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NAPASTNICY 
ZA KRATKAMI

Morawsko-śląska policja kryminalna 
złapała dwóch 25-letnich mężczyzn, 
którzy w Nowy Rok w Hawierzowie 
brutalnie zaatakowali dwóch mło-
dych mężczyzn w wieku 21 i 23 lat. 
Policja oskarżyła zatrzymanych o 
próbę dokonania napadu rabunkowe-
go oraz naruszania swobody osobistej.

Według rzeczniczki policji, Soni 
Štětínskiej, oskarżeni, kiedy włamali 
się do mieszkania, na twarzach mie-
li maski oraz byli uzbrojeni w pałki 
teleskopowe. Przy ich użyciu napadli 
młodych mężczyzn, a z mieszka-
nia ukradli telewizor o wartości 15 
tys. koron. Poszkodowani trafi li do 
szpitala. Według rzeczniczki, tylko 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
nie odnieśli poważniejszych obra-
żeń. Jak podkreśliła Štětínská, policja 
kryminalna rzadko spotyka się z ta-
kimi przejawami brutalności, jak ten 
w Hawierzowie.

Jednego ze sprawców policja do-
padła już w ub. tygodniu, drugi został 
zatrzymany w poniedziałek. Oskar-
żonym na podstawie postawionych 
zarzutów grozi kara więzienia do 12 
lat. Obaj mężczyźni byli już w prze-
szłości karani. Obecnie policja bada 
motywy przestępstwa. Zakłada, że 
poszkodowani znali się z napastni-
kami.  (sch)

W programie igrzysk w Soczi znaj-
duje się piętnaście dyscyplin, a meda-
le zostaną rozdane w 98 konkuren-
cjach. Polacy wystawią w zimowych 
igrzyskach najliczniejszą ekipę w 
historii – dokładnie 59 sportowców. 
Osób towarzyszących zawodnikom 
będzie aż 56. Większą grupę od 
Polski wystawi w Soczi reprezenta-
cja RC, dokładnie 88 zawodników. 
W skład czeskiej ekipy wchodzi bo-
wiem drużyna hokejowa, która pod 
wodzą trenera Aloisego Hadamczika 
spróbuje nawiązać do legendarnego 
sukcesu z  igrzysk w Nagano 1998. 
Wówczas złotą drużynę prowadził 
zmarły tragicznie w 2004 roku Ivan 
Hlinka. 

Większość sportowców, trenerów 
i dziennikarzy zameldowała się już 
w Soczi. Wczoraj na teren zimowych 
igrzysk przeniosła się polska ekipa 
skoczków narciarskich, którzy już w 
najbliższą sobotę zaliczą kwalifi kacje 
do niedzielnego konkursu na obiek-
cie K95. W życiowej formie dotarł 
do Soczi lider klasyfi kacji generalnej 
PŚ w skokach narciarskich, Kamil 
Stoch. Polak dwukrotnie triumfował 
w nieofi cjalnym sprawdzianie gene-
ralnym do igrzysk – weekendowych 
konkursach w Willingen. – Kamil 
znajduje się w fantastycznej formie. 
Wierzę, że utrzyma wysoką dyspo-
zycję także w Soczi. Takich skoków 
się nie zapomina. Na pewno nie w 
ciągu tygodnia – powiedział „Głoso-
wi Ludu” Apoloniusz Tajner, prezes 
Polskiego Związku Narciarskiego. 
W centrum wydarzeń obecny bę-
dzie również wiceprezes PZN, szef 
wiślańskiego ośrodka szkoleniowego 
Andrzej Wąsowicz. – Jestem opty-
mistą. Wrócimy z medalami i to nie 
tylko z sektoru skoków – wywróżył 
Wąsowicz. Fachowcy spodziewa-
ją się co najmniej sześciu polskich 
medali w Soczi. Oprócz skoczków, 
którzy  wystartują w dwóch kon-
kursach indywidualnych oraz jed-
nym drużynowym, wielkie nadzieje 
rokuje też start biegaczki Justyny 
Kowalczyk, biathlonistek (przede 
wszystkim Krystyna Pałka) oraz łyż-
wiarzy szybkich (największą szansę 
na wysoką pozycję mają drużyna 

panczenistek i Zbigniew Bródka). 
Czesi, oprócz tradycyjnie mocnej 
ekipy hokeistów, liczą na czołową 
biathlonistkę tego sezonu – Gabrielę 
Soukalovą, łyżwiarkę szybką Marti-
nę Sáblikovą, niespodziankę mogą 
sprawić Šárka Strachová (narciar-
stwo alpejskie) czy zespół skoczków. 
Debiut w igrzyskach zaliczy m.in. 
urodzona w Hawierzowie narciarka 
alpejska Kateřina Pauláthová. Dla 
biegacza Lukáša Bauera będzie to 
już natomiast piąty w karierze start 
w zimowych igrzyskach. Do grona 
medalowych faworytek zaliczana jest 
snowboardzistka Eva Samková, któ-
ra ma też spore szanse na zwycięstwo 
w plebiscycie na najpiękniejszą spor-
tsmenkę igrzysk w Soczi. 

Na kilka godzin przed rozpoczę-
ciem igrzysk pojawiły się konkretne 
pytania, na razie bez odpowiedzi. 
Pytania dotyczące logistyki, zaple-
cza dla uczestników, głównie zaś 
poziomu bezpieczeństwa igrzysk 
w Soczi organizowanych w cieniu 
ostatnich ataków terrorystycznych 
w Wołgogradzie. We wtorek pod 
adresem Austriackiego Związku 
Narciarskiego dotarł anonimowy list 
z groźbami skierowanymi do eki-
py narciarek alpejskich. Nerwowo 
podchodzą do igrzysk także sztaby 
USA i Niemiec, które wysłały do 
Soczi specjalne teamy mające czu-
wać nad bezpieczeństwem swoich 
sportowców. Z udziału w igrzyskach 

– nieofi cjalnie głównie z powodów 
politycznych – zrezygnowało wielu 
europejskich i światowych włoda-
rzy. Z zaproszenia, bez zbędnych 
ceregieli, skorzystał natomiast pre-
zydent RC Miloš Zeman. Zda-
niem czeskiego prezydenta, sportu 
i polityki nie powinno się wrzucać 
do jednego worka. Polskę repre-
zentować będzie w Rosji z dużym 
prawdopodobieństwem lider SLD 
Leszek Miller. Z wyjazdu do Soczi 
zrezygnował tak prezydent Bro-
nisław Komorowski, jak i premier 
Donald Tusk. Miller będzie więc 
najbardziej znanym polskim polity-
kiem w centrum olimpijskich wyda-
rzeń. – Polscy politycy powinni być 
tam, gdzie startują nasi sportowcy 
– stwierdził rzecznik SLD, Dariusz 
Joński. Najwyższym rangą polskim 
politykiem obecnym w Soczi bę-
dzie jednak minister sportu Andrzej 
Biernat. – Minister Andrzej Biernat 
planuje obecność podczas igrzysk 
olimpijskich w pierwszej ich części, 
natomiast podsekretarz stanu w mi-
nisterstwie w drugiej części igrzysk 
– czytamy w ofi cjalnej notatce pra-
sowej tego resortu. Prezydent RP 
Bronisław Komorowski życzył suk-
cesów polskim sportowcom podczas 
piątkowego spotkania w Belwede-
rze. – Chciałbym życzyć satysfakcji 
z tej drogi, którą musieliście przejść, 
aby pojechać na Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie. To już samo w sobie 

jest wielkim sukcesem i świadec-
twem sprostania wielkim wyzwa-
niom – mówił prezydent.

Gorące pytania natury sportowej 
dotyczą natomiast aktualnej formy 
Justyny Kowalczyk, która do igrzysk 
przygotowywała się we Włoszech. 
Polska biegaczka, która z powodu 
igrzysk zrezygnowała m.in. ze star-
tu w prestiżowym Tour de Ski, na 
wszelkie pytania dziennikarzy od-
powiada ostatnio bardzo tajemniczo. 
– Wy zmartwieni? Ja jeszcze bardziej 
– powiedziała przed kamerami TVP 
tuż po przyjeździe do Soczi. Kowal-
czyk w sobotnim biegu w Toblach na 
10 km stylem klasycznym zajęła do-
piero piąte miejsce, aż 47 sekund za 
największą swoją rywalką ostatnich 
lat, Norweżką Marit Bjoergen. Polka 
walczy nie tylko z urazem stopy, któ-
rego nabawiła się we Włoszech, ale 
także z własną niepewną dyspozycją. 
Czterokrotna medalistka olimpijska 
opuściła w tym sezonie najwięcej 
startów w karierze. Z powodu wy-
cofania się z Tour de Ski Kowalczyk 
może więc brakować kilometrów i 
adrenaliny. W jednym z  koronnych 
dystansów – biegu na 10 kilometrów 
stylem klasycznym – Justyna Kowal-
czyk wystartuje w Soczi jako czwarta 
od końca, przed Jacobsen, Bjoergen i 
Johaug. To efekt spadku z trzeciej na 
czwartą lokatę w klasyfi kacji Pucha-
ru Świata w biegach na dystansach. 

JANUSZ BITTMAR
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Twierdza Soczi – czy 
sport wygra z polityką?
WYDARZENIE: Odliczamy godziny do startu XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które w dniach 7-23 lutego zagoszczą w ro-
syjskim Soczi. Zaplanowane na jutro ofi cjalne rozpoczęcie imprezy (ceremonia o godz. 17.00) będzie przedsmakiem tego, co zdarzy się 
na arenach sportowych Soczi w ciągu najbliższych szesnastu dni. Rosja jest gospodarzem zimowych igrzysk po raz pierwszy w historii.

PSP Trzyniec: 
tutaj żyje tradycja
| s. 5

Szwajcarskie pomysły 
na atrakcyjne miasto
| s. 4

Stalownicy z cudownym 
eliksirem siły
| s. 8

POGODA

Następne posiedzenie 
Rady Przedstawicieli 

Kongresu Polaków 
odbędzie się 20. 2. 2014

ZDARZYŁO SIĘ

Justyna Kowalczyk wystartuje w Soczi w roli czterokrotnej medalistki olimpijskiej.
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POJEMNIK NA 
ELEKTROŚMIECI
BUKOWIEC (kor) – Mieszkańcy 
wioski, którzy potrzebują się pozbyć 
elektroodpadów, mogą skorzystać 
z nowego pojemnika w budynku 
Urzędu Gminy. Kontener składa się 
z dwóch części. Do tej górnej moż-
na wrzucać zużyte baterie. Dolna 
z kolei przeznaczona jest na stare 
telefony komórkowe, radia, drukarki, 
aparaty fotografi czne lub wideoka-
mery. Elektrośmieci można tam, 
oczywiście, wyrzucać bezpłatnie.

* * *

PO ZDROWIE 
TEŻ W JESIONIKI
CZESKI CIESZYN (kor) – Pisa-
liśmy niedawno, że władze miasta 
wspólnie z Domem Dzieci i Mło-
dzieży sfi nansują pobyty zdrowotne 
młodych cieszyniaków nad morzem 
w Chorwacji. Wczoraj dotarła do 
nas wiadomość, że na wczasy zdro-
wotne mali mieszkańcy Czeskiego 
Cieszyna będą mogli wyjechać w 
tym roku ponownie również do 
sanatorium w miejscowości Zło-
te Góry u podnóża Jesioników. 
27-dniowe wczasy rozpoczną się 22 
marca, mogą z nich skorzystać dzie-
ci cierpiące na przewlekłe choroby 
układu oddechowego, astmę lub o 
osłabionej odporności. Dla małych 
kuracjuszy przygotowano bogaty 
program, na który składają się spa-
cery górskie, lekcje pływania lub te-
rapia w jaskiniach, ale też normalne 
lekcje w sanatoryjnej szkole.

* * *

ZGŁOŚ NOMINACJĘ
KARWINA (ep) – Miasto Kar-
wina wiosną nagrodzi wydarzenia 
kulturalne, zespoły ludzi czy in-
dywidualne osobistości w dzie-
dzinie kultury i sztuki lub zajęć 
kulturalnych dla dzieci i młodzieży. 
Poszukiwane są też młode talenty. 
Władze miasta jak zwykle liczą 
na podpowiedzi ze strony miesz-
kańców, ponieważ zależy im na 
nagrodzeniu przede wszystkim 
tych osób i inicjatyw, które docenili 
sami mieszkańcy miasta. Nominacje 
można zgłaszać do końca marca. 
Swoje propozycje można nadsyłać 
e-mailem na przykład do biura po-
dawczego. Osobistości w dziedzinie 
kultury miasto nagrodzi w ramach 
Dni Karwiny, które odbędą się w 
połowie czerwca.   

