-
rzenie wszyst-
kich Koterlów 
z dawnego 
Księstwa Cie-
s z y ń s k i e g o 

prowadzą do Kisielowa, wioski 
należącej do parafi i rzymskokato-
lickiej św. Marii Magdaleny w Cie-
szynie, a od 1784 roku do parafi i św. 
Mateusza Apostoła w Ogrodzonej.

Najstarszym znanym przedsta-
wicielem rodu był Jakub Koterla 
(1655-1715), luteranin z Kisielowa. 
Prawdopodobnie jego krewną lub 
powinowatą była Anna „Koterli-
no”, określona w księdze metry-
kalnej jako „mendica” (żebraczka), 
zmarła w 1716 roku w Łąkach.

Rodzina Tomasza Koterli
Wartościowym źródłem do gene-
alogii rodów chłopskich z okolic 
Cieszyna jest spis parafi an sporzą-
dzony w 1752 roku i przechowywany 
w archiwum parafi i św. Marii Mag-
daleny w Cieszynie. Obecnie trwają 
prace nad przygotowaniem wersji 
drukowanej tego zestawienia.

Wśród mieszkańców Kisielowa 
pojawia się Tomasz Koterla (zm. 
1765), niewątpliwie krewny (syn?) 
wspomnianego wyżej Jakuba. To-
masz w przeciwieństwie do niego 
był katolikiem, podobnie zresztą 
jak kolejni przedstawiciele rodu 
Koterlów z Kisielowa.

Tomasz był żonaty z Marią z 
domu Grzyb. Jak wynika ze spisu, 
mieli synów Jana, Michała i Jaku-
ba oraz córki Ewę i Marię (później 
zamężna Chwastek). Wszyscy trzej 
synowie mieszkali w Kisielowie, 
zresztą przed 1781 roku chłopi 
w Księstwie Cieszyńskim mogli 
opuszczać wieś tylko za zgodą wła-
ściciela wioski.

Najstarszy z braci, Jan (zm. 1795), 
w 1754 roku poślubił Zuzannę Po-
strzednik. Jako właściciel gospo-
darstwa siedlaczego w Kisielowie 
nr 5 został wymieniony w urbarzu 
(spisie powinności) z 1770 roku.

Średni brat, Michał (1743-1806), 
w 1770 roku ożenił się z Ewą Spo-

rysz z Hermanic (tych w granicach 
Ustronia). Owdowiał w 1779 roku; 
w metryce zgonu żony został okre-
ślony jako komornik (osoba nie-
posiadająca nieruchomości, wy-
najmująca tylko izbę tj. komorę) w 
Kisielowie.

Najmłodszy, Jakub (1745-1790), 
był właścicielem gruntu zagrodni-
czego w Kisielowie nr 23.

Koterlowie 
z Kisielowa nr 23
W XIX wieku najbardziej znana 
była linia Koterlów z Kisielowa nr 
23, najprawdopodobniej wywodzą-
ca się od wspomnianego Jakuba. 
Na początku XIX wieku właścicie-
lem gruntu w Kisielowie nr 23 był 
Jan Koterla, żonaty z Anną Kłodą. 
Ich synem był Jan (1821-1887), wy-
brany w 1864 roku przełożonym 
gminy Kisielów. W 1843 roku po-
ślubił Ewę Sztwiertnią, również 
pochodzącą z Kisielową. Z tego 
małżeństwa pochodzili: Maria (ur. 
1844, żona Pawła Śliwki z Mnisz-
twa), Zuzanna (ur. 1846), Jan (ur. 
1849), Ewa (1854-1855) i Anna (ur. 
1858, żona Jana Śliwki z Kisielowa).

Jan (ur. 1849) odziedziczył ro-
dzinne gospodarstwo. Regularnie 
wybierano go do wydziału gminy 
Kisielów, w 1885 roku został nawet 
radnym. Udzielał się społecznie, 
należał do Towarzystwa Naukowej 
Pomocy Księstwa Cieszyńskiego. 
Jego żoną była Zuzanna Banot.

Nauczyciel 
z Lutyni i Marklowic
Synem Jana i Zuzanny Postrzedni-
ków był Jerzy (1878-1951), nauczy-
ciel. Był kierownikiem szkoły w 
Zbytkach. O tej placówce tak pisał 
Józef Macura w książce „Z dziejów 
szkolnictwa polskiego na Zaolziu”: 
„Zbytki to odległa dzielnica Luty-
ni Dolnej. Ponieważ dla tamtejszej 
dziatwy droga do szkoły była zbyt 
długa, w roku 1905 Macierz wybu-
dowała tam dużą piętrową szko-
łę. W roku 1908 jej utrzymywanie 
przejęła na swój etat Krajowa Ko-
misja Szkolna. Szkoła była dwukla-
sowa. Istniała do roku 1920. Wte-

dy miejscowi szowiniści wpadli 
do szkoły, zmusili nauczyciela do 
ucieczki. Szkoła została zamknięta 
i już jej więcej nie otwarto”.

W okresie międzywojennym Je-
rzy Koterla był kierownikiem szko-
ły w Marklowicach Górnych. Ak-
tywnie działał w Macierzy Szkolnej 
Księstwa Cieszyńskiego, a w ciem-
nych latach okupacji hitlerowskiej 
ukrył kronikę szkolną i katalogi 
uczniów, ratując dwieście lat histo-
rii tej placówki edukacyjnej.

Jerzy Koterla w 1907 roku ożenił 
się z Marią Górną (ur. 1888) z Nie-

mieckiej Lutyni. Według danych 
ze spisu powszechnego z 1921 
roku mieli pięcioro dzieci – córki 
Zofi ę (ur. 1908), Anielę (Angelę) 
(ur. 1909), Jadwigę (ur. 1912) i Ma-
rię (ur. 1914) oraz syna Bogusława 
(1911-1993), później znanego leka-
rza.

Oldrzychowice i Cieszyn
Przypuszczalnie od kisielowskich 
Koterlów wywodzą się też innie 
linie rodu, mieszkające na Śląsku 
Cieszyńskim. Z perspektywy za-
olziańskiej ciekawa będzie linia z 

Oldrzychowic. Pod koniec XIX wie-
ku gospodarstwo pod numerem 55 
miał tam Jerzy Koterla, żonaty z 
Teresą Goryczką. Przypuszczalnie 
to ten sam Jerzy Koterla z Oldrzy-
chowic, który w 1915 roku składał 
się na Dar 3 Maja Macierzy Szkolnej 
Księstwa Cieszyńskiego.

Była też linia cieszyńska, której 
najbardziej znany przedstawiciel 
to Józef Koterla (1914-1970), uro-
dzony w Cieszynie jako syn kraw-
ca Jana i Joanny z domu Drobisz, 
ksiądz katolicki, proboszcz parafi i 
św. Trójcy w Bielsku-Białej. 
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Michael Morys-Twarowski Koterlowie (Kotyrlowie)
Skąd ten ród?
Samo nazwisko Koterla nie jest szczególnie popularne, więc 
być może jakieś więzy pokrewieństwa łączyły Koterlów 
z Księstwa Cieszyńskiego z Koterlami z innych części 
Europy Środkowej. W XVIII wieku Koterlowie mieszkali 
w Będzieszynie (obecnie województwo tarnowskie), 
w połowie XIX wieku w miejscowości Goruia (dziś 
w Rumunii). Etymologia nazwiska wskazywałaby na 
pochodzenie od niemieckiego osadnika.

Gdzie doczytać?
 � Koterla Józef (1914-1970), proboszcz parafi i Trójcy 

Świętej w Bielsku-Białej, htt ps://silesia.edu.pl/index.php/
Koterla_J%C3%B3zef [biogram ks. Józefa Koterli].

