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Stypendia po nowemu
Uproszczenie procedury dokumentacyjnej, zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych stypendystów oraz zastosowanie punktowego systemu
ocen, który pozwoli na lepszą weryfikację i transparentną ocenę studentów ubiegających się o stypendia – to mają być główne atuty uruchomienia
Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Stypendialnego (ZESS). Termin składania wniosków
w formie elektronicznej na semestr wiosenny mija
1 marca.
– Nie słyszałem na razie o zmianach w składaniu
wniosków, ale na pewno będzie to dla wszystkich
ułatwieniem – zareagował na informację jeden ze
stypendystów, Adam Kolasa z Trzyńca. Studenci
nie będą już musieli przywozić dokumentów do
Kancelarii Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie, która – po weryfikacji przez komisję – przekazywała je następnie do Konsulatu RP w Ostrawie.
Wnioski w formie elektronicznej zostaną przekazane do Konsulatu automatycznie.
Głównymi kryteriami, na podstawie których
Komisja Stypendialna Fundacji decydowała o
przyznaniu stypendiów poszczególnym kandydatom, były dotąd: aktywność w działalności na rzecz
środowisk polonijnych w kraju zamieszkania, średnia ocen oraz znajomość języka polskiego. Te kryteria zostaną, lecz do nich, dzięki możliwościom,
jakie stwarza ZESS, dołączy cały szereg kryteriów dodatkowych – takich jak kraj zamieszkania,
to, czy student mieszka w dużym mieście, czy na
wsi, czy jego studia są płatne czy też bezpłatne,
jaka jest sytuacja finansowa jego rodziny i inne. –
Uważamy, że ocena wniosków będzie dzięki temu
bardziej obiektywna i sprawiedliwa – powiedziała
„Głosowi Ludu” Dorota Guz, odpowiedzialna za
program stypendialny Fundacji Semper Polonia.
Pewne wątpliwości budzi fakt, że raporty o działalności studenta na rzecz środowiska polonijnego
potwierdzone przez przedstawiciela organizacji,
w której student działa, również będą dołączane
do wniosku w formie elektronicznej – w postaci
skana. Czy niektórych wnioskodawców nie będzie
to skłaniało do fałszerstw lub oszustw? Tadeusz
Wantuła, wiceprezes Kongresu Polaków, zapewnia, że raporty te nadal będą weryfikowane przez

Fot. MAREK SANTARIUS

WYDARZENIE: Fundacja Semper Polonia, z której programu stypendialnego korzysta w tej chwili przeszło dziewięćdziesięciu
studentów z Zaolzia, wprowadziła nowe zasady składania wniosków. Od 1 stycznia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie.

Wnioski o stypendia na semestr jesienny studenci musieli jeszcze składać osobiście w Kancelarii Kongresu
Polaków. Teraz będą je wypełniali elektronicznie.

Kongres, pomimo że wnioski nie będą już składane w Kancelarii Kongresu. – Pani konsul Anna
Olszewska zwróciła się do nas z prośbą o pomoc
w opiniowaniu wniosków. Dlatego ten jeden skan,
dotyczący działalności kandydata, przekazany będzie w kopii również do Kongresu – powiedział
redakcji.
Na kończący się semestr jesienny Fundacja
Semper Polonia otrzymała 2 tys. wniosków stypendialnych. Stypendia przyznała 1,3 tys. studentom z różnych krajów, w tym przeszło 90 z Re-

ZDARZYŁO SIĘ
KONIEC POWODZI?
Mieszkańcy przygranicznych Zebrzydowic mają w końcu nadzieję
na kres powodziowego koszmaru,
pojawiającego się niemal co roku
w czasie mocnych opadów deszczu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który jest
zarządcą rzek, postanowił w końcu
przebudować Piotrówkę. – RZGW
w Gliwicach udało się pozyskać
środki, co prawda nie jest to dotacja
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Dzięki pieniądzom zostanie odtworzone i wyremontowane
koryto rzeki od granicy państwa, aż
po ujście Pielgrzymówki. W sumie
to pięć kilometrów – mówi Andrzej
Kondziołka, wójt gminy Zebrzydowice. Oprócz remontu i regulacji
rzeki usunięte zostaną także odkłady
i namuły.
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej pozyskał 2,3 mln złotych
dofinansowania, które w całości pokryje koszt realizacji tego zadania.
Przeprowadzenie prac nie daje jednak gwarancji na to, że w Zebrzydowicach nie będzie już powodzi. – Zagrożenie powodziowe z pewnością
będzie zmniejszone, jednak ciężko
przewidzieć, jak w przyszłości rzeka
będzie się zachowywać – przyznaje
Andrzej Kondziołka.
W ramach tego samego funduszu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej odbuduje także stopień
wodny na rzece Brennicy w Górkach
Wielkich.
(www.ox.pl)

publiki Czeskiej. Stypendium przeznaczone jest
dla mieszkających poza granicami Polski studentów polskiego pochodzenia studiujących w kraju
swego zamieszkania. Wysokość stypendium nie
jest dla wszystkich krajów taka sama. Dorota Guz
poinformowała, że dla Republiki Czeskiej stawką
bazową będzie w semestrze wiosennym br. kwota 360 złotych na miesiąc. W zależności od liczby
zdobytych punktów student będzie otrzymywał
kwoty nieco niższe lub wyższe od stawki bazowej.
DANUTA CHLUP

Fot. ARC
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Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz

Piotrówka podczas powodzi.

Wyjazd do Katowic, spotkania z ekspertami
Organizacja sejmików gminnych
przed Zgromadzeniem Ogólnym
Kongresu Polaków, imprezy związane
z Rokiem Józefa Kiedronia, zbliżające
się spotkanie z ekspertami Rady Europy – te tematy poruszane były podczas obrad Rady Kongresu Polaków
w RC, które odbyły się we wtorek w
Czeskim Cieszynie.
Inicjatywę Kongresu Polaków
związaną z ogłoszeniem bieżącego
roku Rokiem Józefa Kiedronia, pochodzącego z Błędowic Dolnych (dziś

części Hawierzowa) przedwojennego
ministra rządu polskiego, podchwycił Sejmik Województwa Śląskiego
w Katowicach. W połowie lutego ma
się odbyć sesja laudacyjna poświęcona sylwetce Kiedronia. – Kongres
Polaków zorganizuje wyjazd grupy z
Zaolzia do Katowic. Zaproponujemy
udział polskiej szkole w Błędowicach,
władzom Hawierzowa, przygotowany będzie program kulturalny, przypomniane będą godne uwagi wypowiedzi Kiedronia – poinformował

prezes Kongresu, Józef Szymeczek.
Na posiedzeniu Rady omawiano również tematy, które zostaną poruszone
podczas spotkania przedstawicieli KP
i środowiska nauczycielskiego z ministrem szkolnictwa Josefem Dobešem
3 lutego w Pradze. Jednym z nich będzie sprawa komisji oceniającej projekty w ramach programu dotacyjnego wspierającego działania oświatowe
w języku mniejszości narodowych.
– Od pewnego czasu na posiedzenia
komisji nie jest zapraszany przedsta-

wiciel polskiej mniejszości. Chcemy
się dowiedzieć, dlaczego tak się stało
– wyjaśnił Szymeczek.
Rada Kongresu przygotowuje również tematy do omówienia podczas
spotkania z grupą ekspertów Rady
Europy, które odbędzie się w przyszłą środę w Ostrawie. Celem wizyty
przedstawicieli RE jest zbadanie, w
jaki sposób Republika Czeska przestrzega standardy europejskie dotyczące ochrony i realizacji praw mniejszości.
(dc)
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KRÓTKO
POŻAR W MUZEUM
OSTRAWA (dc) – Wczoraj wcześnie rano palił się dach warsztatów
rzeźbiarskich na terenie Muzeum
Górniczego w Ostrawie-Petrzkowicach. Z żywiołem walczyło pięć
oddziałów Straży Pożarnej – zawodowej i ochotniczej. Według wstępnych szacunków ogień zniszczył
mienie wartości ok. 600 tys. koron.
* * *
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Sypnęło na ferie
Słynne powiedzenie: „Uchu, cha, uchu, cha, zima nasza zła” zawsze odnosiło się do surowości najzimniejszej pory roku. Ostatnio niektórzy mówili, że zima jest zła, bo nie chce nadejść. Na kilka dni przed rozpoczęciem sezonu feryjnego w Polsce w Beskidzie Śląskim
sypnęło śniegiem.