* * *

WSZYSTKIE NOWE
BOGUMIN (sch) – Po trwającym 
przez sześć lat remoncie Dom 
Dzieci i Młodzieży „Fontanna” w 
Boguminie będzie miał wszystkie 
okna nowe. Wymiana starych okien 
na nowe plastikowe ruszyła w 2007 
roku. W kolejnych latach prace 
kontynuowano, przeznaczając na nie 
średnio ok. 100 tys. koron rocznie. 
W tej chwili na wymianę czekają już 
tylko okna w szatniach, magazynach 
i sali gimnastycznej. Całkowity ko-
szt remontu przekroczy pół miliona 
koron.
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Idąc za przykładem innych miast w 
regionie, również Karwina wprowa-
dziła usługę taniego senior-taxi. Jak 
zaznacza rzeczniczka urzędu miasta 
Šárka Swiderová, karwińscy senio-
rzy mają również inne ulgi „trans-
portowe”.

Mieszkańcy miasta, mający ponad 
70 lat, mogą teraz skorzystać z tak-
sówki, która za symboliczną cenę 15 
koron zawiezie ich na przykład do 
lekarza, sanatorium, szpitala czy ap-
teki. Każdy senior może skorzystać z 
taksówki najwyżej sześć razy w ciągu 

miesiąca. Zamawiać można dzień 
lub dwa dni wcześniej, dzwoniąc 
pod numer 602 100 580. Usługa jest 
dostępna w dni powszednie w godzi-
nach 6.00-14.00 i przeznaczona jest 
dla osób ze stałym zameldowaniem 
na terenie miasta. 

– Od kiedy informacje o taksówce 
dla seniorów pojawiły się na stro-
nie internetowej miasta i w ubie-
głotygodniowym wydaniu „Kar-
wińskiego informatora”, taksówkę 
zamówiło już dużo osób, widać, że 
jest zainteresowanie tą usługą – wy-

jaśniła rzeczniczka ratusza, Šárka 
Swiderová. – Przypomnę tylko, że 
karwińscy seniorzy w wieku ponad 
70 lat już od dawna mogą jeździć 
za darmo autobusami komunikacji 
miejskiej – dodała.  
 (ep)

Także mieszkańcy Czeskiego Cie-
szyna doczekają się swoich targów 
farmerskich. Pierwsze odbędą się 
już w przyszłym tygodniu, w piątek 
i sobotę, w samym centrum nadol-
ziańskiego grodu – na Rynku Armii 
Czechosłowackiej. Na pewno zjadą 
w tych dniach do centrum czeskiej 
części Śląska Cieszyńskiego ludzie 
z szerokiej okolicy i z obu brzegów 
Olzy. Organizatorzy zaś przygoto-
wali na pierwszą edycję targów nie 
lada atrakcję – świniobicie z praw-
dziwego zdarzenia, takie domowe.

– Nie chcieliśmy organizować 
takiej imprezy bezmyślnie – mówi 
wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, 
Stanisław Folwarczny. – Po rozwa-
żeniu różnych możliwości i prze-
dyskutowaniu doświadczeń z innych 
miast regionu postanowiliśmy pod-
pisać umowę z agencją, która orga-
nizuje targi farmerskie na przykład 
w Boguminie i ma na tym polu nie 

tylko sporo doświadczeń, ale może 
się pochlubić wieloma sukcesami. To 
właśnie wspomniana agencja zapew-
ni stragany i ponad sześćdziesiątkę 
różnych dostawców, którzy przygo-
tują dla cieszyniaków ciekawą ofertę. 
Miasto zaś to wszystko prawie nic 
nie będzie kosztować, pokryjemy 
tylko koszty druku afi szy i ulotek 
promujących imprezę – dodaje Fol-
warczny. Oprócz wytworów typo-
wych dla domowego świniobicia w 
straganach na rynku będzie można 
zakupić świeże jarzyny, miód, do-
mowe sery i masło, wino i całą masę 
innych regionalnych produktów.

Pierwsze targi farmerskie odbędą 
się za tydzień, w dniach 14 i 15 lute-
go. W piątek będzie można zawitać 
na rynek ACS w godzinach 9.00-
16.00, w sobotę można będzie  zwie-
dzać stragany od 9.00 do 12.00. A 
władze miasta zapowiadają, że targi 
odbywać się będą co miesiąc.  (kor)

Niewiele czasu zostaje do rozpoczę-
cia tygodniowych ferii wiosennych 
w powiecie karwińskimi i frydecko-
misteckim. Dzieci z Karwińskiego 
będą wypoczywały od poniedziałku 
17 lutego, w Frydecko-Misteckiem 
laba rozpocznie się o tydzień później. 
Placówki kulturalno-edukacyjne, w 
większości domy dzieci i młodzieży, 
proponują program dla dzieci, które 
będą ferie spędzały w domu. Z tymi 
propozycjami warto zapoznać się z 
wyprzedzeniem, by nie przegapić 
terminów zgłoszeń. 

Dom Dzieci i Młodzieży w Cze-
skim Cieszynie urządza w czasie ferii 
obóz podmiejski „Jarmilky”. Przezna-
czony jest dla dzieci od lat 7 do 15. 

Odbędą się trzy wycieczki całodnio-
we: do stadniny koni w Ostrawie, pie-
szy wymarsz na Studzieniczne oraz 
wycieczka – niespodzianka, w pro-
gramie są ponadto warsztaty twórcze, 
gry planszowe czy zwiedzanie Arche-
oparku w Kocobędzu. – Są jeszcze 
wolne miejsca – informuje kierow-
niczka obozu Marcela Molinková. 

Obozy podmiejskie oferują rów-
nież Domy Dzieci i Młodzieży w 
Bystrzycy i Jabłonkowie. Jabłonkow-
ska placówka przyjmuje do 19 lutego 
zgłoszenia na trzydniowe „Ferie w 
Jasieniu”. W planie są gry i zabawy 
na świeżym powietrzu, turniej w 
bowlingu, konkursy, dyskoteka. W 
tym samym terminie można zgłaszać 

się na obóz podmiejski w Jabłonko-
wie, który potrwa przez cały wolny 
tydzień. Uczestnicy będą m.in. two-
rzyli ozdoby z koralików, odwiedzą 
bibliotekę, kino i basen. 

Do 18 lutego przyjmowane są 
zgłoszenia na obóz podmiejski 
DDM w Bystrzycy. – Tegoroczny 
temat brzmi „Cyrk w cyrku” – in-
formuje dyrektorka DDM, Jarmila 
Wróblová. Jak sugeruje nazwa, bę-
dzie wesoło – przewidziany jest balik 
karnawałowy, gry sportowe, wyciecz-
ki, basen, zajęcia twórcze. 

Z kolei Miejski Ośrodek Kul-
tury w Karwinie zaprasza na ferie 
teatralno-muzyczne. Od wtorku 
18 do czwartku 20 lutego w Domu 

Kultury będą się odbywały programy 
dla dzieci. Dwójka klaunów zaprosi 
dzieci do akademii cyrkowej, będzie 
wspólna zabawa pt. „Tańczymy i 
śpiewamy z Míšą Růžičkovą – Mi-
nidyskoteka w ZOO”, można będzie 
obejrzeć bajkę pt. „Pinokio”. Z kolei 
kino „Centrum” proponuje fi lmowe 
ferie. Seanse dla dzieci będą się od-
bywały codziennie od poniedziałku 
do piątku o godz. 10.00. 

Obozy podmiejskie są tanią alter-
natywą do klasycznych obozów czy 
wyjazdów z rodzicami. Dzieci mają 
zapewnione posiłki i zajęcia od go-
dzin porannych do popołudniowych. 
Ceny za pięciodniowe turnusy wahają 
się w granicach 500-900 koron.  (dc)

Wczasy dla mieszkańców to w Sto-
nawie żadna nowość. W tym roku 
będzie podobnie. Stonawianie na 
początku maja wyjadą na subwen-
cjonowany przez gminę wypoczynek 
do polskiego Ustronia. W sanatorium 
„Magnolia” spędzą tydzień od 3 do 
10 maja br. – Sanatorium jest osa-
dzone w pięknej scenerii Ustronia, a 
samo miasteczko leży niedaleko stąd. 

Jest to ważne zwłaszcza dla starszych 
mieszkańców, którzy czują się bez-
pieczniej, kiedy wypoczywają blisko 
domu – powiedział wójt Stonawy, 
Andrzej Feber. Gminie udało się 
wynegocjować korzystne ceny. Każ-
dy mieszkaniec wioski może liczyć 
z 400-koronową subwencją Urzędu 
Gminnego oraz z bezpłatnym prze-
jazdem w obydwie strony.   (sch)

Pięć jednostek straży pożarnej in-
terweniowało wczoraj nad ranem po 
wybuchu gazu w rodzinnym domu 
w Ostrawie-Martinowie. Eksplozja 
całkowicie zniszczyła budynek. 

Do zdarzenia doszło o godzinie 
2.30 w nocy. Strażacy wspólnie z 
policjantami uratowali spod gru-
zów poważnie rannego 39-letniego 
mężczyznę, który w chwili wybuchu 
znajdował się w domu i został przy-
sypany gruzem. Po około dwudziestu 
minutach ranny został oddany pod 
opiekę ratowników medycznych. Pa-
cjent w średnim wieku był przytom-
ny, jednak po zbadaniu przez lekarza 
okazało się, że jego życie jest w nie-
bezpieczeństwie. Mężczyzna doznał 
bowiem wielu urazów głowy, klatki 
piersiowej, ramion i nóg. W rezulta-
cie załoga karetki pogotowia wpro-
wadziła go w stan śpiączki farmako-
logicznej i podłączyła do respiratora. 
Sanitariusze podali też rannemu nie-
zbędne leki. Ostatecznie mężczyzna 

został przetransportowany do Szpi-
tala Uniwersyteckiego w Ostrawie-

Porubie. Miejsce eksplozji zostało 
zabezpieczone, natomiast nad wy-

jaśnieniem przyczyn i okoliczności 
pracują już specjaliści.  (wik)

Wybuch zniszczył budynek w Ostrawie

Ferie w mieście: twórcze, sportowe, fi lmowe

Po wypoczynek do Ustronia

W Karwinie autobus za darmo, taksówka za 15 koron

Czterokrotnie wyższa niż dotych-
czas dotacja czeka na fi rmy, które 
stworzą nowe miejsca pracy.  Rząd 
uchwalił nową formę walki z bezro-
bociem – ten rodzaj dotacji czeka na 
pracodawców w pięciu najbardziej 
dotkniętych bezrobociem powiatach, 
wśród nich jest powiat karwiński.

Nowe zasady obowiązują od lute-
go. Inwestorzy, którzy zdecydują się 
założyć fi rmę w okolicach Karwiny, 
na każde nowe miejsce pracy otrzy-
mają dotację w wysokości 200 tys. 

koron. To o 150 tys., koron niż do 
tej pory. W tym roku na inwestorów 
czeka jeszcze jedna ważna zmiana. 
W czerwcu w życie wejdzie dyrek-
tywa Unii Europejskiej, która obniża 
limit wsparcia państwa dla dużych 
przedsiębiorstw. W związku z tym 
czeski rząd przygotowuje noweliza-
cję ustawy o zachętach inwestycyj-
nych. Nowością będzie na przykład 
zwolnienie z podatku od nierucho-
mości czy uproszczenie działań ad-
ministracyjnych.  (ep)

Na otwarcie targów
– świniobicie

Jak zachęcić inwestorów

Po wybuchu z budynku pozostały gruzy.
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15 marca w Teatrze w Cieszynie o godz. 17.30 
i 20.00 miłośnicy teatru będą mogli obejrzeć 
sztukę „Jabłko“ w reżyserii i scenografi i Toma-
sza Dutkiewicza. Sztuka miała zostać wysta-
wiona już 7 lutego, ale z powodu choroby ak-
torki Joanny Koroniewskiej została przesunięta 
na połowę marca.

Sztuka autorstwa Verna Th iessena, współ-
czesnego kanadyjskiego dramaturga, nazywana 

jest love story  XXI wieku. Opowiada właści-
wie o tym samym, co powieść Ericha Segala, 
a więc o związku miłości i śmierci. Relacje są 
jednak odwrotne. Umieranie nie jest punktem 
kulminacyjnym wielkiej miłości, ale właściwie 
odrodzeniem uczucia. A o czym jest ta sztu-
ka? Po piętnastu latach współżycia małżeństwo 
Lyn (Małgorzata Foremniak) i Andy’ego ( Jan 
Jankowski) przeżywa kryzys. Mąż zaczyna 

zdradzać żonę ze studentką, Samanthą ( Joanna 
Koroniewska). Wkrótce jednak okazuje się, że 
Lyn choruje na nowotwór. Andy i jego kochan-
ka opiekują się Lyn aż do jej śmierci. Kiedy na-
stępuje kres życia Lyn, Andy stwierdza, że była 
jego jedyną miłością i nie chce rozpoczynać no-
wego życia z Samanthą. Jest to więc opowieść o 
małżeńskim trójkącie. 