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Ludzie (nie tylko u nas) oczekują pomocy

Czy niekończący się kryzys 
energetyczny i związane z 
nim niebotyczne ceny prą-
du i gazu mogą sprawić, że 

w Europie będziemy świadkami za-
mieszek społecznych, czego obawia 
się minister sprawiedliwości Pavel 
Blažek? Oby do tego nie doszło. Z 
drugiej strony trudno przewidzieć, 
co zrobią ludzie przerażeni faktem, 
iż oto nie będzie ich stać na ogrza-
nie mieszkania lub na korzystanie 
ze zdobyczy techniki i technologii. 
Naprawdę trudno sobie wyobrazić 
życie bez gazu i elektryczności. To, że 
w mieszkaniu będzie zimno i że eks-
ploatacja sprzętu elektrycznego bę-
dzie w niejednej ubogiej lub średnio 
zamożnej rodzinie generować koszty 
nie do udźwignięcia, to tylko część 
problemu. Gorzej, gdy ceny energii 
sparaliżują gospodarkę. Już teraz 
swoje obawy wyrażają głośno dyrek-
torzy szkół, szpitali i instytucji spor-
towych czy kulturalnych. Chwieją 
się budżety gmin i całych regionów. 
Słabą pociechą jest fakt, że z proble-
mami boryka się nie tylko Republika 
Czeska. Jak donoszą media, za prąd 
płacimy jednak najwięcej w całej 
Unii. Zaś pakiety pomocowe ciągle 

pozostawiają wiele do życzenia. Pro-
pozycje, m.in. te dotyczące dopłat do 
cen energii, zmieniają się z dnia na 
dzień i ciągle są pełne niejasności. A 
jak jest w innych krajach unijnych?

Austria
Tamtejszy rząd już w styczniu przed-
stawił pakiet rozwiązań, które mają 
pomóc gospodarstwom domowym 
coraz trudniej radzącym sobie z ro-
snącymi cenami energii. Przezna-
czono na te cele ok. 1,7 mld euro, czy-
li ok. 41,8 mld koron. W minionych 
dniach rząd ogłosił, że obywatele 
dostaną tzw. dodatek antyinfl acyjny. 
Dorosły obywatel może liczyć na 500 
euro, dzieci w wieku do lat 18 dostaną 
połowę tej sumy. Początkowo plano-
wano wypłacenie dodatku dopiero 
w październiku, trudna sytuacja na 
rynku energetycznym przyspieszyła 
wykonanie tego kroku.

Chorwacja
Rząd przygotował pakiet pomoco-
wy wartości ok. 4,8 mld kun, czyli 
ok. 15,5 mld koron, którego celem 
jest kompensacja kosztów energii i 
gazu zarówno dla gospodarstw do-
mowych, jak i fi rm. Na czas nieokre-

ślony został obniżony podatek VAT 
na gaz i ciepło z 25 do 13 proc. Rząd 
postanowił też obniżyć stawkę VAT 
na podstawowe artykuły spożywcze 
z 13 do 5 proc. 

Francja
Pracownicy otrzymają tam wolny 
od podatku zasiłek w wysokości 
600 euro, czyli ok. 14 800 koron, 
który ma wesprzeć siłę nabywczą 
obywateli. Więcej pieniędzy prezy-
dent E. Macron obiecał też ludziom 
prowadzącym jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą i drobnym 
przedsiębiorcom. Ok. 20 mld euro 
rząd przeznaczył już na zamrożenie 
cen prądu elektrycznego i gazu. Ko-
lejne zastrzyki fi nansowe miałyby 
wesprzeć sektor służby zdrowia i 
szkolnicwa. Minimalna zwyczajna 
emerytura miałaby w najbliższej 
przyszłości wynosić we Francji 1100 
euro, na podwyżki świadczeń socjal-
nych mogą liczyć także matki i ojco-
wie samotnie wychowujący dzieci.

Niemcy
Niemiecka koalicja rządząca uchwa-
liła pomoc fi nansową dla najbar-
dziej potrzebujących, rodzin i naj-

gorzej zarabiających obywateli, a 
także ludzi dojeżdżających do pracy. 
Pakiet pomocowy pochłonie ponad 
30 mld euro, czyli ok. 738 mld koron. 
Obniżyła też cenę biletów miesięcz-
nych dla młodzieży i dorosłych. 
Rodziny z dziećmi otrzymały jedno-
razową pomoc 100 euro, zaś osoby 
korzystające z zasiłków socjalnych 
– 200 euro. Niemcy planują od 1 
października obciążyć wszystkich 
konsumentów gazu specjalnym po-
datkiem.

Polska
Rząd planuje odsunąć liberalizację 
cen gazu dla gospodarstw domo-
wych do końca roku 2027. Zreduko-
wał też stawkę podatku VAT (DPH) 
na podstawowe artykuły spożywcze z 
5 proc. do zera. Gospodarstwa, które 
ogrzewają swoje domy i mieszkania 
węglem, dostaną jednorazowy do-
datek 3000 złotych – ok. 15 440 ko-
ron. Ogrzewający domy m.in. gazem 
LPG, pelletem drzewnym, olejem 
opałowym, drewnem mają też dostać 
jednorazowe wsparcie fi nansowe od 
500 do 3 tys. złotych. Problem w tym, 
że węgla brakuje, a jeżeli już jest, to 
bardzo drogi. 

Słowacja
W maju parlament uchwalił pod-
niesienie dodatków na dzieci i ulg 
podatkowych dla rodziców, a także 
wprowadził nowy dodatek dla rodzi-
ców, którzy posyłają swoje dzieci do 
przeróżnych kółek zainteresowań, 
warsztatów czy klubów sportowych. 
To wszystko ma kosztować ponad 
miliard euro rocznie. Niektórzy eko-
nomiści pomysły rządzących ostro 
krytykują, ich zdaniem skierowane 
są bowiem do wszystkich obywateli 
bez względu na ich rzeczywisty sta-
tus materialny. 

Węgry
Rząd węgierski w czerwcu posta-
nowił przedłużyć do 1 października 
zamrożenie cen niektórych podsta-
wowych artykułów spożywczych. Od 
sierpnia obowiązują niższe ceny gazu 
i prądu dla gospodarstw domowych, 
przy czym ci, którzy wykazują po-
nadprzeciętne zużycie energii, pro-
szeni są o zapłacenie za nadmiarowe 
zużycie aktualnej ceny rynkowej. W 
lipcu Węgry ogłosiły stan zagrożenia 
energetycznego i w związku z tym 
obowiązuje tam zakaz eksportu źró-
deł energii. 

Skąd to nazwisko?
Nazwisko Koterla jest pochodzenia 
niemieckiego. Etymologicznie 
związane jest ze słowami „koter” 
(chałupnik) i „kote” (mała chałupa)

• Metryka zgonu Tomasza Koterli, zmarłego w 1765 roku (Parafi a rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cie-
szynie). Zdjęcia: ARC

• Rodzina nauczyciela Jerzego Koterli z Niemieckiej Lutyni w spisie z 1921 roku (Państwowe Archiwum Powiatowe w 
Karwinie). Zdjęcia: ARC

Nie zapominają

Pod Londynem odsłonięto 
w niedzielę pomnik Josefa 
Františka, czechosłowac-
kiego pilota, który latając 

w barwach polskiego Dywizjonu 
303 był jednym z najskuteczniej-
szych lotników biorących udział w 
bitwie o Wielką Brytanię. 