VIA ŁYŻBICE
NAJWAŻNIEJSZA
OSTRAWA/TRZYNIEC (dc)
– Budowa podjazdu pod torami
kolejowymi, tak zwana Via Łyżbice, będzie jedną z najważniejszych
tegorocznych akcji inwestycyjnych
województwa morawsko-śląskiego
w zakresie infrastruktury transportowej. Na wtorkowej konferencji
prasowej powiedział to zastępca
hetmana Miroslav Novák. Budowa
ruszy w tym roku, dokończona będzie w roku następnym. Planowane
koszty wynoszą 130 mln koron, z
tego 70 proc. pokryje dotacja z funduszy unijnych.
* * *

WIĄZ POD OCHRONĄ
CIESZYN (r) – Do tej pory na
terenie miasta znajdowało się 37
pomników przyrody, z których 24
stanowiły pojedyncze drzewa, a
pozostałe są większymi skupiskami.
Rada Miejska Cieszyna postanowiła otoczyć ochroną kolejny okaz,
tym razem będzie to wiąz szypułkowy.

CYTAT DNIA
– Jeśli spadnie większa ilość
śniegu, to nasze służby w ciągu
doby, maksimum dwóch poradzą sobie z opadem. Drogi są
wówczas przejezdne i nie ma
problemów z ruchem. Najgorzej,
kiedy śnieg pada co kilka dni, po
kilka centymetrów. Wówczas odśnieżać trzeba praktycznie cały
czas – powiedział w rozmowie
z portalem ox.pl Mieczysław
Szczurek, burmistrz Cieszyna.
Szczurek wyraził także życzenie, zgodnie z którym jeżeli w
zimie ma padać śnieg, to raz i
solidnie. Wtedy i w górach jest
na czym jeździć i z sytuacją na
drogach można sobie poradzić.
Jak wiadomo tegoroczna zima
nie sprzyja właścicielom ośrodków narciarskich, jednak zarówno włodarze miast i gmin,
jak i drogowcy są z braku śniegu
zadowoleni.
(wib)

Fot. TOMASZ WOLFF

RYNEK HAVLA?
OSTRAWA (wib) – Jedna z ulic
lub rynek powstającej właśnie części
Ostrawy – Nowa Karolina – mogłyby nosić imię Václava Havla. – Taką
propozycję złożył jeden z mieszkańców naszego miasta – poinformował
prezydent Ostrawy, Petr Kajnar.
Zanim jednak projekt trafi pod obrady magistratu, muszą się nim zająć
władze dzielnicy Morawska Ostrawa, której częścią jest właśnie Nowa
Karolina. Burmistrz dzielnicy, Jiří
Havlíček, przyznał, że rada mogłaby
się zająć tą sprawą już w przyszły
czwartek. Autor wniosku, Petr Svoboda z Ostrawy-Plesnej, stwierdził
w oświadczeniu, iż nadanie imienia
byłego prezydenta jednemu z miejsc
publicznych byłoby symboliczne
także z tego powodu, iż Havel więziony był w zakładzie karnym w
Ostrawie-Herzmanicach.
* * *

Barbara Kędzior, właścicielka wyciągu Pasieki w Wiśle, prawdopodobnie w ten weekend rozpocznie sezon narciarski.

Osoby, które w spokoju chciały pojeździć na nartach, takiej okazji już
raczej nie będą miały. W piątek po
raz ostatni do szkół pójdą uczniowie
ze szkół w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim
i zachodniopomorskim. W sobotę
rozpoczną się ferie, które potrwają –

w zależności od województwa – do
połowy lutego (ferie dla województwa śląskiego rozpisano na okres od
30 stycznia do 12 lutego). Oczy właścicieli wyciągów oraz bazy noclegowej z Beskidów zwrócone są przede
wszystkim w stronę Warszawy.
– Goście ze stolicy oraz Górnego

Śląska stanowią większość przyjeżdżających do Wisły na ferie zimowe
– stwierdziła Ewa Zarychta z Urzędu Miejskiego w Wiśle. – Przygotowaliśmy na ten czas wiele atrakcji,
choć dziś atrakcją samą w sobie jest
to, że pada śnieg i z każdą godziną
jest go coraz więcej.

Ratownicy Grupy Beskidzkiej
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego potwierdzają. We
wtorek po południu na Hali Miziowej w Beskidzie Żywieckim pokrywa wynosiła 110 centymetrów, czyli
mniej więcej tyle, ile na popularnym
tatrzańskim Kasprowym Wierchu.
Niewiele mniej śniegu, bo około
90 cm, leżało na Babiej Górze. Na
północnych stokach najwyższego
szczytu Beskidów (1725 m n.p.m.)
ogłoszono trzeci stopień zagrożenia
lawinowego, co nie zdarza się często.
– W ośrodkach, które do tej pory
sztucznie zaśnieżały stoki, pokrywa
zaczyna zbliżać się do metra. Pamiętajmy jednak, że śnieg jest mokry, a co za tym idzie, jeżdżenie po
nim wymaga dużych umiejętności
– powiedział „Głosowi Ludu” Dawid
Stec, ratownik dyżurny GOPR.
W najbliższych dniach temperatura w górach będzie oscylować koło
zera, dlatego jest szansa, że w górach
śnieg się utrzyma. Górale nie ukrywają, że to kolejny rok, w którym
musieli się sporo naczekać na nadejście prawdziwej zimy.
– Przed rokiem można było jeździć trochę szybciej. To już nie te
czasy, że wyciąg „hulał” już w listopadzie. Mamy już styczeń, to będzie
kolejny krótki sezon – przyznała
Barbara Kędzior, właścicielka wyciągu Pasieki w Wiśle.
(wot)

Mosty Swinowskie – początek utrudnień
Jutro o godz. 20.00 zostaną wprowadzone zmiany
w organizacji ruchu, związane z rozpoczynającą się
przebudową Mostów Swinowskich, jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Ostrawy.
Uprzykrzą one życie m.in. studentom dojeżdżającym na uczelnię w Porubie, którzy muszą się przygotować na to, że podróż tramwajami czy autobusami z dworca w Swinowie może trwać dłużej.
Celem zakrojonej na wielką skalę inwestycji jest
wybudowanie terminala transportowego o znaczeniu ponadregionalnym.
Przez ponad pół roku będzie wyłączony z ruchu
tak zwany most południowy w kierunku od Poruby do śródmieścia. Na moście północnym dwa
pasy będą służyły pojazdom indywidualnym, jak
również autobusom komunikacji miejskiej, jadącym z centrum do Poruby. Trzeci pas będzie przeznaczony dla autobusów, służb ratowniczych oraz
dostawcy prac budowlanych jadących w odwrotnym kierunku. Samochody osobowe będą musiały
korzystać z tras objazdowych. Tor tramwajowy na
moście północnym będzie służył na zmianę tramwajom kursującym w obu kierunkach. Przesunięte
zostaną przystanki autobusowe, wydłuży się czas

Jutro o godz. 20.00 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, związane z rozpoczynającą się przebudową Mostów Swinowskich, jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych.

