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dzień: 10 do 16 0C
noc: 9 do 5 0C
wiatr: 4-6 m/s

dzień: 14 do 18 0C 
noc: 8 do 13 0C
wiatr: 6-8 m/s

SZTURM 
DO EUROPARLAMENTU 
Trzydzieści dziewięć czeskich ugru-
powań politycznych – o sześć więcej 
niż pięć lat temu – chce wystartować 
w majowych wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. We wtorek o 
godz. 16 zakończył się termin zgła-
szania list wyborczych.

W wyborach, które odbędą się 
w piątek i sobotę 23 i 24 maja br., 
obywatele RC będą głosować za-
równo na listy wyborcze  partii i ru-
chów politycznych mających swoich 
przedstawicieli w parlamencie, jak i 
na mniejsze podmioty, które dopiero 
co się zawiązały. 

Nazwiska liderów najmocniej-
szych graczy politycznych znane są 
już od kilku tygodni. I tak wiadomo 
już, że socjolog Jan Keller popro-
wadzi do wyborów czeskich socjal-
demokratów (ČSSD), były euroko-
misarz Pavel Telička znajdzie się na 
czele listy ruchu politycznego ANO, 
Pavel Svoboda będzie otwierać li-
stę chrześcijańskich demokratów 
(KDU-ČSL), były wiceprezes Cze-
skiego Banku Narodowego, Luděk 
Niedermayer, zostanie liderem ugru-
powania koalicyjnego partii TOP 09 
oraz ruchu Starostowie i Niezależni 
(STAN), Jan Zahradil będzie nu-
merem jeden na liście obywatelskich 
demokratów (ODS), zaś komuni-
stów (KSČM) oraz partię Tomia 
Okamury Úsvit přímé demokracie 
poprowadzą kobiety. Tą pierwszą jest 
Kateřina Konečná, a tą drugą znana 
z ostatnich wyborów prezydenckich 
adwokatka Klára Samková. 

Po wyborach z 2009 roku w Parla-
mencie Europejskim zasiada 22 cze-
skich europosłów – 9 przedstawicieli 
ODS, 7 przedstawicieli ČSSD, 4 ko-
munistów oraz 2 chrześcijańskich de-
mokratów. W nowej kadencji będzie 
ich jednak tylko 21. W tej chwili eu-
roparlament skupia bowiem przedsta-
wicieli 28 państw i liczy 766 posłów. 
Po tegorocznych wyborach ich liczba 
obniży się jednak na 751 i taka pozo-
stanie również w przyszłości.  (sch) 

Sobotnie wydanie „Głosu Ludu” w 
dużej mierze poświęcimy Władysła-
wowi Niedobie, legendarnemu Jurze 
spod Grónia. O wielkim hetmanie 
gorolskim, wodzu i przewodniku 
wspomnienia napisało dla nas wielu 
jego znajomych i przyjaciół. Profesor 

Daniel Kadłubiec wspominając tę 
wybitną postać (dokładnie w sobotę 
przypadnie setna rocznica urodzin), 
podkreślił, że Niedoba gazdował na 
Śląsku Cieszyńskim przez niemal 
cały XX wiek jak nikt inny, pozosta-
wiając po sobie ślad nie do starcia. 

Gorolskiego hetmana wspominają 
także Antoni Szpyrc oraz aktorzy 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskie-
go – obecni oraz emerytowani. Za-
mieścimy ponadto rozmowę z synem 
Władysława Niedoby, Pawłem. Już 
dziś zachęcamy do lektury.  (wot)

Pamięci Jury spod Grónia

Najwięcej przypadków nowego 
oszustwa odnotowano w tym tygo-
dniu w województwach zlińskim, 
ołomunieckim i morawsko-śląskim, 
m.in. w Czeskim Cieszynie. Jak 
wyglądał jego mechamizm? Fir-
ma Endemos distribution z Pragi 
wysłała do różnych osób, przeważ-
nie starszych, wezwanie do zapłaty 
3566 koron. Spółka pisała w liście, 
że na podstawie kontroli dokumen-
tów księgowych ustaliła, że konsu-
ment ma wobec niej dług związany 
z „aktywnym członkostwem i kartą 
klienta”. Jednocześnie apelował, by 
adresat we własnym interesie skon-
taktował się z fi rmą, dzwoniąc pod 
numer +420 900 850 555. W sytu-
acji, gdy tego nie zrobi, należność 
miała być egzekwowana przez ko-
mornika. – Nic dziwnego, że taki list 
przestraszył niejednego seniora, jeśli 
nawet nie miał pojęcia o członko-
stwie – powiedziała „Głosowi Ludu” 
Marcela Reichelová, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Obrony Konsumen-
tów Moraw i Śląska.

Wskazany w liście numer tele-
fonu należy do kategorii numerów 
premium (o podwyższonej opłacie). 
– W przypadku numerów rozpoczy-
nających się od 900, 906 i 909 obo-
wiązuje zasada, że czwarta i piąta cy-
fra określa cenę za minutę rozmowy. 
W tym konkretnym przypadku kon-
sument, który zadzwoni pod wska-
zany numer, zapłaci za minutę 85 
koron – wyjaśniła Reichelová. – Ape-
lujemy, by osoby, które otrzymały taki 
list, w żadnym wypadku nie dzwoniły 
pod ten numer i zamiast tego zgłosiły 
sprawę na policję – dodała. 

Poradnia konsumencka dTest, 
która prowadzi stronę internetową 
www.vasestiznosti.cz, wczoraj rano 
zarejestrowała kilkadziesiąt skarg 
na fi rmę Endemos distribution. Ich 
liczba z godziny na godzinę rosła. 
Osoby, które zadzwoniły pod po-
dejrzany numer, skarżyły się, że w 
telefonie odezwał się tylko automat, 
który skłaniał ich do podejmowania 

dalszych kroków. Nikt nie podnosił 
słuchawki, grała tylko muzyka. To 
tylko potwierdza, że fi rma nie ma 
zamiaru rozmawiać z klientem, lecz 
chodzi jej jedynie o wyłudzenie pie-
niędzy. 

– Dzisiaj otrzymałam wezwanie 
do zapłaty kwoty 3566 koron od 
spółki, o której do tej pory nigdy nie 
słyszałam i nigdy nie podpisywałam 
z nią żadnej umowy o karcie klien-
ta, członkostwie ani o niczym in-
nym. Ciekawe, skąd ci ludzie zdobyli 
mój dokładny adres i jakim prawem 
grożą mi postępowaniem komorni-
czym – pisze Helena Kozaková w 
skardze opublikowanej na stronie 
internetowej dTestu. Inne doniesie-
nia są niemal identyczne – osoby, 
które otrzymały podejrzane pismo, 
przekonują, że nigdy nie miały nic 
wspólnego z fi rmą Endemos distri-
bution. Listy trafi ły nieraz do ludzi 

starych i chorych, dla których był to 
podwójny szok. – Wczoraj do mojej 
mamy przyszło upomnienie na kwo-
tę 3566 koron. Ponieważ choruje na 
Alzheimera, nie wiedzieliśmy, co to 
za kwota. Mama nigdzie nie była, ni-
czego nie zamawiała ani nie podpi-
sywała – napisała inna kobieta, która 
również złożyła skargę na fi rmę. 

Czeska Inspekcja Handlowa do-
brze zna tę spółkę, należącą do ka-
tegorii tych, które, stosując różne 
formy nacisku, sprzedają seniorom 
na akcjach promocyjnych towar po 
wygórowanych cenach. – Na pod-
stawie przeprowadzonych kontroli 
w zeszłym roku wymierzyliśmy fi r-
mie karę grzywny. Izba Komornicza 
zajęła się egzekwowaniem od niej 
należności – powiedział „Głosowi 
Ludu” Mojmír Bezecný, dyrektor 
Inspektoratu CIH dla woj. mo-
rawsko-śląskiego i ołomunieckiego. 

W rejestrze przedsiębiorstw ustalili-
śmy, że spółka jesienią ub. roku zmie-
niła właściciela i zakończyła dzia-
łalność handlową. Według rejestru, 
obecnie zajmuje się tylko wynajmem 
nieruchomości. Nie wiadomo na ra-
zie, czy oszustwo jest dziełem wła-
ściciela spółki, Oldřicha Cirkla, czy 
też ktoś podszył się pod fi rmę. 

Dobra wiadomość to ta, że licz-
ba poszkodowanych nie będzie już 
rosła. Policja we współpracy z Cze-
skim Urzędem Telekomunikacji 
zablokowała numer +420 900 850 
555. – Służba kryminalna policji w 
tej chwili ustala, kto wzbogacił się na 
poszkodowanych. Wszystko wska-
zuje na to, że chodzi o oszustwo, nie-
mniej w tej chwili jesteśmy w fazie 
ustalania faktów – poinformował 
wczoraj Petr Jaroš z Wojewódzkiej 
Komendy Policji w Zlinie. 

DANUTA CHLUP
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Dług fi kcyjny, koszty prawdziwe...
PROBLEM: Kolejna fi rma wymyśliła sposób, jak przez telefon wyłudzić pieniądze od seniorów. Poszkodowanych jest co najmniej 
kilkadziesiąt osób, także z naszego regionu. Policja zablokowała już podejrzany numer. 

Fragment jednej ze stron sobotniego 
wydania „Głosu Ludu”.

»Głosik« 
– rubryka dla dzieci
| s. 5

Ważna data dla 
naszego komputera
| s. 4

Drużyna Likop Trzyniec 
z pierwszoligowym znakiem jakości
| s. 8
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Na podstawie tego listu fi rma z Pragi starała się wyłudzić pieniądze od osób, które jej w ogóle nie znają. 

czwartek piątek

ZDARZYŁO SIĘ
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Trzyniecki ratusz postanowił w tym 
roku wziąć udział w ogólnoświa-
towej kampanii „Godzina Ziemi”. 
Akcji przyświeca prosta idea: przy-
pomnienie ludziom, jak wiele daje 
nam Ziemia (powietrze, wodę, po-
żywienie, energię) i jak my naszymi 
działaniami wpływamy na jej los. 
„Godzina Ziemi” polega na zgasze-
niu świateł i wyłączeniu na godzinę 
sprzętu elektrycznego. 

W tym roku nasza planeta bę-

dzie miała „swoją” godzinę w sobotę 
29 marca od godz. 20.30 do 21.30. 
Wiadomo już, że w tym czasie zo-
stanie wyłączone oświetlenie Zamku 
Praskiego, a także niektórych dużych 
obiektów w Polsce – katedr, galerii 
handlowych, muzeów. Do akcji włą-
czają się gminy, fi rmy oraz gospodar-
stwa domowe. Trzyniec postanowił 
pójść tym tropem. Symbolicznie 
zgasi oświetlenie mostu łukowego na 
Balinach. 

Inicjatywa zrodziła się w austra-
lijskim Sydney w 2007 roku. Wtedy 
wyłączono oświetlenie w całej me-
tropolii. W ub. roku w akcji wzięło 
udział 6,5 tys. miast oraz setki mln 
osób. W RC inicjatywę wsparło ok. 
140 gmin, 130 fi rm i tysiące osób 
indywidualnych. – Każdy może ofi a-
rować godzinę Ziemi, wyłączając 
wszystkie światła – zachęcają orga-
nizatorzy ze światowej organizacji 
ekologicznej WWF.  (dc)

W Godowie spotkali się w ponie-
działek samorządowcy z Godowa i 
Piotrowic. Obie gminy – jedna leżą-
ca po polskiej, druga po czeskiej stro-
nie granicy – od lat systematycznie 
współpracują ze sobą. Głównym te-
matem spotkania były wspólne dzia-
łania w tym roku. Jeden z projektów 
– „Bezpieczna granica” – realizują 

razem strażacy. Polega na przygoto-
waniu się do wspólnych interwencji 
na terenie obu gmin. Częścią tego 
projektu jest zakup dwóch nowocze-
snych wozów strażackich – jeden z 
nich będzie do dyspozycji Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zawadzie, 
która jest częścią Piotrowic. 

Z kolei działania w ramach pro-

jektu „Wspólna granica” polegają na 
urządzaniu czesko-polskich imprez 
kulturalnych i sportowych. Oba pro-
jekty otrzymały dofi nansowanie z 
Unii Europejskiej. Samorządowcy 
przekonują, że taka współpraca ma 
sens. W zeszłym roku we wspólnych 
imprezach wzięły udział setki osób z 
obu stron granicy.  (dc)

REGION

UWAGA 
PASAŻEROWIE
TRZYNIEC (kor) – Pasażerowie 
korzystający z dworca autobusowego 
powinni zwracać baczniejszą uwagę 
na oznakowanie na poszczególnych 
przystankach. Trwa bowiem mo-
dernizacja dworca, w ramach której 
dojdzie do remontu nawierzchni 
jego płyty od przejścia podziem-
nego aż po budynek Czeskiej Kasy 
Oszczędności. W związku z tym 
niektóre przystanki będą nieczynne. 
Na przykład autobusy jadące do 
Czeskiego Cieszyna przez Niebory 
będą się zatrzymywać na przystanku 
nr 2, jadące do Kojkowic i na Osów-
ki na przystanku nr 11, a przystanek 
autobusów kursujących do Rzeki 
przesunięty zostanie o 50 metrów.