Pomnik w postaci granitowej ta-
blicy ustawiony został na terenie 
rezerwatu Priest Hill w Espom, 
niedaleko miejsca, w którym 8 
października 1940 r. František zgi-
nął wracając z lotu patrolowego. 
Obok pomnika ustawiono tablicę 
informacyjną przybliżającą postać 
pilota. W uroczystości odsłonięcia 
pomnika wzięli udział charge d‘af-
faires ambasady RP w Wielkiej Bry-
tanii Agnieszka Kowalska, zastęp-

cy szefów misji ambasad Czech i 
Słowacji oraz przedstawiciele Lot-
niczej Akademii Wojskowej z Dę-
blina.

Josef František początkowo 
służył w siłach powietrznych Cze-
chosłowacji, a po zajęciu jej przez 
Niemcy w 1939 r. przedostał się do 
Polski i został przyjęty do polskich 
sił powietrznych. We wrześniu 
1939 r. brał udział w wojnie obron-
nej, a potem przez Rumunię, Liban 
i Francję trafi ł do Wielkiej Brytanii. 
Został przydzielony do Dywizjonu 
303, z którym uczestniczył w koń-
cowej fazie bitwy o Wielką Bryta-
nię. We wrześniu 1940 r. zestrzelił 
na pewno 17 niemieckich samolo-
tów oraz jeden prawdopodobnie, 
co oznacza, że po stronie aliantów 

był czwartym 
najskuteczniej-
szym uczest-
nikiem bitwy o 
Wielką Brytanię 
i najskuteczniej-
szym niebry-
tyjskim. Zginął 
dzień po swoich 
26. urodzinach, 
gdy jego samolot 
rozbił się w dro-
dze powrotnej z 
lotu patrolowe-
go. 

 Dzieje.pl

• Josef Franti šek. 
Fot. ARC

L
ekarz psychiatra Katarzyna 
Konderla przyjmuje doro-
słych pacjentów w Bogumi-
nie i Cieszynie. Rozmawia-
my z nią w bogumińskiej 
przychodni mieszczącej się 
w pobliżu dworca kolejowe-

go, przy ul. Studenckiej. 

Czy nadal funkcjonują uprzedzenia zwią-
zane z wizytą u psychiatry? Ludzie boją się 
etykietki „nienormalnych”?
– Sytuacja z roku na rok się zmienia, stereo-
typów jest coraz mniej. Rośnie liczba pacjen-
tów, którzy przychodzą z własnego wyboru, 
z własnej woli. Ale wciąż wielu pacjentów, 
zwłaszcza tych ze skierowaniem od lekarza 
rodzinnego, boi się, aby ktoś nie zauważył, że 
tu się leczą. Mówią, że się nie spodziewali, że 
kiedykolwiek trafi ą w takie miejsce. Dobrze, 
że mamy gabinet na drugim piętrze kamie-
nicy, nie widać od razu, że ktoś idzie akurat 
do psychiatry.

Sądzę, że ludzie przychodzą do psychiatry z 
takimi chorobami, jak depresja, fobie, ataki 
paniki, schizofrenia. Wachlarz diagnoz jest 
zapewne o wiele szerszy? 
– Sama depresja to jest szeroki „worek”, a 
to, co ja jako lekarz rozumiem pod pojęciem 
depresji, nie zawsze pokrywa się z tym, co 
za depresję uważa pacjent. Częste sa nerwi-
ce-fobie, napady lęku, lęk uogólniony czy 
też zaburzenia wywołane stresem, przeży-
tą traumą. Czasem pacjent nie wygląda na 
ogólnie znerwicowanego, ale ma na przy-
kład problemy z żołądkiem czy sercem, które 
nie mają podstaw biologicznych. Natomiast 
depresja dla psychiatry jest jednym z wielu 
zaburzeń nastroju, do których należą rów-
nież zaburzenia afektywne dwubiegunowe, 
kiedy pojawia się depresja i mania. Poza tym 
trafi ają do mnie pacjenci z wszelkimi uza-
leżnieniami, z zaburzeniami przyjmowania 
pokarmu, dużą grupę stanowią pacjenci z 
otępieniem, czyli demencją. Badam także 

pacjentów z upośledzeniem umysłowym, 
dorosłe osoby z zespołem nadpobudliwości 
psychoruchowej (ADHD). 

Do te pory wydawało mi się, że problem 
ADHD dotyczy tylko dzieci. Jakie są objawy 
u osób dorosłych? 
– Bardzo podobne jak u dzieci, choć dorośli 
„nie wyrywają się z ławki”. Te osoby, które 
zostały zdiagnozowane w dzieciństwie, mają 
często później w wieku dorosłym różne-
go rodzaju zaburzenia psychiczne, których 
przyczyną jest nadpobudliwość. Przychodzą 
także pacjenci, którzy jako dzieci nie zosta-
li zdiagnozowani i trafi ają do psychiatry 
dopiero w dorosłym wieku. Osoby z ADHD 
mają w sobie notoryczny niepokój ruchowy, 
cały czas „ich nosi”, często zmieniają pracę i 
nie odnoszą sukcesów zawodowych. Co nie 
oznacza, że każdy człowiek, który jest bardzo 
ruchliwy, ma automatycznie ADHD. 

Otępienie, czyli demencja, dotyczy przede 
wszystkim ludzi starych?
– Nie tylko. Rozróżniamy czyste otępienie 
starcze, którego przyczyną jest to, że się sta-
rzejemy (takich pacjentów badam podczas 
wizyt w domach seniora), ale istnieje też sze-
reg chorób neurozwyrodnieniowych, które 
przejawiają się m. in. otępieniem. Najczęst-
szym przykładem jest choroba Alzheimera. 
Pierwsze objawy tej choroby mogą się poja-
wić nawet przed 50. rokiem życia, a po 60.-65. 
roku życia są już częstsze. W początkowych 
fazach choroby Alzheimera człowiek zaczyna 
się gubić w rzeczywistości, sprawia wrażenie 
roztargnionego. Czasem choroba rozwija się 
powoli, latami, stan pacjenta dzięki lekom 
przez długi czas jest stabilny, a czasem postę-
puje bardzo szybko i już po kilku latach cho-
rzy nie orientują się, co się wokół nich dzieje 
i nie są w stanie sprostać najbardziej podsta-
wowym potrzebom swojego ciała. 

Przybyło pani chorych po lockdownach 
związanych z pandemią COVID-19?

– Jest więcej chorych z zaburzeniami lę-
kowymi. Powodem tego była izolacja oraz 
poczucie stałego zagrożenia, które nam to-
warzyszyło. Pogorszyły się problemy tych, 
którzy już do mnie chodzili, i pojawili się 
nowi pacjenci. Drugą grupą są osoby, które 
miały psychiatryczne powikłania pocovido-
we. Do najczęstszych należy stałe zmęcze-
nie, zaburzenia pamięci, koncentracji, uwagi 
i nastroju.

Pani leczy tylko farmakologicznie, czy ma 
pani do zaoferowania pacjentom także inne 
formy terapii?
– Tu w gabinecie mam do zaoferowania tyl-
ko farmakoterapię. Ale cała psychiatria nie 
sprowadza się tylko do farmakoterapii, jest 
też rehabilitacja psychiatryczna. Ważna jest 
ona szczególnie dla chorych z zaburzeniami 
psychotycznymi, ze schizofrenią paranoidal-
ną, którzy nie tylko mają urojenia i omamy, 
tracą kontakt z rzeczywistością, ale cała ich 
linia życiowa się załamuje. Aby mogli wrócić 

do pracy, aby w ogóle mogli sami mieszkać, 
potrzebna im jest rehabilitacja, na którą skła-
da się m.in. arteterapia, muzykoterapia, psy-
choterapia. (dc)
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• Doktor Katarzyna Konderla przyjmu-
je pacjentów w Boguminie. 
Fot. DANUTA CHLUP
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S P O R T Igor Milicić, 
trener reprezentacji Polski koszykarzy walczącej w ME

Nie ma czasu na sen, 
teraz są ważniejsze rzeczy 

O strefę medalową 
z Amerykanami 
Polscy siatkarze zgodnie z oczekiwaniami pokonali w 1/8 fi nału mistrzostw świata 
reprezentację Tunezji 3:0 i w czwartek w Gliwicach o awans do strefy medalowej 
zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Zapowiada się istny dreszczowiec.