Poruszane są ważne problemy w życiu każ-

dego, dorosłego człowieka. Brak więzi między 
małżonkami, chęć młodych ludzi żyć bez zo-
bowiązań, walka z ciężką, śmiertelną chorobą. 
To wszystko sprowadza się do próby odnalezie-
nia odpowiedzi na pytanie: Czym jest miłość? 
Sztuka ta jest niezwykłą opowieścią o dojrzałej 
miłości ze wspaniale napisanymi rolami. Spek-
takl ten przeznaczony jest tylko dla widzów 
dorosłych. (BJK)

»Jabłko« Verna Thiessena 

Uroczysta premiera fi lmu „Jack 
Strong” o pułkowniku Ryszardzie 
Kuklińskim odbyła się we wtorkowy 
wieczór w warszawskim Mu ltikinie 
Złote Tarasy. Film – już uznawany 
przez niektórych za obraz roku – wej-
dzie na ekrany kin 7 lutego.

Film Władysława Pasikowskie go 
„Jack Strong” to szpiegowski thril-
ler, a jednocześnie opowieść oparta 
na faktach. Obraz opowiada historię 
polskiego, wysokiego ofi cera, który 
mając dostęp do najtajniejszych do-
kumentów Układu Warszawskiego 
na początku lat 70. XX wieku samot-
nie podjął batalię przeciw Sowietom. 
„Planując manewry Układu War-
szawskiego, zorientował się, że Ame-
rykanie odpowiedzą kontratakiem 
na terytorium Polski. Postanowił 
więc działać. Dzięki swej determina-
cji rozpoczął wieloletnią, ryzykowną, 
wyczerpującą psychicznie współpracę 
z CIA, o której nie mógł powiedzieć 
nawet własnej żonie” – tak losy puł-
kownika opisują twórcy kinowego 
fi lmu.

Kukliński przez wiele lat przeka-
zywał Amerykanom wiele ważnych 
dokumentów i strategicznych planów 
Układu Warszawskiego. Uprzedził 
ich m.in. o zamiarze wprowadzenia w 
Polsce stanu wojennego. Ostatecznie 
został przerzucony do USA w 1981 r. 
i żył w Stanach Zjednoczonych pod 
zmienionym nazwiskiem. W 1984 
r. sąd w PRL wydał na niego wy-
rok śmierci, który uchylono w 1995 
r. Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r. 
w Tampie na Florydzie. Starszy syn 
Kuklińskiego, Waldemar, zginął w 
sierpniu 1994 r. z rąk nieznanych 
sprawców. Drugi syn, Bogdan, według 
ofi cjalnej wersji zaginął bez śladu 

podczas morskiego rejsu pod koniec 
1993 r.

Zdjęcia do „Jacka Stronga” kręco-
no w Legnicy, Warszawie i Gdańsku, 
a także w Moskwie i Waszyngtonie. 
Główną rolę gra Marcin Dorociński, 
w obsadzie są też m.in. Maja Osta-
szewska i Patrick Wilson. 

Krytyk Łukasz Maciejewski, pyta-
ny przez PAP o opinię  na temat fi lmu, 
przyznał, że jest „pozytywnie zask o-
czony”.  – To trudna sytuacja, pokaza ć 
postać tak kontrowersyjną, wzbudza-
jącą tak dużo emocji, wykorzystując 
do tego schemat kina rozrywkowego 
– podkreślił. 

– Pasikowski stworzył fi lm zreali-
zowany ogromnym nakładem środ-
ków, adresowany do dużej widowni, w 
którym udało się pogodzić kino akcji 
z fi lmem zadającym pytania i szukają-
cym odpowiedzi – zwrócił uwagę kry-
tyk. – To nie jest fi lm, z którego bę-
dziemy uczyć się historii, lecz przede 
wszystkim widowisko, opowiadające 
rzetelnie o historii – ocenił Macie-
jewski. 

Z kolei emerytowany agent CIA 

David Forden, który w latach 70. pro-
wadził sprawę Kuklińskiego, a w War-
szawie gościł w związku z premierą 
fi lmu, stwierdził, że ofi cer ten zasłu-
guje na najwyższy szacunek. – Był 
uczciwy, rozważny, inteligentny. Był 
też głęboko lojalny wobec własnego 
kraju, a zarazem zdawał sobie spra-
wę, że ten kraj nie jest wolny. Dlatego 
postanowił zrobić to, co zrobił, świa-
domie podejmując ogromne ryzyko. 
Jego oddanie ojczyźnie, determinacja 
w walce o nią zasługują na najwyższy 
szacunek – mówił we wtorek Forden. 

– To bezdyskusyjnie bohater. Czło-
wiek o wielkiej wewnętrznej dyscy-
plinie, człowiek zasad – dodał towa-
rzyszący Fordenowi Aris Pappas, były 
analityk CIA, który analizował prze-
kazywane z Polski dokumenty. Pap-
pas poznał Kuklińskiego osobiście w 
1981 r., krótko po tym, jak pułkownik 
został przerzucony do USA. Tak jak 
Forden, przyjaźnił się potem z Ku-
klińskim przez wiele lat. 

Obaj chwalili też fi lm Władysława 
Pasikowskiego, który obejrzeli jeszcze 
przed uroczystą premierą.  (wik)

Do kin wchodzi fi lm 
o płk. Kuklińskim

Marcin Dorociński w roli płk. Kuklińskiego.

Dziś w ustrońskim hotelu „Jawor” rusza dru-
ga tura spotkań odbywających się w ramach 
projektu Akcent@com. Projekt realizowany 
jest z dużego czesko-polskiego Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. 
Jego partnerem wiodącym jest Centrum Pe-
dagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Naro-
dowościowego w Czeskim Cieszynie.

– W tej chwili jesteśmy po pierwszej turze 
spotkań z nauczycielami szkół średnich w Re-
publice Czeskiej i szkół ponadgimnazjalnych 
w Polsce. Przeszkoliliśmy 180 nauczycieli od 
Euroregionu Beskidzkiego po Euroregion 
Nysa. Teraz rozpoczynamy drugą turę spot-
kań, tym razem po stronie polskiej – poin-
formowała nas dyrektor Centrum Pedago-
gicznego w Czeskim Cieszynie, Marta Kmeť. 
Dodała, że oprócz nauczycieli spotykać się bę-
dzie również młodzież – pierwsze spotkania 
młodzieży odbyły się w styczniu br. w Eurore-
gionie Glacensis. Projekt realizowany jest bo-

wiem na dwu płaszczyznach – nauczycielskiej 
i uczniowskiej, oraz w sześciu euroregionach 
na granicy Polski i Czech. 

– Ubiegłoroczne spotkania nauczycieli od-
biły się dużym echem. Warsztaty odbywały 
się w trzech modułach – współpracy trans-
granicznej i pozyskiwania fi nansów, w mo-
dule interkulturowym oraz komunikacyjnym 
i kompetencji językowych. Co jest ciekawe, 
we wszystkich regionach Polacy o wiele wię-
cej wiedzieli o Czechach niż Czesi o Polakach 
– stwierdziła Kmeť. Jak zauważyła, bariera 
językowa była wszędzie tak samo duża. Po 
pierwszym dniu zwieńczonym nieformalnymi 
rozmowami oraz wieczorem integracyjnym 
uczestnicy z powodzeniem ją pokonywali. 
Zdaniem dyrektorki, to jednoznaczny dowód 
na to, że nie ma sensu, żeby na tego rodza-
ju spotkaniach rozmawiać po angielsku, co 
zwłaszcza wśród młodzieży jest bardzo po-
wszechnym zjawiskiem. (sch)  

Akcent w drugiej turze
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Ubiegłoroczne warsztaty nauczycieli w Euroregionie Śląsk Cieszyński. 
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Aż sześć milionów złotych przyzna-
ło właśnie polskie Ministerstwo Kul-
tury na budowę ekspozycji głównej 
w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego, które powstaje pod 
kopułą Świątyni Opatrzności na Po-
lach Wilanowskich. 

Budowa Świątyni Opatrzności, w 
której urządzone ma zostać muzeum 
Jana Pawła, pochłonęła jak dotąd 
około 140 mln zł. Na dokończenie 
budynku potrzeba jeszcze co naj-
mniej ok. 30 mln zł. Według sza-
cunków inwestora, którym jest Ar-
chidiecezja Warszawska, świątynia 
może być gotowa w 2016 roku. 

Ramy chronologiczne ekspozycji 
obejmą okres od 1901 roku (narodzi-
ny kardynała Stefana Wyszyńskiego) 
po 2005 rok (śmierć Jana Pawła II). 

Jan Paweł II i Prymas Wyszyński 
zostaną ukazani jako bohaterowie 
walczący o godność człowieka, wol-
ność społeczną, o zachowanie nieza-
leżności Kościoła i jego autentycznej 
misji, ale przede wszystkim jako żywi 
ludzie, borykający się z niełatwymi 
okolicznościami historycznymi, w 
których przyszło im żyć.

W ciągu jednego dnia Muzeum 
będzie mogło odwiedzić ponad 1000 
osób. Przejście przez ekspozycję 
zajmie około 1,5 godziny. Muze-
um mieści się na terenie Centrum 
Opatrzności Bożej, stanowiąc jego 
integralną część. Przygotowywana 
ekspozycja główna znajdzie się w 
przestrzeni otaczającej kopułę Świą-
tyni Opatrzności Bożej, położonej 
na wysokości 26 metrów.  (ep)

Wielka dotacja dla 
Muzeum Jana Pawła II

W Orłowej ruszył właśnie „Uniwer-
sytet ogrodnictwa”. Na szkolenia i 
wykłady można przyjść w każdy 
weekend o godz. 14 do Domu Kul-
tury. Pierwsze zajęcia mają słuchacze 
już za sobą. 1 lutego w uniwersyte-
cie mowa była o uprawie zdrowych 
jabłek. Cykliczne spotkania przygo-
towuje oddział Czeskiego Związku 
Ogrodniczego w Orłowej-Lutyni 
oraz miejscowy Dom Kultury.   

W najbliższą sobotę gościem spot-
kania będzie Jan Šenk, a tematem 
jego wystąpienia będzie hodowla 
krzewów ozdobnych w ogrodach. 
Oprócz cennych rad w tym temacie 

przybliży on słuchaczom także od-
powiednie gatunki tych krzewów, 
opowie o ich rozmnażaniu, ochronie 
przed chorobami, podlewaniu i za-
sadach przycinania. Dzień później 
Jaromír Wojnar mówił będzie o lecz-
niczych właściwościach ziół i innych 
roślin.  

W pierwszą sobotę marca za-
planowano nieco odmienny temat. 
Gościem będzie dr. Jana Skudrziko-
vá, która mówić będzie o odpowied-
nim dbaniu o uzębienie. Tematami 
kolejnych spotkań będą m. in. ho-
dowla roślin ogrodowych czy sposo-
by nawożenia.  (ep)

Wiedza 
dla ogrodników
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W Miejskim Domu Kultury w Or-
łowej-Lutyni rozpoczęła się w po-
niedziałek nietypowa wystawa. Tym 
razem nie są prezentowane dzie-
ła sztuki, rękodzieło ani materiały 
historyczne, lecz stworzone przez 
szwajcarskich studentów architektu-
ry scenariusze możliwego zagospo-
darowania terenów rozciągających 
się wzdłuż potoku Zimowódka, mię-
dzy starym orłowskim śródmieściem 
a centrum Orłowej-Lutyni. 

Studenci Zuryskiej Wyższej Szko-
ły Nauk Stosowanych (ZHAW), 
którzy już od 1999 roku tworzą dla 
Orłowej studia urbanistyczne, w ze-
szłym roku spędzili tydzień w ślą-
skim mieście, by zapoznać się z tere-
nami, które czekają na rewitalizację. 
Owocem ich wizyty są cztery scena-
riusze możliwego zagospodarowania 
terenu o powierzchni 46 hektarów. 
Wszystkie wyglądają atrakcyjnie. 

– Wyniki pracy szwajcarskich stu-
dentów nie są gotowymi projektami, 
które od razu można by realizować. 
Są jedynie alternatywnymi, docią-
gniętymi do skrajności pomysłami 
na zagospodarowanie terenu – od 
wesołego miasteczka po miejsce bli-
skie przyrodzie i umożliwiające jej 
cichą obserwację – podkreśla Aleš 
Grúber, kierownik wydziału plano-
wania przestrzennego Urzędu Mia-
sta w Orłowej. 