* * *

BUDUJ 
W KARWINIE
KARWINA (ep) – Dwie pierwsze 
osoby, które w tym roku wybudują 
bez dotacji dom jednorodzinny na 
terenie Karwiny, dostaną od miasta 
po 150 tysięcy koron. O przydziele-
niu na ten cel 300 tys. koron zdecy-
dowali miejscy radni na wtorkowym 
posiedzeniu. Władze Karwiny już 
od 2008 roku starają się w ten spo-
sób motywować ludzi, by budowali 
się na terenie miasta. 

* * *

CZAS REMONTU
KARWINA (ep) – W Miejskim 
Klubie Tenisowym w Karwinie szy-
kuje się duży remont. Urząd Miasta 
otrzymał na ten cel dotację z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
W planie jest przebudowa i remont 
obiektu oraz częściowe wyposażenie 
budynku. Z obiektu klubu teniso-
wego korzystają nie tylko tenisiści, 
odbywa się tu także dużo inicjatyw. 

* * *

UCZĄ BABCIE
TRZYCIEŻ (kor) – Ciekawy pro-
jekt pn. „Uczymy się razem” realizuje 
w tym roku szkolnym szkoła podsta-
wowa. Uczniowie 4. i 5. klasy poma-
gają mieszkającym we wsi seniorom 
zgłębić tajniki komputera i interne-
tu. Projekt przygotowali radni gmi-
ny, dyrekcja szkoła zaproponowała 
swoje pomieszczenia i plan nauki. 
Kurs dla seniorów składa się z dzie-
sięciu dwugodzinnych lekcji, które 
odbywają się co piątek w klasie kom-
puterowej szkoły. Babciom i dziad-
kom pomagają podczas nauki dzieci, 
które przy okazji „doszlifowują” też 
swoją komputerową wiedzę.

* * *

NIE TEN 
DRUCZEK
CZESKI CIESZYN (kor) – Pra-
cownicy Urzędu Miasta przeprosili 
właścicieli psów. Podczas rozsyłania 
do nich przekazów pocztowych, za 
pośrednictwem których powinni 
uiścić tegoroczne opłaty za swoich 
pupilów, doszło do pomyłki i trafi ły 
do nich druki na przekaz nie na rok 
2014, ale na rok ubiegły. Urzędnicy 
jednak zapewnili mieszkańców, że 
opłaty za psy nie wzrosły i jeśli w 
roku 2013 u ich piesków nie doszło 
do żadnych zmian, mogą skorzystać 
ze starego druku na przekaz pocz-
towy. Ci właściciele, którzy w roku 
ubiegłym pożegnali się ze starym 
czworonogiem lub kupili nowego, 
powinni stawić się w ratuszu i tam 
załatwić sprawę dodatkowo.

KRÓTKO

REGION

Jaka potrawa jest najbardziej typowa 
dla naszego regionu? I jak smakuje? 
Tę tajemnicę może pomóc odkryć 
czwarta już edycja konkursu gastro-
nomicznego „Jak smakują Morawy 
i Śląsk”, który ogłosił Urząd Woje-
wódzki w Ostrawie. Jak powiedział 
Ivan Strachoň, wicehetman woje-
wództwa ds. inwestycji i ruchu tury-
stycznego, celem projektu jest wspie-
ranie turystyki gastronomicznej, coraz 
popularniejszej na całym świecie.

– Poprzednie trzy edycje konkursu 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
w ubiegłym roku dostaliśmy przepisy 
na 91 potraw. Mam nadzieję, że w tym 
roku będzie jeszcze lepiej i że na kon-
kurs wpłynie przepisów ponad set-
ka. Już się cieszę na chwilę, gdy będę 

mógł wziąć do ręki czwartą już książ-
kę kucharską z pokłosiem konkursu i 
ugotować coś pysznego – stwierdził 
wicehetman Strachoň. Dodał, że tego-
rocznej edycji konkursu będzie towa-
rzyszyć seria prezentacji kulinarnych 
pn. „Morawsko-Śląskie Wieczory”, 
organizowanych wspólnie z 23 najlep-
szymi restauracjami regionu.

Zainteresowani wystartowaniem 
w konkursie powinni swoje przepi-
sy zgłosić do 30 czerwca za pośred-
nictwem stron internetowych: www.
msregion.cz. Wszystkie przepisy oce-
ni specjalna komisja, a autorzy tych 
najlepszych odbiorą nagrody jesie-
nią na festiwalu gastronomicznym o 
nazwie takiej, jak konkurs, czyli „Jak 
smakują Morawy i Śląsk”.  (kor)

Pochwała za 
współpracę
W środę na nieofi cjalnym spotkaniu 
prezydent Karwiny Tomáš Han-
zel podziękował za wzorową pracę 
miejscowej Policji oraz Staży Miej-
skiej oraz doskonałą współpracę obu 
jednostek. – Karwina przeznacza o 
wiele więcej pieniędzy na działalność 
Straży Miejskiej, niż inne miasta 
podobnej wielkości. Równocześnie, 
pomimo zmniejszającej się liczby 
funkcjonariuszy policji pracujących 
aktywnie w terenie, miasto bardzo 
sobie chwali współpracę policjan-
tów i strażników, których praca jest 
świetnie skoordynowana – podkre-
śliła rzeczniczka karwińskiego magi-
stratu, Šárka Swiderová.  (ep)

Urzędy miast i gminy w tych dniach 
otrzymają spisy nieruchomości znaj-
dujących się na ich obszarze, które 
nie mają do końca zidentyfi kowane-
go właściciela. Mają je umieścić na 
urzędowej tablicy ogłoszeń. Dzięki 
temu mieszkańcy mogą sprawdzić, 
czy w spisie nie fi guruje przypad-
kiem jakaś nieruchomość, która kie-
dyś była w posiadaniu ich przodków. 
Jeżeli znajdą się spadkobiercy, mogą 
odzyskać majątek w tak zwanym 
dodatkowym postępowaniu spadko-
wym. 

– Trzeba zrobić porządek w tej 
ewidencji – po pierwsze dlatego, że 
nie wyjaśnione stosunki własnościo-
we komplikują życie inwestorom w 
przypadku różnego rodzaju budów, 
po drugie gminom uciekają pienią-
dze, które powinny otrzymywać od 
właścicieli w formie podatków od 
nieruchomości – wyjaśnił Karol Si-
wek, dyrektor biura terytorialnego 
URPSM w Ostrawie. 

Szczegółowy spis niezidentyfi ko-
wanych nieruchomości opublikowa-
no na stronie internetowej urzędu 
www.uzsvm.cz. Podzielony jest we-
dług województw i powiatów. W po-
wiecie frydecko-misteckim znajdzie-
my sporo „bezpańskich” działek w 

Bukowcu, Łomnej Dolnej i Górnej, 
Trzyńcu, Mostach koło Jabłonkowa 
i innych podgórskich miejscowo-
ściach, w karwińskim wiele ich leży 

na granicy czesko-polskiej, na przy-
kład w Boguminie, Lutyni Dolnej 
czy Karwinie-Łąkach. Niektóre nie-
ruchomości teoretycznie mają wła-

ściciela, lecz nie jest znany jego adres 
zamieszkania, w innych przypadkach 
właściciel zmarł lub w ogóle nie jest 
znany. Stosunkowo często zdarza się, 
że właściciele mieszkają za granicą, 
głównie w Polsce. Urząd przy współ-
pracy z gminami ma teraz starać się 
odnaleźć właścicieli. Zajmował się 
tym już wcześniej, natomiast teraz 
zobowiązuje go do tego ustawa. Te 
nieruchomości, których właściciel w 
ciągu dziesięciu lat nie zostanie usta-
lony, przejdą na własność państwa. 

Wójt Bukowca, Monika Czep-
czorová, dobrze wie, jak nieznany 
właściciel choćby małej działki może 
skomplikować inwestycję w gminie. 
– To stwarza problemy zwłaszcza 
w przypadku obiektów liniowych, 
na przykład dróg. Mogliśmy się o 
tym przekonać przy budowie ścież-
ki dla rolkarzy. Zdarza się, że wła-
ściciel którejś z działek, przez które 
ma prowadzić trasa, nie żyje. Wtedy 
trzeba szukać wszystkich potencjal-
nych spadkobierców. Taki problem 
wstrzymuje budowę. Urząd Budow-
lany nie da pozwolenia na budowę, 
kiedy nie ma zgody właściciela dział-
ki – podzieliła się Czepczorová swy-
mi doświadczeniami. 

DANUTA CHLUP

Karwińscy radni zadecydowali na 
wtorkowej sesji o przekazaniu w tym 
roku blisko 4 mln koron z budżetu 
miasta organizacjom i stowarzysze-
niom zajmującym się działalnością 
charytatywną, głównie opieką nad 
osobami niepełnosprawnymi. 

Już w lutym Zarząd Miasta roz-
dzielił w formie dotacji socjalnych 
kwoty do 50 tys. koron, radni na 
marcowym posiedzeniu dyskutowali 
o przyznaniu dotacji przekraczają-
cych tę kwotę. – Jak na razie przy-
znaliśmy w sumie dotacje za 3 mln 
koron, pozostały milion rozdzielimy 
jesienią – uściśliła rzeczniczka kar-
wińskiego magistratu, Šárka Świde-
rová.

Pieniądze z dotacji socjalnych 

zostaną przeznaczone m.in. na re-
alizację programów pomocowych, 
działalność placówek opieki spo-
łecznej dla osób niepełnosprawnych 
(zarówno dorosłych, jak i dzieci i 
młodzieży), domów seniorów, a tak-
że na prewencję narkotykową wśród 
młodzieży.

Jak się dowiedzieliśmy, wśród 
dotacjobiorców są m.in. powiatowy 
oddział Czerwonego Krzyża, Woje-
wódzki Dom dla Seniorów i Osób 
o Ograniczonej Sprawności Rucho-
wej, organizacja Slezská humanita, 
stowarzyszenia Galaxie i Eunika, 
Dom Azylowy Sára, Kklub On-Li-
ne Karwina, centrum Kontakt lub 
Poradnia Obywatelska Karwina. 
 (kor)

Szukają właścicieli lasów i pól 
Państwo zamierza uporządkować ewidencję nieruchomości. Urząd Reprezentowania Państwa w Sprawach Majątkowych opubliko-
wał na początku tygodnia spis 192 tys. pozycji, gdzie właściciel jest nieznany lub jego dane są niepełne. W spisie jest szereg nierucho-
mości, głównie łąk, lasów i pól z naszego regionu.  

Miliony dla potrzebujących

Most pogrąży się w ciemności

Razem gaszą, razem się bawią

Jak smakuje region?

Często chodząc po lasach nie wiemy, do kogo należą.
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Atrakcyjną propozycję przygotowa-
no w tym tygodniu dla pensjonariu-
szy domów seniora w Hawierzowie. 
Już po raz piąty odbył się w mieście 
konkurs o tytuł „Missis” senior”. W 
tym roku cały konkurs odbywał się 
w atmosferze międzywojnia, w stylu 
„pierwszorepublikowym”. W zma-
ganiach o tytuł najatrakcyjniejszej 
seniorki zmierzyło się dziewięć pań, 
dla których organizatorzy konkur-
su przygotowali trzy dyscypliny. 
Pierwszą była autoprezentacja, dru-
gą – konkurs ze znajomości realiów 
w przedwojennej Czechosłowacji, 
trzecią wreszcie był pokaz mody 
retro, podczas którego uczestniczki 

prezentowały się w strojach sprzed 
80 lat.

Jurorzy nie mieli łatwego zadania, 
poziom był bowiem wysoki i bardzo 
wyrównany. Tytuł „Missis senior 
2014” przyznano w końcu Milenie 
Jelinkovej z Domu Seniora Luna. 
Korona pierwszej wicemissis spo-
częła na głowie Milady Vondrusovej 
(Dom Seniora Helios). Trzecie miej-
sce zajęła Božena Jačmenková (Pla-
cówka Opieki Dziennej). Publicz-
ność wyróżniła swoją nagrodą Annę 
Došlovą (Dom Seniora Helios). 