Janusz Bitt mar

B
iało-czerwoni w 
niedzielny późny 
wieczór w gładkim 
stylu uporali się z 
Tunezją, oszczę-
dzając siły na dużo 
trudniejszą batalię 

w ćwierćfi nale. Z racji tego, że Sta-

ny Zjednoczone pokonały Turcję, 
właśnie z tym rywalem podopieczni 
Nikoli Grbica zagrają w czwartek w 
Gliwicach. Przypomnijmy, Pola-
cy pokonali USA w fazie grupowej 
mundialu 3:1, ale to był zupełnie 
inny mecz, o zupełnie inną stawkę. 
W czwartek szykuje się walka o każ-
dy centymetr pod i nad siatką.

– Największym zagrożeniem w 
tym meczu było to, że graliśmy 

dawno temu. Ale wykonaliśmy 
zadanie. Teraz przed nami trzy 
fi nały – ocenił wygraną trener re-
prezentacji Polski Nikola Grbić. 
– Zagramy z jednym z najlepszych 
zespołów na świecie. To drużyna, 
dla której takie warunki to nie no-
wość. Amerykanie zagrają najlep-
szą siatkówkę, jaką potrafi ą. Wie-
dzą, że jeśli przegrają, pojadą do 
domu. Jestem pewien, że zagrają 
znacznie lepiej, prawdopodobnie 
tak, jak w dwóch pierwszych se-
tach przeciwko Turcji – zaznaczył 
serbski szkoleniowiec biało-czer-
wonych.  

1/8 FINAŁU MŚ

POLSKA – 
TUNEZJA 3:0
Sety: 25:20, 25:15, 25:20. Polska: 
Kurek, Kochanowski, Śliwka, Janusz, 
Bieniek, Semeniuk - Zatorski (libero) 
oraz Kaczmarek, Łomacz, Fornal, 
Kłos, Kwolek.

• Plan minimum wykonany. Teraz pora 
na plan maksimum. Fot. PZPS

Wolff  podbił skocznię

Miło nam poinformo-
wać, że nasz redak-
cyjny kolega, Tomasz 
Wolff , zajął czwarte 

miejsce w Mistrzostwach Polski 
Dziennikarzy w Biegu na Skocznię. 

Dystans może nie robił wrażenia, 
bo to 250 metrów, ale na tak krót-
kim odcinku trzeba było pokonać 
130 metrów przewyższenia, a na-
chylenie momentami zbliżało się 
do 80 procent.

– Biegam rekreacyjnie od pię-
ciu lat, czasami w górach. Jak się 
okazało, szczególnie pokonywanie 
wysokości przydało się w walce z 
rywalami. Taktyka była prosta, nie 
za bardzo przyspieszać na starcie, 
żeby potem sił nie zabrakło na roz-
bieg skoczni. Sprawdziła się, po-
czątkowo byłem pod koniec drugiej 
dziesiątki, by na koniec włączyć 
turbodoładowanie – powiedział po 
starcie Wolff .

Dziennikarskie zawody, które 
zorganizowano w ramach Barba-
rian Race, odbyły się w sobotę na 
skoczni im. Adama Małysza w Wi-
śle.  (r)

• Tomasz Wolff  (numer startowy 829) zaczął zawody spokojnie.

• Bieg na skocznię to duże wyzwa-
nie. Zdjęcia: ARC

Życiowy sukces 
Adama Ćmiela 

Adam Ćmiel w miniony 
weekend trzykrotnie 
triumfował w prestiżo-
wych wyścigach kon-

nych. Dla pochodzącego z Piosecz-
nej jeźdźca to największy sukces w 
karierze. 

Ćmiel po dwóch zwycięstwach w 
Pardubicach dołączył w niedzielę 
najważniejszy triumf w prestiżowym 
wyścigu przez płoty na Wrocławskim 
Torze Wyścigów Konnych Partynice. 
Na tamtejszym hipodromie 34-let-

ni jeździec dosiadał wałacha Noble 
Lion, z którym linię mety przeciął 
jako pierwszy i to w efektowym sty-
lu. Pula nagród we wrocławskim wy-
ścigu wynosiła 100 000 złotych. 

Niewykluczone, że Ćmiela zo-
baczymy 9 października podczas 
najbardziej prestiżowej gonitwy na 
terenie RC – legendarnej Wielkiej 
Pardubickiej. Wcześniej piosecza-
nin wystartuje m.in. w wyścigu w 
Sluszowicach zaplanowanym na 
następny weekend. (jb)

W sobotę Beskidzki Dogmaraton

Zaplanowany na najbliższą 
sobotę Beskidzki Dogma-
raton, bieg długodystan-
sowy z udziałem zawod-

nika i jego psa, zapowiada się znów 
rewelacyjnie. Jak donoszą organi-
zatorzy, wszystko zostało już po-
zapinane na przysłowiowy ostatni 
guzik, włącznie z imprezami towa-
rzyszącymi. 

Na mecie usytuowanej obok 
Domu PZKO w Gutach ruszy wie-
czorem zabawa muzyczna z udzia-
łem zespołów Legendy se vrací  
(18.30) i O.S.G. (20.30). Będą też 
atrakcje kulinarne. 

Przypominamy, w głównym 
wyścigu na dystansie zbliżonym 
do maratonu wystartują w tym 

roku biegacze ze psami z całej 
Republiki Czeskiej, na starcie nie 
zabraknie też jednak obcokrajow-
ców. Dla uczestników imprezy 
przygotowano trzy trasy – dogma-
raton (42,4 km, start 7.00-9.00), 
short (23 km, start 8.00-10.00) i 
mini (6,5 km, start 10.00-12.00). 
Przewyższenie na trasie główne-
go wyścigu wynosi 1800 m. 

– Zapraszamy serdecznie do 
Gutów. Można kibicować zawod-
nikom w trakcie całego wyścigu, a 
wieczorem wziąć udział w naszej 
zabawie skierowanej do wszystkich 
– zachęca w imieniu organizatorów 
Michael Tomanek. „Głos” jest jed-
nym z partnerów medialnych im-
prezy.  (jb)

• Adam Ćmiel podczas wyścigu we Wrocławiu. Fot. ZENON KISZA

Zwycięski start Banika

Piłkarze ręczni Banika Kar-
wina w roli obrońców tytu-
łu rozpoczęli nowy ekstra-
ligowy sezon z przytupem, 

pokonując u siebie beniaminka ze 
Strakonic różnicą klasy 38:25. 

W sezonie 2022/2023 domowe 
mecze Banika zagoszczą w sobot-
nim, wieczornym harmonogramie 
ekstraligowej kolejki. – Myślę, że 
ta zmiana była potrzebna. Sobotni 
wieczór z zadowoleniem skwitują 
na pewno sami zawodnicy, a kibice 
mam nadzieję też się przyzwyczają 
– powiedział „Głosowi” Marek Mi-
chalisko, menedżer generalny klu-
bu HCB Karwina.

W 1. kolejce rozgrywek Banik po-
dejmował Strakonice, za dwa tygo-
dnie zmierzy się u siebie z o wiele 

mocniejszym zespołem – Zubrzi. 
W tym spotkaniu z dużym prawdo-
podobieństwem po raz pierwszy w 
bramce Banika pojawi się Martin 
Galia, który przed sezonem wrócił 
– po 19 latach – z zagranicznej tu-
łaczki.