jazdy autobusów i tramwajów. Na czas remontu
uruchomiona zostanie linia autobusowa nr 42.
Autobusy kursujące co dwadzieścia minut będą
woziły podróżnych z dworca kolejowego w Swinowie do Poruby. Z linii 42 będą też mogły korzystać osoby, które będą chciały dostać się z dworca

na przystanki na moście, na których przesiądą się
na tramwaj lub na autobusy zmierzające do centrum Ostrawy. Po dokończeniu przebudowy mostu południowego rozpoczną się prace na moście
północnym, co przełoży się na kolejne zmiany w
organizacji ruchu.
(dc)

Na polskich drogach szykują się zmiany
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
RP zaplanowało, iż w lutym ma wejść
w życie rozporządzenie, które ma zagwarantować kierowcom w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości do 10 km/godz. bezkarność.
Choć w ubiegłym roku wzrosła w
Polsce liczba ofiar wypadków drogowych, to prawdopodobnie od lutego
będzie można przekroczyć prędkość

na wszystkich drogach bez mandatu i dodatkowych punktów karnych.
Taka tolerancja dotyczyć będzie
również radarów ręcznych. Od roku
2011 można na autostradach jechać
z maksymalną prędkością 140 km/h,
na drogach ekspresowych dwujezdniowych 120 km/godz., na drodze
ekspresowej jednojezdniowej oraz na
drodze dwujezdniowej, co najmniej

o dwóch pasach przeznaczonych dla
każdego kierunku ruchu prędkością
100 km/godz. Na pozostałych drogach obowiązuje ograniczenie do
90 km/godz. Nowe rozporządzenie,
które szykuje MSW będzie, dotyczyło również obszarów zabudowanych. Dlatego przekraczając w tym
terenie dozwoloną prędkość w godzinach 5.00-23.00, która wynosi 50

km/godz., nie zostaniemy ukarani.
Oprócz tego szykuje MSW np. zmianę w punktacji karnej. Polska jest jednym z przodujących krajów w Europie pod względem liczby zabitych w
wypadkach drogowych, dlatego wielu
mogą szykowane zmiany dziwić. Czy
naprawdę będzie można przekroczyć
maksymalną prędkość do 10 km/
godz., okaże się w lutym.
(maki)
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PO PREMIERZE »LALKI« W SCENIE POLSKIEJ TEATRU CIESZYŃSKIEGO

Wszyscy jesteśmy marionetkami
„Lalkę” Bolesława Prusa jedni nienawidzą, drudzy z umiłowaniem czytają kilka razy w roku. Powieść ta zawsze cieszyła się
i będzie cieszyć się uznaniem. Lekcje w szkole, godziny wykładów akademickich, setki publikacji, kilka odsłon teatralnych i
filmowych są żywym dowodem na to, że „Lalka” nigdy się nie
znudzi, że dwutomową powieść da się przedstawić w kilkadziesiąt minut, a jej tradycyjna interpretacja wydaje się najlepszą z
możliwych.
Spektakl w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej niemalże idealnie przedstawia polską powieść wszech czasów. Inscenizacja
jest klasycznym odzwierciedleniem charakteru utworu Prusa,
czasów, w których toczy się jej akcja i realnych, nieubarwionych,
bohaterów. Sztuka porusza wszystkie główne aspekty utworu,
nie pomijając przy tym wątków pobocznych. Pokusić się można
o stwierdzenie, że „Lalka” w wykonaniu Sceny Polskiej, dla bardziej leniwych, zastąpić może lekturę książki.
„Lalka” to powieść o prostym, konwencjonalnym romansie,
oddająca zawiłe relacje i historie społeczne. On, Wokulski, kocha Izabelę miłością czystą i jedyną, kierując się jednak zasadami
handlowymi. Ona, arystokratka, wykorzystując jego słabe strony
stara się ułożyć sobie życie. Oprócz tej pary jest jeszcze wiecznie uwodząca każdego mężczyznę Wąsowska, stara Prezesowa,
kłócący się Krzeszowscy, stateczny Rzecki i zagubiony Łęcki.
Każda z tych postaci ma swoje miejsce, jest częścią składową
społeczeństwa i ściśle powiązana z fabułą. Stanowi jedność, doskonale odzwierciedlające sytuację dziewiętnastowiecznego społeczeństwa.
W realizacji Bogdana Kokotka elementy przedstawienia są ze
sobą ściśle powiązane. Nie ma żadnych niejsaności, jedna sce-

Fot. KATEŘINA CZERNÁ

„Lalka” w wykonaniu Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego to zupełnie odmienna sztuka od ostatniej, głośnej wersji Wiktora Rubina z wrocławskiego Teatru Polskiego,
który swoje przedstawienie oparł w dużej mierze na współczesności, wplatając w tekst Mickiewicza i Grossa. „Lalka” według Bogdana Kokotka niesie ze sobą tradycyjny przekaz, w wielkim, ale dokładnym skrócie odzwierciedla powieść Prusa.

„Lalka” według Bogdana Kokotka w wykonaniu Sceny Polskiej.

na płynnie przechodzi do drugiej, komentując przy tym mniej
ważne wydarzenia. Wszystko jest dopracowane do najmniejszego szczegółu. Widz, nie znając nawet treści powieści, otrzymuje
w pigułce pełnowartościowy produkt. Sceniczna oprawa nie została pozbawiona stylizacji dziewiętnastowiecznej. Każda, nawet
najmniejsza powierzchnia sceny teatru została sprawnie zagospodarowana. I tak patrząc na deski teatru widzimy co najmniej
trzy różne pomieszczenia, które w mig potrafią zamienić się z
salonu Łęckich w dworzec kolejowy. Jednak ta „Lalka” dzieje się
wszędzie. Nie ma dokładnego zarysu Warszawy i Krakowskiego
Przedmieścia. Chociaż Łęcka spaceruje po Łazienkach to w dialogach nie ma o tym mowy. Są za to Zasławek i Paryż.
Kokotek oddał realizm czasów, w których powstała powieść.
Stroje, rekwizyty, otoczenie i język przenoszą odbiorcę do XIX
wieku. Motywy i wszelkie inne zabiegi stylistyczne, które Prus
wprowadził do swojej powieści, udało się przenieść na deski Teatru Cieszyńskiego. Pierwsza scena, w której Rzecki wprawia w
ruch baletnicę od razu uświadamia widzom, że wszyscy jesteśmy
marionetkami w czyichś rękach. Niezależnie od tego, czy godzimy się na to, czy też nie.
Joanna Gruszka, jako Izabela Łęcka – lalka z krwi i kości,
bezduszna, surowa, oziębła, potrafiąca wyssać do końca drugiego człowieka, prawdziwa arystokratka – dobrze spisała się na
scenie, chociaż brakowało jej pazura, zacięcia, które dosadniej
oddałoby charakter Łęckiej. Wokulskiego z kolei świetnie zagrał Janusz Kaczmarski. Stanisław był jakby wyjęty ze szkolnych
podręczników, rozdarty między romantyzmem a pozytywizmem, wyglądem idealnie pasującym do wyobrażeń o nim.
BARBARA ŚLIŻ

Zamek Cieszyn wchodzi w nowy rok z ciekawą ofertą dla rodzin. Są nią rodzinne warsztaty rzemiosła, które będą tu się odbywać co
niedzielę. – W Zamku Cieszyn wierzymy, że
rzemiosło to wielki kapitał, a tradycja nie musi
kojarzyć się z nudą i muzealnymi gablotami.
Dlatego zapraszamy na niedzielne spotkania
z rzemiosłem i ludźmi, którzy zarażają pasją
tworzenia – przekonuje Beata Mońka, specjalista ds. komunikacji Zamku.
Pierwsze warsztaty odbędą się już w najbliższą niedzielę w godzinach 14-17. Dotyczyć
będą malarstwa na szkle, a poprowadzi je dobrze znany Zaolziakom Antoni Szpyrc. Kolejne warsztaty będą poświęcone haftowi krzyżykowemu. Jak haftować techniką krzyżykową
pokaże Łucja Dusek-Francuz, góralka z Isteb-

nej, etnolog, laureatka konkursu „Ślązak nad
Ślązakami”. Haftem krzyżykowym zajmuje się
od dzieciństwa. Tematem na ostatnią niedzielę stycznia będzie natomiast obróbka wełny,
przędzenie na kołowrotku, robienie tzw. kopyc,
czyli skarpet wełnianych. Warsztaty te poprowadzi dwójka Zaolzian – Marcela Sikorowa i
Leszek Richter. Jak zapowiadają organizatorzy, w lutym warsztaty będą kontynuowane. –
Planujemy pieczenie i zdobienie pierniczków.
Sprawa kolejnych tematów warsztatowych jest
na razie otwarta – powiedziała nam Mońka.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w
warsztatach powinny zgłaszać swój udział u
Tomasza Majorka pod nr tel. 0048 504 565
335 lub za pośrednictwem e-maila: tmajorek@
zamekcieszyn.pl.
(sch)

Fot. ARC

Rzemiosło na niedzielę

Pierwsze rodzinne warsztaty rzemiosła na Zamku Cieszyn poprowadzi Antoni Szpyrc.