Konkurs umiliły seniorom swo-
im programem dzieci z przedszkola 
przy ulicy Ratuszowej. (kor)

Każda może 
zostać miss

KULTURA   |   REGION

– Projekt jest zwieńczeniem dwu-
letniej współpracy z warszawskim 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Jest to kolejna inicjatywa w temacie 
oceniania kształtującego uczniów, 
które obecnie należy do prioryte-
tów w edukacji w RC. Mamy szansę 
uczyć się i konsultować te kwestie z 
trenerami z najwyższej półki. Ko-
lejnym plusem jest wsparcie fi -
nansowe, dzięki któremu zostaną 
pokryte koszty wszystkich działań 
– skomentowała włączenie do pro-
jektu polskich szkół na Zaolziu dy-
rektor Centrum, Marta Kmeť.

Działania w zakresie oceniania 
kształtującego będą odbywać się od 
wiosny do grudnia br. i będą obej-
mować warsztaty dla dyrektorów, 
dwuetapowe szkolenia dla rad peda-
gogicznych, gdzie nauczyciele będą 
mieli możliwość wypróbowania stra-

tegii bezpośrednio w pracy z ucznia-
mi, obserwację lekcji dla dyrektorów, 
która bynajmniej nie będzie jednak 
klasyczną hospitacją, a także warsztaty 
dla nauczycieli przedszkoli. Uzupeł-
nieniem szkoleń i warsztatów będzie 
nowy dzienniczek ucznia, który zgod-
nie z fi lozofi ą oceniania kształtującego 
będzie zawierać nie tylko suche oceny, 
ale raczej stanie się świadectwem tego, 
czego dziecko się nauczyło. 

Marta Kmeť uważa, że polskie 
szkoły są przygotowane do przyjęcia 
nowej strategii nauczania i już teraz 
mają świadomość tego, o co chodzi 
w ocenianiu kształtującym. Niektóre 
z nich, jak np. podstawówki w Cze-
skim Cieszynie, Karwinie, Lutyni 
Dolnej czy Gimnazjum z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie brały udział w szkole-
niach i warsztatach na ten temat. 

Teraz, dzięki projektowi, dołączą 
do nich kolejne. Udział w kształce-
niu zadeklarowały już szkoły z By-
strzycy, Gnojnika, Wędryni, Trzyńca 
oraz czeskocieszyńskie gimnazjum. 
Następne mogą się zgłaszać. W 
efekcie przeszkolonych zostanie 
110 nauczycieli. – Idealnie jest, kie-
dy w warsztatach biorą udział całe 
rady pedagogiczne. W ocenianiu 
kształtującym ważna jest bowiem 
współpraca między nauczycielami, 
kiedy stają się oni jednym zespołem 
– podkreśla dyrektorka Centrum 
Pedagogicznego.

Jej słowa potwierdza dyrektor 
Polskiej Szkoły Podstawowej w Lu-
tyni Dolnej, Alicja Berki. – Ocenia-
nie kształtujące jest bardzo dobrą 
metodą, którą – jeśli ma przynosić 
efekty – musi stosować całe grono 
pedagogiczne. Jeżeli jednak będzie 

ją stosować tylko jeden nauczyciel na 
jednym przedmiocie, to wtedy tra-
ci sens. Filozofi a jest dobra, choć jej 
wdrażanie z pewnością wymaga cza-
su, zaangażowania i zmiany myślenia 
zarówno nauczycieli, jak i rodziców 
– uważa Berki. 

Andrzej Bizoń, dyrektor Gimna-
zjum z Polskim Językiem Naucza-
nia, spotkał się z metodą oceniania 
kształtującego już trzykrotnie. Jego 
zdaniem, to jedna z bardzo dobrych 
metod, która poprawia relacje mię-
dzy uczniem i nauczycielem, a także 
wspiera motywację ucznia do na-
uki. – Szkolenia pokazują, jak lepiej 
pracować z potencjałem, który ma 
nauczyciel. Wielu naszych pedago-
gów przyznało, że metody oceniania 
kształtującego praktycznie już stosu-
ją, ale warsztaty pomogą im ująć je w 
system – stwierdził dyrektor. 

Czym zatem różni się lekcja pro-
wadzona w duchu oceniania kształtu-
jącego od zwykłej lekcji? – Wszystko 
zawarte jest w zdaniu: „Jak oceniać, 
żeby uczyć”. Nauczyciel musi jasno 
podać cele lekcji, które powinny po-
siadać duży zastrzyk motywacyjny. 
Musi tak postawić pytania kluczowe, 
żeby skłonić uczniów do myślenia, a 
także jasno określić kryteria, czego 
będzie od nich wymagać – wyjaśnia 
Kmeť, która jest przekonana, że oce-
nianie kształtujące jest fantastyczną 
ucieczką od rutyny, wymagającą jed-
nak zmiany sposobu myślenia. Nie 
tylko zresztą nauczycieli, ale też ro-
dziców, którzy po powrocie dziecka 
ze szkoły nie powinni pytać o oceny 
w dzienniczku, ale o to, czego się w 
szkole na danej lekcji nauczyło.

BEATA SCHÖNWALD

Jak oceniać, żeby uczyć
Nauczyciele polskich szkół podstawowych, przedszkoli oraz gimnazjum w RC będą się uczyć nowego sposobu uczenia. Wszystko za sprawą fi nansowanego przez polskie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu pn. „Wdrażanie oceniania kształtującego w szkołach z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej”, który Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie będzie realizować wspólnie z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. 

W środę cieszyńscy studenci przywi-
tali wiosnę. Jare Gody – bo tak na-
zywała się całodzienna, inspirowana 
słowiańskimi tradycjami impreza – 
zorganizowali członkowie działające-
go na Uniwersytecie Śląskim w Cie-
szynie Koła Naukowego Etnologów.

– Określenie „jare” to w języku sta-
ropolskim nic innego jak „wiosenne”, 
natomiast „gody” to po prostu „świę-
to”. Jare Gody oznaczają więc, że 
świętujemy wiosnę – tłumaczy Kon-
rad Kwieciński, przewodniczący Koła 
Naukowego Etnologów.

Zapewnia on, że cieszyńscy stu-
denci na co dzień inspirują się dawną 
kulturą słowiańską. Również termin 
Jarych Godów nie został wybrany 
przypadkowo. – Od kilku lat astro-
nomiczny początek wiosny przypada 
bowiem na 20 marca – tłumaczył 
Kwieciński.

I tak przed południem w cieszyń-
skim UŚ odbyło się seminarium, na 
którym prelegenci odpowiadali na 
pytanie, dlaczego słowiańskie tradycje 
są nadal żywe. Przybliżali też rozwija-
jące się współcześnie ruchy i bractwa 

rycerskie. Przez cały dzień żacy mogli 
skosztować dawnych słowiańskich 
przysmaków oraz wziąć udział w 
warsztatach tkackich, ceramicznych 
i łuczniczych. Wieczorem w uniwer-

syteckim campusie zagrała grupa mu-
zyczna Jar, a na fi nał, około godziny 
23, studenci spalili Marzannę.

Na terenie campusu stanęła rów-
nież specjalna fotobudka, w której 

można było zrobić sobie „średnio-
wieczne” zdjęcie. – Każdy, kto zde-
cyduje się na taką fotografi ę, może 
wybrać jakiś słowiański akcent. Ja 
zdecydowałam się na kaptur, koleżan-

ka wybrała tarczę, a jeszcze inna ko-
leżanka przyłbicę – mówiła studentka 
Gosia.

Co ciekawe, drewniano-kartonowe 
atelier przypominało... wychodek. 
– Rzeczywiście stylizowane jest na 
średniowieczną latrynę, ale pachnie 
tutaj wiosną – śmiali się studenci, 
którzy w środę próbowali także swych 
sił w strzelaniu z łuku.

Specjalne warsztaty poprowadziła 
Marzena Daduń z grupy rekonstruk-
cyjnej Cieszyński Ród z Golęszyc. 
Instruktorka opowiedziała, jak w 
dawnych czasach wytwarzano łuki 
oraz się nimi posługiwano. – W tam-
tych czasach dobry łucznik potrzebo-
wał aż pięciu lat nauki. Dla porów-
nania łucznik uczył się swego fachu 
tylko rok. Ja trenuję dopiero od trzech 
lat, ale regularnie jeżdżę już na zawo-
dy łucznictwa  tradycyjnego. A co jest 
najważniejsze w tym fachu? Myślę, że 
dobra pozycja łucznicza. Do tarczy 
stoimy więc bokiem, w lekkim roz-
kroku. Nie trzymamy strzały tylko 
cięciwę, no i strzelamy – tłumaczyła 
Daduń.  (wik)

Przywitali wiosnę po słowiańsku

Dla turystów, którzy w najbliższy 
weekend planują wyprawę w Beski-
dy, mamy ciekawą propozycję. Otóż 
dzień 22 marca, czyli sobota, ob-
chodzona jest jako Światowy Dzień 
Wody i Światowy Dzień Meteorolo-
gii. W związku z tym Czeski Insty-
tut Hydrometeorologii postanowił w 
swoich wybranych placówkach zor-
ganizować Dzień Otwarty. 

Dzień Otwarty odbędzie się także 
w stacji meteorologicznej na najwyż-
szym szczycie Beskidu Morawsko-
Śląskiego (1324 m.n.p.). Wymarsz 
w góry będzie więc można w sobotę 
połączyć ze zwiedzeniem stacji. Bę-
dzie ona otwarta w godz. 9.00-14.00. 
Po stacji będzie wszystkich zaintere-
sowanych oprowadzać w roli prze-
wodnika jeden z jej pracowników.

Dodajmy, że stacja na Łysej Górze 
zajmuje się wykonywaniem pomia-

rów temperatury powietrza punktu 
rosy, wilgotności, ciśnienia par wod-
nych, prędkości i kierunku wiatru 
oraz obserwacji meteorologicznych 
służących do prognozy pogody oraz 

badań klimatu. Co godzinę dane 
uzyskane podczas pomiarów przesy-
łane są  bezpośrednio do Czeskiego 
Instytutu Hydrometeorologii w Pra-
dze-Komorzanach. (kor)

Łysa Góra... meteorologiczna

Łysa Góra, najwyższy szczyt Beskidu Morawsko-Śląskiego.
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W środę studenci UŚ mieli okazję m.in. postrzelać z łuku. 
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Zakończenie wsparcia technicz-
nego starszych produktów jest 
chyba rzeczą normalną. Dlacze-
go w przypadku Windows XP 
jest to gorący temat, podchwy-
cony przez media?

Ten system operacyjny jest od 
bardzo dawna na rynku i zdobył 
gigantyczną popularność. Emo-
cje są też związane z tym, jakie są 
potencjalne konsekwencje ustania 
wsparcia. Wsparcie poprzednich 
systemów wygasało w innych 
czasach, obecnie oznacza to coś 
zupełnie innego niż na przykład 
dziesięć lat temu. Świat się bar-
dzo zmienił, pojawiły się zupełnie 
nowe rodzaje zagrożeń w interne-
cie. Ustanie wsparcia będzie doty-
czyło wielu osób. 

Czego mogą się obawiać użyt-
kownicy, którzy mają ten system 
operacyjny w swoich domowych 
komputerach?

Mówimy o użytkownikach, którzy 
mają włączoną usługę Windows 
upgrade, na bieżąco ściągają ak-
tualizacje do systemu i są w ten 
sposób chronieni. Po wygaśnięciu 
wsparcia przestaną się pojawiać 
poprawki bezpieczeństwa. W 

związku z tym użytkownicy zaczy-
nają być narażeni na błędy, które 
nigdy nie zostaną usunięte. Nawet 
jeśli ktoś nie używa komputera do 
pracy, jest zwykłym konsumentem, 
to w czasie przeglądania internetu 
jego komputer może zostać zain-
fekowany złośliwym oprogramo-
waniem. Nie trzeba nawet wcho-
dzić na podejrzane strony, bardzo 
często można złapać złośliwe 
oprogramowanie podczas przeglą-
dania absolutnie niewinnych stron 
lub otwierania e-maila z załączni-
kiem. Po pierwsze jest zagrożenie, 
że ktoś będzie chciał celowo za-
atakować użytkownika, wyłudzić 
od niego na przykład pieniądze 
z banku, z drugiej strony może 
się okazać, że ktoś ukradnie nam 
prywatne zdjęcia z naszego kom-
putera, bądź zacznie się pod nas 
podszywać. Upraszczając, kompu-
ter zarażony złośliwym oprogra-
mowaniem przestaje być naszym 
komputerem. Kontrolę nad nim 
zaczynają mieć ludzie, który ta-
kim złośliwym oprogramowaniem 
zarządzają. Nasz komputer staje 
się tak zwanym „zombi”, zaczyna 
działać na korzyść ludzi, którzy 
go zainfekowali. Może być dalej 

wykorzystywany albo do rozsyła-
nia spamów lub tego złośliwego 
oprogramowania, albo może się 
okazać, że przez nasz komputer 
są dokonywane ataki na jakieś 
strony internetowe, serwery i tak 
dalej. To są zagrożenia całkowicie 
realne, już dziś dość powszechne, 
zwłaszcza że ludzie używają kom-
puterow, które nie są aktualizowa-
ne, nie są pozabezpieczane. Kiedy 
skończy się wsparcie dla systemu 

Windows XP, to zagrożenie jesz-
cze wzrośnie, bo nie będzie już no-
wych aktualizacji bezpieczeństwa.