Wariant I – „Kultura i rolnictwo” 
– przewiduje wytworzenie specyfi cz-
nego kompleksu ekologicznego. Jego 

centralnym obiektem byłaby farma 
edukacyjna, na której zwiedzający, 
zwłaszcza dzieci, mogliby się zapo-
znać z hodowlą i wykorzystaniem 
różnych gatunków bydła. Połączenie 
starej i nowej części miasta tworzy-
łaby sieć nowych ścieżek, w maksy-
malnej mierze wkomponowanych w 
istniejącą przyrodę. 

Drugi scenariusz – „ Fun and ac-
tion” zakłada wybudowanie weso-
łego miasteczka zainspirowanego 
przemysłowym charakterem mia-
sta i pierwiastkami typowymi dla 
przemysłu w regionie. Poszczególne 
atrakcje wesołego miasteczka no-
siłyby nawet nazwy kojarzące się z 

górnictwem. Studenci proponują 
na przykład tor saneczkowy prowa-
dzący ze szczytu wieży kopalnianej 
czy ruchomą ścieżkę – trampolinę 
przypominającą kopalniany taśmo-
ciąg. Atrakcje byłyby rozmieszczone 
wzdłuż dwóch dróg łączących starą i 
nową Orłowę. 

Według trzeciego scenariusza pt. 
„Kształcenie i obserwacja” wzdłuż 
Zimowódki zostałyby wybudowane 
ścieżki i pawilony edukacyjne – sta-
cje obserwacyjne, centrum informa-
cji, klasopracownie. Część służyłaby 
jako zielona szkoła i przedszkole, po-
wstałoby miejsce, gdzie odbywałyby 
się w plenerze warsztaty tematyczne. 

Ostatni scenariusz, „Zabawa i 
sport”, proponuje, podobnie jak wa-
riant „Fun and Action”, aktywny ruch 
i spędzanie wolnego czasu. Nowy 
kompleks sportowy nawiązałby do 
istniejących placówek sportowych 
w północnej części obszaru, gdzie 
znajduje się stadion piłkarski, kryte 
lodowisko, korty tenisowe i boiska do 
minigolfa. Nowymi obiektami były-
by na przykład boisko do siatkówki 
plażowej, hala sportowa, trasa dla cy-
klokrosu czy skatepark. Druga część 
służyłaby zabawom na świeżym po-
wietrzu dzieci i całych rodzin. 

Projekty studenckie będą wy-
stawione w Domu Kultury do 16 
lutego. W poniedziałki i środy w 
godz. 15.00-17.00 można o nich na 
miejscu podyskutować z przedstawi-
cielem Urzędu Miasta. Mieszkańcy 
Orłowej mogą głosować w ankie-
cie, który z tych pomysłów najbar-
dziej im się podoba. Ankieta, wraz 
ze skróconymi wersjami projektów, 
znajduje się również na stronie inter-
netowej miasta. 

Scenariusze w prezentowanej 
obecnie postaci są potraktowane z 
wielkim rozmachem. W rzeczywi-
stości zwycięski projekt nie zostanie 
zrealizowany w całej swej rozciągło-
ści, lecz wybrane zostaną pewne jego 
elementy. – W tej fazie chodzi o to, 
by kierownictwo miasta i sami miesz-
kańcy zadecydowali, który z warian-
tów najbardziej im odpowiada. Kiedy 
jeden z nich zostanie wybrany, stu-

denci opracują konkretny projekt – 
powiedział Grúber „Głosowi Ludu”. 
Kiedy mogłaby rozpocząć się reali-
zacja? Z jakich źródeł te inwestycje 
zostaną sfi nansowane? Te kwestie są 
na razie otwarte. Według kierownika 
wydziału planowania przestrzenne-
go, jako początek pierwszego etapu 
budowy wymieniany jest rok 2016. 
Dodajmy, że orłowianie ciągle cze-
kają na zapowiedzianą rewitalizację 
rynku w Orłowej-Lutyni, którego 
projekty również opracowali studen-
ci z Zurychu, a mieszkańcy wybierali 
między dwoma wariantami. 

Jako przykład odpowiedniego za-
gospodarowania terenów powydo-
bywczych może posłużyć działający 
od kilku lat „Dinopark” w sąsiedniej 
Dąbrowie. Inwestorzy, tworząc go, 
wykorzystali specyfi czny charakter 
zrekultywowanych terenów i typo-
wy dla nich charakter przyrodniczy. 
Natomiast w skali europejskiej cie-
kawym przykładem zakrojonego na 
dużą skalę projektu rewitalizacji roz-
ległych terenów poprzemysłowych 
są Jeziora Łużyckie w Niemczech 
(byłej NRD), które powstały przez 
zatopienie byłych kopalń odkryw-
kowych węgla brunatnego i wybudo-
wanie odpowiedniej infrastruktury. 
Jeziora Łużyckie zachęcają dziś nie 
tylko do kąpieli (na razie niektóre), 
ale są też rajem dla rowerzystów i 
rolkarzy dzięki setkom kilometrów 
nowo wybudowanych asfaltowych 
tras.  DANUTA CHLUP

Otwarcie wystawy projektów rewitalizacji Zimowódki.
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Z udziałem członkini Zarządu 
Głównego PZKO w Czeskim Cie-
szynie Urszuli Puszkiewicz oraz 
redaktor polskiej rozgłośni cze-
skiego radia w Ostrawie Martyny 
Radłowskiej-Obrusnik odbyło się 
w skrzeczońskim Domu PZKO 
zebranie sprawozdawcze Miejsco-
wego Koła PZKO, podczas którego 
przeprowadzono ocenę działalności 
za 2013 rok.

Na wstępie chór mieszany Hasło 
pod batutą Ireny Szeliga przedsta-
wił obecnym członkom wiązankę 
ludowych piosenek, po czym prze-
wodniczący Koła Bogusław Cza-
pek serdecznie przywitał gości oraz 
obecnych członków. Prowadzenia 
obrad zebrania podjął się wiceprezes 
Koła Gerhard Brzeźniak, przy czym 
po wyborach poszczególnych komi-
sji sekretarz Koła Tadeusz Guziur 
przedstawił ogólne sprawozdanie. 
Do najważniejszych akcji i imprez 
zorganizowanych w ubiegłym roku 
należał bal pn. „W zielonym gaju” z 
występem zespołu tanecznego Im-
puls z Bogumina, walne zebranie, 
tradycyjna impreza Powitanie Wio-
sny z udziałem  Konsul Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej w Ostra-
wie Anny Olszewskiej i gościnnym 
występem kabaretu pn. „Nie do 
zdarcia” z Grodkowa, mistrzostwa 
dolnolutyńskiej szkoły i Koła w te-
nisie stołowym, smażenie jajecznicy 
połączone z mistrzostwami Koła 
w strzałkach, tradycyjny festyn z 
gościnnymi występami gawędzia-
rza śląskiego Eugeniusza Tomana z 
Gołkowic i gorolskiej kapeli folklo-
rystycznej „Bukóń” z Jabłonkowa, IX 
edycja międzynarodowego turnieju 
w piłce nożnej w Starym Bogumi-
nie z udziałem drużyn z Grodkowa, 
Chałupek, Orłowej i Skrzeczonia. 
Ponadto zorganizowano: wspólną 
wycieczkę grodkowian i skrzeczo-

niaków – Hotel Polanka pod Girową 
w Piosku koło Jabłonkowa, wieczór 
wspomnieniowy z okazji 100-lecia 
polskiej biblioteki w Skrzeczoniu 
i 40-lecia własności Domu PZKO 
z odpowiednimi odczytami Danu-
ty i Tadeusza Guziurów połączony 
z prelekcją krajoznawczą Tade-
usza Chorzempy z Wierzniowic 
pn. Boliwia oraz tradycyjną wigi-
lijkę połączoną ze spotkaniem z 
ubiegłorocznymi jubilatami Koła z 
udziałem księdza proboszcza parafi i 
bogumińskiej Jacka Domańskiego z 
gościnnym występem kapeli ludowej 
o nazwie „4 smyki” z Oldrzychowic.

Ubiegły rok przebiegł także pod 
znakiem obchodów 40-lecia współ-

pracy pomiędzy MK PZKO Skrze-
czoń i Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Grodkowskiej, która obecnie 
działa w ramach umowy ramowej 
przy wsparciu Urzędów Miejskich 
Bogumina i Grodkowa. Skrzeczo-
niacy wzięli udział w Grodkowie 
w XVII edycji Halowego Turnieju 
Mini Piłki Nożnej o Puchar Grod-
kowa, Jarmarku Wielkanocnym, 
obchodach Dni Grodkowa oraz Do-
żynkach, natomiast delegacje Towa-
rzystwa uczestniczyły w Skrzeczoniu 
podczas Powitania Wiosny i festynu 
ogrodowego. Punktem kulmina-
cyjnym jubileuszowych obchodów 
na linii Skrzeczoń – Grodków była 
uroczysta akademia w grodkowskim 

Domu Kultury z udziałem delega-
cji miasta Bogumina, uroczystymi 
pozdrowieniami, odznaczeniami, 
multimedialną  prezentacją o historii 
współpracy oraz występami zespo-
łów- chóru „Hasło” wspomaganego 
chórzystami z dolnolutyńskiej Lutni 
i zespołu estradowo-kabaretowego 
„Andrusi” ze strony Skrzeczonia oraz 
występami poetki Czesławy Łachut, 
chóru „Grodkovia” i kabaretu „Nie 
do zdarcia” ze strony Grodkowa.

Następnie sprawozdania przed-
stawili kierownicy zespołów i człon-
kowie zarządu odpowiedzialni za 
poszczególne odcinki działalności  
pezetkaowskiej. Aktywnie działał 
zwłaszcza chór mieszany Hasło, któ-

ry zaliczył 9 występów, a to głównie 
podczas akcji i imprez Koła oraz 
występy w kościołach podczas odpu-
stu, pogrzebów i z kolędami. Bardzo  
dużo czasu i uwagi poświęcił zarząd 
Koła z gospodarzami Pawłem Sio-
strzonkiem i Markiem Guziurem 
modernizacji Domu PZKO, kiedy to 
przeprowadzono cały szereg napraw 
i udoskonaleń oraz zrealizowano ge-
neralny remont ogrzewania gazowe-
go na parterze Domu PZKO – dzię-
ki dotacji bogumińskiego Urzędu 
Miejskiego i wsparcia fi nansowego 
członków Koła w postaci cegiełek. 
Dużo uwagi poświęcił kasjer Koła 
Czesław Gałuszka sprawom fi nan-
sowym związanym z modernizacją 
i utrzymaniem Domu PZKO oraz 
pozyskiwaniem dotacji i darów od 
sponsorów na działalność kultural-
no-oświatową i sportową. Uchwa-
lono również budżet i ramowy plan 
pracy na rok bieżący, zaś przedsta-
wicielka ZG PZKO Urszula Pusz-
kiewicz między innymi poinformo-
wała członków Koła, że już są do 
dyspozycji znaczki członkowskie na 
2014 rok a w roku 2015 odbędzie się 
Festiwal PZKO w Karwinie. W dys-
kusji poruszono również problemy 
związane z rozprowadzaniem znacz-
ków członkowskich oraz zaproszono 
członków Koła na najbliższą impre-
zę – tradycyjne Powitanie Wiosny, 
które zaplanowano na 22 marca.

Po zakończeniu obrad wiceprezes 
Koła Barbara Cymorek przedstawiła 
obecnym członkom Koła bardzo cie-
kawą multimedialną prelekcję krajo-
znawczą pt. Norwegia, gdzie wraz z 
mężem Andrzejem w czerwcu ubie-
głego roku spędzili dwutygodniowy 
urlop, przy czym prelekcja została 
dopełniona wystawką map i folde-
rów z poszczególnych odcinków po-
dróży prelegentki.  
 Danuta Guziur

Sprawozdanie sekretarza Koła, Tadeusza Guziura.

Fo
t.