Wyjątkowość do potęgi...

Wystawa plastyczki z Żorów
W nowej galerii Podstawowej Szkoły
Artystycznej im. Bedřicha Smetany
w Karwinie dziś o godz. 17.30 odbędzie się wernisaż wystawy prac grupy
twórczej ATELIER, prowadzonej
przez Ewę Rotter-Płóciennik. Plastyczka z Żorów od lat współpracuje
z Zaolziem i Polskim Stowarzyszeniem Artystów Plastyków w RC
(SAP).
– Organizowaliśmy, na przykład,

razem plenery dla młodzieży w ramach wspólnego z Kongresem Polaków projektu „Perspektywa 21”.
Odbywały się one w Ligotce Kameralnej – mówi szefowa SAP, Darina
Krygiel. – Razem z nią zorganizowaliśmy później wystawę poplenerową
w czeskocieszyńskiej galerii „Kropka” .
Wystawę można zwiedzać do 23
lutego.
(kor)

WARTOściowe czytanie

Fot. ARC

Czasopismo »WARTO«

Wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowi artyści, wyjątkowy gość, wyjątkowa publiczność, wyjątkowy nastrój, wreszcie wyjątkowy
cel – taki był Koncert Charytatywny, który odbył się w sobotni wieczór w kościele Dobrego Pasterza w Istebnej. Góralom
ubranym w regionalne stroje towarzyszył Piotr Kupicha, lider zespołu Feel.

Tym razem cały numer poświęcony jest Ziemi.
Nie zabraknie w nim artykułów na temat m.in.
prochu, ekologii, piercingu, życiu celebrytów,
pracy zawodowej, ziemi obiecanej, gór, ulicy, a
także dobrego przepisu na placki. Całości towarzyszy fragment z Pisma Świętego: „Patrz! Cała
Ziemia stoi przed tobą otworem, idź tam, dokąd
pójść wydaje ci się dobre i słuszne”. Zachęcamy
więc do patrzenia i czytania numeru, który zamyka cykl o żywiołach.
Zapraszamy do odwiedzenia księgarni „Warto”
w Cieszynie, przy ulicy Wyższa Brama 29.
(r)
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Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia na rynku prasowym pojawił
się całkiem nowy polskojęzyczny
tytuł. Przyznajmy, ta informacja nie
powinna się znaleźć na naszych łamach – przecież konkurencji nie powinno się promować. W tym przypadku chodzi jednak o czasopismo
szczególne – powstałe z inicjatywy
dyrektora dzięki zaangażowaniu kilku uczniów oraz jednego pedagoga
Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie.
– Pomysł na stworzenie gazety
wyszedł od dyrektora Marka Grycza.
Ja z kolei chętnie podejmuję tego
rodzaju wyzwania, więc zgodziłam
się zająć jej przygotowaniem – mówi
Maria Szymanik, koordynatorka
projektu z ramienia grona pedagogicznego. W zasadzie od początku
roku szkolnego dzieci chcące wejść
w skład redakcji nowo powstałego
czasopisma zgłaszały się same. Zainteresowanie „pracą dziennikarską”
było spore. Musiało więc dojść do
weryfikacji, niektórzy uczniowie
sami rezygnowali. W końcu wykrystalizowała się redakcja, która zabrała się za przygotowanie pierwszego
numeru. „Redakcja jest jeszcze w
pieluszkach i uczy się stawiać swoje
pierwsze kroki, ale robi co może” –
napisali w pierwszym wstępniaku
twórcy gazetki. – Bywało różnie, zaczęliśmy z zapałem, później przyszła

lekka stagnacja. Efekt końcowy jest
chyba zadowalający – twierdzi Szymanik.
Rzeczywiście, „Szok” (od wyrażenia „Szkolne Okienko”) prezentuje
się bardzo okazale. Spory format,
dobry papier, całość w kolorze. Na
ośmiu stronach przedstawia zarówno informacje i ciekawostki z życia
szkoły, jak i tematy rozrywkowe oraz
dotyczące współczesnych zainteresowań młodego pokolenia. Nie
zabrakło kolumny „Z redakcyjnej
poczty”, jest „Cooltura”, wywiad z
nauczycielem, „Łamigłówkowo”,
„Heca szkolna” i wiele innych. W
numerze inauguracyjnym swoim
czytelnikom zaprezentowała się
także redakcja i to w sposób dosyć
szczegółowy. Dowiemy się na przykład, że Agnieszka Kozłowska lubi
się spotykać z przyjaciółmi, a nawet
czytać książki (choć nie te ze spisu
lektur), Ola Wania kocha wszystkie
zwierzęta oprócz pająków i szczurów,
Dominik Poloček nie lubi cebuli, a
kocha frytki i hot dogi, Damian Wałoszek lubi m.in. matematykę, piłkę
nożną, gry komputerowe i dni wolne od nauki, Hania Zajac pobudza
swoją fantazję rysowaniem, graniem
na fortepianie, gotowaniem lub robótkami ręcznymi, Agata Chromec
chętnie czyta i spisuje różne przygody, gafy lub inne śmieszne momenty
w swoim pamiętniku, Adam Bado-

Fot. ARC

»Szok«-ujące czasopismo

Strona tytułowa pierwszego „Szoku”.

Polski miesięcznik „Press”, zajmujący się mediami, reklamą oraz public relations, opublikował w styczniowym
numerze ranking postaci, które pojawiały się najczęściej
na okładkach gazet. Dziennikarze przeanalizowali okładki 53 tygodników (opinii, telewizyjnych, pisma people),
dwutygodników oraz miesięczników. Zestawienie pokazało, że wśród kobiet dominują gwiazdy, wśród mężczyzn
na okładkach najczęściej pojawiają się politycy.
– Okładki wciąż należą do tych elementów, które decydują o sprzedaży tytułów prasowych. W niektórych
redakcjach, zanim wybierze się bohatera okładki, przeprowadza się badania wśród czytelników, by wiedzieć,
kto jest na topie – czytamy w miesięczniku.
Wśród kobiet wygrała Dorota Rabczewska, która w
2011 roku pojawiła się aż na 39 okładkach. Popularna
Doda wyprzedziła Kingę Rusin (38 okładek), Annę
Muchę (34), Katarzynę Zielińską (28) oraz Nataszę
Urbańską (26). W kategorii męskiej wygrał premier
Donald Tusk (35 okładek), przed papieżem Janem Pawłem II (23) oraz Jarosławem Kaczyńskim (21). Czwarte miejsce prezydent RP – Bronisław Komorowski (11
okładek) dzieli z... Kubą Wojewódzkim. „Press” zauważa, że gdyby brać pod uwagę wyłącznie tygodniki opinii,
czołowe lokaty zajmowałyby damy polityki – kanclerz
Niemiec Angela Merkel (4 okładki), żony prezydentów
RP: Jolanta Kwaśniewska (4), Anna Komorowska i Danuta Wałęsa (po 3).
(wot)