Czasem jakiś znajomy mówi 
nam, że z naszego komputera 
otrzymał spam, a my nie rozu-
miemy, jak to jest możliwe. Czy 
to są te przypadki, o których pan 
mówi?

Tak, to jak najbardziej mogą być 
te przypadki. Wiele możliwo-
ści rozprzestrzeniania złośliwego 
oprogramowania stwarzają media 
społecznościowe. Użytkownicy są 
zachęcani do klikania na jakiś link 
i wtedy są przenoszeni na stronę, 
gdzie takie złośliwe oprogramo-
wanie jest osadzone i próbuje za-
infekować ich komputer. Może 
też być tak, że użytkownicy sami 
klikają wszystkie możliwe zgody w 
systemie operacyjnym, po to, żeby 
zainstalować jakąś grę. Fajna, nie-
winna gra przy okazji zamienia ich 
komputer w „zombi”. Nowoczesny 
system operacyjny powinien za-
bezpieczać przed takimi rzeczami. 
Ale trzeba pamiętać, że Windows 
XP ma kilkanaście lat. Jak na cza-
sy, w których był stworzony, był 
jednym z najlepszych systemów 

operacyjnych. Czasy się jednak 
zmieniły, zmieniło się zagrożenie 
i środowisko.

I dlatego postanowiono go wy-
cofać?

Wszystkie systemy Microsoftu 
mają określony czas wsparcia tech-
nicznego. Kupując dzisiaj kompu-
ter i instalując system Windows 
8.1, otrzymujemy gwarancję, że 
poprawki bezpieczeństwa będą 
zapewnione do 2023 roku. A więc 
przez najbliższych dziewięć lat 
mamy spokój.

Jakim systemem zaleca pan za-
stąpić Windows XP? 

Wszystko zależy od tego, z jakich 
aplikacji się korzysta. Systemem 
najbezpieczniejszym na dziś jest 
64-bitowa wersja Windows 8.1 
Drugim systemem, który można 
spokojnie polecić, jest Windows 
7, z tym, że jest o cztery lata star-
szy od Windows 8.1, dlatego jego 
wsparcie zakończy się wcześniej. 
Nowoczesne systemy operacyjne 
są wyposażone w nowe mechani-
zmy ochronne, o wiele trudniejsze 
do przełamania przez atakujących. 
 DANUTA CHLUP

Wasza komisja zajmuje się m.in. 
rozdzielaniem dotacji na projek-
ty kulturalne. Pula na wojewódz-
kie granty ostatnio rośnie...

Rzeczywiście, kwota dotacji na 
kulturę mniejszości nie była z po-
czątku zbyt wysoka. Dopiero po 
roku 2008, kiedy rządy w regionie 
zaczęła sprawować koalicja, two-
rzona przez ČSSD i komunistów, 
udało się wygospodarować pienią-
dze, które przynajmniej częściowo 
zaspokajają oczekiwania mniej-
szości. Także naszej polskiej, która 
jest w naszym regionie mniejszo-
ścią najbardziej znaczącą, aktywną 
i widoczną. I – obok niemieckiej 
– jedyną mniejszością autochto-
niczną. Jeśli chodzi o dotacje na 
polskie projekty, to w latach 2008-
2013 roku województwo przezna-
czyło na nie około 2,5 mln koron, 
czyli całkiem niezłą kwotę. Uwa-
żam więc, że województwo wobec 
naszej mniejszości zachowuje się 
całkiem przyzwoicie. 

Pieniądze na projekty kultu-
ralne mniejszości są rozdzielane 
za pośrednictwem dwóch pro-
gramów. Pierwszy ma na celu 
wspieranie działalności członków 
mniejszości, tam organem decy-
dującym jest nasza komisja. Na 
rok 2013 mieliśmy do podziału 
800 tys. koron, a na ten dyspo-
nowaliśmy już 1 mln koron, czyli 
pula znów wzrosła. 

Ta pula już została rozdzielona?
Tak, prawie w całości. Jeśli chodzi 

o polskie projekty, to wsparliśmy 
na przykład Dożynki Śląskie w 
Błędowicach, festiwal Maj nad 
Olzą w Karwinie-Raju, Ośro-
dek Dokumentacyjny Kongresu 
Polaków oraz inicjatywę „Tacy 
Jesteśmy 2014”. Z kolei Polski 
Związek Kulturalno-Oświatowy 
otrzyma pieniądze na „Kalendarz 
Śląski” i książkę „Polska społecz-
ność zaolziańska i jej prekurso-
rzy”, a Stowarzyszenie Przyjaciół 
Polskiej Książki na inicjatywę „Z 
książką na walizkach”. Ważne jest 
wsparcie dla Dni Kultury Stu-
denckiej organizowanych przez 
Stowarzyszenie Młodzieży Pol-
skiej, bo to impreza dla młodzie-
ży, której nasza komisja poświęca 
wiele uwagi.

To pierwszy program dotacyjny. 
A ten drugi?

W budżecie województwa jest 
utworzona specjalna pula, którą 
dysponuje Zarząd Województwa. 
Z tych pieniędzy wspierane są 
choćby Gorolski Święto w Jabłon-
kowie czy organizowany cyklicz-
nie Festiwal PZKO. Dlaczego tak 
jest? Otóż chodzi o duże imprezy, 
które wymagają znacznego wspar-
cia. Gdyby były dofi nansowane ze 
środków dotacyjnych komisji, nie 
mielibyśmy pieniędzy na mniejsze 
inicjatywy, jak Dożynki Śląskie 
czy Maj nad Olzą. A i tym prze-
cież chcemy pomóc.

Jest jeszcze jedna możliwość. 
Można składać wnioski w ramach 

programów dotyczących kultury, 
które nie są skierowane bezpo-
średnio do mniejszości. Ale i tam 
można się załapać. Na przykład 
na wsparcie z takich programów 
może liczyć karwińska impreza 
rockowa Dolański Gróm.

Dotacje na rok 2014 zostały już 
rozdzielone. Ale czy są jeszcze 
rezerwy, z których komisja mo-
głaby dofi nansować dodatkowe 
inicjatywy w ciągu roku?

W ramach programu dotacyjnego 
naszej komisji zostało 40 tys. ko-
ron, resztą rozdzieliliśmy na kon-
kretne projekty. Ale jeśli ktoś chce 
otrzymać wsparcie, powinien wy-
stąpić z projektem w ramach kon-
kretnego programu przed końcem 
roku kalendarzowego. W przy-
padku uzasadnionego wniosku, 
imprezy rangi regionalnej, można 
wprawdzie zrobić wyjątek i przy-
znać dotację także w trakcie roku, 
ale staramy się unikać takich sytu-
acji, chcemy pracować systemowo.

O jaką sumę można wniosko-
wać?

Można wnioskować o dotację w 
wysokości od 30 tys. do 70 tys. 
koron, ale można z niej pokryć 
najwyżej 30-70 proc. kosztów 
przedsięwzięcia, i to wyłącznie 
nieinwestycyjnych. Nie można z 
tych pieniędzy dofi nansować, na 
przykład, projektów budowlanych. 

Rozmawiał: 
JACEK SIKORA

Marcin Klimowski

Paweł Kawulok
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Ważna data dla naszego komputera
8 kwietnia Microsoft zakończy wsparcie techniczne dla popularnego systemu operacyjnego Windows XP. Co to oznacza dla użytkownika? Możliwe konsekwencje przy-
bliża naszym czytelnikom Marcin Klimowski z Microsoft Polska. 

Paweł Kawulok: »Województwo 
zachowuje się wobec nas przyzwoicie«
Prawnik Paweł Kawulok z Gródku jest od 2012 roku wojewódzkim radnym z listy Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (ČSSD). W samorządzie regionalnym 
pracuje jako członek Komitetu Legislacyjnego Zarządu Województwa, a zarazem jest przewodniczącym wojewódzkiej Komisji ds. Mniejszości Narodowych.
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Był ciepły wiosenny dzień. Wprost 
idealny na to, by zająć się czymś po-
żytecznym, a nawet rzucić się w wir 
jakiegoś większego przedsięwzię-
cia. Tak właśnie postanowił zrobić 
Głosik. Zdecydował, że wreszcie 
porządnie zajmie się Rolmopsem, 
psem, którego razem z Ludmiłką 
przygarnęli. 

– Cześć, wybierasz się na spacer z 
Rolmopsem? – zapytała Ludmiłka, 
kiedy spotkała Głosika na ścieżce. 
Właśnie próbował zawiązać psu wo-
kół szyi kawałek sznurka na pranie. 
–  Wiesz, że to nie jest najlepszy po-
mysł, przecież on nie umie chodzić 
na smyczy, a poza tym wcale nie słu-
cha poleceń. Nadaje się tylko do bie-
gania po ogródku, zresztą ze szkodą 
dla ogródka... – dodała. – Ależ ty 
jesteś złośliwa! – odpowiedział Gło-
sik, kory nie wiedział, co powiedzieć, 
ponieważ wcale nie wybierał się na 
spacer. Zdecydował się na szczerość. 
– Nie idziemy na spacer, jeśli już ko-
niecznie chcesz wiedzieć. Idziemy do 
fryzjera. Oraz do manicurzystki i do 
dentysty – rzekł. Ludmiłka zdziwiła 

się. Głosik zasadniczo unikał fryzje-
ra, a na samą wzmiankę o dentyście 
dostawał ściskoszczęku. Do tej pory 
nie przypuszczała też nawet, że Gło-
sik w ogóle wie, co to jest manicure. 

A poza tym po co we wszytkie te 
miejsca ciągnął ze sobą psa?

– Rolmops będzie psem rasowym. 
Zabieram go na wystawę psów – 
oznajmił z dumą Głosik. Był tak 
przejęty, że Ludmiłka nie miała ser-
ca się roześmiać. Wytłumaczyła mu 
spokojnie, że Rolmops nawet nie 

reaguje na podstawowe polecenia, 
takie jak „siad”. Słysząc to rolmops 
podniósł uszy, po czym... podał łapę. 
Nie wie, co znaczy „leżeć”, albo „wa-
ruj” (Rolmops siadł). Na co mu się 
więc zda ładne uczesanie i pedicure?  

Ludmiłka zaczęła mówić z za-
pałem. Teraz to ona miała pomysł. 
Zrobi z Rolmopsa wyszkolonego 
psa. W końcu to podobno nie ta-
kie trudne, zwłaszcza, jeśli chodzi o 
młodego psa, takiego jak Rolmops. 
Pies chętnie i szybko się uczy. Wy-
starczy codziennie poświęcić trochę 
czasu na ćwiczenia i zawsze mieć 
pod ręką jakieś smakołyki-nagrody 
dla czworonoga. Jeśli jednak domo-
wy kurs posłuszeństwa nie przyno-
si spodziewanych efektów, zawsze 
można skorzystać z pomocy fachow-
ców i zapisać się razem z pieskiem na 
specjalne szkolenie. W dzisiejszym 
numerze „Głosika” możecie przeczy-
tać artykuł o policyjnym szkoleniu 
dla młodych właścicieli psów, którzy 
nie potrafi ą poradzić sobie ze swoimi 
pupilami.  
 KROPKA     

Nasza szkoła i Soczi 2014
Igrzyska olimpijskie są wielkim wy-
darzeniem i to nie tylko sportowym. 
W jednej chwili cały świat staje się 
jednością, śledzi wyniki, interesuje 
się wydarzeniami i szczegółami po-
szczególnych dyscyplin. 

W naszej szkole nie było inaczej. 
Szkolna aula została przygotowana 
przez nauczycieli do tego, by móc 
śledzić na bieżąco najważniejsze re-
lacje sportowe.

Po rozpoczęciu igrzysk olimpij-
skich uczniowie naszej szkoły znali 
się, prawie, na wszystkich dyscypli-
nach sportowych i dokładnie znali 
wszystkie wyniki poszczególnych 
sportowców. Oczywiście, że na 
pierwszym szczeblu zainteresowania 
była Polska oraz Czechy. 

Uczniowie pierwszej i drugiej kla-
sy wraz z panią nauczycielką przygo-
towali dekoracje olimpijskie, które 
były rozwieszone na korytarzach. 

Zaś uczniowie z drugiego stopnia 
troszczyli się o gazetki, na których 
były ciekawostki dotyczące igrzysk. 
W wyjątkowych sytuacjach można 
było oglądać dyscypliny „on-line”. 
Na szczęście po paru dniach rozpo-
częły się ferie wiosenne i olimpiadę 

mogliśmy oglądać w domu. Po fe-
riach do igrzysk wracamy już tylko 
wspomnieniami. Cieszymy się na 
spotkanie w Rio de Janeiro 2016!