W sobotnim pojedynku bramki 
mistrza RC bronił rewelacyjnie Petr 
Mokroš. Jego interwencje przypra-
wiały beniaminka o palpitację ser-

ca. Goście popełniający zbyt wiele 
błędów technicznych mieli niewie-
le do powiedzenia. 

Karwiniacy prowadzeni przez 
trenera i prezesa klubu Michala 
Brůnę atakowali z wykorzystaniem 
wszystkich sektorów boiska, wy-
wiązując się z roli faworyta już w 
pierwszej połowie wygranej 21:11. 
Po zmianie stron zabawę w kot-
ka i myszkę przyhamowało nieco 

wykluczenie Matěja Nantla, Banik 
konsekwentnie jednak grał swoje, 

zatrzymując się na 38 bramkach w 
siatce Strakonic.  (jb)

EKSTRALIGA PIŁKI RĘCZNEJ

KARWINA – STRAKONICE 38:25
Do przerwy: 21:11. Karwina: Galia, Mokroš 1 – Folwarczný, Čadra 3, J. Patzel 
3/1, Plaček 6, Fulnek 9/1, Užek 2, Pelák 1, Harabiš 1/1, Skalický 4/1, Široký 4, 
Nantl 1, Ptáčník 3, Franc.

• W ataku kapitan Banika Jan Užek. Fot. hcb-karvina

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
W naszym regionie mamy chyba do czynienia z nową odmianą 
„piłkarskiego wirusa”. Nie tylko pierwszoligowy Banik Ostrawa, 
ale już także drugoligowa Karwina złapała koszmarną formę. 
Z naszych drużyn w profesjonalnych rozgrywkach dobry futbol 
pokazali w weekend tylko piłkarze Trzyńca. 

Janusz Bitt mar

FORTUNA LIGA

HRADEC KR. – 
OSTRAWA 0:0
Ostrawa: Laštůvka – Ndefe (73. Še-
hić), Frydrych, Lischka, Fleišman 
– Takács, Kaloč – Buchta, Mišković 
(53. P. Jaroň), Kuzmanović – Klíma. 

Czyste konto Jana Laštůvki to 
najbardziej wartościowa informa-
cja z niedzielnego wyjazdowego 
meczu Banika z Hradcem Kralowej. 
Goście na boisku w Mladej Bolesła-
wi, gdzie tymczasowy azyl znaleźli 
piłkarze Hradca, mieli więcej z gry, 
był to jednak raczej pokaz nad-
miaru chęci nad umiejętnościa-
mi. Trener Ostrawy Pavel Vrba w 
pomeczowej ocenie ponownie nie 
owijał w bawełnę. – Efekt naszej 
gry, pomimo niezłych momentów, 
to strata dwóch punktów. W wyjaz-
dowych spotkaniach gramy lepiej, 
niż przed własną publicznością. To 
też daje do myślenia. 

W innych meczach 7. kolejki: 
Teplice – Jablonec 3:2, Liberec – 
Pilzno 0:1, Cz. Budziejowice – Ml. 
Bolesław 0:2, Sparta Praga – Zlin 
0:0, Pardubice – Ołomuniec 0:2, 
Brno – Bohemians 1:2, Slovácko – 
Slavia Praga 1:1. Lokaty: 1. Slavia 
Praga 16, 2. Pilzno 16, 3. Hradec Kr. 
13,... 14. Ostrawa 6 pkt. W następ-
nej kolejce: Ostrawa – Pardubice 
(niedz., 16.00). 

FNL

WYSZKÓW – 
KARWINA 2:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 3. Krška, 
8. Lahodný – 65. samob. Štěpánek. 
Karwina: Ciupa – A. Krčík (46. 
Boháč), D. Krčík, Žídek, Zedníček 
(76. Cienciala) – Soukeník (70. Pa-
padopulos), Budínský (44. Memić) 
– Mikuš, Málek (46. Rezek), Bartl – 
Durosinmi. 

Kiedy w 8. minucie zespół prze-
grywa 0:2, trudno marzyć o ko-
rzystnym rezultacie. Tym bardziej, 
że karwiniacy zagrali z ambitnym 
Wyszkowem, który na starcie se-
zonu zadeklarował walkę o naj-
wyższe szczeble tabeli. – Niektórzy 
piłkarze powinni zrobić rachunek 
sumienia. To był kolejny nieudany 
występ z naszej strony – skomen-
tował przegraną trener Karwiny 
Tomáš Hejdušek. Poskutkowały 
dopiero zmiany w drugiej połowie, 
ale na więcej, niż gola kontaktowe-
go, gości nie było stać. W Karwinie 
po trzeciej porażce z rzędu włączo-
no światło alarmowe. 

OŁOMUNIEC B – 
TRZYNIEC 0:0
Trzyniec: Hasalík – Jursa, Foltyn, 
Straňák, Hýbl – Kateřiňák (90. Ma-
chuča), Habusta – Omasta, Holík, 
Gembický – Juřena.

Rezerwy Ołomuńca, które wcze-
śniej pokonały Karwinę, Spartę B i 
Opawę, tym razem nie znalazły an-

tidotum na świetną defensy-
wę Trzyńca zbudowaną na… 
ofensywnych fundamentach. 
Tak – właśnie za sprawą ak-
tywnej gry Trzyńca gospoda-
rze z trudem dochodzili do 
sytuacji strzeleckich. Pod-
opieczni Martina Zbončáka 
nastawili się na mocny pressing, 
zmuszając gospodarzy do błędów. 
Zabrakło tylko bramek. W najbar-
dziej ofensywnej drugiej połowie 
swoich okazji nie wykorzystali 
Omasta i Hýbl. – Pozostał niedo-
syt, bo rywal był w naszym zasięgu 
– ocenił remis trener Trzyńca. 

W innych meczach 7. kolejki: 
Jihlawa – Opawa 0:1, Chrudzim – 
Líšeň 0:0, Przybram – Dukla Pra-
ga 1:0, Slavia Praga B – Varnsdorf 
3:2, Táborsko – Sparta Praga B 1:0, 
Vlašim – Prościejów 6:1. Lokaty: 
1. Líšeň 17, 2. Ołomuniec B 14, 3. 
Jihlawa 13,… 5. Trzyniec 11, 6. Kar-
wina 10 pkt. W następnej kolejce: 
Karwina – Sparta Praga B (piątek, 
17.00), Trzyniec – Wyszków (sobo-
ta, 10.15). 

DYWIZJA F
Bogumin – W. Międzyrzecze 2:0 
(17. Pribela, 68. Bloksch), Bilowec 
– Karwina B 2:3 (6. Socha, 59. Lima-
novský – 18. Teplan, 30. Clement, 
90. Motyčka), Hlubina – Hawie-
rzów 2:0 (62. samob. Majerczyk, 
87. Kalay), Polanka – Bruntal 2:2, 
Karniów – Rymarzów 1:0, Břidlična 
– N. Jiczyn 2:1, Opawa B – Frensztat 
p. R. 6:1. Lokaty: 1. Opawa B 11, 2. 