Od początku stycznia osoby ubiegające się o nowy dowód osobisty mogą
wybrać spośród dwóch opcji – dokumentu zwykłego oraz elektronicznego. Jak na razie zainteresowanie
nowym dowodem jest spore – już
pierwszego dnia było na tyle duże,
iż zawiesił się ogólnokrajowy system
komputerowy. – Trzeba było przeprowadzić drobną korektę aplikacji
i zrestartować cały system – wyjaśnia Vladimír Řepka z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, które zajmuje
się wystawianiem nowych dowodów.
W samej Karwinie w pierwszym
tygodniu stycznia wniosek o nowy
dokument złożyło 795 osób, choć
wprowadzenie elektronicznego dowodu nie pociąga za sobą konieczności wymiany starego. – Tak
duże zainteresowanie
tłumacz ymy

dziców, których i tak nie wykonuje się
już od połowy ubiegłego roku. Każde
dziecko, nawet noworodek, będzie
musiało się legitymować własnym
paszportem lub właśnie elektronicznym dowodem osobistym – ich wystawianie dzieciom przed 15. rokiem
życia jest także tegoroczną nowością.
Elektroniczny dokument pozwoli na
poruszanie się z dzieckiem w granicach Unii Europejskiej, zaś przed
opuszczeniem terytorium Wspólnoty trzeba zaopatrzyć pociechę w
paszport. Cena dowodu dziecięcego
wynosi 50 koron, paszport jest dwukrotnie droższy. – Jak na razie nie
odnotowaliśmy żadnego wniosku
o dowód osobisty dla dziecka, prawdopodobnie
wskutek
niedoinformowania

Premier RP – Donald Tusk często gości na okładkach polskich gazet.

Będą nowe spółdzielnie!
60 miejsc pracy powstanie dzięki
spółdzielniom socjalnym, które zostaną założone w ramach projektu
„Spółdzielnie socjalne drugiej generacji”. To już druga edycja realizacji
tych działań w ramach współpracy
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Być Razem” z Cieszyna
oraz Stowarzyszenia Współpracy
Regionalnej z Chorzowa. Pierwsza
trwała od 1 października 2009 roku
do 30 września 2011 roku i dzięki
jej wsparciu powstało dziesięć spółdzielni socjalnych – w tym dwie w
Cieszynie („Super Smak” oraz „Li-

Dowód od urodzenia

Fot. ARC

Doda na czele z premierem

szek jest uparty, ale życzliwy (poza
tym nie lubi wątroby), Dalia Wałoszek nie jest w stanie określić czego
nie lubi, bo po prostu nie ma takiej
rzeczy, Katarzyna Zahraj przepada
za modą, muzyką i kotami, zaś Maria Szymanik, koordynator gazetki
z ramienia grona pedagogicznego,
chętnie pracuje z dziećmi i młodymi
ludźmi oraz, o czym była już mowa,
podejmuje nowe wyzwania. Nie ma
więc chyba innego czasopisma, którego autorzy byliby tak dobrze znani
swoim czytelnikom już od pierwszego numeru, jak w przypadku redakcji „Szoku”.
Nowo powstałe wydawnictwo
będzie prawdopodobnie kwartalnikiem. – Możliwe, iż w przyszłości,
gdy już trochę wdrożymy się w te
wszystkie procedury, będziemy się
pojawiać co dwa miesiące – prognozuje Maria Szymanik. Jak na razie
jednak kolejnego „Szoku” możemy
się spodziewać na wiosnę, tuż przed
Wielkanocą. – Obok rubryk, które
ukazały się w pierwszym numerze,
powinien pojawić się jeszcze dział
sportowy. Chcielibyśmy zamieścić
także nieco więcej informacji z życia
szkoły – dodaje koordynatorka gazetki. Natomiast znacznie wcześniej
odwiedzić można będzie internetowy blog „Szoku”, pod adresem www.
gazetkaszkolna.pise.cz.
WITOLD BIERNAT

lai Design”). Powiat cieszyński jest
pod względem spółdzielni socjalnych oraz pomocy osobom wykluczonym ewenementem. Jest stawiany jako przykład dla całej Polski.
– Głównym celem projektu
jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie
śląskim. Osoby, które zdecydują
się założyć spółdzielnie socjalne,
będą miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego i pomostowego, zwiększenia swoich
kwalifikacji zawodowych oraz
umiejętności
interpersonalnych,

a także skorzystania z opieki merytorycznej w okresie 24 miesięcy.
Projekt obejmuje także doradztwo
(prowadzone w grupach i indywidualnie) oraz szkolenia: zawodowe, interpersonalne, integracyjne
oraz ze spółdzielczości – informuje
rzecznik Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Być Razem”, Marcin
Wieczorek.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończy się 31 marca 2014
roku.
(www.ox.pl)

tym, że z
uwagi
na
ogólnokrajowe wdrażanie
nowego systemu
nie przyjmowaliśmy petentów już od połowy grudnia – wyjaśnia Šárka Swiderová, rzeczniczka
karwińskiego magistratu.
Innym impulsem do odwiedzenia
urzędu miasta może być wchodząca
w życie 26 czerwca nowelizacja, która znacząco utrudni wyjazdy zagraniczne z dziećmi. Od tego momentu,
zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, każde dziecko opuszczające
granice własnego kraju będzie zobligowane do posiadania własnego dokumentu tożsamości. Nie wystarczą
więc jedynie zapisy w paszportach ro-

mieszkańców. Na
pewno warto postarać się
o dokument wcześniej, by uniknąć
letnich kolejek – przekonuje Swiderová.
W przypadku osób dorosłych elektroniczny dowód osobisty to wydatek
500 koron, zaś czas oczekiwania na
dokument wynosi do 30 dni (klasyczny dowód jest bezpłatny, wystawiany w ok. 15 dni). Wniosek o jego
wydanie można złożyć także poza
miejscem zamieszkania, ale zawsze
w urzędzie gminy z rozszerzonymi
uprawnieniami. Na nowych dowodach nie znajdziemy ani informacji o
stanie cywilnym, ani tzw. danych nadobowiązkowych, dotyczących współmałżonka lub dzieci.
(wib)
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Narty z patyczków i koło z piany

Fot. DANUTA CHLUP

Ania Jędrzejowska urodziła się 3
października ub. roku w Gorlicach,
w województwie małopolskim. Ważyła 2 900 g i mierzyła 51 cm. Jej
rodzice to Dorota, z domu Jasiok,
z Hawierzowa-Błędowic i Andrzej
Jędrzejowski z Moszczenicy koło
Gorlic, gdzie mieszka młoda rodzina. W domu czekał na siostrę 3-letni
Kamilek. Zdjęcie przysłała babcia
Czesława Jasiok.
Anna to imię pochodzenia hebrajskiego, oznaczające „łaski pełna”.
Z całej plejady znanych kobiet noszących to imię przypomnijmy dziś
piosenkarkę Annie Lennox i aktorkę
Annę Seniuk. Anna obchodzi imieniny 26 lipca.