Julia Pieter, Klasa V, SP i Przed-
szkole im. Jana Kubisza w Gnojniku

Kulig bez śniegu
W piątek 14 marca odbył się jak co 
roku kulig dla przedszkolaków, ich 
rodziców i sympatyków przedszkola 
SNP w Trzyńcu. Niestety tej zimy 
biały puch nie pojawił się i zamiast 
na saniach pojechaliśmy na wozach. 
Brak śniegu nie stanowił jednak 
przeszkody dla tych, którzy pragnę-
li spędzić nietypowe popołudnie ze 

swoimi pociechami. Wszyscy uczest-
nicy wiosennego kuligu wsiedli do 
pięciu przygotowanych wozów i 
wyruszyliśmy na fantastyczną prze-
jażdżkę zaprzęgiem konnym ma-
lowniczą doliną Białej Wisełki pod 
Baranią Górą. Zobaczyliśmy zapie-
rające dech w piersiach widoki. Wo-
kół trasy kuligu płynął górski potok 
Biała Wisełka, który daje początek 
największej polskiej rzece – Wiśle. 
Atrakcję stanowi zespół naturalnych 
progów wodnych zwanych Kaskada-
mi Rodła. Sama dolina jest miejscem 
szczególnym ze względu na unikal-
ne wytwory skalne. Szum górskiego 
potoku, pęd góralskich koni i dźwięk 
wesołych dzwonków końskich za-
przęgów pozostawią w pamięci nie-
zapomniane wspomnienia. 

Po kuligu czekała nas impreza w 
kolibie góralskiej, gdzie przy trady-
cyjnych kominkach można było się 
ogrzać, upiec kiełbaski, wypić góral-
ską herbatę lub też napić się góral-
skiego grzańca. Z atrakcji skorzysta-
ło około 80 osób. Rodzice i ich dzieci 
bawili się świetnie.

 Współpraca z rodzicami i nauczy-
cielami w organizowaniu tej imprezy 
była bardzo efektywna. Podejmo-
wanie tego typu działań ma na celu 
scalanie całej społeczności przed-
szkolnej, a więc dzieci, rodziców i 
nauczycieli.  Grono pedagogiczne

Nasza »Szkapa« 
w przedszkolu

Dzieci z przedszkola w Bystrzycy na 
długo zapamiętają odwiedziny grupy 
teatralnej „Szkapa”. 7 marca zawitał 
do Stonogi teatr cieni. Uczniowie 
Gimnazjum z Polskim Językiem Na-
uczania w Czeskim Cieszynie wraz 
ze swoim opiekunem Władysławem 

Kubieniem zadbali oto, aby prezen-
towane przez nich legendy dostar-
czyły przedszkolakom wspaniałych 
wrażeń. Prostota oraz nowa forma 
– teatr cieni – sprawiły, że nawet naj-
młodsze dzieci z zainteresowaniem 
towarzyszyły bohaterom legend.  
Momentami było strasznie, momen-
tami wesoło i naprawdę bajkowo. 
Dzieci i wychowawczynie śmiały się 
do łez, kiedy biedny Utopiec kolej-
ny raz oskarżał księżyc o kradzież 
jego butów oraz w skupieniu śledzi-
ły drogę kowala do magicznej groty 

rycerzy spod Czantorii. Na zakoń-
czenie spotkania opiekun „Szkapy” 
przeprowadził wśród przedszkola-
ków krótki quiz, który zakończył się 
rozdaniem słodkości. Każdy maluch 
otrzymał również „magiczny” ołó-
wek błyszczący jak zbroja rycerza 
spod Czantorii. Nie obyło się także 
bez wspólnej pamiątkowej fotografi i. 
Mamy nadzieję, że grupa teatralna 
„Szkapa” kolejny raz zechce odwie-
dzić swoich młodszych kolegów i ra-
zem z nimi wybrać się w inspirującą 

podróż po nieodkrytych do tej pory 
przez przedszkolaków krainach form 
teatralnych. 

Monika Nowak-Brandys

Z loterią na wesoło!
Tegoroczny Balik dziecięcy znów 
można opisać w samych superlaty-
wach. Odbył się on 15. 3. w DDM w 
Cierlicku, gdzie zaproszeni rodzice, 
babcie, dziadkowie, ciocie i wujko-
wie wypełnili salę po brzegi. Tema-
tem przewodnim całej imprezy była 
„Loteria”. Dowcipnie przygotowane 

słowo i dostosowane do niego wystę-
py włączyły w program całą widow-
nie. Zobaczyć można było wielką 
podróż statkiem pełnym Wikingów, 
którą wygrał w loterii pewien młody 
człowiek czy też weekend z „pełnym 
wyżywieniem” i dwójką dzieci gratis. 
Był też kosz pełen słodyczy dla uro-
czej pani, który dzieci z naszej szkoły 
uzupełniły tańcem „czekoladowym”. 
Dzieci ponownie udowodniły, że ta-
niec i śpiew lubią nad życie. 

Rodzice

Rolmops, podaj łapę!

Jeśli macie w domu nieposłusznego 
domowego pupila, możecie zgłosić 
się z nim... na policję. Policjanci z 
Ostrawy wymyślili sposób, jak po-
móc młodym właścicielom psów, 
którzy nie radzą sobie ze swoimi 
czworonogami. Już od sześciu lat w 
ramach projektu „Kuzma” (Kurs Od-
powiedzialnego Właściciela) organi-
zują specjalne szkolenia. Do udziału 
może się zgłosić młodzież w wieku 
12-18 lat, choć w niektórych przy-
padkach przyjmowano także młod-
sze dzieci.

Jeśli wasz pies nie reaguje na po-
lecenia, nie przybiega na zawoła-
nie, jest agresywny lub macie z nim 
jeszcze inne kłopoty, możecie wziąć 
udział w kursie, który rozpocznie 
się 2 kwietnia. Kolejny turnus ruszy 
10 września. Szkolenia odbywać się 

będą w policyjnym obiekcie sporto-
wym w Ostrawie-Hulwakach.

Uczestnicy razem z psami ćwiczyć 
będą panowanie nad zwierzęciem, 
chodzenie przy nodze, przywoły-
wanie psa w różnych sytuacjach. Psy 
nauczą się posłuszeństwa i przywyk-
ną do obecności innych zwierząt. W 
trakcie kursu właściciele będą też 
ćwiczyć ze swoimi pupilami w tere-
nie i na ulicy. Zgłoszenia do udziału 
w tym bezpłatnym szkoleniu można 
wysyłać do 26 marca.

Kurs zakończy się sprawdzeniem 
umiejętności psa i jego właściciela. 
Ci, którym praca z psem idzie naj-
lepiej, będą mogli pokazać swoje 
umiejętności i psie sztuczki w cza-
sie Dnia Policji 14 czerwca. Na ten 
dzień zaplanowano pokaz umiejęt-
ności psów policyjnych.  (ep)

Szkolenia dla nieposłusznych piesków organizują policjanci z Ostrawy.
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Sposób na nieposłusznego pieska
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TVP 1 
8.00 Wiadomości 8.10 Polityka przy 
kawie 8.30 Niespokojne umysły - Je-
rzy Dzik 8.45 Polskie Zwierzęta w 
niebezpieczeństwie - Nietoperz (s.) 
9.05 Południowy Pacyfi k (dok.) 10.00 
Moda na sukces (s.) 10.25 Skoki Nar-
ciarskie - Puchar Świata w Planicy - 
kwalifi kacje 12.35 Wiadomości 12.40 
Agrobiznes (mag.) 13.05 Wójt roku 
2013 13.10 Przepis dnia 13.20 Dzika 
Planeta: Czerwonaki znad słonego je-
ziora 13.55 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 
Wiadomości 15.10 Polska non stop 
(mag.) 15.25 Klan (s.) 15.55 Drużyna 
A (s.) 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 
18.30 Świat się kręci 19.15 Przepis 
dnia 19.30 Wiadomości 20.25 Ojciec 
Mateusz (s.) 21.25 Sprawa dla repor-
tera 22.25 Oglądaj z Andrzejem Fi-
dykiem - Szaleństwo na autostradzie 
23.20 Dziewczyna z sąsiedztwa. 

TVP 2 
6.00 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.35 Lo-
katorzy (s.) 7.05 M jak miłość (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Bar-
wy szczęścia (s.) 11.30 Na dobre i na 
złe (s.) 12.25 Makłowicz w podróży 
- Korfu 12.55 Wojciech Cejrowski - 
boso przez świat 13.50 Tylko Ty! (s.) 
14.20 Ja to mam szczęście! - ulubio-
ne skecze (s.) 14.35 Postaw na milion 
(s.) 15.30 Panorama Kraj 15.55 Na 
dobre i na złe (s.) 16.50 Rodzinka.
pl (s.) 17.25 Rodzinka.pl (s.) 18.00 
Panorama 18.50 Tylko Ty! (s.) 19.30 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na sygnale 
(s.) 21.45 Artysta (komedia) 23.35 Nic 
śmiesznego (fi lm). 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności 7.40 Poranek z TVP 
Katowice 8.00 Co niesie dzień 8.30 
Raport z Polski 8.55 Przechodzień co-
dzienny 9.00 Mój pies i inne zwierzaki 
9.15 Jedź bezpiecznie 9.30 Co niesie 
dzień 10.00 Zapraszamy na kawę 10.05 
EkoAgent 10.35 Zapraszamy na kawę 
10.55 Reportaż 11.40 Kwartet (mag.) 
12.05 Astroregion 12.35 Zaprasza-
my na kawę 12.55 Agrobiznes (mag.) 
13.20 Zapraszamy na kawę 13.35 
Małe ojczyzny - Przyśnił mi się sen 
powrotu 14.05 W ZOO dookoła świa-
ta 14.25 Dziennik regionów 14.30 Za-
praszamy na kawę 14.45 Przechodzień 
codzienny 14.55 Niepełnosprawni i 
sport - Zanurzeni 16.00 Raport z Pol-
ski 16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Relacje 17.00 Podwodna 
Polska - Zaskakujące odkrycie 17.30 
Aktualności Flesz 17.35 Narciarski 
17.50 Mówię i godom 17.50 Torinaw 
znaczy tolerować 18.15 Informator 
KZK GOP 18.15 Kronika Miasta 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktu-
alności 19.05 Wieczorne wiadomości 
20.15 Kronika Miasta 20.40 Magazyn 
Reporterów 21.05 Echa dnia 21.15 
Dziennik Regionów 21.40 Echa dnia 
22.00 Aktualności Wieczorne 22.15 
Wieczorny magazyn 22.35 Telekurier 
23.10 Niepełnosprawni i sport - Zanu-
rzeni 23.55 Reportaż 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News (mag.) 
8.20 Świat według Kiepskich (s.) 8.55 
Malanowski i Partnerzy (s.) 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie (s. 
dok.) 11.00 Dlaczego ja? (s.) 12.00 
Ślubna gorączka 13.00 Trudne spra-
wy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45 
Dzień, który zmienił moje życie 15.50 
Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy (s.) 
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza mi-
łość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Zdrady 
(s.) 21.05 Przyjaciółki 22.05 To nie 
koniec świata! 2 23.05 Dziesiąty krąg 
(fi lm kanad.). 