 A
R

C

W Skrzeczoniu oceniono rok 2013

Szwajcarskie pomysły na atrakcyjne miasto
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W tym tygodniu postanowiliśmy zaj-
rzeć do Polskiej Szkoły Podstawowej 
im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu. 
W każdy poniedziałek po lekcjach 
spotykają się tu członkowie szkolnego 
zespołu folklorystycznego „Ondrasz-
ki”. 31 uczniów klas 1-6 na cotygo-
dniowych próbach uczy się tradycyj-
nych pieśni i tańców naszego regionu. 
Zespół prowadzi Bogusława Kalina, a 
młodym miłośnikom folkloru przy-
grywa na fortepianie nauczycielka 
Alicja Niemiec.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wy-
glądają próby „Ondraszków”. Zespół 
podzielono na dwie grupy: młodsza 
spotyka się o 13.00, a starsi ćwiczą od 
godziny 14.00. Do sali zaglądamy w 
czasie próby małych „Ondraszków”. 
Panuje wesoła, swobodna atmosfera. 
Kiedy pani Kalina pyta, co chcą za-
śpiewać, pada dużo różnych propo-
zycji. W końcu wykonują „U kowala 
kuźnia murowano”, a potem „Za 
Jabłonkowem”. Pod czujnym okiem 
kierowniczki zespołu powtarzają 
kilka tańców, wyliczanek i zabaw, 
których uczyli się już wcześniej oraz 
ćwiczą taniec, którego jeszcze nie 
opanowali – „Pasła kozy”. 

– Podoba mi się na próbach, lubię 
tańczyć i śpiewać. Najbardziej lubię 
śpiewać „W lesie, w lesie” – mówi 
Rudek Kraus, który do zespołu cho-
dzi od tego roku szkolnego – jest w 
pierwszej klasie.

Drugi rok jest w „Ondraszkach” 
Sara Krężelok, ona także zaczyna-
ła w pierwszej klasie. Jak mówi, z 
„Ondraszkami” występowała już 
dużo razy, bo zespół śpiewa i tańczy 

przy każdej okazji w szkole, a często 
jest też gdzieś zapraszany. Najstarsi 
uczniowie w pierwszej grupie „On-
draszków” to trzecioklasiści, tak jak 
Joasia Kuchejda. Joasi również bar-
dzo podoba się na próbach, lubi też 
występy, choć przyznaje, że trochę się 
denerwuje. – W tym roku jeszcze nie 
występowałam z „Ondraszkami”, ale 
wcześniej mieliśmy już dużo wystę-
pów, zawsze jest bardzo fajnie – mówi 
dziewczynka. Jak potwierdza Bogu-
sława Kalina, od września małe „On-

draszki” nie miały okazji występować 
w pełnym składzie – część młodszej 
grupy występowała tylko z progra-
mem na wigilijce dla nauczycieli i 
emerytowanych pracowników szkoły.

– Za to w ubiegłym roku mieliśmy 
bardzo dużo występów – zarówno w 
szkole, jak i na przykład w PZKO czy 
w Trisii na koncercie świątecznym – 
wyjaśnia Bogusława Kalina. Starsza 
grupa miała w tym roku szkolnym już 
kilka występów, m.in. na „zabijaczce” 
w kole PZKO na Tarasie czy w czasie 
świątecznego kolędowania w szkole.

Po próbie młodszych dzieci przy-
chodzi czas na grupę starszą. Ta jest 
mniej liczna – z klas 4-6 śpiewa i 
tańczy w zespole 11 uczniów. Obec-
ni szóstoklasiści, najstarsi członkowie 
„Ondraszków”, zaczynali w pierw-
szej klasie, a więc już od sześciu lat 
chodzą do zespołu, uczą się śpiewu 
i tańca, poznają obrzędy i zwycza-
je. Niektórzy tańczą też w innym 
zespole folklorystycznym – „Ma-
łych Oldrzychowicach”, chodzą tam 
zresztą też niektóre dzieci z młodszej 
grupy. W „Oldrzychowicach” tańczy 

na przykład Jola Niemiec, uczennica 
klasy 6. Wielkim miłośnikiem folklo-
ru jest też Szymon Kraina, który jesz-
cze kiedy był mały, tańczył w zespole 
„Zaolzi” razem z rodzicami, bratem 
i siostrą. – Spośród wszystkich wy-
stępów z „Ondraszkami” najbardziej 
pamiętam konkurs cieszyńskiej pie-
śni ludowej na Strzelnicy w Cze-
skim Cieszynie. Zdobyliśmy wtedy 1. 
miejsce – mówi Szymon. 

Członkowie zespołu swoje zdol-
ności muzyczne i taneczne rozwijają 
nie tylko w „Ondraszkach” i innych 
zespołach folklorystycznych, ale też 
w szkole muzycznej, do której chodzi 
dużo dzieci z „Ondraszków”. W tej 
chwili do zespołu uczęszczają dzieci 
z klas 1-6, choć właśnie pojawił się 
pomysł, by kontynuować to także 
w starszych klasach, jeśli uczniowie 
będą zainteresowani.  (ep)

PSP Trzyniec: tutaj żyje tradycja

Młodsza grupa „Ondraszków” w czasie poniedziałkowej próby.  

Dzień Babci i Dziadka 
w Wędryni

29 stycznia w wędryńskim przed-
szkolu odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzie-
ci wystąpiły z bardzo pięknym i 
miłym programem, który wymagał 
dużego wysiłku i poświęcenia, za-
równo ze strony nauczycielek, jak i 
przedszkolaków. Na program złoży-
ły się recytacja, piosenki oraz bajka 
– współczesny „Czerwony Kaptu-
rek”. Babcie i dziadkowie byli bardzo 
wzruszeni programem wykonanym 
przez maluchy i starszaki, które na 
koniec obdarowały ich własnoręcz-
nie wykonanymi podarunkami. Po-
tem wszyscy poczęstowali się pod-
wieczorkiem (były to kanapki oraz 
domowe kołaczyki) przygotowanym 
przez ofi arnych rodziców. W imieniu 
babć i dziadków chcę serdecznie po-
dziękować paniom: dyrektorce Ire-
nie Lasotowej, nauczycielce Halinie 
Konderlowej i pani Szuścikowej za 
mile chwile spędzone w przedszkolu. 

Babcia Danka

Dolnolutyński balik
Styczeń w Lutyni Dolnej to okres 
wzmożonej pracy uczniów, rodzi-
ców i grona nauczycielskiego szkoły 
i przedszkola. Odbywały się ostatnie 
sprawdziany, oceny wyników pracy 
pierwszego półrocza i przygotowa-
nie imprez kulturalnych. Punktem 
kulminacyjnym był czwartek 30 
stycznia, kiedy to przed południem w 
szkole uczniowie otrzymali świadec-
twa, a potem, już w Domu Kultury, 
wraz ze swoimi nauczycielami, ro-
dzicami, dziadkami, przedszkolaka-
mi i sympatykami bawili się na balu 
karnawałowym „W Krainie Bajek”. 
Najpierw był polonez, który zatań-
czyli razem wszyscy przedszkolacy i 
uczniowie. Potem nasi milusińscy za-
prosili nas do świata lalek i bajkowa 
zabawa wciągnęła wszystkich. Były 
gry i zabawy ruchowe i zręcznościo-
we, tańce tradycyjne i nowoczesne. 
Można było skorzystać z nietypowej 
lekcji tańca prowadzonej przez dwie 
uczennice starszych klas. Nie zabra-
kło parady maskowej, tradycyjnej lo-
terii, ciastek i smacznej kuchni. Wie-
le się dziś mówi o współżyciu dzieci 
w różnym wieku i całych pokoleń. 
Tu, w Lutyni Dolnej, w najmniejszej 
i najbardziej na zachód wysuniętej 
polskiej szkole podstawowej i przed-
szkolu, takie właśnie współżycie jest 
realizowane na co dzień. Dziękujemy 
za to wszystkim: dyrekcji, gronu na-
uczycielskiemu i rodzicom.  DŚ

Kulig przedszkola 
na Rozwoju

W sobotę 25 stycznia dzieci z przed-
szkola na Rozwoju nie mogły się 
doczekać rana. Od dawna bowiem 

miały zaplanowany prawdziwy ku-
lig – z dużymi saniami ciągniętymi 
przez prawdziwe konie. Już o 8.30 
rano przed przedszkolem czekał na 
nich i ich rodziców autokar. To nic, 
że tego dnia prognozowano naj-
mroźniejszą pogodę tej zimy – cały 
autokar rozbrzmiewał wesołym śpie-
wem i radosnym gwarem. Droga na 
Kubalonkę upłynęła więc szybko i 
wesoło. Organizatorzy spisali się na 
medal, na miejscu tuż obok parkin-
gu czekały już na uczestników wozy, 
bo śniegu na prawdziwe sanie było 
niestety za mało. Nikomu to jednak 
nie przeszkadzało. Konie były silne 
i piękne, woźnice sympatyczni, a z 
nieba prószył śnieg. Prognoza pogo-
dy okazała się niestety trafna – było 
bardzo zimno i wiał ostry wiatr. W 
ruch poszły termosy z herbatą. Za-
pobiegliwi rodzice częstowali się też 
przetworami z własnych owoców do-
mowych. Srogi mróz nie popsuł nam 
radosnego nastroju.

Konie podwiozły nas pod piękną 
drewnianą chatę. W środku rozpa-
lony był ogień, w termosie przygo-
towana gorąca herbata – było super. 
Jedzenie pyszne, obsługa miła i szyb-
ka. Miejsca dużo i dzieci miały gdzie 
poszaleć. Czas minął jednak bardzo 
szybko, a my musieliśmy wracać. 
Dziękujemy w imieniu uczestników 
naszym cudownym paniom przed-
szkolankom i Macierzy za świetną 
organizację, a uczestnikom za wspa-
niałą atmosferę i cieszymy się na na-
stępne imprezy.

Igor Stonawski 
i przedszkolak Krystian

Stonawski kulig
„Gdy się zima skrada
i śniegu coraz więcej pada,
konie już z radością rżą,
do kuligu same rwą!
Na miłe dzieci czekają,
niecierpliwie kopytami przebierają,
by biec co tchu przez piękny las
– śnieżnej zabawy nadszedł czas!”
Szanowna Redakcjo Głosika!

W myśl tego wierszyka dzieci sto-
nawskiej szkoły i przedszkola wyru-
szyły wraz z rodzicami i dziadkami 
w sobotę 1 lutego na kulig do Wisły. 
Niestety tegoroczna zima lubi płatać 
fi gle, więc kulig odbył się na wozach. 
Trasa z Kubalonki na Stecówkę mi-
nęła nam bardzo miło. Na miejscu 
skorzystaliśmy z gościnności pana 
Kukuczki, częstując się pyszną zup-
ką, kiełbaskami opiekanymi na ogniu 
i ciepłą herbatką. A że znaleźliśmy 
kawałek zaśnieżonego pagórka, to 
można było także trochę poszaleć 
na śniegu. Dziękujemy mamusiom 
organizatorkom i cieszymy się już 
na przyszłoroczny kulig, być może z 
prawdziwymi saniami na śniegu. 

W imieniu zadowolonych 
dzieci i rodziców – mama Madzi
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O »Ondraszkach« 
w skrócie

Historia zespołu nie jest długa. Jak 
opowiada Bogusława Kalina, kie-
dy w roku 2008 zaczęła pracować 
w szkole, zwrócił się do niej ów-
czesny dyrektor podstawówki, Ta-
deusz Szkucik. Powiedział, że bar-
dzo marzy mu się szkolny zespół 
folklorystyczny – grupa, która po-
trafi łaby coś zaśpiewać i zatańczyć 
na ludową nutę. I tak młodzi mi-
łośnicy tradycyjnych tańców i pie-
śni zaczęli spotykać się w ramach 
kółka folklorystycznego. Wiosną 
2009 roku, w trakcie wycieczki na 
Girową, zrodził się pomysł nada-
nia grupie nazwy „Ondraszki”. 
Wkrótce pan dyrektor postarał się 
o fundusze na stroje regionalne 
dla zespołu i teraz każde dziecko 
ma kompletny strój górali jabłon-
kowskich, który zakłada na każdy 
występ. Podczas większych wystę-
pów zespołowi przygrywa kapela 
„Sómsiek” działająca w Gimna-
zjum z Polskim Językiem Naucza-
nia  w Cz. Cieszynie. W tej chwili 
do zespołu chodzą dzieci z klas 
1-6, choć właśnie pojawił się po-
mysł, by kontynuować to także w 
starszych klasach, jeśli dzieci będą 
zainteresowane.  (ep)

Przedszkolaki z Wędryni wystąpiły dla swoich babć i dziadków.