Hlubina 10, 3. Bogumin 10, 4. Kar-
wina B 10,… 8. Hawierzów 7 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA
Beneszów D. – Sl. Orłowa 3:2 (10. 
Paleček, 44. Kovala, 87. Labuda 
– 41. samob. Samson, 49. Jatagan-
dzidis), Datynie Dolne – Bolatice 
1:2 (31. Kučera – 49. Skroch, 76. 
Oberherr), Petřvald n. M. – Cz. Cie-
szyn 3:0 (7. samob. Sostřonek, 34. 
Trajkovski, 86. samob. Potůček), 
Oldrzyszów – Jakubczowice 1:1, P. 
Polom – Koberzyce 3:1, Wrzesina 
– Haj 1:4, Bruszperk – Herzmanice 
3:2, Wracimów – Rzepiszcze 0:4. 
Lokaty: 1. Haj 13, 2. Cz. Cieszyn 13, 
3. Petřvald n. M. 13 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Stonawa – Olbrachcice 1:0 (Uher), 
Raszkowice – Sucha G. 4:2 (To-
biáš 2, Puczok, Vojkovský – Ko-
vács 2), Śmiłowice – Bystrzyca 
4:2 (Przyczko 2, Vlachovič, Sro-
ka – Buryan, Baron), Jabłonków 
– Czeladna 7:2 (Raszka 3, T. Nie-
słanik 2, Skupień, Borski – Pokor-
ný, Cochlar), L. Piotrowice – St. 
Miasto 0:2, Ticha – Luczina 3:1, 
Libhošť – Dobratice 1:2. Lokaty: 

1. Śmiłowice 9, 2. Stonawa 9, 3. St. 
Miasto 9 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Nydek – Dobra 3:1, I. Piotrowice – 
Pietwałd 2:3, Żuków G. – Wierznio-
wice 4:4, Wędrynia – Oldrzychowice 
1:3, B. Orłowa – Sedliszcze 1:2, Dzieć-
morowice – Gnojnik 0:0, Baszka – Li-
skowiec 3:5. Lokaty: 1. Sedliszcze 12, 
2. Oldrzychowice 10, 3. Nydek 9 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Dąbrowa – G. Błędowice 3:2, Cier-
licko 2022 – Hawierzów B 2:1, Sn 
Hawierzów – Sucha Górna B 3:2, Sj 
Pietwałd – Łąki 2:1, Cierlicko – G. 
Hawierzów 1:2. Lokaty: 1. Sj Pie-
twałd 9, 2. Cierlicko 2022 6, 3. Sn 
Hawierzów 6 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Noszowice – Gródek 5:1, Nawsie – 
Wojkowice 2:3, Bukowiec – Mety-
lowice 3:2, Toszonowice – Milików 
4:2, Niebory – Prżno 5:1, Mosty k. J. 
– Piosek 1:3, Chlebowice – Śmiłowi-
ce B 1:1, Janowice – Hukwaldy 2:4. 
Lokaty: 1. Niebory 12, 2. Prżno 9, 3. 
Janowice 9 pkt.  

• W walce o piłkę ostrawski 
pomocnik Nemanja Kuzma-
nović (z prawej). Foto: fcb

Szwedzki tydzień 
Stalowników

Stalownicy Trzyniec w 
dobrym stylu rozpoczę-
li tegoroczną przygodę z 
hokejową Ligą Mistrzów. 

W 1. kolejce pokonali u siebie mi-
strza Wielkiej Brytanii, Belfast 
Giants, 4:0, natomiast w dru-
gim meczu wywalczyli punkt za 
przegraną 2:3 w dogrywce na ta-
fl i szwedzkiego klubu Skellefteå. 
W piątek podopieczni Zdeňka 
Motáka podejmują szwedzkie-

go przeciwnika w Werk Arenie 
(17.00).  

Dobry początek dodaje skrzy-
deł. Wiedzą o tym zarówno zako-
chane pary na pierwszej randce, 
jak też hokeiści Trzyńca. W bar-
wach Stalowników zaprezento-
wali się w obu spotkaniach rów-
nież dwaj polscy hokeiści – w 
trzecim ataku Aron Chmielewski, 
w czwartym Alan Łyszczarczyk. 
 (jb)

LIGA MISTRZÓW

SKELLEFTEÄ – 
TRZYNIEC 3:2 (d)
Tercje: 0:0, 0:0, 2:2 – 1:0. Bramki 
i asysty: 42. Olsson (Granberg), 45. 
Hugg (Salomonsson), 64. Jonsson– 
49. Růžička (Vrána, Roman), 60. Ro-
man (Voženílek, Svačina). Trzyniec: 
Kacetl – Marinčin, Doudera, Ročák, 
Čukste, Jeřábek, Zahradníček, 
Zeleňák – Růžička, Vrána, Roman – 
Svačina, Hudáček, Daňo – Kurovský, 
Voženílek, Chmielewski – Dravecký, 
Łyszczarczyk, Hrehorčák.
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 6 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Chłopaki w akcji 10.30 Pa-
noptikum miasta Pragi (fi lm) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko, co lubię 14.30 Hercule Po-
irot (s.) 15.25 Bielizna 15.45 O krok od 
nieba (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Boso po 
ciernisku (fi lm) 22.00 Hercule Poirot 
(s.) 23.35 Komisarz Moulin (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kurort w ru-
chu 8.40 Cudowna planeta 9.30 Zagi-
nione egipskie skarby 10.20 Lotnisko 
w Dubaju 11.05 Nigdy się nie zesta-
rzeją 12.40 Przygody nauki i tech-
niki 13.10 Kamera w podróży 14.00 
Niemcy a zimna wojna 14.55 Samolo-
ty myśliwskie 15.45 Królestwo natu-
ry 16.10 Człowiek jako ssak 17.00 W 
obcym ciele 17.45 100 cudów świata 
18.40 Afryka 19.30 Na rowerze 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Człowiek, który chciał zostać 
królem (fi lm) 22.15 Płomienie nad 
Teatrem Narodowym 23.10 Mona-
chium 23.55 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 13.35 Dr 
House (s.) 15.25 Zamieńmy się żona-
mi 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
MasterChef Czechy 21.45 Pojedynek 
na talerzu 22.50 Weekend 23.40 Dr 
House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Pálava (s.) 
10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz 
Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 
Tak jest, szefi e! 15.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Zoo (s.) 21.35 7 przypadków Honzy 
Dědka 23.55 Tak jest, szefi e! 1.05 Po-
licja w akcji. 

ŚRODA 7 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.10 Worek 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Cudowne zio-
ła 13.20 Podróż po Czechach 14.30 
Dynastia Novaków (s.) 15.20 Ślada-
mi gwiazd 15.50 O krok od nieba (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Żandarmskie humoreski 
(s.) 21.40 13. komnata T. Etzlera 22.10 
Ja, Mattoni (s.) 23.10 Maigret i żona 
kasiarza (fi lm) 0.45 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Północne Wło-
chy 9.30 Człowiek jako ssak 10.25 
Tajemnice jelenia europejskiego 11.15 
Człowiek, który chciał zostać królem 
(fi lm) 13.20 Olbrzymie zakłady na-
prawcze 14.15 JFK prywatnie 15.10 
Sport i nauka 16.05 Klucz 16.35 Pło-

mienie nad Teatrem Narodowym 
17.25 Osiem dni, które stworzyły 
Rzym 18.10 Latarnie 18.25 Niedź-
wiedź polarny 19.10 Babel 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 
Świat na talerzu 21.30 Podróż po Da-
maszku 21.55 Szczęście (fi lm) 23.40 
Babel Berlin (s.) 0.25 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.45 Spece (s.) 10.50 Pościg 

12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Ubezpieczalnia 
Szczęście (s.) 13.40 Dr House (s.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.45 Comeback (s.) 22.55 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 23.55 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli & 
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35 
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefi e! 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Gorzki świat 
(s.) 21.35 Show Jana Krausa 23.55 
Tak jest, szefi e! 