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 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.20 
Policja kryminalna Paryż (s.) 15.05 
Pogotowie kulinarne 15.35 Televarieté 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 17.55 Wiadomości 
regionalne 18.25 Taxi 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Opo-
wiadaj (s.) 20.55 Ranczo pod Zieloną 
Siódemką (s.) 21.25 Pr. dyskusyjny M. 
Jílkovej 22.20 Na tropie 22.50 Sprawy 
inspektora Lynleya (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Czas tajemnic (fi lm) 
10.35 Panama 11.05 Architektura 
11.35 Paseky nad Jizerou 11.55 Dla-
czego samoloty spadają 12.40 Poje-
dynek przywódców 13.30 Narodowe 
klejnoty 13.55 Winko 14.25 Auto 
Moto Revue 14.50 Spostrzeżenia z 
zagranicy 14.55 Bentley Mulsanne 
15.45 Tajemnice Biblii 16.35 Niemie-
ckie wybrzeża 17.25 Biuro (s.) 17.50 
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Historie Alfreda Hitchcocka (s.) 
19.20 Niesamowite historie (s.) 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Ka-
mera w podróży 21.00 Afryka (teatr) 
22.40 Trójkąt (fi lm) 0.05 Queer. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Głos 11.25 Nowe przygody 
starej Christine (s.) 11.50 Tescoma ze 
smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.30 
Krok za krokiem (s.) 17.00 Popołu-
dniowe wiadomości 17.30 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Bach! 
22.15 Blade II (fi lm) 0.25 Prawo i po-
rządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 1.20 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.15 Policja Hamburg (s.) 7.10 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.25 
M.A.S.H. (s.) 9.40 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.40 Policja Hamburg (s.) 
11.40 Tak blisko nieba (fi lm) 13.35 
Strażnik Teksasu (s.) 14.35 Spece od 
morderstw (s.) 15.35 Castle (s.) 16.30 

Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Rambo III (fi lm) 22.20 
Kulinarny reality-show 23.35 Rizzoli 
& Isles (s.) 0.35 Zabójcze umysły (s.). 
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TVP 1 
7.45 ZUS dla Ciebie 8.00 Wiadomości 
8.08 Polityka przy kawie 8.25 Słodkie 
życie 8.55 Okrasa łamie przepisy - W 
stołówce na warszawskiej Pradze 9.35 
Dzika Planeta: Czerwonaki znad sło-
nego jeziora 10.00 Wróżka z getta 
10.30 Galeria (s.) 11.00 Świat się kręci 
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
(mag.) 12.35 Wójt roku 2013 - sylwetki 
12.40 Przepis dnia 12.45 Lodowa Pla-
neta - Na krańcach świata 13.50 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 14.20 Moda 
na sukces (s.) 14.50 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Planica (studio) 15.15 
Skoki Narciarskie - Puchar Świata w 
Planicy 16.05 Teleexpress 16.20 Skoki 
Narciarskie - Puchar Świata w Plani-
cy 17.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.55 Galeria (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.15 Przepis dnia 19.30 Wiadomo-
ści 20.30 Ben Hur - cz. 2 (fi lm) 21.30 
Dziewczyna z sąsiedztwa (fi lm) 23.30 
Żywe trupy (s.) 0.20 Białe kołnierzyki 
(s.) 1.05 Świat się kręci. 

TVP 2 
6.00 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.30 Lo-
katorzy (s.) 7.10 M jak miłość (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 10.55 
Barwy szczęścia (s.) 11.30 Na dobre 
i na złe (s.) 12.30 Banda pawianów 
(s.) 13.00 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat 14.00 Tylko Ty! (s.) 14.35 
Kabaretowa Noc Listopadowa Gdy-
nia 2010 15.30 Panorama Kraj 15.55 
Na sygnale (s.) 16.50 Rodzinka.
pl (s.) 18.00 Panorama 18.35 Sport 
Telegram 18.55 Tylko Ty! (s.) 19.30 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 Baron24 
(s.) 21.45 Dzięki Bogu już weekend 
23.05 Tylko dla dorosłych 23.30 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.). 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności 8.00 Co niesie dzień 
8.30 Raport z Polski 8.55 Rączka 
gotuje 9.30 Co niesie dzień 10.00 
Zapraszamy na kawę 10.05 Rela-
cje 10.30 Wokół nas - pogoda 10.35 
Zapraszamy na kawę 10.55 Reportaż 
11.20 Zapraszamy na kawę 11.40 
Eurosąsiedzi (s.) 11.50 Czas na jaz-
dę 12.05 Zaproszenie - Wędrówki 
wokół Krosna 12.35 Zapraszamy na 
kawę 12.55 Agrobiznes (mag.) 13.35 
Polacy tu i tam 14.10 Miejsce mo-
jego życia - Jerzy Wojtowicz 14.25 
Dziennik regionów 14.55 Tadeusz 
Różewicz 16.00 Raport z Polski 16.25 
Dziennik regionów 16.30 Klub Srebr-
nego Włosa 17.00 Wstęp wolny - z 
kulturą 17.30 Aktualności Flesz 17.35 
Kronika Miasta 18.00 Trudny rynek 
18.30 Aktualności 20.00 Męska strefa 
20.30 Ptak też człowiek 21.05 Echa 
dnia 21.15 Dziennik Regionów 21.40 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.35 Telekurier 23.10 Tade-
usz Różewicz 0.25 Echa dnia 0.40 
Dziennik Regionów. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich 8.55 Ma-
lanowski i Partnerzy 5 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Ślubna gorączka 
13.00 Trudne sprawy 7 14.00 Pierw-
sza miłość 14.45 Dzień, który zmienił 
moje życie 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (mag.) 16.30 Malanow-
ski i Partnerzy 12 17.00 Dlaczego ja? 
18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wyda-
rzenia 19.30 Świat według Kiepskich 
20.05 Taniec z gwiazdami (pr. roz-
ryw.) 22.05 Strefa wojny (fi lm USA) 
0.05 Żołnierze kosmosu III: Grabież-
ca (fi lm USA) 2.25 Dziewczyny z for-
tuną (teleturniej). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Alfabet P plus U 11.15 Kamera na 
szlaku 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko 
o gotowaniu 14.20 Śmierć w raju (s.) 
15.10 Nie wahaj się i kręć 16.20 AZ 
kwiz 16.45 Mała farma 17.10 Łopato-
logicznie 17.55 Wiadomości regional-
ne 18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Pierwsza re-
publika (s.) 20.55 13. komnata Tatiany 
Drexler 21.25 Wszystko-party 22.10 
Koło pełne gwiazd 23.05 Zawodowcy 
(s.) 0.00 AZ kwiz 0.25 Mała farma. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 Kosmos 10.40 Tajemnice Biblii 
11.30 Dokument 12.30 Chcesz mnie? 
12.55 Życie na wybrzeżu 13.40 Eks-
tremalne miasta 14.35 Niebezpieczne 
spotkanie 15.25 City Folk 2013: Za-
grzeb 15.55 Przygody nauki i tech-
niki 16.40 Nauka na własnej skórze 
17.35 Biuro (s.) 17.55 Czworo w 
ciąży 18.55 Historie Alfreda Hitch-
cocka (s.) 19.20 Niesamowite historie 
(s.) 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 21.00 Reguły 
kłamstwa (fi lm) 23.00 Dotyk miłości 
(fi lm) 1.05 Czarna i biała (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.05 Krok za krokiem 
(s.) 11.25 Nowe przygody starej 
Christine (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 Bez 
śladu (s.) 14.20 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 Po-
południowe wiadomości 17.30 Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 
Indiana Jones i ostatnia krucjata (fi lm) 
22.50 Polowanie na druhny (fi lm). 

PRIMA 
6.15 Policja Hamburg (s.) 7.10 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.25 
M.A.S.H. (s.) 9.40 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.40 Policja Hamburg 
(s.) 11.40 Dom rodzinny (fi lm) 13.35 
Strażnik Teksasu (s.) 14.35 Spece od 
morderstw (s.) 15.35 Castle (s.) 16.30 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudnio-
we 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 Żywy lub martwy (fi lm) 
1.50 Czerwona róża (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 19. 3. 2014

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

CZK  0,152  0,154 0,150  0,156

EUR  4,190 4,230  4,150  4,250

USD  3,010  3,090  2,970  3,090

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,45    6,54   6,39    6,56

EUR  27,20 27,60 26,76 27,58

USD  19,50 20,00 19,23 19,82 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 19. 3. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,10 zł

ON  5,09 zł

LPG 2,47 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,29 zł

ON  5,29 zł

LPG 2,77 zł

 Cieszyn, Neste
E95  5,24 zł

ON  5,24 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,19 zł  

ON  5,25 zł

LPG 2,65 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,90 kc  

ON  36,50 kc  (wik)
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6.10 Świat się kręci 7.00 Wilnoteka 
7.15 Polonia w Komie 7.25 Powrót do 
Wiklinowej Zatoki (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.40 
Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 
12.25 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska 
Polonijne 12.35 Wiadomości 12.50 M 
jak miłość (s.) 13.50 Komisarz Alex 
(s.) 14.35 Zapiski Łazęgi - Wokół je-
ziora Klukom 14.50 Jak to działa (pr. 
popularnonaukowy) 15.25 Złotopol-
scy (s.) 16.00 Hala odlotów (s.) 16.55 
Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 17.40 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Po-
lonijne 17.45 Chłopaki z Sosnowca 
18.30 „Polskie drogi” - jak powstawał 
serial 18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 
Ex Libris (s.) 20.00 Wiadomości 20.45 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Polo-
nijne 20.55 Na dobre i na złe (s.) 22.00 
Polonia 24 22.45 Kto nigdy nie żył... 
0.30 „Polskie drogi” - jak powstawał 
serial 0.45 Galeria (s.). 

SOBOTA 22 marca
6.35 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 24 
9.40 Załoga Eko (s.) 10.00 Niespo-
kojne umysły - Michał Kleiber 10.25 
Świat się kręci 11.20 Więzy krwi (s.) 
12.10 Łamigłówka 12.20 Pamiętaj o 
mnie 12.40 Ojciec Mateusz (s.) 13.30 
Makłowicz w podróży - Wyspy Ka-
naryjskie 14.00 Na dobre i na złe (s.) 
15.05 Niedokończona historia: marzec 
68 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski (talk-show prof. Jana 
Miodka) 17.25 Łamigłówka 17.30 
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 
18.50 21 Przegląd Piosenki Aktorskiej 
- Koncert Gilberta Becaud 20.00 Wia-
domości 20.45 Czas honoru (s.) 21.35 
Pamiętaj o mnie 22.00 Polacy tu i tam 
(mag.) 22.40 Handlarz cudów (fi lm) 
0.20 Słownik polsko@polski (talk-
show prof. Jana Miodka) 0.45 Łami-
główka. 

NIEDZIELA 23 marca  
6.10 Chłopaki z Sosnowca 7.05 No-
żem i widelcem 7.25 Znak Orła (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 10.50 Tygo-
dnik.pl 11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy 
szczęścia (s.) 12.25 Łamigłówka - Zi-
mowe Igrzyska Polonijne 12.35 Wia-
domości 12.50 Blondynka (s.) 13.45 
Made in Poland 14.20 Kulturalni PL 
15.20 Naszaarmia.pl 15.50 Złotopol-
scy (s.) 16.20 Studio Wschód 16.55 
Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 17.50 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Po-
lonijne 17.55 Makłowicz w podróży 
- Wyspy Kanaryjskie 18.25 Saga ro-
dów - Ród Semilskich 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Cafe Historia - 600 
lat stosunków polsko-tureckich 20.00 
Wiadomości 20.45 Łamigłówka - Zi-
mowe Igrzyska Polonijne 20.50 Głę-
boka woda 2 22.00 Polonia 24 22.45 
Tomasz Lis na żywo 23.50 Fascynujące 
Śląskie - Maciej Pieprzyca.

PONIEDZIAŁEK 24 marca
6.10 Chłopaki z Sosnowca 2 7.05 
Nożem i widelcem 7.25 Znak Orła 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 10.50 
Tygodnik.pl 11.40 Galeria (s.) 12.00 
Barwy szczęścia (s.) 12.25 Łamigłów-
ka - Zimowe Igrzyska Polonijne 12.35 
Wiadomości 12.50 Blondynka (s.) 
13.45 Made in Poland 14.20 Kultu-
ralni PL 15.20 Naszaarmia.pl 15.50 
Złotopolscy (s.) 16.20 Studio Wschód 
16.55 Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 
17.50 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska 
Polonijne 17.55 Makłowicz w podró-
ży - Wyspy Kanaryjskie. 18.25 Saga 
rodów - Ród Semilskich 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Cafe Historia - 600 
lat stosunków polsko-tureckich 19.45 
Dobranocka - Miś Uszatek 20.00 
Wiadomości 20.45 Łamigłówka - Zi-
mowe Igrzyska Polonijne 20.50 Głę-
boka woda (s.) 22.00 Polonia 24 22.45 
Tomasz Lis na żywo 23.50 Fascynujące 
Śląskie - Maciej Pieprzyca.

TV POLONIA 
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Centrum Misji i Ewangelizacji Koś-
cioła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP zaprasza panie z całego Śląska 
Cieszyńskiego na wiosenną konferen-
cję dla kobiet pt. „Uporządkowanie w 
życiu”. Odbędzie się ona w domu goś-
cinnym parafi i ewangelicko-augsbur-
skiej w Wiśle-Jaworniku w najbliższą 
sobotę w godz. 10.00-15.00.

W programie zaplanowano wystą-

pienia teolożek i współautorek książki 
„Postylla kobiet” – pierwszego na pol-
skim rynku wydawniczym zbioru ka-
zań napisanych przez kobiety z wyż-
szym wykształceniem teologicznym 
(91 kazań 43 autorek). W wiślańskim 
spotkaniu swój udział potwierdziły 
dwie autorki, Aleksandra Błahut-Ko-
walczyk i Iwona Holeksa.

– Lubimy wiosenne porządki, po-

nieważ wprowadzają ład i świeżość. 
Katechizmy porządkują zaś codzien-
ność, uczą jak żyć. Pomagają spojrzeć 
w głąb siebie z perspektywy upo-
rządkowania. Wystarczy powtórzyć 
przykazania i zastanowić się, jak jest 
z ich przestrzeganiem w codziennym 
życiu. Konsekwencją tychże refl eksji 
jest szczera odpowiedź na pytanie: czy 
podporządkowuję się Bożemu Słowu? 

