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dzień: 4 do 6  0C
noc: 2 do 0 0C
wiatr: 3-7 m/s

dzień: 3 do 4 0C 
noc: 2 do 1  0C
wiatr: 4-5 m/s

W KOŃCU 
NA SWOIM

Od poniedziałku przedszkolaki z 
Gnojnika uczęszczają do nowego 
budynku.

– Jak się patrzy na te dzieci przy-
chodzące do nowego przedszkola, 
łza się kręci w oku – twierdzi dyrek-
tor Tadeusz Grycz. – Sporo jest jesz-
cze do zrobienia, do wykończenia, 
ale najważniejsze jest już za nami. 

Postawienie nowego budynku 
było niełatwym zadaniem, gdy się 
weźmie pod uwagę na przykład brak 
współpracy ze strony gminy. Dzięki 
ogromnej pomocy ze strony fundacji 
Bliżej Polski oraz Kongresu Polaków 
zebrano potrzebne fundusze i doszło 
do przeprowadzki.

Wszyscy są szczęśliwi z tych 
zmian. Olga Kowalczyk, kierow-
niczka przedszkola, przyznaje, że 
wszyscy pracownicy czynnie poma-
gali przy budowie, porządkowaniu, 
czyszczeniu nowych pomieszczeń 
czy okien.

– Robimy to ze względu na dzie-
ci, lecz także i na nas  – przyznała. 
– Bardzo nam się tu teraz podoba. 
W  porównaniu do starego budyn-
ku pomieszczenia są obszerne i  jest 
dużo miejsca – mówi Daniela Ste-
blová, jeden z rodziców.  (endy)

Nasz region ma się czym pochwa-
lić przed turystami. Jak jednak 
lepiej wykorzystać ten ogromny 
turystyczny potencjał, jak lepiej 
promować region, jak przyciągnąć 
do niego jeszcze więcej gości z ca-
łego świata? Próbę odpowiedzi na 
te pytania i sugestie dla włodarzy 

poszczególnych miast i wiosek lub 
instytucji zajmujących się turysty-
ką można znaleźć w dokumencie 
„Strategia zarządzania turystyką w 
województwie morawsko-śląskim 
w latach 2015-2020”, który uchwa-
lili w tych dniach wojewódzcy rad-
ni.

Celem dokumentu jest przygo-
towanie skutecznego i efektywne-
go modelu zarządzania turystyką 
w całym regionie. Z tym wiąże się 
założenie w ubiegłym roku spółki 
Moravian-Silesian Tourism. Będzie 
ona działać jako biuro lub agencja 
turystyczna. Ma ona w ścisłej współ-

pracy z przedstawicielami sześciu 
regionów turystycznych naszego 
województwa przygotowywać ofer-
tę dla biur podróży i hoteli, głównie 
za granicą. Powinna się skupić na 
krajach europejskich, ale mowa jest 
również o Chinach czy Rosji.  
 (kor)

Celem przyciągnięcie turystów

Część budynku znajdująca się po 
lewej stronie od wejścia do siedziby 
Kongresu Polaków ma zostać wyko-
rzystana do celów socjalnych. Wcze-
śniej należała do szkoły rolniczej, 
która w wyniku połączenia dwóch 
czeskocieszyńskich szkół średnich 
działa obecnie w ramach jednej 
Szkoły Albrechta. Od ub. lata trwa 
tutaj remont. Jego wynikiem będą 
mieszkania socjalne, których gospo-
darzem będzie bogumiński Domov 
Jistoty. Według rzeczniczki Urzędu 
Wojewódzkiego w Ostrawie, Petry 
Špornovej, remont zostanie zakoń-
czony w lipcu br. Powstanie tutaj 
siedem mieszkań chronionych, w 
których od września znajdzie nowy 
dom 12 osób z chronicznym upośle-
dzeniem psychicznym.

Jakby tego było mało, obecnie ru-
szył kolejny remont. Tym razem do-
tyczy on Szkoły Albrechta, w której 
ma swoje pomieszczenia również 
Kongres Polaków, jego Ośrodek Do-
kumentacyjny, organizacje polskie 
skupione w Kongresie oraz redakcja 
„Głosu Ludu”. 

– Budynek dawnej szkoły rolni-
czej, który przejęliśmy w ramach 
łączenia szkół, jest w bardzo złym 
stanie. Głównym powodem jest to, 
że według województwa, które jest 
jego właścicielem, budynek ten nie 
miał już służyć do celów szkolnictwa. 
Nam jednak udało się go zachować 
i obecnie oprócz rolnictwa uczymy 
tutaj również poligrafi i. Niemniej 
jednak naszym obowiązkiem jest 
doprowadzenie go do porządku, za-
pewnienie uczniom odpowiedniego 
zaplecza. To wiąże się z koniecz-
nością przeprowadzenia remontu, 
którego pierwszym etapem jest wy-
miana okien i docieplenie budynku – 
wyjaśnia dyrektor Szkoły Albrechta 

w Czeskim Cieszynie, Wanda Pa-
lowska. Dodaje, że szkole udało się 
zdobyć na ten cel 38 mln koron z 
dotacji na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. 

Okna zostaną wymienione w ca-
łym budynku. W związku z tym 
przygotowania do remontu rozpo-
częły się również w Kongresie Pola-
ków. – Najpierw zostaną wymienio-
ne okna na górze, nad Kongresem 
Polaków, gdzie wcześniej był inter-
nat. Potem przyjdzie kolej na Kon-
gres i redakcję „Głosu Ludu”. Co 
tydzień mamy spotkania w sprawie 
remontu i co tydzień podejmowane 
są nowe decyzje – mówi dyrektorka. 
Jedno jednak jest pewne. Prace po-
winny zakończyć się do października 
br. W styczniu zaś ma ruszyć kolejny 
remont. Tym razem w byłym inter-
nacie, którego pomieszczenia zosta-
ną przekształcone w klasopracownie.

Czy szkoła będzie miała wtedy już 
dosyć pomieszczeń do prowadzenia 
edukacji, czy będzie chciała przejąć 

również pomieszczenia wynajmowa-
ne przez Kongres Polaków i „Głos 
Ludu”? Jak się okazuje, wszystko za-
leży od liczby osób zgłaszających się 
na oferowane przez szkołę kierunki.

– Na razie jesteśmy jeszcze w 
dołku demografi cznym. Ożywienie 
przewidujemy dopiero w kolejnych 
latach. W przyszłym roku szkolnym 
na pewno nie otworzymy więcej klas, 
niż mamy obecnie. Do zmiany może 
dojść najwcześniej w 2017 roku – 
przekonuje Palowska. Wtedy byłyby 
potrzebne nowe pomieszczenia. Aby 
móc przyjąć więcej uczniów, trzeba 
jednak przygotować dla nich nie tyl-
ko klasy, ale też odpowiednie zaple-
cze, wyremontować stołówkę czy salę 
gimnastyczną. To wszystko zależy od 
wielu czynników. Zdaniem dyrektor 
Szkoły Albrechta, ewentualnej prze-
prowadzki nie należy rozpatrywać 
tylko w sensie negatywnym. – Nie 
wszystkie zmiany muszą wychodzić 
na gorsze. Sami się już o tym prze-
konaliśmy, kiedy przeprowadzaliśmy 

szkołę z jednego budynku do drugie-
go – uważa Palowska, zastrzegając, 
że ostateczna decyzja zawsze należy 
do województwa, które jest organem 
prowadzącym szkoły. Prezes Kon-
gresu Polaków, Józef Szymeczek, 
nie podziela jednak jej optymizmu. 
– Na tę chwilę absolutnie nie potra-
fi ę sobie wyobrazić, żebyśmy mieli 
te wszystkie rzeczy przeprowadzić, 
zwłaszcza materiały zgromadzone 
przez Ośrodek Dokumentacyjny. 
Dlatego wierzę w inne korzystne dla 
wszystkich rozwiązania – podkreśla 
Szymeczek.

Kongres Polaków ma swoją siedzi-
bę w budynku dawnej szkoły rolni-
czej od kilkunastu lat. Pomieszcze-
nia na pierwszym piętrze w lewym 
skrzydle szkoły Kongres otrzymał na 
zasadach wypożyczenia, czyli z ze-
rowym czynszem. Niewykorzystane 
pomieszczenia z powybijanymi szy-
bami sam musiał wtedy wyremonto-
wać i zagospodarować. 

BEATA SCHÖNWALD

Polskość na placu budowy
PROBLEM: Siedziba Kongresu Polaków oraz lokale organizacji polskich, w tym również naszej redakcji, mieszczące się w budyn-
ku Szkoły Albrechta w Czeskim Cieszynie znalazły się tuż obok jednego wielkiego placu budowy. Aby załatwić sprawę w Kongresie 
Polaków lub „Głosie Ludu”, najpierw trzeba minąć rusztowania. Ludzie są zdezorientowani. Pokonując ostatnie dziesięć metrów do 
drzwi wejściowych, patrzą niepewnie w górę. A to dopiero początek. Wszystkich prosimy więc o ostrożność!

Problemy nie 
rozwiążą się same
| s. 4

Relaksuję się 
przy grze w golfa 
| s. 8

Bolek i Lolek jadą 
do Indii skuterem
| s. 5

POGODA
czwartek piątek

ZDARZYŁO SIĘ
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Część budynku znajdująca się po lewej stronie od wejścia do siedziby Kongresu Polaków ma zostać wykorzystana do celów 
socjalnych.

Przedszkolaki w nowym budynku.
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KOLEJNA UMOWA
PIOTROWICE (kor) – Nową 
umowę o ponadgranicznej współ-
pracy w roku 2015 podpisali przed-
stawiciele władz Piotrowic koło 
Karwiny oraz polskiego Godowa. 
Współpracować będą samorządy 
obu gmin, placówki oświatowe oraz 
jednostki ochotniczej straży pożar-
nej. Umowa dotyczy m.in. pozyski-
wania dotacji z Unii Europejskiej 
oraz realizacji projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej, współdziałania 
w zakresie sportu, kultury, turystyki. 

* * *

KONIEC BUDOWY
ŁOMNA (kor) – W pobliżu rzeki 
Łomnej w obu wioskach noszących 
tę samą nazwę w najbliższych la-
tach nie będzie można wybudować 
żadnego nowego domu. Jak duża 
będzie strefa, w której będzie obo-
wiązywać zakaz budowy, mieszkańcy 
Łomnych lub ludzie zainteresowani 
przeprowadzeniem się na ich teren, 
dowiedzą się jeszcze w tym roku. 
Dorzecze Odry zamierza bowiem 
przeprowadzić badania rzeki od 
wiaduktu w Łomnej Dolnej aż do 
miejsca, w którym wpływa do niego 
Mały Burkowski Potok. Celem ba-
dań jest ustalenie pojemności koryta 
rzeki, stanu ochrony przeciwpowo-
dziowej, jak również wspomniane 
wyznaczenie strefy bezpośredniego 
zagrożenia powodziowego, na któ-
rym zabroniona będzie budowa 
nowych obiektów.

* * *

RANNY 
MOTOCYKLISTA
OSTRAWA (dc) – W Radwani-
cach doszło we wtorek po południu 
do kolizji motocykla i samochodu. 
49-letni motocyklista doznał licz-
nych obrażeń klatki piersiowej, 
brzucha oraz kończyn. Pogotowie 
ratunkowe przewiozło go do Szpita-
la Uniwersyteckiego w Porubie.

* * *

LEKARZ WINNY
FRYDEK-MISTEK (ep) – Sąd 
Okręgowy we Frydku-Mistu wydał 
wyrok w sprawie lekarza Vikto-
ra Hladíka. Uznano go winnym 
uszkodzenia zdrowia w wyniku 
zaniedbania i nałożono na niego 
karę w wysokości 150 tysięcy koron 
oraz zakaz wykonywania zawodu 
chirurga na okres 1,5 roku. Do 
wydarzenia, za które Hladík stanął 
przed sądem, doszło w 2010 roku. 
Do miejscowego szpitala przywie-
ziono 74-letnią kobietę z bólami 
brzucha, lekarz nie rozpoznał stanu 
zapalnego w jamie brzusznej i prze-
pisał leki na zatwardzenie, odsyłając 
do domu. Kiedy w nocy ponownie 
przyjęto ją do szpitala z bólami 
niemożliwymi do wytrzymania, le-
karz bez zbadania pacjentki polecił 
podać jej morfi nę. Rano znaleziono 
kobietę w stanie krytycznym, po 
kilku operacjach dwa tygodnie póź-
niej zmarła.