We wtorek nad ranem w ostrawskim ogrodzie zoologicz-
nym przyszedł na świat słonik. To drugie młode słonicy 
Vishes. Nie wiadomo jeszcze, czy to samiec czy samica. 
Jego mama jest bardzo spokojna i troskliwa: na przykład 
kiedy maleństwo upadnie, pomaga mu wstać. Pierwsze 
młode słonica urodziła przed trzema laty. Jak mówią 
opiekunowie zwierząt ostrawskiego zoo, w odróżnieniu 
do swojego starszego brata, nowo narodzony słonik ma 
większy temperament, urodził się większy i bardziej roz-
winięty. Na razie słonica Vishes i jej najmłodsze dziecko 
potrzebują spokoju, dlatego pawilon słoni przez jakiś czas 
będzie zamknięty dla odwiedzających. Wkrótce jednak w 
czasie wycieczki po ogrodzie zoologicznym będziecie mo-
gli zobaczyć młodego słonika i resztę jego rodzinki.  (ep)

Narodziny w ostrawskim zoo

Młody słonik w ostrawskim ogrodzie zoologicznym.
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 Soczi 
2014 - Halo, tu Soczi 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.55 
Serialowa Jedynka - Ojciec Mateusz 
(s.) 9.55 Natura w Jedynce - Planeta 
Ziemia 11.00 Świat się kręci 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.35 
Przepis dnia (s.) 12.45 Natura w Je-
dynce - Wędrówki pelikanów do serca 
Australii 13.55 Jaka to melodia? (te-
leturniej) 14.30 Moda na sukces (s.) 
15.00 Wiadomości 15.20 Klan (s.) 
15.45 Drużyna A (s.) 16.35 Polska 
non stop - magazyn reporterów 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.15 Przepis dnia (s.) 
19.30 Wiadomości 20.05 MŚ w raj-
dach samochodowych - Rajd Szwe-
cji 20.30 Ojciec Mateusz (s.) 21.25 
Sprawa dla reportera 22.25 Oglądaj 
z Andrzejem Fidykiem - Śmiertel-
na miłość 23.25 Kochankowie mojej 
mamy 1.05 Drużyna A (s.). 

TVP 2 
5.55 Codzienna 2 m. 3 6.30 Lokatorzy 
(s.) 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 10.45 Barwy szczęścia (s.) 
11.25 Na dobre i na złe (s.) 12.25 Ma-
kłowicz w podróży - Ekwador 12.55 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
13.30 Th e Voice of Poland - Nokaut 
15.10 Ja to mam szczęście! (s.) 15.45 
Panorama Kraj 16.10 Na dobre i na 
złe (s.) 17.10 Herkules (s.) 18.00 Pa-
norama 18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 Sierżant 
Bilko 22.25 Kocham kino - Fałszerze. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
9.00 Mój pies i inne zwierzaki 9.10 
Jedź bezpiecznie 9.30 Co niesie dzień 
10.00 Zapraszamy na kawę 10.05 Kul-
towe rozmowy - Adam Sikorski 10.45 
Klimaty i smaki 11.00 Zapraszamy na 
kawę 11.20 Kino na kółkach 11.40 
Mówię i godom 12.05 Glob - Maga-
zyn Nowości Naukowych 12.55 Agro-
biznes 13.35 Małe ojczyzny - Historia 
rodziny z morzem w tle 14.10 Azbest - 
podstępny wróg 14.25 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 15.25 Reportaż z 
regionu - Rozmowy o wolności. Kulisy 
Okrągłego Stołu 16.00 Raport z Pol-
ski 16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 17.00 Podwodna Polska - Ratow-
nicy marynarki wojennej 17.30 Aktu-
alności Flesz 17.35 Narciarski 17.50 
Muzyka na zamku - Festiwal Muzyki 
Kameralnej 18.15 Informator KZK 
GOP 18.30 Aktualności 20.15 Kro-
nika miasta 20.40 Wiesław Ochman 
- pół wieku na scenie 21.05 Echa dnia 
22.00 Aktualności Wieczorne 22.25 
Wokół nas 22.35 Telekurier 23.45 Re-
portaż z regionu 0.15 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-

lanowski i partnerzy (s.) 10.00 Trudne 
sprawy 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Dom 
nie do poznania 13.00 Łabędziem 
być... 14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45 
Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Ma-
lanowski i partnerzy (s.) 17.00 Dla-
czego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat we-
dług Kiepskich (s.) 20.10 Ostrożnie 
z dziewczynami (komedia USA) 22.00 
CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 23.50 Radio (dramat USA) 2.15 
Dziewczyny z fortuną (teleturniej). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Chłopaki w akcji 10.15 List do ciebie 
11.15 Wszystko-party 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Policja kryminalna Paryż (s.) 
15.05 Televarieté 16.40 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
Wyrok 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 
20.55 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
(s.) 21.25 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 
22.20 Na tropie 22.45 Sprawy inspek-
tora Lynleya (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kwietniowe szaleń-
stwa (fi lm) 10.35 Architektura 11.00 
Katastrofy lotnicze 11.50 Edward i 
George - dwóch braci, jeden tron 12.45 
Narodowe klejnoty 13.10 Mauritius 
13.50 Kamera w podróży 14.45 Spo-
strzeżenia z zagranicy 14.50 Arche-
ologiczna sensacja w centrum Stam-
bułu 15.45 Tajemnice Biblii 16.35 
Amazoński kod 17.30 Biuro (s.) 17.50 
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Dr Who (s.) 19.50 Wiadomości 
w j. migowym 20.00 Jak kręcono fi lm 
Biały lew 21.00 Blaník (teatr) 22.30 
Ci, którzy zostaną (fi lm) 0.00 Anioły 
w Ameryce (s.). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Krok za krokiem (s.) 11.25 
Nowe przygody starej Christine (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Zapi-
sane w pamięci (s.) 13.30 Bez śladu 
(s.) 14.25 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok 
za krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 21.25 
Bach! 22.05 Krwawy sport (fi lm) 
23.50 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.) 0.40 Pościg (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.00 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.30 Policja Hamburg 
(s.) 11.30 Burzliwe spotkanie (fi lm) 
13.30 Strażnik Teksasu (s.) 14.30 Le-

karz z gór (s.) 15.30 Miejsce zbrodni: 
Monachium (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Przerwane więzi (fi lm) 
22.10 Kulinarny reality-show 23.25 
Rizzoli & Isles (s.). 

PIĄTEK 7 lutego

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 Soczi 
2014 - Halo, tu Soczi 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.55 
Serialowa Jedynka - Ojciec Mateusz 
(s.) 9.55 Natura w Jedynce - Wędrów-
ki pelikanów do serca Australii 11.00 
Świat się kręci 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.35 Przepis dnia 
12.45 Natura w Jedynce - Sowa pło-
mykówka i jej długi lot 13.50 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.25 Moda na 
sukces (s.) 15.00 Wiadomości 15.15 
Klan (s.) 15.40 Jaka to melodia? (tele-
turniej) 16.15 Teleexpress 17.00 Soczi 
2014. ceremonia otwarcia 20.15 So-
czi 2014 - Studio 20.30 Wiadomości 
21.25 Świat bez końca 22.20 Weeken-
dowy Hit Jedynki - Złoto dezerterów 
0.25 Soczi 2014 - Dzień na Igrzyskach 
0.45 Szpital Vista Mar. 

TVP 2 
5.55 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.30 Loka-
torzy (s.) 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.35 Barwy 
szczęścia (s.) 11.15 Na dobre i na złe 
(s.) 12.15 Wielkie ucieczki zwierza-
ków 12.45 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Pigmeje 13.10 Szkoła 
życia (s.) 14.00 Th e Voice of Poland 
- Live 15.45 Panorama Kraj 16.15 
Kabaret Moralnego Niepokoju przed-
stawia - Trasasasa 17.05 Herkules (s.) 
18.00 Panorama 18.50 Jeden z dzie-
sięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.40 
Rodzinka.pl (s.) 21.45 Dzięki Bogu 
już weekend 23.00 Kryminalne zagad-
ki Las Vegas (s.) 23.55 Sierżant Bilko. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Rączka gotuje 9.30 Co niesie 
dzień 10.05 Relacje 10.45 Nożem i 
widelcem 11.20 Sztukmistrze 11.40 
Eurosąsiedzi 12.10 Magazyn Aktywni 
60+ 12.55 Agrobiznes 13.35 Polacy tu 
i tam 14.25 Dziennik regionów - te-
maty dnia 14.55 Między dźwiękiem 
a ciszą - wspomnienie o Witoldzie 
Lutosławskim 16.00 Raport z Polski 
16.25 Dziennik regionów - tema-
ty dnia 16.30 Seniorada 17.00 Za-
proszenie - Narty, psy i poezja 17.35 
Kronika miasta 18.00 Trudny rynek 
18.30 Aktualności 20.00 Męska strefa 
20.30 Ptak też człowiek 20.50 Gramy 
dla Was 21.05 Echa dnia 21.15 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów 
22.00 Aktualności Wieczorne 22.35 
Telekurier 23.00 Seniorada 23.25 So-
czi 2014 - Halo, tu Soczi. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i partnerzy (s.) 10.00 Trudne 
sprawy 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Dom 
nie do poznania 13.00 Łabędziem 
być... 14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45 
Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Ma-
lanowski i partnerzy (s.) 17.00 Dla-
czego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.10 Czerwony Kap-
turek - prawdziwa historia (fi lm USA) 
21.45 Gothika (fi lm USA) 23.50 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Opowiadanie fi lmowe 10.00 Hobby 
naszych czasów 10.30 Alfabet N plus 

Y 11.25 Kamera na szlaku 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Śmierć w raju (s.) 15.15 Nie 
wahaj się i kręć 16.15 AZ kwiz 16.40 
Mała farma 17.10 Łopatologicznie 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Pierwsza repub-
lika (s.) 20.55 13. komnata J. Mazo-
cha 21.25 Wszystko-party 22.10 Pr. 
rozrywkowy 23.15 Policja kryminal-
na Paryż (s.) 0.05 AZ kwiz. TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Człowiek - niesa-
mowita maszyna 9.55 Kosmos 10.40 
Estoński ogień 11.10 Tajemnice Biblii 
12.00 Królestwo natury 12.30 Cze-
skie wsie 12.50 Chcesz mnie? 13.20 
Na koniec świata 14.10 Zagrażający 
życiu raj podróbek 15.10 Amerykań-
skie Niemcy 15.55 Przygody nauki i 
techniki 16.40 Wewnątrz NSA 17.30 
Biuro (s.) 17.50 Związek Radziecki - 
laboratorium człowieka jutra 18.35 Jeż 
18.45 Wieczorynka 18.55 Dr Who 
(s.) 19.40 Spostrzeżenia z zagrani-
cy 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 21.00 Świat 
dzieci 21.55 Faceci na rykowisku 
(fi lm) 23.50 I zapadła ciemność (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Krok za krokiem (s.) 
11.25 Nowe przygody starej Christine 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Zapi-
sane w pamięci (s.) 13.30 Bez śladu 
(s.) 14.25 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.) 15.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za 
krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.35 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Harry Potter i 
Czara Ognia (fi lm) 23.10 Soczi 23.20 
Szczęki (fi lm) 1.30 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.). 

PRIMA 
6.05 Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 
7.00 Napisała: morderstwo (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Policja Hamburg 
(s.) 10.30 Koniec jednego lata (fi lm) 
12.30 Strażnik Teksasu (s.) 13.30 
Spece od morderstw (s.) 15.30 Miej-
sce zbrodni: Monachium (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Farmer 
szuka żony 21.20 Pr. rozrywkowy 
22.15 Show Jana Krausa 23.15 Ni-
gdy nie umieraj sam (fi lm) 1.10 Go-
ryle we mgle (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 5. 2. 2014

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,152  0,154 0,150  0,155

EUR  4,190 4,250  4,150  4,250

USD  3,060  3,160  3,060  3,160

  Czeski Cieszyn, dworzec 
  kupno  sprzedaż

PLN     6,50    6,58

EUR   27,30 27,70

USD   20,10 20,60 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 5. 2. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,04 zł

ON  5,07 zł

LPG 2,55 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,23 zł

ON  5,29 zł

LPG 2,72 zł

 Cieszyn, Neste
E95  5,16 zł

ON  5,22 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,27 zł  

ON  5,35 zł

LPG 2,68 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,20 kc  

ON  36,90 kc  (wik)

PIĄTEK 7 lutego

6.10 Świat się kręci 7.00 Możesz wię-
cej 7.25 Zima w Wiklinowej Zatoce 
8.00 Pytanie na śniadanie 10.30 Wil-
noteka 11.00 Polonia 24 11.40 Galeria 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 
Wiadomości 12.50 M jak miłość (s.) 
13.50 Komisarz Alex (s.) 14.35 Za-
piski Łazęgi - Nieco na północ od 
Stargardu 14.50 Jak to działa 15.25 
Złotopolscy (s.) 16.00 Hala odlotów 
16.55 Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 
17.50 Criminale tango - czyli rewia 
gangsterska 18.50 Barwy szczęścia (s.) 
19.20 Ex Libris 19.45 Dobranocka 
19.55 Słownik polsko@polski, talk-
show prof. Jana Miodka 20.30 Wiado-
mości 21.05 Parada oszustów - Mistrz 
zawsze traci 21.50 Polonia w Komie 
22.00 Polonia 24 23.00 Zerwany 0.45 
Galeria (s.). 