„Porządek” to więc słowo-klucz – wy-
jaśnia Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

Inną prelegentką będzie Iwona 
Holeksa. – Będę zastanawiać się ze 
słuchaczkami, co znaczy uporządko-
wane życie. Co pomaga, a co prze-
szkadza w prowadzeniu takiego życia, 
a także, co można zrobić, jeśli nasze 
życie znacząco odbiega od Bożego 
ideału – mówi Iwona Holeksa.

Jak podkreślają organizatorki, 
konferencja ma charakter otwarty, a 
zaproszenie do udziału w spotkaniu 
skierowane jest do każdej kobiety. 
W programie zaplanowano również 
wspólny śpiew, dyskusje w grupach, 
poczęstunek i stoisko księgarni War-
to. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej www.cme.
org.pl. (wik)

Teolożki zapraszają do Wisły

Port Lotniczy Leoša Janáčka w 
Mosznowie przygotowuje na 1 
kwietnia imprezę dla fanów lotni-
ctwa. Głównym magnesem będzie 
przylot największego samolotu, ja-
kim dysponują Czeskie Linie Lot-
nicze – Airbusa A330. Przewoźnik 
zaplanował na ten dzień loty promo-
cyjne z Pragi do Ostrawy i z Ostrawy 
do Bratysławy. Bilety zostały sprze-
dane błyskawicznie. – Samolot przy-
leci o godz. 9.15. Zatrzyma się u nas 
na ok. pięć godzin, a następnie odleci 
do Bratysławy. Publiczność nie będzie 
miała dostępu do samolotu, będzie 

natomiast dobrze widoczny z  prze-
strzeni obok terminalu do odlotów – 
informuje biuro prasowe ostrawskiego 
lotniska. Na miejscu będzie można 
bezpłatnie postawić samochody na 
parkingu P3. Będzie również wię-
cej połączeń autobusowych między 
Ostrawą a Mosznowem. Kierowni-
ctwo portu lotniczego przy okazji 
zaprasza chętnych do zwiedzenia 
zaplecza lotniska i budynków na co 
dzień niedostępnych dla publiczności. 
Zainteresowani powinni zgłaszać się 
za pośrednictwem strony internetowej 
www.airport-ostrava.cz.  (dc)

Lotnisko zaprasza fanów 
Prelekcje, dyskusje i fi lmy poświęcone 
stereotypom, różnym formom uprze-
dzeń i dyskryminacji – to wszystko 
przygotowali dla swoich kolegów 
uczniowie Gimnazjum z Polskim Ję-
zykiem Nauczania w Czeskim Cie-
szynie w ramach odbywającego się w 
piątek Dnia Tolerancji. Organizatorzy 
tego gimnazjalnego uczniowskiego 
projektu podkreślają, że jest to ważne 
wydarzenie, bo z różnymi formami 
nietolerancji nadal spotykamy się w 
naszym społeczeństwie.

Dzień Tolerancji otworzy prelekcja 

Blanki Kissovej i Dana Nguyena pt. 
„Jak tworzy się nieprzyjaciela”, pod-
czas której będzie mowa m.in. o plot-
kach i mitach wokół Romów i innych 
mniejszości. Z kolei Roma Rojowska 
zaznajomi gimnazjalistów z proble-
matyką feminizmu, Jan Šerek na pod-
stawie jednego z tekstów propagan-
dowych z lat 30. XX wieku opowie 
o antysemityzmie, a Michał Rauszer 
w wykładzie pt. „Syndrom oblężonej 
twierdzy” zajmie się korzeniami na-
cjonalizmu i szowinizmu w Europie.

Zaproszenie na gimnazjalną ini-

cjatywę przyjął też pochodzący znad 
Olzy Czesław Walek z pozarządowej 
organizacji „Otevřená společnost”, 
który będzie dyskutował z młodzieżą 
o fi lmie „Duhový šampionát”. Andrea 
Drożdż zaś zada w swojej prelekcji 
pytanie: „Czy 8 marca to święto ra-
dosne?”. Gimnazjaliści będą też mo-
glli obejrzeć fi lmy: „Milý muslime”, 
„Já, moje rodina a Woody Allen”, 
„Nenávistné pozdravy z Ruska”, „Ve 
vězení se burky nenosí”, „Mladý, hrdý 
nácek” oraz „Na divokém severu”.
 (kor)

O tolerancji i nietolerancji

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Kopciuszek (21, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 10 
pravidel (20, 21, godz. 17.45); Pięk-
na i Bestia - La Belle & la bête 2014 
(20, 21, godz. 18.00); Robaczki z Za-
ginionej Doliny (20, 21 godz. 15.30); 
Pompeje (20, 21, godz. 20.00); Zim-
na opowieść (20, 21, godz. 20.30); 
KARWINA – Centrum: Piękna i 
Bestia - La Belle & la bête 2014 (20, 
21, godz. 17.30); Pompeje (20, godz. 
20.00); 10 pravidel (21, godz. 17,45); 
Pompeje (21, godz. 20.00);  TRZY-
NIEC – Kosmos: Dzwoneczek i ta-
jemnica piratów (20, 21, godz. 15.30); 
10 pravidel (20, 21, godz. 17.30); 
Pompeje (20, 21, godz. 20.00); CIE-
SZYN – Piast: Lego przygoda (20, 
godz. 14, 16; 21, godz. 15.15), Ka-
mienie na szaniec (21, godz. 17.15).

CO W TERENIE
BUKOWIEC – MK PZKO zapra-
sza na zebranie sprawozdawcze w 
niedzielę 23. 3. o godz. 15.00.
CZ. CIESZYN –  Zarząd Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki 
zaprasza członków SPPK na Walne 
Zgromadzenie, który odbędzie się 
w środę 26. 3. o godz.15.30 w fi lii 
Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cie-
szynie przy ul. Havlíčka 6.
H AW I E R Z ÓW- M I A S T O  – 
Klub Emerytów zaprasza na spot-
kanie klubowe 20. 3. o godz. 15.00 
do świetlicy przy ulicy Horymira 
1511/9.

KARWINA-STARE MIASTO 
– Grupa „Gorole” zaprasza na mul-
timedialną projekcję pt. „Tienszan – 
góry w niebiosach, Kazachstan 2013” 
w sobotę 22. 3. o godz. 17.00 do MK 
PZKO w Karwinie-Starym Mieście.
SKRZECZOŃ – MK PZKO za-
prasza na tradycyjne „Powitanie 
Wiosny”, które odbędzie się w so-
botę 22. 3. o godz. 15.30 w Domu 
PZKO. W programie wystąpi chór 
mieszany Koła „Hasło” oraz gościn-
nie góralska kapela „Lipka” z Jabłon-
kowa.
RYCHWAŁD – MK PZKO zapra-
sza w niedzielę 23. 3. o godz. 15.30 
na „Wiosenny wieczór świetlicowy” 
do Domu PZKO. W programie: 
zespół „Rychwałdzianie”, chór „Lut-
nia”, prelekcja pt. „Królowe polskie i 
księżne”, wspólna zabawa.
MOSTY K. JABŁONKOWA – 
Biblioteka Gminna zaprasza na kon-
kurs w rozwiązywaniu krzyżówek i 
zagadek 22. 3. od godz. 8.00 w biblio-
tece. Zgłoszenia do 20. 3. osobiście w 
bibliotece, pod nr. tel. 558  368  014, 
730 513 734 albo e-mailem: kniho-
vna@mostyujablunkova.cz.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę autokarową na Kuba-
lonkę 22. 3. jest o godz. 7.00 z Kar-
winy, o godz. 7.30 z Cz. Cieszyna, o 
godz. 7.45 z Trzyńca – dworzec ko-
lejowy. Opłata na starcie 10 zł, która 
będzie pobierana w autobusie. Prosi-
my nie zapomnieć o dowodach oso-
bistych, złotówkach i ubezpieczeniu. 
Inf. 603 193 004, 596 311 685, www.
ptts-beskidslaski.cz.

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Koncert zespołu 

„Silesia Singers” Uniwersytetu Ślą-
skiego odbędzie się w sobotę 22. 3. 
o godz. 16.00 w Awionie/Noivie w 
Czeskim Cieszynie. 

OFERTY
MALOWANIE, prace murarskie, 
wymiana okien. Tel. 603 854 651.

GL-148

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, 
ELEWACJE atrakcyjne ceny, tel. 
608 803 883. GL-151

PRZECIEKA CI DACH, kapie 
Ci do domu, zadzwoń 733 425 859. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GL-125

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-097

URLOP
SAMOLOTEM Z OSTRAWY: 
Bułgaria na 10 i 11 dni od 10 990 kc!
WYCIECZKI AUTOKAROWE 
z obiadokolacją i wycieczkami: Wiel-
ki Meder – kąpieliska termalne, hotel 
18. 4.-21. 4. cena 3950 kc; Podhaj-
ska – kąpieliska termalne, pensjonat 
29. 4.-4. 5. cena 5350 kc; Łaźnie 
Teplice nad Beczwą (9 zabiegów) 
4. 5.-10. 5. cena 6 950 kc; Wiedeń, 
najpiękniejsze zabytki 8. 5.-10. 5. 
cena 4 550 kc; Beszeniowa – kąpie-
liska termalne, hotel przy kąpielisku 
11. 5.-17. 5. cena 6 650 kc; Bükfürdo 
– kąpieliska termalne, luksusowy ho-
tel 8. 6.-14. 6. cena 8 350 kc; Morze 
Bałtyckie, Gdańsk, hotel 26. 7.-2. 8. 

cena 9 650 kc; Polskie Tatry, Zakopa-
ne, pensjonat 3. 8.-9. 8. cena 6 350 kc. 
Więcej informacji w katalogu 2014 
(przesyłamy darmowo). CK A-Z 
TOUR Bystrzyca i Czeski Cieszyn, 
tel. 558 551 187-9, e-mail: info@cka-
ztour.cz, www.aztour.cz. GL-155

WYSTAWY
TEATR CIESZYŃSKI, Cz. Cie-
szyn, Ostrawska 67: do 4. 5. wysta-
wa Lecha Ledeckiego pt. „Nastroje”. 
Czynna: po-pt w godz. 9.00-15.00 
po zgłoszeniu w portierni TC.
MIEJSKA BIBLIOTEKA CZ. 
CIESZYN-SIBICA, Minigaleria 
„Na Płocie”, ul. Słowacka 1: do 30. 4. 
wystawa Brzetysławy Budnik pt. 
„Poszukiwania”. Czynna w godz. ot-
warcia biblioteki.
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 
24. 3. wystawa „Jest w Stonawie mo-
giła...”. Czynna w dni powszednie 
8.00-15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 16. 5. 
wystawa pt. „Silesia picta – Pano-
ramy miast śląskich i mapy Śląska”; 
stała ekspozycja „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW MUSAION 
w Hawierzowie, ul. Robotnicza 14: 
do 31. 5. wystawa pt. „Ślad – wyjaś-
ni zbrodnię”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30, so: 9.00-13.00, nie: 13.00-
17.00.
SALA WYSTAW w Hawierzo-

wie-Żywocicach, Padlých hrdinů 
47a: do 20. 6. wystawa pt. „Tragedia 
Lidic”. Czynna: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: do 30. 4. wysta-
wa pt. „O nožířství a damascénské 
oceli”; stała ekspozycja „Migawki 
z historii Karwiny”. Czynne: wt-
pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 7. 9. wy-
stawa pt. „Garnuszki babuni”; wysta-
wa stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynne: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej
-Lutyni, Masaryka 958: do 27. 6. 
wystawa pt. „Kapliczki, krzyże i męki 
pańskie”. Czynna wt-pt: 8.00-16.30, 
so: 9.00-13.00, 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.