* * *

POWITALI 
MALUCHY
ŁOMNA GÓRNA (kor) – W 
Urzędzie Gminy powitano szóstkę 
nowych mieszkańców wioski – ma-
luchy, które przyszły na świat w 
roku 2014. Ze swoimi rodzicami 
przybyli na gminną uroczystość: 
Sára Menšíková, Šimon Slowik, Eli-
ška Grušková, Tereza Kawuloková, 
Vojtěch Cymorek i Mikuláš Brózda.

KRÓTKO

REGION
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Mieszkańcy Czeskiego Cieszyna i 
podróżni mają kolejny powód do na-
rzekania. Nie dość, że z powodu prac 
na kolei trudniej jest przejść przez 
przejście podziemne pod dworcem 
kolejowym, to od wtorku nie można 
też korzystać z drugiego tunelu pod 
torowiskiem, przy ulicy Głównej. 
Robotnicy przecięli rury wodociągo-
we i przejście zwane Demellochem 
zalała woda.

Wszystko zaczęło się we wtorek 
przed południem. – Podczas mon-
towania ekranów akustycznych, do-
szło do awarii sieci wodociągowej w 
okolicach Demellochu – poinfor-
mował nas wiceburmistrz Czeskie-
go Cieszyna, Stanisław Folwarczny. 
– Na szczęście przerwa w dostawie 
wody, która objęła centrum miasta, 
trwała krótko, bo pracownikom 
spółki Północnomorawskie Wodo-
ciągi i Kanalizacje udało się szybko 
podłączyć rury wodociągowe do 
innej sieci i z zaopatrzeniem cen-
trum w wodę nie powinno już być 
problemów. Z tym, że do przerwa-
nia rur doszło na dużej głębokości i 
usunięcie awarii potrwa co najmniej 
pięć dni. Woda więc nadal zalewa 
Demelloch i chociaż strażacy stara-
ją się ją wypompowywać, przejście 
musieliśmy zamknąć. Nie będzie z 
niego można korzystać aż do nie-
dzieli – dodał wiceburmistrz.

Co o utrudnieniach sądzą miesz-
kańcy i turyści? Na jednym z przy-
stanków mężczyzna raz po raz ude-
rzał wściekle ręką w ściankę wiaty. 
– Uciekł nam autobus do Trzyńca. 
Wyliczyliśmy drogę na dworzec co 
do minuty. Kiedy zobaczyliśmy, że 

Demelloch jest zamknięty, pobiegli-
śmy pod wiadukt, ale zobaczyliśmy 
już tylko tylne światła autobusu – de-
nerwował się Martin Klus. Uspoka-
jał go kolega, Jiří Szotkowski. – Dziś 
nic już nie zrobimy. Następnym ra-
zem skorzystamy z pociągu – mówił.

Grupki pieszych, którzy przy-
jechali autobusami z Sibicy lub 
Trzyńca, witała przy Demellochu 
krata i strzałki w kierunku wiaduktu. 
– Wczoraj przed południem prze-
szedłem tędy normalnie. Dziś muszę 
nadłożyć drogi. No cóż, musimy być 
cierpliwi – mówił starszy pan.

Z drugiej strony zamkniętego 

przejścia, na ulicy Głównej, stała 
bezradna kobieta z torbami. Pytała 
o drogę. – Przyjechałam rano z Kar-
winy, jak co tydzień wybrałam się na 
zakupy do Polski. Nie dość, że rano 
droga na Most molności trwała dłu-
żej, bo przejście pod dworcem jest 
częściowo zamknięte, to teraz auto-
bus mi odjedzie. Nie spodziewałam 
się, że z drugiego przejścia w ogóle 
nie można będzie skorzystać i biegnę 
na przystanek autobusowy w ostat-
niej chwili – narzekała Jana Sladká. 

Wiceburmistrz Folwarczny do-
skonale rozumie narzekających, bo 
prace na kolei dotkliwie kompli-

kują życie w mieście. – Trzeba się 
jednak uzbroić w cierpliwość, bo 
roboty przyniosą widoczny efekt. 
Przy dworcu kolejowym mniejszy 
będzie hałas, nie tylko dzięki no-
wym ekranom akustycznym, ale też 
odnowionym torom kolejowym, po 
których pociągi będą się poruszały 
ciszej. Będą nowe perony, na które, 
dzięki windom, bez problemów będą 
się mogli dostać niepełnosprawni i 
z których łatwiej będzie wsiąść do 
pociągu. Będzie po prostu nowo-
cześniej – stwierdził Stanisław Fol-
warczny.

JACEK SIKORA

Woda zatopiła przejście

Budynek byłej rzeźni w pobliżu 
centrum Ostrawy jest zabytkiem 
kultury. Potwierdziło to Minister-
stwo Kultury. Już od ponad roku 
właściciel XIX-wiecznego obiektu 
nie chce wpuścić do środka konser-
watora zabytków ani przedstawicieli 
miasta twierdząc, że zabytkiem nie 
jest cały budynek, a tylko jego jedna 
część – wieża. Teraz ministerstwo 
potwierdziło, że ochronie konser-

watorskiej podlega cały obiekt. Na 
początku kwietnia urzędnicy wyru-
szą więc na kontrolę. Budynek jest 
w kiepskim stanie, okna są rozbite, 
lub wcale ich nie ma, mury się sypią. 
Do tej pory władze miasta i konser-
watorzy mogli tylko bezradnie się 
przyglądać, jak budynek niszcze-
je. Z ministerialnym zaświadcze-
niem wreszcie mogą wejść na teren 
obiektu i zacząć działać. Obiekt był 

na liście zabytków kultury już od 
roku 1994, postępowanie wlokło się 
jednak z powodu odwołania zło-
żonego przez właściciela. Budynek 
byłej rzeźni przed dwudziestu laty 
kupiła razem z sąsiednimi grunta-
mi fi rma Bauhaus, która jednak już 
od lat o zabytkowy obiekt nie dba, 
przedstawiciele fi rmy nie ujawniają 
też swoich planów związanych z bu-
dynkiem.  (ep)

Zbliża się wiosna, a z nią remonty 
zniszczonych dróg. Przywykliśmy 
do tego, że w pierwszej kolejności 
naprawiane są za pieniądze z kasy 
regionu przede wszystkim drogi 
krajowe. W tym roku na zastrzyk fi -
nansowy z województwa mogą liczyć 

także gminy, które szykują się do re-
montu dróg drugiej czy trzeciej klasy. 
Z Ministerstwa Transportu wpłynę-
ła bowiem do Ostrawy kwota 247 
mln koron, którą będzie można wy-
korzystać właśnie na pokrycie części 
kosztów takich inwestycji.

Pieniądze ze wspomnianej puli 
trafi ą na konta także siedmiu miej-
scowości powiatu frydecko-mistec-
kiego. Dzięki temu będzie można na 
przykład ruszyć z remontem 2,5-ki-
lometrowego odcinka drogi trzeciej 
kategorii z Piosku do Bukowca lub 
1,1-kilometrowego odcinka w Rze-
ce. Miasto Trzyniec będzie mogło z 
dotacji pokryć część kosztów pierw-
szego etapu naprawy drogi do Tyry. 
Za pieniądze z resortu transportu 
odnowiona zostanie również asfalto-
wa nawierzchnia dróg trzeciej klasy 
w okolicach Frydku-Mistku: w Ka-
niowicach, Kozlowicach, Pstrużi i 
Chlebowicach.

Do końca marca we wszystkich 
gminach powinny zostać rozstrzy-
gnięte przetargi na wykonawców 
inwestycji, remonty zaś powinny 
rozpocząć się najpóźniej w lipcu. 
Zgodnie z umową z Urzędem Wo-
jewódzkim w Ostrawie wszystkie 
przedsięwzięcia muszą być sfi nalizo-
wane do końca roku.  (kor)

Rzeźnia zabytkiem

Te dziury, być może, znikną w tym roku.

Przez Demelloch nie przejdziemy co najmniej do niedzieli.
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Są pieniądze na remonty Więzienie 
pęknie 
w szwach...
Na ulicach Karwiny powinno być 
nieco bezpieczniej. Wszystko dlatego, 
że za kratki trafi ło właśnie kilku miej-
scowych złodziei, którzy w ostatnich 
miesiącach okradali i napadali prze-
chodniów. Jak poinformowała miej-
scowa policja, funkcjonariuszom uda-
ło się złapać na przykład 25-letniego 
mężczyznę, któremu udowodniono 
dwie kradzieże – ostatnia miała miej-
sce w styczniu, kiedy wyrwał torebkę 
przechodzącej ulicą Mendla kobiecie. 
Kolejnym sukcesem miejscowej poli-
cji było złapanie grupy napastników, 
którzy w połowie lutego napadali 
na przechodniów na jednej z ulic w 
Nowym Mieście: okradli dwie osoby, 
grożąc użyciem siły. Trójka młodocia-
nych przestępców w wieku 19, 20 i 22 
lat dopuściła się również kradzieży w 
magazynie. Wszyscy byli już wcze-
śniej karani.  (ep)

Dotacje wyczerpane
Właściciele lasów nie mogą już się 
ubiegać o dotacje w ramach tego-
rocznego wojewódzkiego programu 
wspierania gospodarki leśnej. Jak 
poinformował wydział ochrony śro-
dowiska i rolnictwa Urzędu Woje-
wódzkiego w Ostrawie, pula wydzie-
lona na ten cel w budżecie regionu 
(18 mln koron) została w pełni wy-
czerpana. Z pieniędzy województwa 
właściciele lasów będą mogli skorzy-
stać ponownie dopiero w przyszłym 
roku.  (kor)
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Wszyscy przejmujemy się tym, co 
dzieje się na Ukrainie. Od ponad 
roku z niepokojem śledzimy wiado-
mości zza wschodniej granicy Unii 
Europejskiej, z przerażeniem 
słuchamy informacji o kolej-
nych poległych po obu stro-
nach konfl iktu. O co właś-
ciwie chodzi w konfl ikcie 
między Rosją a Ukrainą, 
będzie można się do-
wiedzieć w najbliższy 
piątek, 13 marca, w sali 
konferencyjnej Książ-
nicy Cieszyńskiej. O godz. 17.00 
rozpocznie się tam wieczór pro-
mocyjny wydanej przed miesiącem 
książki Wojciecha Muchy „Krew 

i ziemia. O ukraińskiej rewolucji”. 
W wieczorze, oprócz autora książki 
– dziennikarza, reportera, publicysty 
i popularyzatora twórczości Józe-

fa Mackiewicza, wezmą udział 
również Przemysław 
Miśkiewicz, organiza-

tor konwojów z pomocą 
humanitarną dla Ukra-

iny, oraz Piotr Maciążek 
ekspert do spraw Europy 

Środkowo-Wschodniej . 
Spotkanie będzie więc oka-

zją do rozmów na temat 
Majdanu, wojny na Ukrainie, 

polityki rosyjskiej oraz kwestii bez-
pieczeństwa w naszej części Europy. 
 (kor)

O co chodzi z Ukrainą
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Wolontariusze poszukiwani
Hawierzowski oddział Centrum Wo-
lontariatu „Adra” poszukuje osób, któ-
re chciałyby spędzać swój wolny czas 
z osobami niepełnosprawnymi oraz z 
seniorami. Już jutro w Ośrodku Czasu 
Wolnego Don Bosco w Hawierzowie
-Szumbarku odbędzie się szkolenie 
dla wolontariuszy zainteresowanych 
pomaganiem niepełnosprawnym. Ci, 
którzy zdecydują się pomagać, będą 
mieli za zadanie spędzać czas ze swo-
imi podopiecznymi, czy to towarzy-
sząc im w spacerze, wyjściu do kina, 
czy grając w gry lub rozmawiając. W 
każdą środę w ośrodku Don Bosco od 
godz. 15.00 do 17.00 niepełnospraw-

ni grają w „boccia” – czyli dyscyplinę 
sportową dla osób poruszających się 
na wózkach. W trakcie gry również 
przydaliby się wolontariusze, którzy 
podawaliby piłeczki i towarzyszyli 
uczestnikom w grze.

Hawierzowska „Adra” poszukuje 
też chętnych do pomocy w Karwi-
nie, gdzie potrzebne są osoby, które 
spędzałyby czas z ludźmi starszymi. 
Szkolenie dla zainteresowanych od-
będzie się 18 marca w ośrodku Nowy 
Dom. Zadaniem wolontariuszy bę-
dzie spędzanie czasu z podopieczny-
mi ośrodka, czytanie im, rozmowa, 
towarzyszenie na spacerach itp.  (ep) 

Na 120. urodziny
Od mocnego akcentu rozpoczęła 
działalność nowa galeria na Śląsku 
Cieszyńskim. Wczoraj w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 
Mufl on w Ustroniu otwarto Gale-
rię Mufl on „Sztuka dla Ciebie”. Na 
początek prezentowanych jest kilka-
dziesiąt drzeworytów pochodzącego 
z Hermanic Pawła Stellera, określa-
nego często „polskim Dürerem”.