Ferduś Malounek urodził się 12
września ub. roku w Brnie. Ważył 3
750 g i mierzył 51 cm. Jego rodzice
to Aneta (z domu Marcol, z Bogumina) oraz Petr Malounkowie. Ferdynandem nazwał swego synka jego
ojciec, zafascynowany tym imieniem.
Zdjęcie wnuczka przysłali babcia i
dziadek Marcolowie z Bogumina.
Ferdynand to imię pochodzenia
germańskiego, wywodzące się od słów
oznaczających pokój oraz odważny,
śmiały. Imię to nosił znany czeski pisarz i dziennikarz Ferdinand Peroutka
czy też niemiecki konstruktor samochodowy Ferdinand Porsche. Ferdynand obchodzi swe święto 30 maja.
(dc)

Kolędowanie z rodzicami
Wędrując po różnych przedszkolach
na Zaolziu, przekonałam się, że w
każdym z nich panują inne zwyczaje. We wtorek odwiedziłam polskie
przedszkole w Ropicy. Pani kierowniczka Halina Gajdaczová pokazała
mi wszystkie lokale, a potem powiedziała, że centralnym punktem dużej sali, w której przedszkolaki mają
dużo miejsca do zabawy, jest czterokolorowe kółko z piany. To takie prawie że magiczne miejsce, w którym
dzieci gromadzą się, gdy panie nauczycielki chcą przeczytać im bajki,
porozmawiać z nimi o obrazkach czy
zrobić jakieś ćwiczenia matematyczne. I choć do przedszkola zapisanych
jest 24 dzieci i zwykle większość z

nich jest obecna (choć akurat w dniu
mojej wizyty było inaczej), bez problemu mieszczą się podobno na tym
kółku.
Zajęcia plastyczne odbywają się,
rzecz jasna, przy stolikach. Zainteresował mnie woreczek pełen patyczków, z którymi spotykamy się zwykle
w niezbyt miłych okolicznościach –
wtedy, gdy lekarz bada nam gardło.
Okazało się, że w ropickim przedszkolu patyczki te wykorzystywane
są do tworzenia najróżniejszych rzeczy. Po doklejeniu odpowiednich elementów przemieniły się w bałwanki,
przed świętami Bożego Narodzenia
dzieci naklejały na nie papierowe
ozdóbki, natomiast ostatnio patyczki

posłużyły jako narty dla papierowych
narciarzy, których przedszkolaki
wycięły z papieru i pokolorowały.
Narty też ozdobiły fantazyjnie, tak,
jak chciały, by wyglądały ich własne.
– Tatuś zamówił dla mnie narty, będę
się uczył na nich jeździć – powiedział
z dumą Danielek, pokazując swojego
narciarza. Piotruś, którego narty z
patyczków były w ulubionym przez
niego zielonym kolorze, pochwalił
się, że już umie jeździć.
Jeżeli pomysł z patyczkami wam
się spodobał, to poproście mamę czy
tatę, by w aptece kupili wam całe
opakowanie. Kosztują niedużo, a materiału do własnych wyrobów będziecie mieli co niemiara!
(dc)

Od Świąt Bożego Narodzenia dzieli nas już trochę czasu, lecz prezenty świąteczne na szczęście się
dzieciom jeszcze nie znudziły. O świętach i prezentach opowiedzieli nam uczniowie polskiej szkoły
w Ropicy.
VERONIKA
GALANDŽÁROVÁ
klasa 3

Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Święta spędziliśmy w domu, w
drugie święto poszliśmy do babci.
To znaczy, że mieliśmy dwie choinki: jedną w domu, drugą u babci
– ta była większa. W domu znalazłam pod choinką koc, spodnie,
koszulę, rajstopy, skarpety. U babci
otrzymałam bluzkę, zegar na ścianę i także rajstopy oraz skarpety.

Mieliśmy żywą choinkę, ale już ją
rozebraliśmy. Dostałem grę i trzy
zestawy klocków – Lego i Merkur.
Z klocków Lego zbudowałem już
skocznię dla samochodzików, a z
Merkura samochód z przyczepą.

W ubiegłą sobotę, gdy na „dołach” śniegu było jak na lekarstwo, w Koszarzyskach panowała prawdziwa zima. Zimowy nastrój wzmocniły jeszcze dzieci z
polskiej szkoły, które na zebraniu walnym Miejscowego Koła PZKO przedstawiły
pasmo zimowo-świątecznych piosenek. W koncercie kolęd towarzyszyli im również rodzice i panie nauczycielki.
(dc)

KRZYŻÓWKA ZIMOWA

ANKIETA

ŁUKASZ ČUDEK
klasa 1

Fot. DANUTA CHLUP

Ropickie przedszkolaki zgromadzone na kółku, które jest centralnym punktem sali, z dumą pokazują swych papierowych
narciarzy na nartach z patyczków.

1. Grudniowa święta, patronka górników 2. Astronomiczna rozpoczyna się 22
grudnia 3. Przedstawienie o Bożym Narodzeniu 4. Tam pojeździsz na łyżwach
5. Potrzebna do zjeżdżania na sankach 6. Pod nią prezenty 7. Miejsce, gdzie
urodził się Jezus Chrystus 8. Na Nowy Rok przybywa dnia na barani... (ep)

KLARA REVENDA,
klasa 3

1

U nas zaprosiliśmy na kolację wigilijną babcię, w pierwsze święto przyjechała do nas ciocia, a w
drugie święto babcia. Otrzymałam
klocki lego, z których zbudowałam
domek. Prócz tego dostałam też
mazaki żelowe, którymi teraz akurat razem z koleżanką rysujemy.

2
3

ELIZABETH ULMANOVÁ,
klasa 3

5

Mamy żywą choinkę, jeszcze
stoi. Ubierałam ją razem z mamą.
Święta były fajne. Spotkała się
cała rodzina. Karpia jem dlatego,
że wypada, za to sałatkę ziemniaczaną lubię. Pomagałam ją mamie
robić. Najbardziej się cieszyłam z
nowego biurka.
(dc)

6

4

7
8

E-mail: danuta.chlup@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

PROGRAM TV

6
CZWARTEK 12 stycznia
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Polityka
przy kawie 8.45 Tropiciele zagadek
9.05 Domisie 9.35 Mysia klinika i
doktorek Humorek 9.55 Gwiezdne
wojny 10.25 Matki, żony i kochanki
11.25 My, wy, oni 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.30 To się opłaca 12.45 Dzika Australia (dok. bryt.)
13.50 Plebania (s.) 14.20 Klan (s.)
15.00 Wiadomości 15.20 EUROexpress 15.25 Rezydencja (s.) 16.35
Moda na sukces (s.) 16.55 Rajd Dakar 2012 - kronika 17.00 Teleexpress
17.25 Plebania (s.) 17.55 Klan (s.)
18.35 Jaka to melodia? (teleturniej)
19.05 Magiczne przygody misia
Ruperta 19.15 Zabawy z Lippy and
Messy 19.30 Wiadomości 20.25 Ojciec Mateusz (s.) 21.25 Sprawa dla
reportera 22.20 Jestem zły 22.55 Ślepy strach (film bryt.) 0.35 24 godziny
(film kopr.).
TVP 2
7.25 Na dobre i na złe (s.) 8.30 Pytanie na śniadanie 11.00 Obok nas
11.50 Pożyteczni.pl (s.) 12.20 Familiada (teleturniej) 12.50 Sąsiedzi
(s.) 13.20 Barwy szczęścia (s.) 13.55
Postaw na milion (teleturniej) 14.55
Siedlisko 16.00 Panorama - kraj
16.25 Pociąg do Bollywood 17.25
Jeden z dziesięciu (teleturniej) 18.00
Panorama 18.35 Dakar na obcasach 18.50 Licencja na wychowanie
(s.) 19.30 Ja, alkoholik 20.05 Barwy
szczęścia (s.) 20.40 Dr House (s.)
21.40 Obsługiwałem angielskiego
króla (komedia kopr.). 23.45 Intrygi i
kłamstwa 0.35„Złotka” z NRD (dok.
bryt.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość poranka 8.42 Info poranek 9.00 Serwis info 9.42 Serwis sportowy 9.48
Info poranek 10.10 Biznes - otwarcie dnia 10.50 Gość poranka 11.30
Serwis info 12.20 Biznes 13.10 Raport z Polski 15.00 Serwis info 16.00
Rozmowa dnia 16.15 Biznes 17.00
Akademia domu i wnętrza 17.25 TV
Katowice zaprasza 17.35 Kronika
miejska 17.50 Narciarski weekend
18.05 Rozkminka 18.15 Kronika
miejska 18.30 Aktualności 18.50
Gość Aktualności 19.00 Sport 19.25
Podaj cegłę 20.00 Serwis info 20.10
Minęła 20-ta 21.05 Telekurier 22.15
Studio Lotto 22.30 Jan Pospieszalski
23.15 Info dziennik 23.45 Sportowy wieczór 0.00 Bitwa o Haiti (dok.
bryt.) 0.55 Rajd Dakar 2012.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Przygody Animków 8.00 Pinky i
Mózg 8.30 Pies Huckleberry 8.55
Rodzina zastępcza (s.) 10.00 Daleko od noszy (s.) 10.30 Świat według
Kiepskich (s.) 11.00 Malanowski i
Partnerzy (s.) 11.30 Dopóki śmierć
nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz
radzi 13.00 Zamieńmy się żonami
14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45
Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30
Malanowski i Partnerzy (s.) 17.00
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.35 Świat
według Kiepskich (s.) 20.05 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku
(s.) 21.00 Dobry rok (komedia USA)
23.15 Ostatnie dni disco (komedia
USA) 1.50 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 101 dalmatyńczyków (s. anim.) 9.30 Córki McLeoda (s.) 10.15 List do Ciebie 11.10
Uśmiechy O. Víznera 12.00 Połu-