SOBOTA 8 lutego  
6.35 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 24 
9.40 Załoga Eko 10.05 Ciepło na lata 
- Szczelność powietrzna budynków 
10.25 Złote płyty zespołu Dwa Plus 
Jeden 11.20 Więzy krwi 12.20 Pamię-
taj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz (s.) 
13.30 Makłowicz w podróży - Niem-
cy: Bawaria 14.00 Parada oszustów - 
Mistrz zawsze traci 16.00 Kulturalni 
PL 17.00 Słownik polsko@polski, talk
-show prof. Jana Miodka 17.30 Tele-
express 17.55 M jak miłość (s.) 18.45 
Kawalerskie noce - piosenki Kazimie-
rza Grześkowiaka 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.45 Czas honoru 
(s.) 21.35 Pamiętaj o mnie 22.00 Pola-
cy tu i tam - Magazyn polonijny 22.40 
Pułapka 0.50 M jak miłość (s.). 

NIEDZIELA 9 lutego  
6.15 Galeria (s.) 8.20 Polacy tu i tam 
- mag. polonijny 9.05 Panna z mokrą 
głową 9.40 Królestwo Zielonej Polany 
10.10 Tygrysy Europy (s.) 11.15 Pa-
miętaj o mnie 11.30 Saga rodów - Ród 
Fertnerów 11.50 Między ziemią a nie-
bem 12.45 Pod Tatrami 13.00 Trans-
misja mszy świętej z archikatedry pw. 
św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia 
NMP w Przemyślu 14.20 W 80 minut 
dookoła świata, czyli nieznany życiorys 
Jacka Wójcickiego 15.20 Okrasa łamie 
przepisy - Jabłka ze Starych Jabłonek 
15.50 Alchemia zdrowia i urody 16.05 
Skarby prowincji 16.25 Dzika Pol-
ska - Ukochana wataha 16.55 Made 
in Poland 17.30 Teleexpress 17.50 M 
jak miłość (s.) 18.45 Bohdan! Trzymaj 
się! - benefi s Bohdana Łazuki 19.30 
Pamiętaj o mnie 19.50 Dobranocka 
20.40 Wiadomości 21.30 Blondynka 
(s.) 22.25 Tygodnik.pl 23.25 Tygry-
sy Europy (s.) 0.35 Ciepło na lata - 
Szczelność powietrzna budynków 0.50 
M jak miłość (s.). 

PONIEDZIAŁEK 10 lutego 
6.10 W 80 minut dookoła świata, czyli 
nieznany życiorys Jacka Wójcickiego 
7.05 Nożem i widelcem 7.25 Znak 
Orła (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
110.45 Tygodnik.pl 11.40 Galeria (s.) 
12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wia-
domości 12.50 Blondynka (s.) 13.45 
Made in Poland 14.20 Kulturalni 
PL 15.20 Naszaarmia.pl 15.50 Zło-
topolscy (s.) 16.20 Studio Wschód. 
Koncert w Sycowie 16.55 Galeria 
(s.) 17.30 Teleexpress 17.55 Makło-
wicz w podróży- Niemcy: Bawaria 
18.25 Saga rodów - Ród Fertnerów 
18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Cafe 
Historia - Józef Retinger 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Głęboka woda  (s.) 21.45 Polonia w 
Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Viva 
najpiękniejsi! I Ty możesz sięgnąć 
gwiazd 23.50 Fascynujące Śląskie - 
Kabaret Młodych Panów 0.20 Nasza-
armia.pl 0.45 Galeria (s.).

TV POLONIA 
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rolowi Bergerom. Czynna w dni po-
wszednie w godz. 8.00-15.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIE-
CKIEJ, Galeria „Na schodach”, 
Frýdecká 389, Trzyniec: do 28. 
2. wystawa obrazów Josefa Lady. 
Czynna: wt-pt: 9.00-17.00, nie: 
13.00-17.00.

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz

W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza 18 
(NA PARTERZE), codziennie 
w godz. od 8-16, tel. 558 711 027
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 9.00-12.30, 
13.00-17.00, czw: 13.00-17.00, 
pt: 9.00-12.30, 13.00-17.00,
tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Dědeček automobil (6, godz. 
10.00);

Don Juan (7, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Lego 
przygoda (6, 7, godz. 15.30); Dědi-
ctví aneb Kurva se neříká (6, 7, godz. 
17.45, 20.00); Antykryst (6, godz. 
20.30); KARWINA – Centrum: 
Dědictví aneb Kurva se neříká (6, 7, 
godz. 17.30); Nimfomanka (6, godz. 
20.00); RoboCop (7, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Lego 
przygoda (7, godz. 15.30); RoboCop 
(6, 7, godz. 17.30); Dědictví aneb 
Kurva se neříká (6, 7, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Robaczki z 
Zaginionej Doliny (6, godz. 14.00; 
15.45); Sekretne życie Waltera Mitty 
(6, godz. 17.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Macierz Szkolna 
przy Gimnazjum z Polskim Języ-
kiem Nauczania w Cz. Cieszynie za-
prasza na Tradycyjny Bal w sobotę 8. 
2. o godz. 19.00 do Ośrodka Kultury 
„Strzelnica” w Czeskim Cieszynie. 
Bal prowadzi aktorka Izabela Kapias, 
gra „Sonata” Wiesława Farany.

HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Kobiet zaprasza na spotkanie klu-
bowe 6. 2. o godz.15.00 do świetlicy 
przy ulicy Horymira 1511/9.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza  na kolejne spotkanie z cyklu 

„Podróże Marzeń”, które odbędzie 
się w środę 12. 2. o godz. 17.00 w bi-
bliotece na Rynku Masaryka w Kar-
winie-Frysztacie. Prelekcję na temat 
„Od Olmeków do Ciudad de Mexi-
co” wygłosi inż. Zygmunt Rakowski.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” 
– Zaprasza swoich członków i przy-
jaciół na spotkanie w poniedziałek 
10. 2. o godz. 17.45 do salki PZKO 
w Karwinie-Nowym Mieście. W 
programie prelekcja pana Pawlika.
MIĘDZYGENERACYJNY UNI-
WERSYTET REGIONALNY 
PZKO – Zaprasza na spotkanie z cy-
klu „Historia Śląska Cieszyńskiego”, 
które odbędzie się w czwartek 6. 2.
o godz. 17.00 w auli Gimnazjum 
Polskiego w Cz. Cieszynie. Autorem 
spotkania będzie dr Bogusław Cho-
rąży. W ramach spotkania odbędzie 
się przedpremiera książki Karola 
Mrózka, naszego długoletniego słu-
chacza, pt. „Wywiady ze zwięrzęta-
mi”.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza członków i 
sympatyków w piątek 14. 2. do Domu 
PZKO na Bal Walentynkowy. Począ-
tek o godz. 19.00. Do tańca przygry-
wać będzie grupa „Old Boy’s Band”. 
Miejscówki w cenie 200 kc zamawiać 
można pod nr. tel. 731 252 669.

PTM – Zapraszamy na kolejne spot-
kanie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się 7. 2. o godz. 18.00 
w Pensjonacie Zameczek w Cz. Cie-
szynie w przy ul. Jabłonkowskiej. W 
programie zebranie sprawozdawcze.

PTTS „BŚ” – Zaprasza członków 
i sympatyków na Czantorię dnia 
8. 2. Odjazd pociągu z Cz. Cieszy-
na o godz. 7.22 do Bystrzycy: Tel: 
602 840 384.

Informuje wszystkich członków 
i sympatyków, że są jeszcze do na-
bycia ostatnie bilety na Bal Beskidu 
Śląskiego, który odbędzie się 15. 2. 
w restauracji Na Brandysie w Cz. 
Cieszynie. Zagajenie o godz. 16.00. 
Bilety/miejscówki w cenie 250 
kc. Bliższe informacje pod nr. tel. 
723 823 435.

STONAWA – Dzieci ze szkoły i 
przedszkola, Grono Pedagogiczne, 
Macierz Szkolna oraz MK PZKO 
zapraszają na Balik, który odbędzie 
się w niedzielę 9. 2. o godz. 14.30 w 
sali Domu PZKO w Stonawie. Ser-
decznie zapraszamy!

STOWARZYSZENIE ELEK-
T R O T E C H N I K Ó W  P O L -
SKICH W RC – Zaprasza na 
spotkanie, które odbędzie się w po-
niedziałek 10. 2. o godz. 15.30 w 
Czeskim Cieszynie, ul. Dvořáka 2 
(siedziba fi rmy Emtest). W progra-
mie prelekcja inż. Zygmunta Stopy 
nt. ochrony środowiska naturalnego 
w energetyce.
ŻUKÓW DOLNY – MK PZKO 
zaprasza 9. 2. o godz. 15.00 na wal-
ne zebranie do Ośrodka Kultury w 
Żukowie Dolnym. W programie wy-
stąpią dzieci z przedszkola w Sibicy.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-603

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
w Karwinie-Frysztacie, Rynek Ma-

saryka: wystawa ekslibrisów Zbi-
gniewa Kubeczki. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.

KONGRES POLAKÓW, ul. Ko-
meńskiego 4, Cz. Cieszyn: do 28. 2. 
wystawa poświęcona Józefowi i Ka-

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

Dziś, 6. 2. 2014, mija 1. smutna rocz-
nica śmierci naszej Kochanej Mamusi, 
Babci i Prababci

śp. HELENY DRÓZDOWEJ 

z Bystrzycy

zaś dnia 14. 6. 2014 minie 10. rocznica 
śmierci naszego Kochanego Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. STANISŁAWA DRÓZDA 

z Bystrzycy. O chwilę wspomnień prosi zasmucona rodzina.            GL-069

WSPOMNIENIA

Dnia 7. 2. 2014 minie pierwsza rocznica śmierci naszego 
Kochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. ERWINA GAŁĘZIOKA

z Cierlicka. O chwilę wspomnień prosi żona z rodziną. 
GL-071

Gdy człowiek umiera,
nie pozostaje po nim nic
prócz dobra, które uczynił innym.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 4. 2. 2014 zmarł w 
wieku 71 lat nasz Drogi Brat, Ojciec, Wujek, Szwagier 
i Kuzyn

śp. LADISLAV SIWEK

zamieszkały w Karwinie. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w 
piątek 7. 2. 2014 o godz. 14.30 z sali obrzędu pogrzebowego w Suchej 
Górnej. Zasmucona rodzina.  GL-074

NEKROLOGI

Pokój ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie,
gdzie słyszysz głos serdeczny.
Pokój ci wieczny.

Dnia 6. 2. 2014 minie 40 lat od chwili, kiedy na zawsze 
odszedł od nas nasz Kochany Tata

śp. WŁADYSŁAW KOWALA

z Łąk. O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
RK-026
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SAMOSTATNÝ/NÁ ÚČETNÍ 
SE ZNALOSTÍ POLSKÉHO ÚČETNICTVÍ
Náplň práce:
Zodpovědnost za účetnictví pro vybrané portfolio polských firem
Zpracování daňových přiznání (DPH, silniční daň, daň z převodu 

nemovitostí)
Zpracování účetních závěrek dle polské legislativy
Zpracování měsíčních, čtvrtletních a pololetních a ročních výkazů
Příprava společností k auditu, spolupráce s auditory
Zpracování podkladů pro IFRS 

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
3 roky praxe na pozici samostatný účetní
Znalost účetnictví, účetní a daňové legislativy PR
Zkušenost s audity
Znalost účetního programi NAVISION výhodou
Spolehlivost, pečlivost
Schopnost práce pod tlakem
Komunikativnost, loajalita
Dobrá znalost MS Office 

Nabízíme:
Pracoviště Praha, Ostrava nebo Třinec
Zázemí stabilní firmy
Možnost profesního růstu
Odpovídající mzdové ohodnocení a zaměstnanecké benefity
Nástup dle dohody 

Kontakt:
Czech Property Investments, a.s.
Jitka Macová, email:  j.macova@cpi.cz, tel. 281 082 227
Václavské nám. 1601/47, 110 00 Praha, Česká republika.
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Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

(palubky), wymiana okien PCV
remonty mieszkań i domów.

Przyjmujemy zlecenia na 2014 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

ścian i wymiana okien w ramach 
nowego programu „Zelená úsporám”

kontakt:
kom. cz. 776 218 494, cz. 608 556 915, 

cz. 774 085 874, 
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz
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ŻYCZENIA

W roku jest wiele dni,
w tygodniu tylko siedem,
lecz ten, który dziś obchodzisz,
jest w życiu tylko jeden.