– Chcieliśmy zacząć od mocne-
go uderzenia, w końcu Steller jest 
jednym z najbardziej znanych i ce-
nionych twórców związanych ze 
Śląskiem Cieszyńskim. Wystawa 
jest efektem współpracy z Muzeum 
Historii Katowic. Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni dyrekcji za udostępnienie 
nam prac – powiedziała „Głosowi 
Ludu” Monika Duc, dyrektor Mu-
fl ona.

Paweł Steller został wzięty na ta-
petę nieprzypadkowo. 23 stycznia 
minęła 120. rocznica urodzin wybit-
nego grafi ka, który tworzył głównie 
na Górnym Śląsku.

Irena Maliborska od ponad 20 
lat prowadzi w Ustroniu Muzeum 
Zbiory Marii Skalickiej. W orbicie 
jego zainteresowań są Maria Skali-
cka oraz właśnie Paweł Steller. 

– Steller jest głównym przedsta-
wicielem drzeworytu sztorcowego, 
który przeszedł praktycznie już do 
historii. Tą techniką posługiwał się 
także Jan Wałach. Obaj wystawiali 
swoje prace na Międzynarodowej 
Wystawie w Paryżu w 1937 roku. 
Wówczas Steller zdobył pierwsze 
miejsce i złoty medal, a prasa paryska 
okrzyknęła go „polskim Dürerem” 
– przyznała Maliborska. 

Nowa galeria została urządzona w 
głównym holu ośrodka Mufl on oraz 
kawiarni. Jak zapewniła Duc, czyn-
na jest praktycznie cały dzień, a jak 
ktoś przyjedzie w nocy, też nie zosta-
nie odesłanym z kwitkiem. Okazałe 

drzeworyty Stellera można oglądać 
do 20 kwietnia. W planie są kolejne 
wystawy.

– Na razie nie chcę zdradzać kon-
kretnych nazwisk, będą to niespo-
dzianki – dodała Duc.  (wot)

Najmłodsi śpiewali polskie piosenki 
W kwietniu w Hawierzowie odbędzie się fi nał XIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej – jednej z największych i najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w regionie. 
Eliminacje trwają od wczoraj w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie. By awansować do fi nału, uczestnicy muszą pokonać dziesiątki rówieśników. 

Minister dała na aukcję
Przy wsparciu polskiego Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego 7 marca w domu aukcyjnym 
Dorotheum w Pradze został zaku-
piony do zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku obraz „Martwa 
natura wanitatywna” Philippa Sau-
erlanda. Philipp Sauerland (1677-
1762), artysta z gdańskiej rodziny 
malarzy, specjalizował się w martwej 
naturze. W 1714 lub 1715 r. wyje-
chał do Wrocławia, gdzie rozwijał 
swoją twórczość. 

W kolekcji Muzeum Narodo-

wego w Gdańsku znajduje się już 
portret jego autorstwa pastora koś-
cioła Bożego Ciała Petera Baystru-
pa. „Martwa natura wanitatywna” 
(obraz wykonany techniką olejną, 
na płótnie) jest najprawdopodobniej 
najwcześniej zachowanym dziełem 
artysty, a także jednym z dwóch 
znanych, które powstały w Gdań-
sku. Jego zakup stał się możliwy 
dzięki minister kultury i dziedzi-
ctwa narodowego, prof. Małgorza-
cie Omilanowskiej, która przyznała 
Muzeum Narodowemu w Gdańsku 

pieniądze wraz z pełnomocnictwem 
do udziału w aukcji.

Obraz w istotny sposób wzboga-
ci zbiory MNG, a szczególnie eks-
pozycję stałą malarstwa gdańskiego. 
Martwa natura wanitatywna była 
gatunkiem niezwykle popularnym w 
Holandii, kilka takich przedstawień 
znajduje się w kolekcji malarstwa 
fl amandzkiego i holenderskiego w 
Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
Prezentacja obrazu uwypukli jeszcze 
mocniej wpływ malarstwa holender-
skiego na gdańskie.  (wik)

Szósty wykład z cyklu „Cymelia i 
osobliwości” odbędzie się dziś w 
Książnicy Cieszyńskiej. Początek o 
godz. 17.00. Tym razem Małgorza-
ta Szelong poświęci go najstarszym 
czasopismom na Śląsku Cieszyń-
skim. Bibliofi lską atrakcję wieczoru 
stanowić ma prezentacja komplet-
nego rocznika „Tygodnika Cieszyń-
skiego” z 1848 r. oraz unikalnych 
druków ulotnych związanych z tym 
najstarszym lokalnym czasopismem. 
Prezentowane będą także egzem-
plarze stanowiące m.in. kontynu-
ację „Gwiazdki Cieszyńskiej” oraz 
konkurencyjnych „Nowin dla Ludu 
Wiejskiego”. Oprócz wielu cieka-
wostek z dziejów tych czasopism 
słuchacze dowiedzą się także m.in., 

dlaczego Paweł Stalmach nie został 
nauczycielem w... Serbii, który polski 
arystokrata prenumerował kilkana-
ście egzemplarzy „Tygodnika Cie-
szyńskiego”, kim byli Jura i Jonek i 
za co redaktor „Gwiazdki Cieszyń-
skiej” dwukrotnie odsiadywał wyrok 
w więzieniu. 

Uczestnicy spotkania przekona-
ją się także, że wbrew powszechnej 
opinii „Schlesischer Anzeiger” i „Si-
lesia” nie były pierwszymi niemie-
ckimi czasopismami wydanymi na 
Śląsku Cieszyńskim. W czasie wy-
kładu nie zabraknie też wzmianek o 
zażartych polemikach i konfl iktach, 
jakie za pośrednictwem prasy rozpa-
lały niegdyś cieszyńskie środowisko.  

(wik)

O najstarszych 
cieszyńskich czasopismach

Jedna z charakterystycznych prac Pawła Stellera.
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Wczoraj odbyły się przesłuchania w 
kategorii I (do lat 9) i II (do lat 12). 
Najmłodszymi uczestnikami były 
dwie dziewczynki z przedszkola – 
Jasmina Gruszczyk z Suchej Górnej 
i Ellen Bolek z Gnojnika. W obu ka-
tegoriach startowało w sumie ok. 70 
dzieci. Ich popisy oceniało jury pod 
kier. Piotra Gruchela, kierownika 
wydziału kultury Urzędu Miasta w 
Cieszynie. Jurorzy mieli za zadanie 
wyłonić ok. pięciu fi nalistów z każdej 
kategorii. – Jurorzy kierują się kilko-
ma kryteriami, ale czasami trudno 
wybrać tych najlepszych. Niemniej 
w skład jury wchodzą ludzie z do-
świadczeniami w branży muzycznej, 
dlatego wierzę, że ich wybór będzie 
trafny – stwierdził w rozmowie z 
„Głosem Ludu” współorganizator 

Festiwalu, prezes PTA „Ars Musica”, 
prof. Alojzy Suchanek. 

Emocje festiwalowe udzielały się 
zarówno uczniom, jak i nauczycie-
lom. – Staramy się bardzo poważ-
nie podchodzić do przygotowania 
dzieci. Wybranie polskiej piosenki 
odpowiedniej do charakteru i zdol-
ności dziecka to ogromna sztuka. 
Każdemu dziecku trzeba poświęcić 
czas i zawsze mam przed elimina-
cjami uczucie pewnego niedosytu, 
żałuję, że nie było więcej czasu dla 
każdego dziecka – przyznała Danuta 
Cymerys, nauczycielka muzyki i kie-
rowniczka chórów szkolnych w PSP 
im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy.

Agata Swaczyna z klasy piątej PSP 
w Karwinie-Frysztacie jest już do-
świadczoną uczestniczką Festiwalu. 

W poprzednich edycjach dwukrot-
nie zdobyła pierwsze miejsce. Teraz 
będzie się starała po raz kolejny po-
wtórzyć sukces. – Śpiewam w chór-
ku, który prowadzi pani nauczycielka 
Danuta Farana, a przed festiwalem 
mam z nią dodatkowe zajęcia – po-
wiedziała dziewczyna naszej gazecie. 

Dziś trwają przesłuchania najstar-
szych wykonawców (od 12 do 15 lat) 
oraz duetów i zespołów. Koncert fi -
nałowy odbędzie się 18 kwietnia w 
hawierzowskim Domu Kultury Pe-
tra Bezruča. Organizatorami festi-
walu są Koło Macierzy Szkolnej przy 
PSP w Hawierzowie-Błędowicach, 
PTA „Ars Musica” i Centrum Peda-
gogiczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego. 

 DANUTA CHLUPWczoraj odbyły się przesłuchania w najmłodszej kategorii.
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Anna Kokotkowa pracuje w 

poradni prawnej „Ergon”, 

która działa w Trzyńcu już od 

2011 roku. Na co dzień spoty-

ka się z ludzką biedą, 

ale też bezmyślnością i bra-

kiem rozsądku. Prawniczka 

pomaga szczególnie ludziom, 

którzy popadli w poważne 

kłopoty fi nansowe. 

Z jakimi sprawami przychodzą 
ludzie do poradni?

Zwykle nie radzą sobie z długami. 
Najczęściej są to ludzie, których 
dołuje cała spirala niesprzyjają-
cych okoliczności – mają proble-
my ze zdrowiem, są bezrobotni, 
zadłużeni. Pomagamy również 
matkom w wyegzekwowaniu zale-
głych alimentów na dzieci czy też 
w innych trudnych sytuacjach po 
rozwodzie. Nasi klienci miewają 
nieraz problemy z komornikami. 
Pomogliśmy na przykład kobiecie, 
która miała zostać wyeksmitowa-
na z mieszkania, ponieważ jej były 
małżonek, już w trakcie rozwodu, 
zaciągnął pożyczkę, fałszując jej 
podpis. Długu nie oddał, a po-
nieważ sam nie posiadał żadnego 
mienia, komornik zajął się mająt-
kiem jego żony. Stosunkowo czę-
stymi klientami poradni są emery-
ci, zwłaszcza wdowy lub wdowcy. 

Zajmuje się pani również spisy-
waniem wniosków o upadłość 
konsumencką?

Początkowo się tym zajmowałam. 

Ale tych spraw zaczęło się gro-
madzić tyle, że chcąc je ogarnąć, 
musiałabym całkowicie im się po-
święcić, rezygnując z rozwiązywa-
nia innych spraw. Dlatego zrezy-
gnowałam z tej działki. Klientom, 
którzy są zainteresowani bankruc-
twem osobistym, pomagam skom-
pletować potrzebne dokumenty 
i odsyłam ich do specjalistycznej 
poradni w Ostrawie. 

Uważa pani, że ludzie, którzy 
popadli w długi, w większości 
sami są sobie winni?

Pracując w poradni przekona-
łam się, że wśród nas żyją ludzie, 
którzy absolutnie nie myślą o 

przyszłości. Bezmyślnie zaciągają 
jedną pożyczkę za drugą, a potem 
nie są w stanie ich spłacić. To wła-
śnie na nich żerują te wszystkie 
fi rmy oferujące szybkie pożyczki 
na skrajnie niekorzystnych wa-
runkach. Zdarzają się też ludzie, 
którzy, jak strusie, chowają głowę 
w piasek przed problemami. Nie 
odbierają przesyłek sądowych czy 
wezwań do zapłaty, bo uważają, 
że kiedy zostawią je na poczcie, 
to mają problem z głowy. Ale to 
nieprawda. Albo wrzucają tego 
typu pisma do kosza, by się nie 
stresować. Do poradni przychodzą 
dopiero w momencie, kiedy do ich 
drzwi puka już komornik. Jednak 

wtedy bywa za późno. Problemy 
nie rozwiążą się same. Dlatego 
podkreślam, że trzeba rozwiązy-
wać je w zarodku. 

Zdarza się, że ludzie popadają 
w tarapaty przez krewnych czy 
znajomych?