dniowe wiadomości 12.30 Sama w
domu (mag.) 14.00 Na żywo w Jedynce 16.30 AZ kwiz 16.55 Everwood (s.) 17.45 Czarne owce 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Taxi
18.54 Wiadomości, sport 20.00
Przygody kryminalistyki (s.) 20.50
Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 21.45 Profil zbrodni (s.) 22.35 Kompania braci (s.) 23.30 Dekameron (film) 1.05
Film o serialu „Opowiadaj”.
TVC 2
6.00 Przez ucho igielne 6.30 Magazyn chrześcijański 7.00 René Magritte: Dzień i noc 7.55 ABCD ekologii
8.00 Panorama 8.55 Osobistość w
Dwójce 9.00 Matuzalem 9.15 Diagnoza 9.35 Stare godła domów 10.00
Mity i fakty historii: Aleksander
Wielki 10.55 Historie.cs 11.35 Żeby
długi nie bolały 11.45 Ta nasza kapela 12.15 Kształty przyrody 12.45
Cudowne studzienki 13.05 Pasja
(film) 14.30 Ogrody świata z Audrey
Hepburn 15.00 Hiszpańska sztuka
15.50 Poradnik medyczny 15.55 Matuzalem 16.10 Medycyna XXI wieku
16.30 Telewizyjny klub niesłyszących
17.00 Planeta YÓ 18.15 Zaczarowane przedszkole 18.45 Wieczorynka
18.55 Przerwa 19.25 Niesamowite
historie 19.50 Wiadomości w j. migowym 20.00 Kamera w podróży
(cykl dok.) 20.50 Naši furianti (teatr)
22.50 Tony Bennett Show! (koncert)
23.35 Film o filmie „Pączuszki” 23.50
Ten nasz czeski charakter 0.20 Ludzie, którzy okradają bogów.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica (s.) 10.00 Preludium miłości (film)
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00
Południowe wiadomości 12.35 Świat
według Bundych (s.) 13.00 Detektyw Monk (s.) 13.55 Śmietanka (s.)
14.45 Dowody zbrodni (s.) 15.40
Bez śladu (s.) 16.30 Dwóch i pół
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 17.40 Mentalista (s.) 18.35 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości 20.00 Opiekunka: Przygoda w raju (film) 21.45
Nocne wiadomości 22.15 Nocny lot
(film) 23.40 Skazany na śmierć (s.)
0.30 Dowody zbrodni (s.).
PRIMA
6.05 Wiadomości 7.25 Magazyn
kulinarny 8.15 Detektyw Monk (s.)
DOBRY ROK
Komedia romantyczna, USA 2006
Polsat, czwartek 12 stycznia 2012,
godz. 21.00
Reżyseria: Ridley Scott
Wykonawcy: Russell Crowe,
Albert Finne, Marion Cotillard,
Freddie Highmore, Archie Panjabi, Daniel Mays, Ali Rhodes

Max Skinner to jeden z najbardziej
liczących się londyńskich znawców
giełdy. Uwielbia rytm metropolii,
obracanie wielkimi pieniędzmi,
ogromne zyski i adrenalinę, którą
wyzwala w nim praca. Jest przystojny i bogaty. Pewnego dnia dowiaduje się, że zmarł jego wuj Henry,
a on dziedziczy po nim podupadającą posiadłość w Prowansji wraz z
działającą od 30 lat winnicą. Max
jedzie na francuską wieś z zamiarem spieniężenia majątku i powrotu do miasta. Na miejscu jednak
ogarniają go wspomnienia z dzieciństwa i pojawia się uczucie do
pięknej Fanny.

MIŚ
Komedia, Polska 1981
TVP 2, piątek 13 stycznia 2012,
godz. 21.10
Reżyseria: Stanisław Bareja
Wykonawcy: Stanisław Tym,
Barbara Burska, Christine PaulPodlaski, Krzysztof Kowalewski,
Bronisław Pawlik, Ewa Bem, Zofia
Czerwińska

Prezes klubu sportowego „Tęcza”,
Ryszard Ochódzki, zwany Misiem,
ma wyjechać do Londynu. Zostaje jednak zatrzymany, ponieważ
z jego paszportu wyrwano kilka
kartek. Ochódzki podejrzewa żonę,
Irenę, która chciała uniemożliwić, a
przynajmniej opóźnić jego wyjazd
i dotrzeć do Londynu przed nim.
Małżonkowie założyli bowiem
przed laty konto w jednym z londyńskich banków. Odejście Ireny
zmusiło ich do podzielenia posiadanych dóbr. Pieniędzmi zdeponowanymi za granicą żadne z nich
nie chce się jednak dzielić z drugą
stroną.
9.15 M.A.S.H. (s.) 10.10 Nakryto
do stołu 10.55 Diagnoza morderstwo
(s.) 11.45 Babski oddział (s.) 12.40
Obrońca (s.) 13.35 Renegat (s.)
14.25 Pan Złota Rączka (s.) 14.55
Detektyw Monk (s.) 15.45 Morderstwa w Midsomer (s.) 17.40 Fakty
Barbory Tachecí 18.00 Nakryto do
stołu! 18.55 Wiadomości 19.50 VIP
wiadomości 20.00 Top Star: Miroslav Donutil 21.05 Kulinarny show
22.10 Hawaii 5-0 (s.) 23.05 Nie ma
doskonałych 0.15 Kochajmy się jak
bracia (film).