Dnia 6. 2. obchodzi 90. urodziny nasz Kochany Tatuś, 
Dziadek i Teść

pan RUDOLF PRZECZEK

z  Hawierzowa-Szumbarku. Z tej okazji dużo zdrowia i 
szczęścia na dalsze lata życzą córka z mężem i syn z ro-
dziną. GL-066 

Nie umarli, o których pamięć trwa.
Dnia 7. 2. 2014 obchodziłby 90. urodziny

śp. mgr JÓZEF KRZYWOŃ

były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cieszynie 
z  Czeskiego Cieszyna. Prosimy tych, którzy Go znali i 
zachowali w pamięci, o chwilę wspomnień. Dzieci Danka, 
Bogdan i Janusz z rodzinami. GL-075
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CZTERY GOLE 
W TRZECIEJ TERCJI

Po trzy kanadyjskie punkty sięgnął w meczu 
z Litwinowem napastnik Martin Růžička. W 
3. minucie po jego strzale krążek odbił się od 
słupka wprost pod łyżwy Rotha, który bar-
dzo szybko ostudził ofensywne zapędy rywa-
la. W 46. i 54. minucie Růžička defi nitywnie 
zatrzymał przyjezdnych. – Litwinów należał 
do grona mniej lubianych przez nas zespołów. 
Warto było zmienić te niezbyt chlubne staty-
styki – stwierdził Růžička. Trzyniecka posu-
cha strzelecka we wzajemnych spotkaniach 
z Litwinowem wynosiła 120 minut. Bramka 
obrońcy Vladimíra Rotha, który w 3. minucie 
znalazł się we właściwym czasie na właściwym 
miejscu, rozpoczęła – stosując terminologię 
polityczną – nowy rozdział w stosunkach po-
między wschodnim a zachodnim krańcem 
ekstraligi. Drużyna Litwinowa nie sprzeda-
ła jednak tanio skóry. Stalownicy ocknęli się 
z letargu dopiero po bramce Galvasa, który z 
dystansu zaskoczył Francouza. – Bardziej niż 
o moje zdolności strzeleckie chodziło o bram-
kę samobójczą Litwinowa. Krążek szybował w 
dosyć dziwaczny sposób i zmylił wszystkich, 
włącznie z golkiperem – ocenił Galvas kluczo-
wą bramkę wtorkowego pojedynku. Klamrę za 
ofensywnym meczem – po dwóch trafi eniach 
Růžički – postawił w 58. minucie Jakub Orsava 
z podania Bonka. 

DO SOCZI 
ZE STRZELECKĄ FORMĄ

Wesoło zrobiło się również w Witkowicach, 
które w wyjazdowym meczu pokonały Cho-
mutów 8:3, wysyłając gospodarzy do baraży. 
Gwiazdą spotkania był Ondrej Šedivý, który 
po awansie do elitarnej pierwszej formacji od-
krył w sobie pokłady niespożytej energii. Dwie 

bramki zdobył też członek olimpijskiej kadry w 
Soczi, obrońca Michal Barinka. Zanim w So-

czi ruszy hokejowy turniej olimpijski, ekstrali-
gowcy zaliczą jeszcze czwartkową, 47. kolejkę. 

Zespół Trzyńca zmierzy się dziś o godz. 18.00 
na wyjeździe z Karlowymi Warami, Witkowi-
ce o godz. 17.00 podejmują Zlin. Ekstraligowy 
pociąg zamelduje się na stacji ponownie 25 lu-
tego.  JANUSZ BITTMAR

EKSTRALIGA HOKEJA: PUCHAR PREZYDENTA DLA SPARTY PRAGA

Stalownicy z cudownym eliksirem siły
Trwa fantastyczna passa trzynieckich hokeistów. Stalownicy nie przegrali w Werk Arenie od 3 grudnia 2013. Trzyńczanie w trzynastu ostatnich meczach aż jedena-
ście razy radowali się z wygranej. W 46. kolejce Tipsport Ekstraligi o kapitalnej formie Trzyńca przekonali się gracze Litwinowa. Kluczem do zwycięstwa 6:2 była 
trzecia tercja, w której gospodarze zaaplikowali rywalowi cztery bramki. Świetną dyspozycję z ostatnich tygodni potwierdził napastnik Martin Růžička. Trzy punkty 
trafi ły też do Witkowic, które uporały się na wyjeździe z Chomutowem. Na sześć kolejek przed końcem fazy zasadniczej już nikt nie jest w stanie zdetronizować lidera 
tabeli – Spartę Praga. Hokeiści Sparty z wyprzedzeniem sięgnęli więc po Puchar Prezydenta.

David Květoň pod bramką Litwinowa narobił wiele zamieszania.

Ogień olimpijski po pokonaniu 65 
tys. kilometrów, w trakcie których 
gościł z wizytą w kosmosie i na dnie 
jeziora Bajkał, dotarł do Soczi, gdzie 
jutro rozpoczną się zimowe igrzyska. 
Przed ceremonią otwarcia pochod-
nię poniesie jeszcze 300 osób, w tym 
wielu celebrytów. 

Wśród osób, które będą niosły 
ogień olimpijski, jest sekre-
tarz generalny ONZ Ban Ki 
Moon, rosyjski gwiazdor te-
lewizji Władimir Pozner czy 
minister obrony Rosji Siergiej 
Szojgu. Wciąż nie wiadomo, 
kto zapali znicz podczas piąt-
kowej ceremonii otwarcia o 
godz. 17.00. Prezydent Rosji, 
Władimir Putin, kategorycz-
nie zaprzeczył, że to jemu 
przypadnie ten zaszczyt. W 
trakcie ceremonii otwarcia 
zaplanowano występ chóru, 
baletu, a pojawić mają się tak-
że Buranowskie Babuszki.

W stolicy igrzysk są już prawie 
wszyscy sportowcy, w tym 59-osobo-
wa reprezentacja Polski i 88-osobowa 
kadra Czech. XXII Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie należą do najdroższych 
w historii. Specjalną opieką oto-
czono pryncypałów towarzyszących 
poszczególnym ekipom sportowym. 
Polskiej kadrze towarzyszy aż 56 

osób – oprócz trenerów i serwisme-
nów chodzi m.in. o doradców, wło-
darzy Polskiego Związku Narciar-
skiego, a także polityków. W Soczi 
wbrew wcześniejszym zapowiedziom 
zabraknie jednak Adama Małysza, 
który miał być attaché reprezenta-
cji. Funkcję attaché reprezentacji 
olimpijskiej zarząd PKOl powierzył 

Małyszowi już w czerwcu 2011 roku. 
Małysz, który od dwóch lat w pełni 
poświęca się karierze kierowcy rajdo-
wego, zrezygnował z powodu rygo-
rystycznych przepisów dotyczących 
sponsoringu. – Nikt wówczas nie 
uświadomił mnie, z czym się wiąże 
piastowanie takiej funkcji. Jestem też 
wściekły na siebie, że się sam tym nie 

zainteresowałem. Nie przyszło mi do 
głowy, że przepisy karty olimpijskiej 
w stosunku do osoby, niebędącej już 
czynnym zawodnikiem, są prawie 
identyczne jak w przypadku aktual-
nego sportowca. Gdybym o takich 
przepisach dowiedział się dwa lata 
temu, mógłbym to rozegrać inaczej. 
Albo od razu zrezygnować, albo 

umówić się ze sponsorami rajdowymi 
na zawieszenie kampanii na wyma-
gany kartą czas – powiedział dzien-
nikarzom czterokrotny medalista 
olimpijski w skokach narciarskich. 
– Chciałem służyć pomocą chłopa-
kom na skoczni olimpijskiej, ale nie-
stety muszę zrezygnować z udziału w 
igrzyskach – dodał Małysz. 

Polska kadra zamieszkała we 
wszystkich trzech wioskach, któ-
re są dostępne w Rosji. Szef MKOl 
Th omas Bach przyznał, że wielkim 
atutem Soczi jest to, iż pomiędzy 
obiektami sportowymi są nieduże 
odległości, co ułatwi życie sportow-
com startującym w igrzyskach. Ry-
walizacja o medale rozpocznie się w 

sobotę, ale już dziś do głosu 
dojdą pierwsze konkurencje 
igrzysk – m.in. snowboard i 
łyżwiarstwo fi gurowe. W so-
botę o godz. 11.00 w biegu 
łączonym kobiet wystartuje 
gwiazda polskiej ekipy, Justy-
na Kowalczyk. W skiathlonie 
zaprezentują się ponadto Syl-
wia Jaśkowiec, Kornelia Ku-
bińska, Agnieszka Szymań-
czak i Paulina Maciuszek. W 
niedzielę wieczorem (18.30) 
medale zostaną rozdane na 
średniej skoczni. Głównym 
faworytem do zwycięstwa jest 

znajdujący się w wyśmienitej formie 
Kamil Stoch. Wyczekiwane przez 
wielu kibiców rozgrywki hokeja na 
lodzie rozpoczną się na poważnie do-
piero w połowie przyszłego tygodnia. 
Czesi na pierwszy ogień zmierzą się 
w środę o godz. 18.00 ze Szwecją. 

Więcej o igrzyskach na str. 1.
(jb)

Odliczamy godziny do startu INDIANIE NIE PRÓŻNUJĄ. Do 
startu wiosennej rundy piłkarskiej 
przygotowują się nie tylko zawodowcy. 
Formę szlifują także nasze regional-
ne zespoły. Ostro wzięli się do pracy 
m.in. dywizyjni piłkarze Hawierzowa, 
którzy jako jedyni z naszego regionu 
zaliczyli pełnowartościowe zgrupo-
wanie kondycyjne. Podopieczni tre-
nera Miroslava Matušoviča w styczniu 
zaliczyli tygodniowe zgrupowanie 
w Beskidach, z zakwaterowaniem w 
ośrodku Bečva. Indianie w ramach 
przedsezonowych zajęć rozegrali trzy 
mecze towarzyskie. Na wstępie zajęć 
hawierzowscy piłkarze przegrali 4:5 
z piątoligowymi Dziećmorowicami 
i 0:2 z młodzieżówką Trzyńca, zaś w 
ostatni weekend zremisowali 1:1 z 
Polanką. Bramkę do siatki uczestni-
ka Mistrzostw Województwa zdo-
był Michalčák. Hawierzów: Směták 
– Valový (25. Zupko), Zavadzan (70. 
Gara), Michalčák, Vagner – Klejnot, 
Jaworek, David, Trmal (70. Gistinger), 
Večeřa – Vachtarčík (70. Osvěčík).  

*   *   *

IWAŃSKI PIŁKARZEM POD-
BESKIDZIA. Dobra informacja 
dotarła z Bielska-Białej. W barwach 
Podbeskidzia może już grać Maciej 
Iwański, jeden z pięciu nowych nabyt-
ków „Górali” przed startem wiosennej 
rundy ekstraklasy piłkarskiej. Roz-
grywki zostaną wznowione 14 lutego. 
 (jb)
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TRZYNIEC – LITWINÓW  6:2
Tercje: 1:0, 1:2, 4:0. Bramki i asysty: 3. 
Roth (Martin Růžička, Linhart), 28. No-
sek (Květoň, Rákos), 46. Galvas (Rufer), 
46. Martin Růžička (Polanský, Adamský), 
54. Martin Růžička (Polák, Roth), 58. 
Orsava (Bonk) – 25. Hübl (Černý, Lu-
keš), 37. Lukeš (Hübl). Trzyniec: Hrubec 
– Linhart, Roth, Galvas, Foltýn, Zíb, No-
sek, Krejčí – Adamský, Polanský, Martin 
Růžička – Polák, Bonk, Orsava – Rufer, 
Rákos, Květoň – Hrňa, Matuš. 

CHOMUTÓW – WITKOWICE  3:8
Tercje: 0:3, 2:2, 1:3. Bramki i asysty: 28. 
Gajovský, 29. Jass (Kubinčák, Straka), 45. 
Straka (Havel, Šagát) – 14. Šedivý (Burger, 
Húževka), 16. Šedivý (Burger, Húževka), 
20. Barinka (Burger, Šedivý), 32. Roman 
(Sloboda, Šindelář), 35. Szturc (Roman, 
Kudělka), 44. Huna (Szturc, Roman), 52. 
Barinka (Burger, Šedivý), 59. Huna (Ro-
man). Witkowice: Šindelář – Barinka, M. 
Hruška, Kudělka, Sloboda, R. Stehlík, 
Kovář, Štencel – Húževka, Burger, Še-
divý – Kucsera, Roman, Huna – Szturc, 
Valčák, J. Káňa – Němec, Kolouch. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 102, 2. Pilzno 
83, 3. Hradec Kr. 82, 4. Trzyniec 80, 5. 
Kometa Brno 76, 6. Witkowice 75 pkt. 
Dziś: Witkowice – Zlin (17.00) i Karlo-
we Wary – Trzyniec (18.00).
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