Niestety tak. Chodzi na przykład 
o rodziny nałogowych graczy, któ-
rzy przegrali ogromne sumy. Roz-
wiązywałam kiedyś problem ro-
dziny, której groziło, że straci dach 
nad głową po śmierci ojca. Okaza-
ło się, że zostawił po sobie spore 
długi. Rodzina w takim przypadku 
albo musi uregulować dług, albo 
też zrzec się całego spadku. W 
tym konkretnym przypadku w grę 
wchodził dom rodzinny, w którym 
mieszkała chora matka. Zdarza 
się też, że ludzie zgodzą się po-
móc krewnym czy znajomym i 
łatwowiernie pożyczają im spore 
kwoty, nawet bez spisania umowy. 
W toku jest sprawa świeżo upie-
czonego emeryta, który pożyczył 
koledze na dokończenie budowy 
domu przeszło 300 tys. koron, któ-
re otrzymał w hucie jako odprawę. 
Obaj podpisali weksel, lecz kolega 
nie oddał mu pieniędzy, a dom 
sprzedał szwagrowi, by nie mógł 
go zagarnąć komornik. Czekamy 
na wynik tego sporu. 

Dużo ludzi przychodzi do porad-
ni?

Tak, zainteresowanie jest spo-
re. Poradnia działa w budynku 
dawnej plebanii ewangelickiej w 
Trzyńcu w poniedziałki w godz. 
12.00-16.00  i w czwartki od godz. 
8.00 do 12.00. Na wizytę należy 

się umówić z wyprzedzeniem. Już 
w rozmowie telefonicznej infor-
mujemy klientów, jakie dokumen-
ty powinni przynieść ze sobą. Nie-
stety, mam takie doświadczenie, że 
wiele osób w ogóle nie orientuje 
się w swoich papierach. Zdarza 
się, że przychodzą z całą siatką 
dokumentów i ja sama muszę wy-
grzebać to, co jest mi potrzebne. 
Albo, co gorsza, nie mają niczego, 
bo – jak już mówiłam – wyrzucają 
te rzeczy do kosza. 

Czy rozmawia pani z klientami 
również po polsku?

Tak, często zdarza się, że zwłasz-
cza ludzie starsi nie najlepiej radzą 
sobie z językiem czeskim. Kamień 
spada im z serca, kiedy mogą opi-
sać swój problem w gwarze czy po 
polsku, czyli językiem, który jest 
im najbliższy. 

Rozumiem, że bezpłatna porad-
nia nie zarabia na siebie. Kto ją 
fi nansuje?

Poradnia działa pod szyldem 
warsztatów chronionych „Ergon”. 
W połowie fi nansuje ją Minister-
stwo Pracy i Spraw Socjalnych, w 
połowie Urząd Miasta w Trzyńcu. 
Ale naszymi klientami nie są tylko 
mieszkańcy Trzyńca, lecz całego 
regionu. W niektórych miejscowo-
ściach działają co prawda podobne 
placówki – zwykle nazywane są 
poradniami obywatelskimi, lecz 
różnica polega na tym, że ograni-
czają się do doradztwa, jak postę-
pować w takiej czy innej sytuacji. 
My piszemy dla klientów również 
podania, odwołania i podobne pi-
sma prawne. 

DANUTA CHLUP

Marek Słowiaczek objął funkcję 
prezesa MK PZKO w Boconowi-
cach pod koniec lutego br. Korzy-
stając z doświadczeń swoich po-
przedników chce wcielić w życie 
wiele ciekawych pomysłów. 

Czy człowiek taki jak ty, przed-
siębiorca prywatny, szef wy-
dawnictwa i ojciec rodziny może 
znaleźć jeszcze czas na to, żeby 
kierować kołem PZKO i robić to 
dobrze?

Myślę, że tego nie można rozpa-
trywać w takich kategoriach. Waż-
niejsza jest kwestia chęci zrobienia 
czegoś, co spotka się z powszechną 
akceptacją. Chociaż dzisiejsze ży-
cie zawodowe to nie osiem godzin 
pracy. Tak naprawdę rano wyjeż-
dżam, a do domu wracam wieczo-
rem. Pytanie jest więc na miejscu 
tym bardziej, że działam również 
w Kole Macierzy Szkolnej w Ja-
błonkowie. Wiadomo, że często 
dzieje się to na niekorzyść rodziny, 
gdy po prostu trzeba wyjść z domu 
na kilka godzin lub wziąć wolne 
w pracy. Jeżeli jednak chce się coś 
zrobić, to nie ma innego wyjścia. 

Jesteś przedstawicielem młod-
szej generacji boconowiczan. 
Jaka jest struktura wiekowa za-
rządu waszego Koła i bazy człon-
kowskiej?

W zarządzie Koła PZKO w Bo-
conowicach pracowałem trzy ka-
dencje. Cały ten czas mieliśmy 

nadzieję, że uda nam się nawią-
zać kontakt z młodszym pokole-
niem. Okazało się, że nie jest to 
proste zadanie. Jednak na ostat-
nim zebraniu członkowskim chęć 
działania w Kole, a także w jego 
zarządzie, zgłosiła spora grupa 
nowych osób. W rezultacie w Kole 
boconowickim, które liczy raptem 
115 członków, mamy 17-osobo-
wy zarząd. Obecny układ napawa 
nadzieją tym bardziej, że razem z 
rodzicami zapisała się do naszego 
koła również młodzież. Mówię to 
z pewnym uśmiechem na twarzy, 
bo tak naprawdę nie o wiek tu 
chodzi, a chęci do wspólnej pracy. 
Wierzę, że jeżeli połączy się do-
świadczenia starszej bazy człon-
kowskiej z pomysłami młodszego 
pokolenia, to wyjdzie z tego coś 
naprawdę dobrego.

Na czym polega działalność MK 
PZKO w Boconowicach?

Działalność MK PZKO w Boco-
nowicach sprowadza się do kilku 
podstawowych fi larów. To jednak 
nie oznacza, że nie dzieje się nic 
nowego, gdyż z pewnością celnym 
posunięciem była chociażby reak-
tywacja ruchu teatralnego, którego 
inicjatorką jest moja poprzednicz-
ka Danuta Branna. Drugą bardzo 
ważną imprezą Koła jest tradycyj-
ny Bal pod Bocónem. Jest to im-
preza, która nie dość że ma stałą 
bazę balowiczów boconowickich, 
to przyjeżdżają na nią też ludzie 

z Piosku, Milikowa, Trzyńca czy 
Bystrzycy. Zresztą bal w Bocono-
wicach zawsze był swoistą wizy-
tówką tutejszego Koła. Oczywi-
ście, nie można pominąć naszego 
udziału w Gorolskim Święcie czy 
w Dniach Gminy, gdzie tradycyj-
nie troszczymy się o gastronomię. 
Do tego dochodzi wiele mniej-
szych imprez, takich jak jajecznica, 
wycieczki, obchody Dnia Kobiet, 
prelekcje itp. 

Czy zamierzasz być nowym pre-
zesem, który pociągnie stary 
wózek, czy masz już w zanadrzu 
jakieś nowe innowacyjne pomy-
sły?

Wydaje mi się, że jeżeli ktoś obej-
muje funkcję prezesa MK PZKO, 
to sprawą numer jeden jest okre-
ślenie nowych zadań, nie umniej-
szając, oczywiście, pracy wcze-
śniejszego zarządu oraz osób, które 
aktywnie uczestniczyły w działal-
ności koła. Nie o to chodzi, żeby 
spychać poprzedników w narożnik 
i mówić, że to, co oni robili, było 
złe. Tak nie można, bo już sam 
fakt, że koło działa, jest niekwe-
stionowaną zasługą poprzedniego 
zarządu. Jest jednak wiele wyzwań, 
które przed nami stoją. Nie tylko 
jeśli chodzi o działalność kultural-
no-oświatową, ale również sprawy 
bardziej prozaiczne, jak np. remont 
Domu PZKO. Na pewno nie 
chciałbym rezygnować z zaplano-
wanych wydarzeń, ale chciałbym 

też dzięki nowym ludziom w za-
rządzie dołożyć do tego kalenda-
rza imprez kilka nowych inicjatyw. 
Okazuje się bowiem, że chociaż 
wszyscy mamy dużo pracy i masę 
innych obowiązków, to jednak 
w czasach Facebooka i interne-
tu, mamy coraz większą potrzebę 
bezpośrednich spotkań. 

Uważasz, że obchody Dnia 
Matki, smażenie jajecznicy i wy-
cieczka wystarczą, żeby krzewić 
polskość w danej miejscowości? 
Co według ciebie powinno być 
głównym zadaniem miejscowych 
kół Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego?

Moim zdaniem smażenie ja-
jecznicy, zorganizowanie festynu 
ogrodowego lub uroczystości z 
okazji Dnia Kobiet to zdecy-
dowanie za mało, żeby ludzie 
mogli poczuć się Polakami. Po-

szczególne koła PZKO powinny 
wymieniać się doświadczeniami, 
rozmawiać o sprawach ważnych i 
mniej ważnych, o prawach mniej-
szości, o kwestiach językowych. 
Współczesny świat wymaga od 
nas nieustannego kształcenia i 
poszukiwania nowych rozwiązań. 
Błędem jest koncentrowanie się 
wyłącznie na własnym podwórku. 
Trzeba otworzyć się na innych, 
bo tylko wtedy można mówić 
o wspólnym sukcesie. Działal-
ność kół PZKO powinna przede 
wszystkim skupiać się wokół pol-
skiej kultury, zwyczajów i tradycji. 
Takie podejście wyróżnia nasze 
organizacje od innych działają-
cych w poszczególnych gminach 
i miastach. Parafrazując tekst pio-
senki polskiego muzyka Mrozu, 
nie boję się powiedzieć: „jak nie 
my, to kto?”

BEATA SCHÖNWALD

Anna Kokotkowa pomaga ludziom, którzy czują się bezradni.
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Problemy nie rozwiążą się same

»Jak nie my, to kto?«

Marek Słowiaczek
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Malarstwo 
Strumiłły
Kilkadziesiąt prac prof. Andrzeja 
Strumiłły, od najwcześniejszych do 
najnowszych, można oglądać na wy-
stawie w Muzeum Rumiancewów 
Paskiewiczów w Homlu (Białoruś). 
Homel to już drugie miasto na Biało-
rusi, gdzie prezentowana jest wystawa. 
W ubiegłym roku była pokazywana 
w Galerii im. Michaiła Sawickiego w 
Mińsku, Oddziale Muzeum Historii 
Miasta Mińska. Ekspozycja „Andrzej 
Strumiłło. Malarstwo” została przy-
gotowana z okazji 20-lecia Instytutu 
Polskiego w Mińsku, dzięki współ-
pracy instytutu z urzędem marszał-
kowskim województwa podlaskiego i 
Muzeum Podlaskim w Białymstoku, 
które przygotowało ekspozycję.  W 
Homlu można obejrzeć kilkadziesiąt 
obrazów artysty. Prezentowane są 
prace z czterech cyklów Strumiłły: 
Psalmów, Apokalipsy, City 1982 oraz 
głowy. Jak powiedział PAP dyrek-
tor Muzeum Podlaskiego, Andrzej 
Lechowski, to retrospekcja malar-
stwa – od obrazów, które Strumiłło 
malował jako student, aż po prace, 
które powstały w ubiegłym roku. Le-
chowski dodał, że wystawa w Miń-
sku cieszyła się dużym zaintereso-
waniem, stąd pomysł, by pokazywać 
ją w kolejnych miastach. Po Homlu 
prace będą pokazywane w Grodnie; 
otwarcie wystawy planowane jest w 
kwietniu. Andrzej Strumiłło urodził 
się w 1927 roku w Wilnie. Uprawia 
wiele dyscyplin: malarstwo, grafi kę, 
rysunek, fotografi ę, ilustrację, projek-
towanie książek, wystawiennictwo, 
scenografi ę. Jest także podróżnikiem. 
Jego prace są cenione i pokazywane 
na całym świecie.

Bogata w złoża Arktyka za 
sprawą topnienia pokry-
wającego ją lodu zyskuje na 
znaczeniu gospodarczym i 
politycznym. W odpowiedzi na 
zainteresowanie regionem na 
kole podbiegunowym powstaje 
Europejskie Centrum Informa-
cji o Arktyce; w jego tworzenie 
zaangażowani są Polacy.
– Arktyka ma ogromny potencjał 
ekonomiczny i gospodarczy, jed-
nocześnie rośnie też jej znaczenie 
polityczne. Według najnowszych 
szacunków znajduje się tam oko-
ło 30 proc. światowych złóż gazu 
ziemnego, 13 proc. złóż ropy, a także 
bogactwo minerałów. Zmieniający 

się klimat, topniejący lód stwarzają 
nowe możliwości wydobycia natu-
ralnych bogactw, czego konsekwen-
cją jest wyścig fi rm, które chcą z nich 
korzystać – mówi PAP Kamil Jago-
dziński, menedżer z Centrum Ark-
tycznego Uniwersytetu Lapońskiego 
w Rovaniemi.