Odszedłeś, ale w naszych sercach żyjesz.
Dziś, 20 marca, obchodziłby swoje 100. urodziny, zaś 
10. 3. 2014 minęła 16. rocznica śmierci naszego Kochane-
go Ojca i Dziadka

śp. JÓZEFA NIEMCA

z Czeskiego Cieszyna. Z miłością i szacunkiem wspomi-
nają córka i syn z rodzinami.  GL-104

WSPOMNIENIA

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 18. 3. 
2014 zmarł w wieku 87 lat nasz Ukochany Ojciec, Teść, 
Dziadek, Pradziadek, Brat, Wujek, Szwagier i Kuzyn 

śp. HENRYK RASZKA

zamieszkały w Wędryni nr 677. 
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek  21. 3. 
2014 o godz. 11.00 w kościele katolickim w Wędryni. 
Synowie z rodzinami. GL-159

NEKROLOGI
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– Na losach sezonu zaważyły m.in. kłopoty ekono-
miczne niektórych drużyn, ale to nie pomniejsza 
naszych zasług. Chłopcy dali z siebie wszystko i 
zasłużenie awansowali do najwyższej klasy roz-
grywek – dodał. Włodarze trzynieckiego klubu 
muszą się teraz zastanowić nad strategią fi nansową 
na najbliższy sezon. W I lidze wymagania ekono-
miczne są bowiem dużo wyższe, piłkarze zaliczą 
też w autokarze o wiele więcej kilometrów, niż w 
II lidze. W Trzyńcu pojawiły się więc pytania, na 
razie bez odpowiedzi. Zgłoszenie do I ligi upływa 
15 maja, czasu pozostało więc niewiele. – Na po-
czątek kwietnia zwołane zostało zebranie klubowe, 
na którym zastanowimy się nad dalszą przyszłoś-
cią Likopu. Piłkarze wywalczyli ten awans i oni 
też będą mieli decydujące słowo w tej sprawie – 
stwierdził Cieslar st. W Trzyńcu zastanawiają się 
nie tylko nad pozyskaniem kolejnych sponsorów 
strategicznych, ale także nad wyborem hali, w któ-
rej rozgrywane byłyby domowe mecze w I lidze. 
W rachubę wchodzi m.in. nowa Werk Arena, która 
otworzy swoje podwoje we wrześniu. Już wcześniej 

deklarowano, iż na nowoczesnym stadionie azyl 
znajdą nie tylko hokeiści, ale również inne spor-
towe kluby pod Jaworowym. – To jeden z warian-
tów. Pytanie tylko, czy stać nas będzie na wynajęcie 
tak dużej hali. Nadal poruszamy się w strefi e wir-
tualnej. Zobaczymy w kwietniu, kiedy zapytam o 
wszystko piłkarzy – podkreślił Josef Cieslar st. 

Pierwsza liga wymaga też wzmocnień kadro-
wych. O tym też doskonale zdają sobie w Trzyńcu 
sprawę. – Zaliczyliśmy już dwa sezony w najwyż-
szej klasie. To zupełnie inna bajka – ocenił Cieslar 
st. – W I lidze gra wielu Brazylijczyków. Dryblują 
nieziemsko i z takim repertuarem kiwek oraz sztu-
czek technicznych, że w głowie się to nie mieści. 
W dodatku wszystkie zespoły są w stanie zagrać  
na najwyższym poziomie – dodał prezes Likopu. 
Grający trener trzynieckiej drużyny, Josef Cies-
lar mł., ma na celowniku kilku piłkarzy „wartych 

grzechu”. Nazwiska owiane są mgiełką tajemnicy. 
Konkurencja nie śpi. Wszystko wskazuje na to, że 
w nowym sezonie w drużynie Likopu zabraknie 
jednego z kluczowych piłkarzy, Lukáša Stoszka. 
Jak udało nam się ustalić, Stoszek z przyczyn za-
wodowych przeprowadza się do Hradca Kralowej. 
– Jeszcze nie spisaliśmy go na straty. Wierzę, że 
uda się połączyć jego obowiązki zawodowe z grą 
w naszym klubie. Brak tego piłkarza w drużynie 
byłby dla wszystkich dużą stratą. Pod względem 
tak sportowym, jak też ludzkim – zaznaczył nasz 
rozmówca. 

Na 28 marca zaplanowano mecz pokazowy 
pomiędzy Likopem Trzyniec a gwiazdami grupy 
wschodniej II ligi futsalu. Po zakończeniu spotka-
nia piłkarzom Likopu zostaną ofi cjalnie przekaza-
ne medale za awans do I ligi. 

JANUSZ BITTMAR

Drużyna Likop Trzyniec 
z pierwszoligowym znakiem jakości
Nie tylko hokej na lodzie i hokejbal, ale również futsal może się pochwalić w Trzyńcu najwyższym znakiem jakości. Awans do I ligi 
wywalczyli futsaliści klubu Likop Trzyniec – triumfatora II ligi. – Jestem szczęśliwy i poniekąd zaskoczony takim obrotem sprawy. 
Myślałem, że powalczymy o trzecie miejsce w tabeli, a tu taka niespodzianka – powiedział „Głosowi Ludu” Josef Cieslar st., prezes 
i menedżer trzynieckiego klubu. 
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LOKATY KOŃCOWE
1. Trzyniec 40 pkt., 2. Witkowice 38, 3. VŠB 
Ostrawa 34, 4. Vyškov 33, 5. Szumperk 26, 
6. Jeseník 22, 7. Choceň 21, 8. Volfířov 18, 9. 
Líšeň 17, 10. Pardubice 7. 

MECZE LIKOPU TRZYNIEC
U siebie (hala w Śmiłowicach): Trzyniec – 
Szumperk 5:0, Trzyniec – Choceň 6:2, Trzy-
niec – Pardubice 12:2, Trzyniec – Líšeň 7:1, 
Trzyniec – Jeseník 4:4, Trzyniec – Vyškov 7:2, 
Trzyniec – Witkowice 3:2, Trzyniec – VŠB 
Ostrawa 2:0, Trzyniec – Volfířov 11:4. 
Na wyjeździe: Jeseník – Trzyniec 1:4, Vyškov 
– Trzyniec 3:5, Witkowice – Trzyniec 6:6, 
VŠB Ostrawa – Trzyniec 6:5, Volfířov – Trzy-
niec 3:3, Szumperk – Trzyniec 3:3, Choceň – 
Trzyniec 4:3, Pardubice – Trzyniec 1:6, Líšeň 
– Trzyniec 0:4. 
Kadra Likopu w ostatnim meczu: Sikora – 
Cieslar, Csikán, Stoszek, Buryan – Opluštil, 
Przyczko (30. Kantor), Sniegoň, Baron. Tre-
ner: J. Cieslar mł. 

W ostatni weekend marca oba Cie-
szyny po raz pierwszy połączy nowa 
atrakcja. Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Cieszynie postanowił 
bowiem dołączyć do inicjatywy par-
krun, popularnej od dziesięciu lat na 
wszystkich prawie że kontynentach. 
Podobnie jak w innych miastach, 
takich jak Londyn, Kopenhaga czy 
Kraków, biegacze z Cieszyna i Cze-
skiego Cieszyna będą mogli wziąć 
bezpłatnie co tydzień udział w cy-
klicznych biegach na dystansie 5 ki-
lometrów.

Biegi po obu brzegach Olzy zo-
staną zainaugurowane w sobotę 29 
marca, a później będą organizowane 
w każdą sobotę o godz. 9.00. Start 
i meta biegu znajdować się będą 
przy wejściu na stadion miejski w 
Cieszynie w alejach Jana Łyska. 
Później biegacze pobiegną wzdłuż 
Olzy alejkami Sport Parku po obu 

nabrzeżach, które łączy nowa kładka 
sportowa przy Parku Adama Sikory.

– Trasa jest na pewno przyjemna 
i ciekawa. A to dzięki wspólnym 
inwestycjom obu naszych miast   w 
ramach projektu „Revital Park”, któ-
rego celem jest, aby w końcu całe 
nabrzeże Olzy było wielkim kom-
pleksem sportowo-wypoczynkowym 
– mówi wiceburmistrz Czeskiego 
Cieszyna, Stanisław Folwarczny.

Organizatorzy projektu Parkrun 
Cieszyn zapewniają, że chodzi o 
inicjatywę otwartą dla wszystkich. 
Biegać mogą całe rodziny, a nawet 
właściciele psów ze swoimi pupila-
mi. Do udziału w biegach wymaga-
na jest tylko jednorazowa rejestracja 
oraz wydrukowanie nadanego kodu 
uczestnika. Więcej informacji na ten 
temat można zasięgnąć na stronie 
internetowej: www.parkrun.pl/cie-
szyn.  (kor)

Cieszyny 
połączą biegacze

SIATKARZE HAWIERZOWA 
SEZON ZAKOŃCZYLI NA 10. 
MIEJSCU. Siatkarze Hawierzo-
wa, zgodnie z oczekiwaniami, nie 
awansowali do playoff s ekstraligi. 
Najważniejsze jednak, że utrzymali 
dla miasta ekstraklasę. W ostatniej 
kolejce podopieczni Jaroslava To-
máša przegrali 0:3 (-21, -18, -6) z 
faworyzowanymi Czeskimi Budzie-
jowicami, zajmując w tabeli dziesiątą 
pozycję. W piątym z rzędu ekstra-
ligowym sezonie zespół borykał się 
nie tylko z huśtawką formy, ale także 
kłopotami ekonomicznymi. Wiele 
wskazuje jednak na to, że również do 
nowego sezonu uda się zdobyć po-
trzebne fi nanse. 

*   *   *
PUCHAR BURMISTRZA OR-
ŁOWEJ DLA KS PIETWAŁD. 
Piłkarze KS Pietwałd zostali trium-
fatorami zimowego turnieju w Or-
łowej. Puchar burmistrza Orłowej 
zdobyli w pełni zasłużenie, nie prze-
grali bowiem ani jednego spotkania. 
W ostatniej kolejce Pietwałd poko-
nał 4:1 Zabłocie (bramki: Režňák 2, 
Hlavinka, Gorovič – Kaspřák). Na 
drugim miejscu w turnieju uplaso-
wali się gracze Datyń Dolnych, na 
trzecim Slavoj Rychwałd. 

*   *   *
RADWAŃSKA O SWOJEJ 
KONTUZJI. Agnieszka Radwań-
ska ma nadzieję, że kilka dni od-
poczynku i wolny los w pierwszej 
rundzie, pozwolą jej wystartować w 
turnieju WTA w Miami. Jak infor-
muje „Interia.pl”, jej udział w nim 
jest zagrożony z powodu urazu lewe-
go kolana. Polska tenisistka nabawiła 
się kontuzji podczas imprezy w In-
dian Wells, a dała się ona jej we znaki 
szczególnie podczas przegranego fi -
nału z Włoszką Flavią Pennettą 2:6, 
1:6. – Leczę się, biorę tabletki i robię 
inne rzeczy, które mogą pomóc. Po-
staram się, pozostało jeszcze kilka 
dni i liczę, że uda mi się wystąpić. 

*   *   *
GORTAT W ŚWIETNEJ FOR-
MIE. Koszykarze Washington Wi-
zards we wtorkowym meczu NBA 
przegrali na wyjeździe z Sacramento 
Kings po dogrywce 111:117. Marcin 
Gortat uzyskał dla gości 19 punktów 
i 14 zbiórek. To jego 28. double-do-
uble w sezonie.

*   *   *
W WEEKEND FINAŁ PŚ W 
PLANICY. Organizatorzy fi nało-
wych konkursów Pucharu Świata 
w skokach narciarskich zapewniają, 
że w Planicy śniegu nie zabraknie. 
Jak informuje „PAP”, zawody, które 
potrwają od piątku do niedzieli, to 
sprawdzian dla Słoweńców, którzy 
chcą przeprowadzić mistrzostwa 
globu w 2019 roku. W niedzielę w 
Planicy (po dwóch konkursach in-
dywidualnych i drużynowym) roz-
dane zostaną główne nagrody se-
zonu 2013/2014 Pucharu Świata. 
Podwójny mistrz olimpijski z Soczi 
Kamil Stoch ma szansę dołączyć do 
Adama Małysza i zdobyć Krysz-
tałową Kulę za pierwsze miejsce w 
klasyfi kacji generalnej. Stoch ma 168 
punktów przewagi nad Słoweńcem 
Peterem Prevcem i 197 nad Niem-
cem Severinem Freundem. 

*   *   *
»THE RING«: ADAMEK NA 9. 
MIEJSCU. Z trzeciej na dziewiątą 
pozycję spadł Tomasz Adamek (49-
3, 29 KO) w rankingu pięściarzy 
wagi ciężkiej magazynu „Th e Ring” 
po sobotniej porażce z Wiaczesła-
wem Głazkowem. Pogromca Polaka 
po zwycięstwie nad „Góralem” skla-
syfi kowany został na ósmym miejscu.

(jb)

W SKRÓCIE

Ćwierćfi nały 
ekstraligi hokeja
Trwa walka w ćwierćfi nałach Tipsport Ekstraligi hokeja na lodzie. Wczoraj, po 
zamknięciu numeru, zakończyły się drugie mecze czterech serii, w tym pojedynek 
pomiędzy Trzyńcem a Pardubicami (patrz zdjęcie). We wtorek w Werk Arenie 
ze zwycięstwa 4:0 radowali się hokeiści Pardubic. O półfi nały rywalizują też 
zespoły Sparty i Witkowic, Pilzna i Komety Brno oraz Zlina i Hradca Kralowej. 
Na weekend zaplanowano trzecie i czwarte odsłony. Serie potrwają do czterech 
zwycięskich spotkań. Aktualne wyniki można śledzić na naszej stronie internetowej 
www.glosludu.cz.  ( jb)

Likop Trzyniec wywalczył prawo gry w pierwszej lidze.
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