CZWARTEK 8 WRZEŚNIA 

TVC 1  
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.55 Uśmiechy Valerii Kaplano-
wej 10.35 Co umiały nasze babcie 
11.05 Wszystko, co lubię 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Pieczenie na niedzielę 14.30 F.L. 
Věk (s.) 15.35 Radoslav Brzobohatý 
15.50 O krok od nieba (s.) 16.45 
Wszystko, co lubię 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Inspektor 
Max (s.) 21.05 Wędrówki po Cze-
chach przyszłości 21.35 Program 
dyskusyjny 22.35 Detektyw Ende-
avour Morse (s.) 0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Świat zwie-
rząt – ptaki 9.25 Afryka 10.15 Kró-
lestwo pustkowi 10.45 Po Czechach 
10.55 Sport i nauka 11.50 Lotnisko 
w Dubaju 12.35 Samoloty myśliw-
skie 13.25 Rola psów w życiu czło-
wieka 14.10 Rodopy 14.40 Zabytki 
Indii 15.10 Miasta bez barier 15.15 
Nigdy się nie zestarzeją 16.55 Kwar-
tet 17.20 Starożytne megapolis 18.15 
Bawaria 19.10 Auto moto świat 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Z kucharzem dooko-
ła świata 21.05 Zapachy serbskiej 
kuchni z Miroslavem Donutilem 
21.35 Podróż po północnej Islandii 
22.00 De Gaulle (s.) 23.00 Besa (s.) 
23.50 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 10.55 Pościg 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Ubezpieczalnia 
Szczęście (s.) 13.40 Dr House (s.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Pan Profesor (s.) 
21.30 Gospoda (s.) 22.05 Comeback 
(s.) 22.40 Gwiezdne życie 23.15 Dr 
House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Gorzki świat 
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz 
Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 
Tak jest, szefi e! 15.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Zoo (s.) 21.35 Incognito 23.55 
Tak jest, szefi e! 1.05 Policja w akcji. 

POLECAMY

• Zaginione egipskie skarby
Wtorek 6 września, 
godz. 9.30 
TVC 2

• Lotnisku w Dubaju
Czwartek 8 września, 
godz. 11.50 
TVC 2

• Boso po ciernisku
Wtorek 6 września, 
godz. 20.10 
TVC 1

• Płomienie nad Teatrem 
Narodowym
Środa 7 września, 
godz. 16.35 
TVC 2

Przestało bić serce Twe pełne zmęczenia,
nie było ze stali, nie było z kamienia.
Zmęczone bólem przestało bić,
nie było lekarstwa, dzięki któremu mogłoby żyć.
Kto zna Cię, wie, jaki ból w sercach znosić musimy, 
wie również to, co w Tobie tracimy. 

W głębokim żalu zawiadamiamy, że po krótkiej i cięż-
kiej chorobie zmarł 4. 9. 2022 w wieku 88 lat nasz Ko-
chany Mąż, Ojciec, Brat, Teść, Szwagier, Dziadek, Pra-
dziadek i Wujek 

śp. WŁADYSŁAW WOREK
ur. w Kamesznicy, 

zamieszkały w Marklowicach Dolnych

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 9 
września 2022 o godzinie 14.30 z kościoła katolickiego 
w Stonawie. W smutku pogrążona rodzina.

 RK-066

I tylko smutek pozostał,
bo poszła w stronę słońca
legenda naszego Koła, 
wierna jemu bez końca...

Z niezmiernym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. MARTY BAJGER
członkini MK PZKO w Suchej Górnej, której ofi arna działalność na wie-
lu płaszczyznach zapisała się złotymi zgłoskami w jego historii. Była 
długoletnią tancerką zespołu tanecznego. Równolegle wstąpiła do Klu-
bu Kobiet, pozostając w pełnej aktywności z zespołem na ponad 60 lat. 
Całe swe życie śpiewała – początkowo w żeńskiej „Tęczy”, następnie 
w chórze mieszanym „Sucha”. Stworzyła wiele niezapomnianych ról 
w przedstawieniach zespołu teatralnego, ponad 20 lat pełniła funkcję 
rejonowej. Była zawsze i wszędzie, zarażała energią i optymizmem. Bę-
dzie nam Jej bardzo brakowało. 
Rodzinie naszej Martusi składamy szczere wyrazy współczucia. 
Klub Kobiet, Chór „Sucha”, ZPiT „Suszanie” oraz zarząd MK PZKO 
w Suchej Górnej.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 8 września o godz. 
15.00 z kościoła katolickiego w Suchej Górnej.
 GŁ-526

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyszli się pożegnać na zawsze 
z moim Kochanym Mężem

śp. BRONISŁAWEM PALOWSKIM
Dziękuję szczególnie księdzu Mirosławowi Kazimierzowi za wzruszają-
ce słowa i dostojny przebieg obrzędu pogrzebowego. Za piękne przemó-
wienie na cmentarzu wójtowi gminy inż. Henrykowi Febrowi i  słowa 
pociechy pani Iwonie Guńce. Podziękowania kieruję również na ręce 
pani dyrektor Renaty Wdówki za oprawę muzyczną wraz z panem or-
ganistą Symankiem.

Żona Marcela z rodziną.
 GŁ-523

Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.

Dnia 6 września 2022 mija pierwsza 
rocznica śmierci naszego Kochanego 
Syna, Kuzyna, Sąsiada 

śp. BOLESŁAWA CIENCIAŁY 
z Wędryni

Prosimy również o wspomnienie 
Jego Brata 

śp. inż. BRONISŁAWA 
CIENCIAŁĘ

 GŁ-514

Dziś, 6 września 2022, obchodziłby swoje 100. urodziny

śp. OTTO GUZIUR
ze Skrzeczonia

Wszystkich, którzy Go znali, o chwilę wspomnień pro-
szą córka Irena oraz synowie Marek i Tadeusz z rodzi-
nami. 
 GŁ-517

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

www.glos.live
GŁ-503

OFERTA PRACY
Słowacka firma zajmująca się sprzedażą sprzętu grzewczego 

i chłodniczego szuka pracownika do obsługi magazynu i sklepu 
internetowego, który weźmie czynny udział w budowaniu 

oddziału firmy w Polsce

Zakres pracy:
 � obsługa magazynu (przyjmowanie i wysyłanie towaru)
 � administracja sklepu internetowego
 � przygotowanie i nadawanie przesyłek
 � wystawianie faktur, komunikacja z klientem, realizacja zamówień itd.

Wymagania:
 � znajomość sprzętu elektrycznego czy elektrotechnicznego, AGD
 � wykształcenie w branży elektro wielką zaletą
 � znajomość pracy z komputerem (MS OFFICE, e-mail itp.)
 � komunikatywność, lojalność, zaangażowanie, uczciwość
 � wymagana znajomość języka czeskiego lub słowackiego (ewent. 

angielskiego)

Proponujemy:
 � ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie
 � służbowy telefon i laptop
 � atrakcyjne wynagrodzenie + bonus ze sprzedaży
 � możliwość awansu w zależności od rozwoju działalności i sprzedaży

Na początku możliwa praca w trybie „home office”.
Więcej szczegółów można uzyskać wysyłając e-maila na adres: 

info@foxsilesia.cz 

GŁ-525

GŁ-524

CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: O 
3 królewnach i 3głowym smoku (6, 
godz. 10.00);
 O 3 princeznách a 3hlavém dra-
kovi (7, godz. 10.00).