  Jak dodaje, w związku ze zmia-
nami klimatycznymi rośnie popu-
larność tzw. Północnej Drogi Mor-
skiej – Northern See Route, i coraz 
więcej statków wybiera ten – krótszy 
niż prowadzący przez kanał sueski – 
szlak między Europą a Azją. Jago-
dziński podkreśla, że Lapońska Izba 
Przemysłowa (Lapland Chamber of 
Commerce) przewiduje, że do 2020 
r. wartość inwestycji w Arktyce wy-
niesie ponad 150 mld euro. – Kwe-
stie prawa do Arktyki regulowane 
są w oparciu o prawo morza. Jed-
nak prawne uregulowania to jedno, 

a ścierające się interesy państw, jak 
Rosja, Stany Zjednoczone i Kanada, 
to drugie – ocenia.

 Odpowiedzią na rosnące zainte-
resowanie Arktyką jest inicjatywa 
stworzenia Europejskiego Centrum 
Informacji o Arktyce (EU Arctic 
Informaction Centre), w którym 
europejskie instytucje i kraje człon-
kowskie UE będą mogły uzyskać 
wsparcie. Centrum ma być punktem, 
który zbiera, przetwarza dostępne 
informacje na temat Arktyki, a tak-
że przekazuje je zainteresowanym. 
Obecnie w realizację europejskiego 
centrum zaangażowana jest sieć 19 
instytucji, głównie badawczo-ro-
zwojowych zajmujących się Arktyką. 
Są to ośrodki z UE, w tym Polska 
Akademia Nauk, a także instytucje 
z Norwegii i Islandii. Według Jago-
dzińskiego polskim tradycyjnym ob-
szarem zainteresowania, jeśli chodzi 

o Arktykę są badania związane ze 
zmianami klimatycznymi, lodow-
cami i oceanografi ą. Od jakiegoś 
czasu polscy eksperci interesują się 
Arktyką także od strony prawnej, 
nauk społecznych i politycznych – 
wymienia.

Nad wdrożeniem projektu pracuje 
m.in. trójka Polaków; są to pracow-
nicy Centrum Arktycznego w Rova-
niemi – niezależnego instytutu Uni-
wersytetu Lapońskiego. Jagodziński 
podkreśla, że inicjatywa znalazła 
aprobatę Parlamentu Europejskie-
go oraz Rady Unii Europejskiej. W 
październiku 2014 roku sieć zaan-
gażowanych instytucji zakończyła 
wdrażanie dwuletniego projektu 
przygotowawczego zawierającego 
m.in. studium wykonalności Cen-
trum, fi nansowanego przez Komisję 
Europejską.

Centrum Arktyczne jest jednost-
ką badawczo-rozwojową Uniwersy-
tetu Laponii w Rovaniemi. Działa 
od ponad 25 lat – początkowo jako 
ośrodek lokalny i krajowy, a obecnie 
jako regionalny i międzynarodowy. 
Centrum tworzy zespół ponad 60 
ekspertów: badaczy i specjalistów 
reprezentujących 15 narodowości. 
Ich działania koncentrują się wokół 
trzech głównych grup zagadnień: 
globalnych zmian m.in. klimatycz-
nych, ochrony środowiska i praw 
mniejszości, oraz zrównoważonego 
rozwoju.

 W 2015 r. do inwestycji w rejonie 
Arktyki ma włączyć się intensywnie 
także Polska. Ministerstwo Gospo-
darki zapowiedziało uruchomienie 
rządowego programu GoArctic, któ-
rego celem będzie promocja i wspar-
cie dla polskich przedsiębiorców za-
interesowanych inwestycjami w tym 
rejonie. Według resortu gospodarki 
Arktyka może być rynkiem dla fi rm 
m.in. z branży chemicznej, wydo-
bywczej, portowej i budowlanej.

WIEŚCI POLONIJNE

Robert „Robb” Maciąg dwa lata 
temu zawiózł Bolka i Lolka razem z 
Reksiem do Nepalu.

– Wtedy zrobiliśmy kino stacjo-
narne, w szkole przy buddyjskim 
klasztorze w Jharkot. Chcieliśmy 
pokazać dzieciakom coś polskiego. 
Ale co, miałem im pokazać obrazy 
Matejki czy Beksińskiego? Wresz-
cie wymyśliliśmy: kreskówki. Bolek 
i Lolek, no i Reksio, bo nie mają 
dialogów. Zapakowaliśmy laptopa, 
projektor na cztery wieczory z fi lma-
mi. Najbardziej podobały się Bolek 
i Lolek u dentysty albo na Dzikim 
Zachodzie. Dorośli też się śmiali – 
opowiada Polskiej Agencji Prasowej 
Maciąg.

  Teraz razem z bohaterami pol-
skich kreskówek będzie podróżował 
po Indiach. Swój projekt nazwał 
„Tuk Tuk Cinema” (tuk-tuk to na-
zwa autorykszy, pojazdu, który w 
Indiach pełni funkcję taksówki). 
Maciąg chciał przemieszczać się po 
Indiach właśnie autorykszą, ale – jak 
mówi – pomysł upadł, bo za dużo 
było kłopotów z pozwoleniami, reje-
stracją itd. Ostatecznie zdecydował 
się na skuter. Wyruszył 9 marca z 
New Delhi, chce przejechać wzdłuż 
Gangesu około 2500 km i dotrzeć 
do Kalkuty.

– To będzie moja podróż, przy-
goda, rozmowy z ludźmi. A kino to 
będzie to, co chcę zrobić dla nich. 
Taka misja przez bardzo małe „m”, 
bez żadnego patosu – dodaje Ma-
ciąg.

Na skuter zapakuje projektor, do 
tego składany ekran, laptop, głośni-
ki i przetwornicę, żeby móc czerpać 
prąd ze skuterowego akumulatora, 
jeśli na miejscu akurat go zabraknie, 

a zdarza się to często. – Będę w In-
diach przez miesiąc, więc zakładam, 
że musi mi się udać 20 pokazów. 
Każdy potrwa godzinę, półtorej – 
przyznaje.

Co ważne, kiedy Maciąg wróci do 
Polski, skuter i całe kino zostanie u 
znajomych w Kalkucie, z możliwością 
wypożyczenia przez innych zapaleń-
ców, którzy będą chcieli podróżować 
po Indiach z objazdowym kinem.

Projektowi „Robba” Maciąga 
patronuje Studio Filmów Rysun-
kowych w Bielsku-Białej, skąd po-
chodzą bohaterowie kreskówek. 
Studio wyposażyło go też w fi lmy 
rysunkowe. – Robert to pozytywny 
szaleniec, człowiek pozytywnie za-
kręcony, my takich ludzi wspiera-
my. Studio współpracuje z wieloma 
podróżnikami, organizacjami cha-
rytatywnymi. Bajki dostała od nas 
Janina Ochojska, razem z nią i Pol-
ską Akcją Humanitarną pojechały 
do Albanii, do Japonii po trzęsieniu 
ziemi, a dosłownie przed miesiącem 
do Sudanu Południowego – mówi 
Piotr Płatek z bielskiego studia.

 Jak dodaje, Bolek i Lolek to pol-
ski fi lm animowany numer jeden. 
– Ktoś policzył, że na całym świe-
cie Bolka i Lolka oglądał już miliard 
osób, zwiedzili wszystkie kontynen-
ty, ponad 100 krajów. To jest marka. 
Te bajki są uniwersalne, oparte na 
prostych gagach, śmieszą dzieci bez 
względu na kraj pochodzenia. Nie 
ma tam przemocy, jest morał. Są 
bezdialogowe, co ułatwia pokazy-
wanie ich na całym świecie – zwraca 
uwagę Płatek.

Bolek i Lolek dwa lata temu skoń-
czyli 50 lat, a Reksio zbliża się do 
50. – Ale przecież w Bielsku mamy 

Pampaliniego czy Baltazara Gąbkę. 
Ich popularność wraca po latach, 
przecież bardzo wiele pokoleń wy-
chowało się na tych bajkach – przy-
pomina Płatek.

  Maciąg na swój projekt bardzo 
szybko zebrał zakładane 7 tys. zł w 
ramach portalu crowdfundingowego 
PolakPotrafi .pl. Crowdfunding, czy-
li fi nansowanie społecznościowe, ma 
na celu zmobilizowanie możliwie 
największej liczby osób do wnosze-
nia często małych wpłat. Określenie 
to jest zwykle używane w odniesie-
niu do zbiórek prowadzonych na 
stworzonych w tym celu platfor-
mach internetowych.

 – Pomysł był taki, że wyjazd jest 
mój, więc jest za moje pieniądze, a 
kino fundujemy wspólnie wszyscy. 
Zamiast czegoś materialnego, wolę 
dać tym dzieciom przeżycie, one je 
zapamiętają na wiele lat – podkreśla. 

 Robert Maciąg jest autorem kilku 
książek podróżniczych, dwukrotny 
laureat nagrody Traveler miesięczni-
ka „National Geographic”. Prowadzi 
warsztaty etnografi czne dla szkół 
i współtworzy fundację Szkoły Na 
Końcu Świata. Jego podróż do Indii 
będzie można śledzić na bieżąco na 
stronie Tuktukcinema.com i na Fa-
cebooku.

Bolek i Lolek są znani praktycznie na całym świecie.

Arktyka ma ogromny potencjał ekonomiczny i gospodarczy.

Bolek i Lolek jadą do Indii skuterem
Polskie kreskówki z Bolkiem i Lolkiem oraz Reksiem w rolach głównych obejrzą w marcu dzieci w Indiach. Wszystko dzięki polskiemu podróżnikowi Robertowi 
Maciągowi, który na skuterze z projektorem i składanym ekranem przejedzie 2500 kilometrów wzdłuż Gangesu, urządzając pokazy fi lmowe dla najmłodszych.
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P Rubryka „Wieści Polonijne” po-
wstaje dzięki współpracy między 
„Głosem Ludu” i Polską Agencją 
Prasową.

Współtworzą centrum informacji o Arktyce
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TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
(s.) 9.50 Podróż po Patagonii 10.30 
Hobby naszych czasów 10.55 Kawa-
łek nieba (reality-show) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 
14.45 Na wierzchołki gór z V. Če-
chem 15.05 Kojak (s.) 15.55 Hubert i 
Staller (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Gejzer 21.25 Pr. dyskusyjny 
M. Jílkovej 22.25 Motyw (s.) 23.10 
Policja kryminalna Paryż (s.) 23.55 
AZ-kwiz 0.40 Kryminalista. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 
Na przekór zazdrości 10.40 Afryka 
w środku Europy 11.40 Lotnicze ka-
tastrofy 12.25 Moja prywatna wojna 
12.55 Pojedynek przywódców 13.40 
Królowe sawanny 14.35 Chcesz je? 
14.40 Techniczne cuda świata 15.35 
Egzorcysta w naszym wieku 16.35 
Największe klęski żywiołowe 17.20 
Cudowna planeta 18.15 Amator 
przygód 18.45 Wieczorynka 18.55 
Dunaj - europejska Amazonka 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Z 
kucharzem dookoła świata 21.00 Po-
dróżomania 21.30 Regionalne podróże 
21.55 Brama śmierci 22.25 W imię oj-
czyzny (s.) 23.10 Q 23.40 Moje lotni-
sko, mój zamek 1.10 Europa dziś. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Lekarze z Początków 
(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Te-
scoma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Dowody zbrodni 
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Agenci 
NCIS (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.30 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Bach! 22.15 Mechanik: 
Prawo zemsty (fi lm) 0.00 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Nakryto do stołu! 10.15 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.15 Julie Lescaut (s.) 13.20 
Obwód Wolff a (s.) 14.25 Długa droga 
do szczęścia (fi lm) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Śluby w We-
necji (s.) 21.35 Kto jest kim 22.35 Pr. 
kulinarny 23.55 Prawo i porządek (s.) 
0.50 Zabójcze umysły (s.). 

PIĄTEK 13 marca  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Laponii 10.35 Chłopa-
ki w akcji 11.05 Opowiadaj (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Na wierzchołki gór z V. Čechem 15.05 
Miejsce zbrodni - Schimanski (s.) 
16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Znak 
konia (s.) 20.55 13. komnata Dana 
Horyny 21.25 Wszystko-party 22.20 
Koło pełne gwiazd 23.15 Zawodowcy 
(s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Fanatycy szybowania 10.25 Po-
dróżomania 11.00 Egzorcysta w na-

szym wieku 12.00 Z kucharzem doo-
koła świata 12.55 Chcesz mnie? 13.25 
Włochy - środek świata na Garganie 
13.55 Słynne meteoryty 15.15 Przy-
gody nauki i techniki 16.00 Nauka na 
własnej skórze 16.55 Tajemnice domu 
życia 17.20 Sekcja człowieka z lodowca 
18.15 Podróż po Kuala Lumpur 18.45 
Wieczorynka 18.55 Fenomen Under-
ground 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Cudowna planeta 21.00 
Pan Selfridge (s.) 21.45 Przyjaciel na 
niepogodę (fi lm) 23.20 Na miejscu 
zbrodni 0.10 Lotnicze katastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Dowody 
zbrodni (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 
Agenci NCIS (s.) 15.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.35 
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudnio-
we wiadomości, sport, pogoda 17.30 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Perfect Days (fi lm) 
22.35 Liberator (fi lm) 0.35 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Nakryto do stołu! 10.15 Strażnik 
Teksasu (s.) 11.15 Julie Lescaut (s.) 
13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 Zew 
przeszłości (fi lm) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 A więc wojna 
(fi lm) 22.15 Zatopieni (fi lm) 0.15 Ni-
gdy nie umieraj sam (fi lm). 

SOBOTA 14 marca  
TVC 1 

6.05 Zioła 6.30 Łopatologicznie 7.25 
Komicy na piątkę 8.15 Podróż na 
Borneo 9.15 Gejzer 9.45 Slovácko się 
nie sądzi (s.) 10.20 Wszystko-party 
11.15 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Hobby naszych czasów 13.00 Wia-
domości 13.05 Chłodne serce (baj-
ka) 14.15 Ptasi król (bajka) 15.25 Za 
krzakiem tarniny (fi lm) 16.40 Historie 
sław 17.35 Hercules Poirot (s.) 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Śpiewa 
cała rodzina 21.30 Sissi - losy cesarzo-
wej (fi lm) 23.20 Goście, goście II (fi lm) 
1.15 Policja kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 3-2-1 Pingwiny! 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Ta nasza 
kapela 9.55 Folklorika 10.25 Amator 
przygód 10.50 Stulecie latania 11.45 
Wojna na pustyni: El Alamein 12.35 
Babel 13.05 Król i ja (fi lm) 15.15 Ma-
giczne góry 15.30 Kamera w podróży 
16.25 Alexej, łososie i niedźwiedzie 
17.20 Czesi na misjach 17.50 Cudow-
na planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 
Techniczne cuda świata 19.50 Wiado-
mości w języku migowym 20.00 Woj-
na i pokój (fi lm) 22.25 Millennium: 
Dziewczyna, która igrała z ogniem 
(fi lm) 0.30 Bates Motel (s.). 

NOVA 
6.10 Batman: Odważni i bezwzględni 
(s. anim.) 6.35 Król dżungli (s. anim.) 
7.00 Looney Tunes (s. anim.) 7.55 
Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.25 Pierwszy krok (s.) 9.35 Przypra-
wy 10.30 Dzwoń do TV Nova 11.05 
Pr. kulinarny 11.20 Polubić czy poślu-
bić (fi lm) 13.30 Zamieńmy się żona-
mi 15.00 Bal maturalny (fi lm) 17.00 
Poradnik domowy 18.10 W kuchni u 
Haliny 18.45 Helena (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Tożsa-
mość (fi lm) 22.30 Rekinado (fi lm) 
0.15 Córka (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Wiadomości 7.45 Niesamowity 
Spider-Man (s. anim.) 8.15 Jake i pi-
raci z Nibylandii (s. anim.) 8.50 Salon 
samochodowy 10.20 A więc wojna 
(fi lm) 12.25 Kochane ciocie i ja (fi lm) 
14.10 Morderstwa w Midsomer (s.) 
16.25 Gondíci, s.r.o. 17.35 Jak zbu-
dować marzenie 18.55 Wiadomości 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Ścigana 
(fi lm) 23.55 Piła VI (fi lm) 1.50 Mor-
derstwa w Midsomer (s.). 

NIEDZIELA 15 marca  
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.45 Za-
uroczenie (s.) 7.40 Za krzakiem tar-
niny (fi lm) 8.50 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.00 Plac (s.) 12.00 
Pytania V. Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Czarodziejka (bajka) 14.10 Pani 
Lisica (bajka) 14.45 Komicy na piątkę 
15.40 Dziki kraj (s.) 17.30 Talk-show 
z M. Dejdarem 18.25 Zioła 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Szkoda miłości 21.25 168 godzin 
21.55 Niewinność (fi lm) 23.40 Komi-
sarz Moulin (s.) 1.10 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 3-2-1 Pingwiny! 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.35 Tajemnice domu życia 
10.00 Wzlot i upadek NSDAP 10.50 
Nie poddawaj się 11.45 Chcesz mnie? 
12.15 Królestwo natury 12.45 Słowo 
na niedzielę 12.50 Magazyn chrześci-
jański 13.15 Przez ucho igielne 13.45 
Drogi krzyżowe 14.10 Tarcze czeskie-
go królestwa 14.40 Podróż po Kuala 
Lumpur 15.05 Dookoła świata wzdłuż 
Zwrotnika Raka 16.05 Słynne bitwy: 
Waterloo 16.55 Na pływalni z H. Ma-
sekelou 17.25 Słonie 18.15 Jeden rok 
z Fulbrightem 18.45 Wieczorynka 
18.55 Pojedynek przywódców 19.50 
Wiadomości w języku migowym 20.00 
Szpieg, który mnie kochał (fi lm) 22.05 
Hanussen (fi lm) 0.00 Fenomen Un-
derground 0.50 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Batman: Odważni i bezwzględni (s. 
anim.) 6.45 Król dżungli (s. anim.) 
7.10 Looney Tunes (s. anim.) 8.00 
Kung Fu Panda: Legenda o niezwykło-
ści (s. anim.) 8.30 Mała syrenka 9.50 
Weekend 10.50 Szkoła rocka (fi lm) 
13.05 Piątek nie świątek (fi lm) 14.50 
Kod Karola Wielkiego (fi lm) 17.15 
Miłość z pasażu (fi lm) 18.50 Helena 
(s.) 19.30 Wiadomości 20.20 Policja 
Modrava (s.) 21.30 Mistrzostwa po-
wiatu (s.) 22.05 Odłamki 22.45 Okup 
(fi lm) 1.00 Kryminalne zagadki Nowe-
go Jorku (s.). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.10 Niesamowity 
Spider-Man (s. anim.) 7.40 Jake i pira-
ci z Nibylandii (s. anim.) 8.15 Tajemni-
ce wojny 9.20 Prima Zoom Świat 9.55 
Dwóch policjantów (s.) 11.00 Partia 
11.55 Poradnik domowy 13.25 Big 
Ben (s.) 15.40 Morderstwa w Mid-
somer (s.) 18.00 Pr. kulinarny 18.55 
Wiadomości 20.15 Przeboje i podbo-
je (s.) 21.30 To znowu ty (fi lm) 23.50 
Hawaii 5-0 (s.) 0.45 Tajemnice wojny. 

PONIEDZIAŁEK 16 marca

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Koło pełne gwiazd 
9.55 Podróż po Mendozie 10.30 168 
godzin 11.05 Znak konia (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Na szczyty gór z V. Čechem 15.05 Ko-
jak (s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Morderstwa w kręgu (s.) 21.20 
Reporterzy TVC 22.00 Kryminalista 
(s.) 23.00 Na tropie 23.25 Tajniacy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Regionalne podróże 10.25 Talk
-show z M. Dejdarem 11.20 Babel 
11.45 Drogi krzyżowe 12.15 Telewi-
zyjny klub niesłyszących 12.45 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 12.55 
Największe klęski żywiołowe 13.45 
Tajemnice II wojny światowej 14.40 
Nauka na własnej skórze 15.30 Alexej, 
łososie i niedźwiedzie 16.25 Uwaga, 
łodzie podwodne! 17.25 Wzlot i upa-
dek Wersalu 18.15 Tarcze czeskiego 
królestwa 18.45 Wieczorynka 18.55 
Kosmos 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Hitler i Mussolini 21.00 
Techniczne cuda świata 21.50 Polowa-
nie (fi lm) 23.45 Widok z tarasu (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Policja Modrava (s.) 11.20 
Odłamki 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Dowody zbrodni (s.) 13.20 Bez śladu 
(s.) 14.20 Agenci NCIS (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości 17.30 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości 20.20 Leka-
rze z Początków (s.) 21.35 Mentali-
sta (s.) 22.30 Czarna lista (s.) 23.25 
Th e Following (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Nakryto do stołu 10.15 Straż-
nik Teksasu (s.) 11.10 Julie Lescaut 
(s.) 13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 
Złamane serca (fi lm) 16.25 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Powroty 
do domu (s.) 21.35 Top Star magazyn 
22.45 Grubazzzki (fi lm) 0.50 Morder-
stwa w Kitzbuhel (s.). 

WTOREK 17 marca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
(s.) 9.50 Podróż po Sri Lance 10.25 
Reporterzy TVC 11.05 Historie sław 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 13.55 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Na wierzchołki gór z V. Če-
chem 15.05 Kojak (s.) 15.55 Hubert i 
Staller (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Grzeszni ludzie miasta Brna 
(fi lm) 22.05 Hercules Poirot (s.) 23.00 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 23.40 
AZ kwiz 0.10 Kalendarium. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Dookoła świata 
wzdłuż Zwrotnika Raka 10.05 Sekcja 
człowieka z lodowca 10.55 Amator 
przygód 11.25 Nie poddawaj się 12.20 
Czesi na misjach 12.45 Magiczne góry 
13.05 10 wieków architektury 13.20 
Wzlot i upadek NSDAP 14.10 Przy-
gody nauki i techniki 14.55 Pojedynek 
przywódców 15.40 Tajemnice II wojny 
światowej 16.35 Kosmos 17.20 Dunaj 
- europejska Amazonka 18.15 Podró-
żomania 18.45 Wieczorynka 18.55 
Królowe sawanny 19.50 Wiadomości 
w j. migowym 20.00 Wzlot i upadek 
NSDAP 20.55 Lotnicze katastrofy 
21.40 Moja prywatna wojna 22.10 Gra 
o jabłko (fi lm) 23.45 Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Lekarze z Początków 
(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Te-

scoma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Dowody zbrodni 
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Agenci 
NCIS (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Kryminalne zagadki Miami (s.) 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.40 Weekend 22.35 Czarna 
lista (s.) 23.30 Th e Following (s.) 0.20 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Nakryto do stołu! 10.20 Strażnik 
Teksasu (s.) 11.20 Julie Lescaut (s.) 
13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 Czas 
zrozumienia (fi lm) 16.25 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Śluby 
w Wenecji (s.) 21.35 Oczyma Josefa 
Klímy 22.20 Pr. kulinarny 23.45 Po-
licja kryminalna Stuttgart (s.) 0.45 
Sprawiedliwość we krwi (s.). 

ŚRODA 18 marca  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Wyspach Alor 10.35 
13. komnata Dana Horyny 11.05 
Opowiadaj (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Na wierz-
chołki gór z V. Čechem 15.00 Kojak 
(s.) 15.50 Hubert i Staller (s.) 16.40 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Kawałek nieba 21.05 Le-
karKA 22.00 Sebemilenec (fi lm) 23.35 
Tajniacy (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Stulecie latania 9.55 
Hitler i Mussolini 10.50 Nasza wieś 
11.15 Ta nasza kapela 11.45 Folklorika 
12.15 Wyspy Kanaryjskie bez kanar-
ków 12.40 Jeden rok z Fulbrightem 
13.10 Europa dziś 13.35 Wyspy Chri-
stiana Karembeu 14.30 Wzlot i upadek 
Wersalu 15.20 Vinitorium Moravi-
cum 15.50 Klucz 16.20 Z kucharzem 
dookoła świata 17.10 Dookoła świata 
wzdłuż Zwrotnika Raka 18.10 Króle-
stwo natury 18.45 Wieczorynka 18.55 
Słonie 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Kamera w podróży 21.00 
Podróż po południowej Zambii 21.30 
Amator przygód 22.00 Plemiona: Rap 
22.25 8 Mila (fi lm) 0.15 Na miejscu 
zbrodni 1.10 Moja prywatna wojna. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Dowody 
zbrodni (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.25 
Agenci NCIS (s.) 15.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.35 
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudnio-
we wiadomości 17.30 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Lekarze z 
Początków (s.) 21.35 Agenci NCIS 
(s.) 22.35 Aeon Flux (fi lm) 0.15 Kry-
minalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Nakryto do stołu! 10.05 Strażnik 
Teksasu (s.) 11.05 Julie Lescaut (s.) 
13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 Rafy 
miłości (fi lm) 16.25 Powrót komisarza 
Rexa (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Powroty 
do domu (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.35 Telebazar 23.50 Hawaii 5-0 (s.) 
0.45 Zabójcze umysły (s.).
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OFERTY
MALOWANIE, prace murarskie, 
okna. Tel. 603 854 651. GL-086

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-046

KUPIĘ INSTRUMENTY mu-
zyczne i antyki. Tel. 608 374 432.