CO W KINACH

JABŁONKÓW: Hádkovi (6, godz. 
17.00, 19.30); TRZYNIEC – Kosmos: 
Powodzenia, Leo Grande (6 godz. 
15.00); Hádkovi (6, godz. 17.30); 
Vyšehrad. Fylm (6, godz. 20.00); Rze-
ka (7, godz. 18.00); Minamata (7, godz. 
20.00); Řekni to psem (8, godz. 10.00); 
After (8, godz. 17.30); Jan Žižka (8, 
godz. 20.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Sing 2 (7, godz. 16.30); Zakletá jeskyně 
(8, godz. 16.30); After (8, godz. 19.00); 

KARWINA – Centrum: Top Gun. 
Maverick (6, godz. 17.00); Zaproszenie 
(6, godz. 20.00); Jan Žižka (8, godz. 
17.00); After (8, godz. 20.00); HAWIE-
RZÓW – Centrum: Thor. Miłość i 
grom (6, 7, godz. 17.30); Bullet Train (6, 
7, godz. 18.00); Vyšehrad. Fylm (6, 7, 
godz. 19.30); Jan Žižka (8, godz. 17.00); 
Jak uszczęśliwić kobietę (8, godz. 
18.00); Střídavka (8, godz. 19.30).

CO W TERENIE

CIERLICKO – Komitet Organizacyj-
ny Obchodów 90. rocznicy tragedii 
Żwirki i Wigury zaprasza 11. 9. na uro-
czystość wspomnieniową. W ramach 
obchodów o 11.00 odbędzie się msza 
św. w intencji lotników w kościele na 
Kościelcu, o 12.45 zostanie zagajona 
uroczystość patriotyczna na Żwirko-
wisku, z udziałem wojskowej asysty 
honorowej Sił Powietrznych Wojska 

Polskiego, o 14.30 w DPŻW odbędzie 
się ofi cjalne otwarcie wystawy pt. 
„Żwirki i Wigury start do wieczności” 
przygotowanej przez Muzeum Sił Po-
wietrznych w Dęblinie. Wystawę oraz 
ekspozycję stałą w DPŻW pt. „Bohate-
rowie przestworzy” można obejrzeć w 
dniach 9. 9.-11. 9. w godz. 10.00-18.00. 
Zainteresowanych w późniejszym ter-
minie prosimy o skontaktowanie się z 
nr. tel. +420 602 688 484 lub e-ma-
ilem: dompolskizw@gmail.com.
 Kluby Kobiet i Seniora w Cierlicku-
Centrum, Kościelcu, Stanisłowicach i 
Grodziszczu zapraszają na spotkanie 
klubowe w czwartek 8. 9. o godz. 16.00 
do Domu Polskiego na Kościelcu.
CZ. CIESZYN – Zapraszamy na spo-
tkanie MUR-u 7. 9. o godz. 17.00 w sali 
Domu Polskiego przy ul. Bożka. Prof. 
Tadeusz Trzaskalik wygłosi prelekcję 
na temat „Jeszcze Polska nie zginę-
ła. Historia muzyczna »Mazurka Dą-
browskiego«”. Wykład ilustrowany 
będzie utworami fortepianowymi w 
wykonaniu prelegenta.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – Za-
prasza członków i sympatyków na 
spotkanie 12. 9. o 17.00 do Domu Pol-
skiego PZKO w Karwinie-Frysztacie.
NYDEK – Gmina zaprasza na ob-
chody jubileuszu 180. rocznicy 
wzniesienia budynku polskiej szkoły 
ewangelickiej oraz 100. rocznicy za-
łożenia czeskiej szkoły w Nydku. W 
programie m.in.: godz. 14.00 rynek w 
Nydku – odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej oraz wytyczenie fundamentów 
dawnej polskiej szkoły ewangelickiej; 
godz. 15.00 Nydek – Dřeviónka: wer-
nisaż wystawy pt. „Z dziejów szkol-
nictwa w Nydku” autorstwa Józefa 
Szymeczka i Mariana Ste�  a.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 11. 9. na wspól-
ny spacer z Cz. Cieszyna na Kościelec, 
gdzie odbędą się obchody 90. tragedii 
polskich lotników Żwirki i Wigury. 
Wychodzimy z dworca kolejowego 
w Cz. Cieszynie o godz. 9.30. Trasa 
około 10 km. Prowadzi Marian Sodza-
wiczny, tel. 736 149 297.
 zaprasza 27. 9. na autokarową wy-
cieczkę do Opola, jednego z najstar-
szych miast w Polsce, położonego 
nad Odrą, historycznej stolicy Gór-
nego Śląska. Zwiedzimy jego starów-
kę i ciekawe symboliczne miejsca. 
Wycieczkę przygotowała i prowadzi 
Irena Mierzwa, tel. 723 823 435. Cena 
wycieczki: 350 kc. Są wolne miejsca. 
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spotka-
nie, które odbędzie się we wtorek 13. 9. 
o godz. 15.00 w „Czytelni”. W progra-
mie wystąpi była mistrzyni Republiki 
Czeskiej w jeździe fi gurowej na lodzie 
Ivana Buzkowa (Hudziecowa).

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-021



Głos   |   wtorek   |   6 września 202212   ♩

UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

P O S T  S C R I P T U M 

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyła-
nia upływa w piątek 16 września 2022 r. Nagrodę z 23 
sierpnia otrzymuje Maria Wybraniec z Czeskiego Cie-
szyna-Żukowa. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan 
Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 23 sierpnia: 
PONIEC 
Rozwiązanie minikwadratu I z 23 sierpnia: 
1. MILA 2. INDEKS 3. LEKTOR 4. ASRA 
Rozwiązanie minikwadratu II z 23 sierpnia: 
1. GUTY 2. UCIĘTE 3. TĘTENT 4. YETI
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 23 sierpnia: NOGACH 

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnień-
skim. Uzyskało ono lokację miejską przed 1390 rokiem. Z historii warto zaznaczyć, że w latach 1975-
1998 administracyjnie należało do województwa poznańskiego. Miasto znajduje się na skraju Szlaku 
Piastowskiego i na Szlaku Pałaców i Dworów Powiatu Gnieźnieńskiego. Położone jest na Równinie 
Wrzesińskiej, nad rzeką Wrześnicą…

1. pracownica wspoma-
gająca kogoś w jakimś 
zajęciu

2. grzyb hodowlany o bia-
łym kapeluszu

3. chińska, używana do 
wyrobu waz, zastawy 
stołowej, fi gurek

4. krótka narzutka okry-
wająca górną część ple-
ców, ramiona i piersi

5. towarzyszka życia, 
żona

6. skala na urządzeniu 
pomiarowym

7. góralski ornament 
zdobniczy

8. kobieta, która dba o 
porządek w pokojach 
i o wygodę ich miesz-
kańców

9. miasto u podnóża Pire-
nejów, stolica prowincji 
Nawarra

10. dialog, konwersacja, 
gadka

11. minodram, gry twarzy 
i gestów na scenie. 

Wyrazy trudne lub mniej znane: PAMPELUNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P P P P P P P P P P P

A A A A A A A A A A A

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. chemik wie, co 
to U

2. jarzyna, symbol 
krzepy

3. ćwiczenie dla tre-
sowanego psa

4. Organizacja Trak-
tatu Północno-
atlantyckiego.

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. fi lmik wyświetla-
ny przed progra-
mem telewizyj-
nym

2. biała substancja 
do zębów

3. drugi pokos łąki
4. czynny wulkan, 

na południu wy-
spy Luzon.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: TAAL

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem jest dokończenie fraszki, której autorem  jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia 
1904 w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz oraz tłumacz literatury 
niemieckiej, specjalista w dziedzinie teatru lalkowego, a przede wszystkim satyryk: 
„Tak mocno we mnie działa wstyd,
że słyszę wprost hamulców...”

1.-4. inaczej tanki
3.-6. miasto obok Łodzi, nad Bzurą
5.-8. drzewo rodzące faworytki, bery, 

masłówki
7.-10. amerykański stróż prawa, z gwiaz-

dą
9.-12. bylina o białych kwiatach, silnie 

trująca, szalej 
11.-2. rodzice w młodzieżowym slangu.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
CYKUTA