GL-105

ZAPISY
CZ. CIESZYN – Zapisy do przed-
szkoli przy ul. Akacjowej, Grabiń-
skiej, Moskiewskiej i Polnej odbędą 
się w dniach 16-17. 3. w godz. 8.00-
15.30 w poszczególnych placówkach.

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.

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, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 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.

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 11. 3. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,41 zł

ON  4,45 zł

LPG 1,65 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,66 zł

ON  4,79 zł

LPG 1,77 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,69 zł

ON  4,82 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,65 zł  

ON  4,73 zł

LPG 1,69 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,90 kc  

ON  31,20 kc  (wik)

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Sněhurka (12, godz. 10.00);
CZ. CIESZYN: Mnoho povyku 
pro nic (13, godz. 10.00, 19.00);
SCENA „BAJKA” – BYSTRZY-
CA: Obušku z pytle ven (12, godz. 
9.00, 10.30; 13, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Spongebob: Na suchym lądzie (12, 
13, godz. 15.30); Vybíjená (12, 13, 
godz. 17.45); Noc po ciężkim dniu 
(12, 13, godz. 18.00); KARWI-
NA – Ex: Jak jsem hral čáru (12, 
godz. 15.00); Chappie (12, godz. 
17.30, 13, godz. 20.00); Vybíjená 
(12, godz. 20.00, 13, godz. 17.30); 
Pszczółka Maja (13, godz. 9.45, 
13.30); TRZYNIEC – Kosmos: 
Snajper (12, 13, godz. 17.30); Vy-
bíjená (12, 13, godz. 20.00); Ro-
ckowy maraton – Jabłonków – Free 
live (13, godz. 17.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Vybíjená (12, 
13, godz. 17.45); Chappie (12, 13, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii 
(12, godz. 14.30, 16.00); Pięćdzie-
siąt twarzy Greya (12, godz. 17.30), 
Kopciuszek (13, godz. 14.00, 16.10, 
18.20); Ziarno prawdy (13, godz. 
20.30).

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia „Avion” zaprasza w czwartek 
19. 3. o godz. 17.00 na spotkanie z 
Jerzym Kronholdem pt. „Wiersze 
wybrane”. Jerzy Kronhold, poeta, 
reżyser teatralny, dyplomata, będzie 
gościem Renaty Putzlacher. Wstęp 
wolny. Organizatorzy proszą o re-
zerwację miejsc.
czytelnia i kawiarnia „Avion” za-
prasza w piątek 20. 3. o godz. 18.00 
na Polsko-Czeski Salon Dyskusyjny. 
Andrzej Jagodziński i Tomáš Vrba 
będą rozmawiać o roli historii, naro-
dowych mitach i narodowym etosie 
we współczesnym życiu społeczeń-
stwa czeskiego i polskiego po 1989 
roku. Spotkanie w ramach cyklu „Bez 
stereotypów. Polacy i Czesi o sobie 
nawzajem”. Impreza odbywa się pod 
egidą Konsulatu Generalnego RP 
w Ostrawie, burmistrza Czeskiego 
Cieszyna oraz burmistrza Cieszyna. 
Organizują je Biblioteka Miejska w 
Czeskim Cieszynie i Zamek Cie-
szyn. Wejściówki 70 kc. Organizato-
rzy proszą o rezerwację miejsc.
Zarząd Stowarzyszenia Przyja-
ciół Polskiej Książki zaprasza człon-
ków na Walne Zgromadzenie, które 
odbędzie się w środę 18. 3. o godz. 
15.30 w fi lii Biblioteki Miejskiej w 
Czeskim Cieszynie przy ul.Havlíčka 

6. Prosimy o liczny udział, ponieważ 
w programie przewidziano m.in. 
uchwalenie zmian statutu oraz wybo-
ry zarządu SPPK na nową kadencję.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków na brygadę wiosenną do na-
szego Domu w sobotę 14. 3. o godz. 
8.30. Porządki wiosenne i przygoto-
wanie Domu do zebrania sprawo-
zdawczego.
KARWINA-STARE MIASTO – 
Zaprasza w sobotę dnia 14. 3. o godz 
17.00 na multimedialną projekcję 
grupy Gorole pt. „Gruzja – powrót 
do kraju pod Kaukazem”, która od-
będzie się w MK PZKO.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków w sobotę 14. 3. o godz. 
15.30 na zebranie sprawozdawcze 
do Domu PZKO.
STONAWA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza wszystkich członków Koła 
na walne zebranie w niedzielę 15. 3. 
o godz. 15.00 w sali Domu PZKO. 
W programie : występ ChM Stona-
wa, sprawozdania z działalności, plan 
pracy na rok 2015, wybory nowego 
zarządu i komisji rewizyjnej, poczę-
stunek zapewniony.
SUCHA GÓRNA – Panowie z za-
rządu MK PZKO zapraszają wszyst-
kie panie MK w sobotę 14. 3. o godz. 
15.00 do Domu PZKO na spotkanie 
z okazji MDK. W programie wystą-
pią Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoo-
rdynowanego „Niezapominajki” oraz 
panowie z „Suszan”.
PTM – Zapraszamy na kolejne 

spotkanie członków i sympatyków 
PTM, które odbędzie się 13. 3. o 
godz. 18.00 do Pensjonatu Zame-
czek w Cz. Cieszynie przy ul. Ja-
błonkowskiej 852/44. Program: 
Bogumiła i Zbigniew Przeczkowie 
„Drogi Polaków do Kazachstanu”.
WĘDRYNIA – Urząd Gminy, 
PTTS „BŚ”, MK PZKO w Wę-
dryni zapraszają na turniej tenisa 
stołowego „O przechodni puchar 
wójta” 14. 3. w hali tenisa stołowego 
w parku wędryńskim. Wspólnie dla 
kobiet i mężczyzn (niezrzeszonych 
w żadnym klubie sportowym) w 3 
kategoriach wiekowych do 39, do 69 
i powyżej 70 lat. Rejestracja zawod-
ników od godz. 8.30. Rozpoczęcie 
turnieju o godz. 9.00.
ZAOLZIE POTRAFI – Bilety na 
tegoroczne talk show „Zaolzie po-
trafi ”, które odbędzie się w czesko-
cieszyńskiej Strzelnicy 28. 3. o godz. 
17.00 można będzie rezerwować od 
środy 18. 3. pod nr. tel. 777 80 89 33 
albo pisząc na adres: zaolzie.potrafi @
gmail.com. Szczegółowe informacje 
znajdą państwo na www.zaolziepo-
trafi .cz. oraz w sobotnim „GL”.

OFERTA PRACY
POSZUKUJEMY            NAUCZY-
CIELKI do przedszkola na okres 
4-6 tygodni od 30. 4. 2015 (zastęp-
stwo za chorobowe). Oferty prosimy 
przesyłać emailem na adres: zsporlo-
va@seznam.cz lub pocztą: ZŠ a MŠ 
s polským vyučovacím jazykem Or-
lová, Lutyňská 400, 735 14 Orlová-
-Lutyně. GL-179

Dnia 6. 3. 2015 minęła 5. rocznica, kiedy odszedł na za-
wsze nasz Kochany

śp. inż. JERZY WOJNAR 

z Bystrzycy. Wspominają najbliżsi.
Przepraszamy za pomyłkę w ogłoszeniu z dnia 5. 3.br. 

GL-141

WSPOMNIENIA

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 11. 3. 2015

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

CZK  0,151  0,152 0,149  0,155

EUR  4,090 4,160   4,090  4,190

USD  3,800  3,890  3,830  3,930

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,55    6,66   6,55    6,65

EUR  27,10 27,60 27,11 27,52

USD  25,00 25,70 25,39 25,82 (wik)

Dla miłośników rocka, a zarazem 
góralskiej muzyki mamy fajną infor-
mację. W przyszłą sobotę, 21 marca, 
będą mogli posłuchać utworów w 
obu tych muzycznych stylach na jed-
nej imprezie w Domu Działkowca 
w Jabłonkowie. Muzycy rockowi i 
muzykanci ludowi szykują bowiem 
na ten dzień wspólną imprezę. Na-
zwano ją, jakże inaczej, „Gorolbeat 
Vol. 1”. A że dwa dni wcześniej, 19 

marca, obchodzić będziemy imieni-
ny Józefa, mini-festiwal dedykowany 
jest wszystkim Józkom.

Impreza rozpocznie się o godz. 
19.00, a będzie na niej można wy-
słuchać muzyki w wykonaniu kapel 
rockowych: Yesterdays, Paja Tequila, 
Companieros oraz góralskich: „Lip-
ka” i „Bukóń”. Muzycy zapowiadają 
też oryginalny, „gorolbeatowy” jam 
session. (kor)

Rock po »gorolsku«

NEKROLOGI

Z bólem w sercu podajemy do wiadomości, że dnia 
7. 3. 2015 zmarł w wieku 82 lat nasz Drogi Mąż, Oj-
ciec, Dziadek, Brat

śp. JÓZEF GÓRECKI

zamieszkały w Piotrowicach.
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 
13. 3. 2015 o godz. 10.00 z kościoła katolickiego w 
Karwinie-Kopalniach. Zasmucona rodzina. RK-026

ŻYCZENIA

Są w jego mowie brylanty szczerości,
a w jego rękach lśniące bryły złota,
w jego uśmiechu lśniący zapach chleba,
w sercu prawdziwa harmonia pieśni,
a w oczach kawał błękitnego nieba.

Dnia 12 marca obchodzi zacne 95. urodziny nasz Tata, Dziadek i Pradziadek

JAN MOTYKA

z Bukowca
Z tej okazji dużo zdrowia,  błogosławieństwa Bożego i jeszcze dużo spokoj-
nych lat wśród najbliższych życzą dzieci, wnuki i prawnuki. GL-177

Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Repub-
lice Czeskiej składa wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia w 
trudnych chwilach Konsul Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Re-
publice Czeskiej Annie Olszewskiej w związku ze zgonem 

OJCA HENRYKA

Jan Ryłko, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC. GL-181

Szczere wyrazy współczucia z powodu zgonu Ojca 

śp. HENRYKA OLSZEWSKIEGO

szanownej Pani Konsul Generalnej RP w Ostrawie Annie Olszewskiej 
składa zarząd MK PZKO w Karwinie-Raju. RK-028

Szanownej Pani Konsul Generalnej Annie Olszewskiej wyrazy żalu i głę-
bokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA

składają Pracownicy KG RP w Ostrawie.

       mmmm- mmmmmGL-178

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca

śp. HENRYKA OLSZEWSKIEGO

szanownej Pani Konsul Generalnej RP w Ostrawie Annie Olszewskiej 
składa Rada Kongresu Polaków w RC.  GL-186
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ĆWIERĆFINAŁOWEJ SERII 
TRZYNIEC – M. BOLESŁAW

Piątek 13. 3. 
Trzyniec – Mlada Bolesław (17.00)

Sobota 14. 3. 
Trzyniec – Mlada Bolesław (17.00)

Wtorek 17. 3. 
Mlada Bolesław – Trzyniec (17.30)

Środa 18. 3. 
Mlada Bolesław – Trzyniec (17.30)

Piątek 20. 3. 
Trzyniec – Mlada Bolesław (17.00)

Niedziela 22. 3. 
Mlada Bolesław – Trzyniec (17.30)

Wtorek 24. 3. 
Trzyniec – Mlada Bolesław (17.00)W ostatnim meczu fazy zasadniczej 

polski napastnik strzelił dwie bram-
ki do siatki Sparty Praga, na deser 
dołączając jeszcze asystę. Dla Arona 
Chmielewskiego były to premierowe 
trafi enia w czeskiej ekstraklasie. Czy 
te bramki zwiększą jego szansę na 
regularną grę w playoff s? – Ciężko 
trenuję, ale sam nie wiem, jak będzie 
w playoff s. W Trzyńcu mamy tak 
mocny zespół, tak dużą konkurencję 
w ofensywie, że trudno jest cokol-
wiek prognozować – powiedział w 
wywiadzie dla „Głosu Ludu” Aron 
Chmielewski. 

W rozmowie z Marcinem Steb-
lem, dziennikarzem ofi cjalnej 
strony internetowej trzynieckie-
go  klubu, podkreślałeś, że dwa 
gole strzelone Sparcie Praga to 
twój spełniony sen. Rozumiem, 
że teraz poprzeczka podniosła 
się jeszcze wyżej i w przyszłości 
chciałbyś trafi ać do siatki New 
York Rangers?

Każdy młody hokeista marzy o 
grze w NHL. Na dziś czuję się 
jednak spełniony w Trzyńcu, gdzie 
mogę trenować ze świetnymi za-
wodnikami. Długo czekałem na 
premierowe trafi enie w czeskiej 
ekstraklasie. Doczekałem się do-
piero w ostatniej kolejce i od razu z 
podwójną radością. Nie ukrywam, 
było to dla mnie mocne przeżycie. 
A co do tematu NHL, występy za 
Oceanem w najlepszej lidze świa-
ta to zupełnie inna galaktyka, ale 
oczywiście pomarzyć nie grzech. 

W piątek rozpoczynacie ćwierćfi -
nały playoff s z Mladą Bolesławią. 
Śpisz spokojnie, czy nerwy dają 
się we znaki?

Czuję się świetnie. Mnie stres 
przedmeczowy buduje, motywuje 
do jak najlepszej gry. Pytanie tyl-
ko, czy zagram w ćwierćfi nałach. 
Ciężko trenuję, ale sam nie wiem, 
jak będzie w playoff s. W Trzyńcu 
mamy tak mocny zespół, tak dużą 
konkurencję w ofensywie, że trud-
no jest coś prognozować. W do-
datku wracają do gry Jiří Polanský 
z Martinem Adamskim, napastni-
cy, którzy pauzowali w ostatnich 
meczach, a więc w ataku będzie 
strasznie ciasno. Trafi łem do na-
jambitniejszego czeskiego klubu, w 
którym musisz zasłużyć na grę w 
podstawowym składzie. Obiecuję, 
że zrobię wszystko, żeby grać jak 
najczęściej. 

Walczysz obecnie na dwóch 
frontach. Oprócz gry w Trzyń-
cu szykujesz się też do bitwy w 
barwach reprezentacji Polski w 
kwietniowych mistrzostwach 
świata Dywizji IA w Krakowie. Z 
jakimi ambicjami przystępuje ka-
dra Polski do tego czempionatu?

Oczekiwania kibiców są spore. My 
znajdujemy się jednak w trudnej 
sytuacji, bo z jednej strony czytamy 
w prasie o szansach na awans do 
grona elity, z drugiej strony poziom 
turnieju będzie na tyle wyrównany, 
że musimy też uważać, by nie spaść 
o piętro niżej. W polskim hokeju 
długo czekamy na jakiś spektaku-
larny sukces. Najgorsze czasy chy-
ba już za nami. W zespole widać 
progresję, czuć determinację, zoba-
czymy więc, co z tego wyniknie w 
Krakowie. Na pewno kawał dobrej 
roboty wykonali w ostatnich latach 
w polskim hokeju rosyjscy szko-
leniowcy, praca z nimi przyniosła 
owoce. Obecnie od nas samych 
zależy, jak będzie w jednym z naj-
ważniejszych turniejów ostatnich 

lat (MŚ Dywizji IA w Krakowie 
odbędą się w terminie od 19 do 25 
kwietnia – przyp. autora). 

Reprezentacja w ramach przy-
gotowań do mistrzostw zaliczyła 
kilka bardzo udanych spotkań. 
Między innymi wygraliście z am-
bitną reprezentacją Węgier, któ-
ra stanie na waszej drodze rów-
nież w Krakowie...

To rzeczywiście dobry prognostyk 
przed startem mistrzostw świata. 
Węgrzy wystawili w turnieju dru-
żynę w zasadzie identyczną do tej, 
z jaką zaprezentują się w Krako-
wie. W naszym składzie z kolei za-
brakło jeszcze kilku zawodników, z 
którymi trenerzy liczą się w Kra-
kowie. Jednak nie wszystkie mecze 
kontrolne należały do kategorii 
trudnych. Zdarzały się spotkania 
z rywalami, którzy ustawili po-
przeczkę nieco niżej od Węgrów. 
Naszą właściwą formę zweryfi kują 
więc dopiero mecze w mistrzo-
stwach. Tam stawka będzie dużo 
wyższa.  

Oprócz Kazachstanu, w które-
go barwach występuje sporo 
graczy z prestiżowej ligi KHL, 
reszta ekip, włącznie z wami, w 
fi nałowym turnieju w Krakowie 
prezentuje podobny poziom. Czy 
to jeden z powodów, dla których 
wolisz ostrożnie podchodzić do 
oceny szans polskiego zespołu w 
tym turnieju?

Dokładnie. Jak już podkreślałem, 
możemy liczyć się w walce o awans, 
ale wystarczy też jedno potknięcie 
i znajdziemy się w zupełnie innej 
strefi e. Dla polskiego hokeja naj-
ważniejsze jest to, żeby nie spaść 
do niższej dywizji mistrzostw. To 
byłaby tragedia. 

W tym sezonie zaliczyłeś rów-
nież mecze w barwach pierwszo-
ligowego Hawierzowa. Warto 
dodać, że całkiem udane z two-
jej strony. Jak oceniasz poziom 
czeskiej I ligi w porównaniu do 
polskiej ekstraklasy, gdzie wy-
stępowałeś w barwach Cracovii 
Kraków? Różnice są minimalne 
czy jednak to wciąż duża prze-
paść?

Moim zdaniem czeska I liga jest 
lepsza od polskiej ekstraklasy. 
Przyczyn jest wiele, ale najważniej-
sza dotyczy układu sił w czeskich 
pierwszoligowych drużynach. W 
większości zespołów grają bowiem 
hokeiści z doświadczeniem z eks-
traligi. Tak było również w Hawie-
rzowie. Dla mnie była to okazja do 
częstszego pogrania i to na dobrym 
poziomie. Występy w Hawierzo-
wie bez wątpienia podbudowały 
mnie mentalnie i fi zycznie. 

Na zakończenie pytanie, które 
najbardziej oceni płeć piękna. 
Czym zajmujesz się w wolnych 
od hokeja chwilach?

Spędzam dużo czasu z żoną. Lubię 
też pograć w golfa i jak tylko nada-
rzy się okazja, spędzam sporo cza-
su w Ropicy lub Karwinie, gdzie 
znajdują się świetne boiska do gry 
w golfa. Uwielbiam też relaksować 
w którejś z kawiarni w Cieszynie 
lub Bielsku-Białej. Hokej wpraw-
dzie pochłania dużo mojego czasu, 
niemniej zawsze staram się pogo-
dzić obowiązki zawodowe z ro-
dzinnymi. Na szczęście mieszkam 
w Trzyńcu, a więc odpadają długie 
podróże samochodem na stadion.

Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR       

ARON CHMIELEWSKI, POLSKI NAPASTNIK KLUBU HC STALOWNICY TRZYNIEC:

Relaksuję się przy grze w golfa
Korytarzami trzynieckiej Werk Areny płyną dźwięki przeboju grupy Europe „Th e Final Countdown”. To ostatnie odliczanie przed 
startem ćwierćfi nałów Tipsport Ekstraligi hokeja na lodzie. Jutro Stalownicy rozpoczynają walkę w Werk Arenie z Mladą Bolesła-
wią, która w fazie wstępnej play off  wyeliminowała Pilzno. „Głos Ludu” rozmawia z polskim napastnikiem Aronem Chmielewskim, 
który od września zbiera doświadczenie w zespole Stalowników Trzyniec. Mariusz Czerkawski, były znakomity polski hokeista z 
bagażem doświadczenia z kanadyjsko-amerykańskiej ligi NHL, uważa 23-letniego Chmielewskiego za jednego z największych pol-
skich talentów ostatnich lat.
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Ćwierćfi nałowy przeciwnik Trzyńca, ekipa 
Mladej Bolesławi, prezentuje w tym sezonie 
świetny hokej. Według słów trzynieckiego 
trenera Jiřego Kalousa, Stalownicy powinni 
spodziewać się ostrej walki, która może trwać 
nawet do siedmiu meczów. – Zagramy z klaso-
wym rywalem, który posiada w swoich szere-
gach wielu znakomitych hokeistów – podkreślił 
trzyniecki szkoleniowiec. W Mladej Bolesławi 

młodość przeplata się z doświadczeniem. Mo-
torem napędowym drużyny jest napastnik Da-
vid Výborný, który pomimo 40 lat wciąż potrafi  
zachwycić nietuzinkową akcją czy sprytnym 
podaniem. Były napastnik takich klubów, jak 
Columbus Blue Jackets (NHL), Modo Hoceky 
(Szwecja) czy Sparty Praga złapał w dodatku w 
fazie wstępnej play off  świetną formę, o czym 
przekonali się na własnej skórze gracze Pilzna. 

W Mladej Bolesławi zdają sobie sprawę z 
klasy Trzyńca, który w efektowny sposób zwy-
ciężył w fazie zasadniczej ekstraligi. Niemniej 
dla zespołu trenerów Františka Výbornego i 
Mariana Jelínka liczy się teraz nowe wyzwa-
nie, tym bardziej, że ćwierćfi nały są najlepszym 
osiągnięciem bolesławskiego klubu w historii. 
– W meczach z Pilznem zawodnicy pokazali, 
że stać ich na równorzędną walkę z zespołem, z 

którym w fazie zasadniczej dwukrotnie wysoko 
przegrali – stwierdził trener Mladej Bolesławi, 
František Výborný. – Faworytem są trzyńcza-
nie, my chcemy jednak sprawić niespodziankę 
– dodał szkoleniowiec. W tym sezonie Stalow-
nicy trzykrotnie pokonali Mladą Bolesław (5:2, 
4:2, 5:2) i tylko raz schodzili z tafl i w roli po-
konanych. 13 lutego Trzyniec przegrał u siebie 
2:5.  (jb)

Mlada Bolesław zapowiada ostrą walkę

W SKRÓCIE

Aron Chmielewski w barwach Stalowników Trzyniec.

SŁABY SEZON SIATKARZY 
HAWIERZOWA. Siatkarze Ha-
wierzowa tego sezonu nie zaramują 
sobie na ścianę. Podopieczni trenera 
Jána Hukela po przegranej z Benát-
kami nad Izerą spadli na ostatnie 
miejsce w ekstraligowej tabeli i tak 
już pozostanie do końca fazy zasad-
niczej. W ostatniej kolejce hawie-
rzowianie zmierzą się z Ostrawą, a 
następnie czekają ich mecze bara-
żowe o utrzymanie w ekstraligowym 
gronie. 

*   *   *
REMIS SLAVII W SPARINGU. 
Już 21 marca ruszają rozgrywki w 
trzeciej lidze piłkarskiej. Do rewan-
żowej rundy sezonu przygotowuje się 
również Slavia Orłowa. Podopieczni 
Josefa Jadrnego w ostatnim sparingu 
zremisowali 2:2 z Nowym Jiczynem, 
nawiązując do udanych poprzed-
nich meczów kontrolnych. W bar-
wach Slavii pojawiła się m.in. nowa 
akwizycja z drugoligowego Trzyńca, 
obrońca Petr Lisický. Bramki dla Or-
łowej zdobyli Kopel i Limanovský. 

*   *   *
KUBOT ZA BURTĄ W INDIAN 
WELLS. Łukasz Kubot odpadł z 
eliminacji do głównego turnieju ATP 
w Indian Wells, przegrywając z Au-
stralijczykiem Lukiem Saville’em 4:6, 
5:7. W turnieju głównym kalifor-
nijskiego turnieju są natomiast obie 
pierwsze polskie rakiety: Jerzy Jano-
wicz i Agnieszka Radwańska. 

*   *   *
POLSKI BOKSER NA DOPA-
LACZU. Jak informuje „Przegląd 
Sportowy”, Dawid Kostecki (39-2, 
25 KO) przy okazji walki z Andrze-
jem Sołdrą podczas listopadowej gali 
PBN w Krakowie stosował sterydy 
anaboliczne i dopalacze, a minimalne 
dopuszczone normy tych substan-
cji w organizmie były przekroczone 
wielokrotnie. Polskiemu pięściarzowi 
grozi dwuletnia dyskwalifi kacja. 

*   *   *
MILIK DO DYSPOZYCJI AJAK-
SU. Arkadiusz Milik znalazł się w 
kadrze na czwartkowy mecz Ligi 
Europejskiej, w którym jego Ajax 
Amsterdam zmierzy się z Dnipro 
Dniepropietrowsk w 1/8 fi nału Ligi 
Europejskiej. Reprezentant Polski 
szybko wyleczył kontuzję ścięgna 
udowego prawej nogi i będzie w peł-
ni przygotowany do gry.  (jb)
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