PIĄTEK 13 stycznia
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Polityka przy kawie 8.45 Will i Dewitt
9.15 Domisie 9.40 Moliki książkowe
10.00 Gwiezdne wojny 10.30 Matki, żony i kochanki 11.25 Zdrowo z
Jedynką 12.00 Wiadomości 12.10
Agrobiznes 12.30 Po sąsiedzku 12.45
Dzika Australia (dok. bryt.) 13.50
Plebania (s.) 14.15 Klan (s.) 15.00
Wiadomości 15.25 EUROexpress
15.40 Glee 16.30 Moda na sukces
(s.) 16.50 Rajd Dakar 2012 - kronika
17.00 Teleexpress 17.25 Plebania (s.)
17.55 Klan (s.) 18.35 Jaka to melodia? (teleturniej) 19.05 Stacyjkowo
19.15 Lippy and Messy - Go! Go!
Go! 19.30 Wiadomości 20.25 24
godziny (film kopr.) 22.25 Starcie w
przestworzach (film USA) 0.00 Adrenalina (film kopr.).
TVP 2
5.50 Biedni milionerzy 7.25 Na dobre i na złe (s.) 8.30 Pytanie na śniadanie 11.10 Poezja łączy ludzi 11.20
Obok nas 12.05 Sztuka życia 12.35
Familiada (teleturniej) 13.05 Sąsiedzi (s.) 13.30 Barwy szczęścia (s.)
14.05 Kocham Cię, Polsko! 15.25
Lokatorzy (s.) 16.00 Panorama - kraj
16.25 Odkrywanie tajemnic Machu
Picchu (dok. bryt.) 17.25 XV Festiwal Kabaretowy w Koszalinie 2009
18.00 Panorama 18.35 Dakar na
obcasach 18.50 Licencja na wychowanie (s.) 19.30 Ja, alkoholik 20.05
Na dobre i na złe (s.) 21.10 Miś (film
pol.) 23.15 Ruchome piaski (film
kopr.) 1.05 Bandyta (film kopr.).
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TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek
7.30 Serwis info 7.53 Twoja@sprawa
8.03 Gość poranka 8.42 Info poranek 9.10 Gość poranka 9.20 Info
poranek 10.10 Biznes - otwarcie
dnia 10.30 Serwis info 10.50 Gość
poranka 11.30 Serwis info 12.20
Biznes 13.00 Serwis info 13.10 Raport z Polski 14.00 Serwis info 16.00
Rozmowa dnia 16.15 Biznes 17.00
Speed 17.15 Niska emisja - wysokie ryzyko 17.25 TV Katowice zaprasza 17.35 Kronika miejska 17.45
Narciarski weekend 17.55 Trudny
rynek 18.30 Aktualności 18.50 Gość
Aktualności 19.25 Program publicystyczny 20.00 Serwis info 20.10
Forum 21.05 Telekurier 22.30 Info
dziennik 23.15 Sportowy wieczór
23.30 Miasta - bunkry (dok. franc.)
0.26 Rajd Dakar 2012.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.25
Przygody Animków 7.55 Scooby
Doo 8.25 Miś Yogi 8.55 Rodzina
zastępcza (s.) 10.00 Daleko od noszy
(s.) 10.30 Świat według Kiepskich
(s.) 11.00 Malanowski i Partnerzy
(s.) 11.30 Dopóki śmierć nas nie
rozłączy (s.) 12.00 Doktor Oz radzi
RUCHOME PIASKI
Dramat kryminalny, Francja/
Niemcy/Wielka Brytania 2003
TVP 2, piątek 13 stycznia 2012,
godz. 23.15
Reżyseria: John Mackenzie
Wykonawcy: Michael Caine, Michael Keaton, Judith Godreche,
Rade Serbedzija, Matthew Marsh,
Xander Berkeley, Kathleen Wilhoite
Bankier z Nowego Jorku, Martin
Raikes, jest zaniepokojony podejrzanymi transakcjami przeprowadzanymi przez jego bank. Aby to
wyjaśnić, wyjeżdża do Monako,
gdzie trwają zdjęcia do filmu z
udziałem gwiazdora, Jake’a Mallowsa. Okazuje się, że film produkowany jest za pieniądze niewiadomego pochodzenia. W trakcie
prywatnego śledztwa bankier odkrywa, że za wszystkim stoi rosyjska
mafia. Aby pozbyć się dociekliwego Martina, gangsterzy umiejętnie
wplątują go w morderstwo skorumpowanego szefa policji.
13.00 Zamieńmy się żonami 14.00
Pierwsza miłość (s.) 14.45 Trudne
sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski
i Partnerzy (s.) 17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50
Wydarzenia 19.30 Świat według
Kiepskich (s.) 20.05 Szeregowiec
Dolot (film kopr.) 21.45 Predator
(film USA) 23.55 Cobb (film USA)
2.30 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 101 dalmatyńczyków (s. anim.) 9.30 Córki McLeoda

(s.) 10.15 Przygody kryminalistyki
(s.) 11.05 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu (mag.) 14.00 Na żywo
w Jedynce 16.30 Fenomen 16.55
Everwood (s.) 17.45 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Taxi 18.54 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj (s.)
20.50 13. komnata Romana Vaňka
21.20 Wszystko-party 22.05 Bracia
i siostry (s.) 22.50 Taggart: Cienie
przeszłości 23.45 Miasto kocic (s.)
0.05 Jak mieć ciało doskonałe? 0.30
Doktor Martin (s.).
TVC 2
6.00 Do pracy 6.30 Magazyn folklorystyczny 7.00 Ocean pełen przygód 8.00 Panorama 8.55 Osobistość
w Dwójce 9.00 Dołącz do nas 9.10
Nie poddawaj się 9.30 Architektura 10.00 Niemowlaki za kratkami
10.45 Profesor Jiří Syllaba 11.10 Na
pływalni z Johnem Kanderem 11.35
Kolory życia 12.30 Tesla - władca błyskawic 13.25 Chcesz mnie?
13.40 Masz mnie! 14.00 Przygody
nauki i techniki 14.30 Opowiadanie o lesie 15.00 Kształty przyrody 15.25 Świat wodnych pustkowi
16.05 By długi nie bolały 16.10
Prawie bezchmurnie 16.25 Podróż
w kosmos 16.30 Port 17.00 Planeta
YÓ 18.15 Zaczarowane przedszkole
18.45 Wieczorynka 18.55 Przerwa
19.25 Niesamowite historie 19.50
Wiadomości w j. migowym 20.00
Cudowna planeta: Dzikie serce
Afryki 20.55 Adelheid (film) 22.40
TVC Live: Blue Effect Acoustic
Time 23.30 The Thick of It (s.) 0.05
Meduza 0.40 Musicblok.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica (s.) 10.00 Wyspa skarbów (film)
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00
Południowe wiadomości 12.35
Świat według Bundych (s.) 13.00
Detektyw Monk (s.) 13.55 Śmietanka (s.) 14.45 Dowody zbrodni (s.) 15.40 Bez śladu (s.) 16.30
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 17.40 Kryminalne
zagadki Nowego Jorku (s.) 18.35
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.00
Czarownica (film) 21.55 Terminator
3: Bunt maszyn (film) 23.50 Życzenie śmierci V (film) 2.00 Dowody
zbrodni (s.).
PRIMA
6.05 Wiadomości 7.25 Magazyn
kulinarny 8.15 Detektyw Monk (s.)
9.15 M.A.S.H. (s.) 10.10 Nakryto
do stołu 10.55 Diagnoza morderstwo (s.) 11.45 Babski oddział (s.)
12.40 Obrońca (s.) 13.35 Renegat
(s.) 14.25 Alf (s.) 14.55 Detektyw
Monk (s.) 15.45 Morderstwa w
Midsomer (s.) 17.40 Fakty Barbory Tachecí 18.00 Nakryto do stołu!
18.55 Wiadomości 19.50 VIP wiadomości 20.00 Szkoła wdzięku Marilyn Hotchkiss (film) 22.10 Show
Jana Krausa 23.10 Hulk (film) 1.40
Aram (film).

KALKULATOR WALUTOWY
Kursy walut w kantorach z dnia 11. 1. 2012

CZK
EUR
USD

PZL
EUR
USD

Cieszyn, ul. Zamkowa

Bielsko-Biała, CH Auchan

kupno

sprzedaż

kupno

0,172
4,440
3,450

0,174
0,170
4,490
4,420
3,520
3,460
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno

sprzedaż

5,650
25,500
19,700

5,850
26,200
20,400

sprzedaż

0,175
4,520
3,570

(dc)

INFORMATOR
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NEKROLOGI

Z drogi obranej nigdy nie zbacza,
zawsze kocha, milczy, przebacza,
a gdy Ją boleść do płaczu wzbudzi,
łzy ma dla siebie, uśmiech dla ludzi.
Dnia 12. 1. 2012 obchodzi swoje 80. urodziny nasza Kochana
pani JOANNA CZUDKOWA
z Bukowca. Dużo szczęścia, upragnionego zdrowia, błogosławieństwa Bożego życzą córka Anna, synowie Tadeusz, Alois, Władek z
rodzinami. Do życzeń dołączają się siostry Maria i Teresa z rodzinami oraz
Marta.
GL-014
W dniu 13. 1. 2012 nasza Kochana Mama
pani WŁADYSŁAWA LISZOKOWA
będzie obchodzić swoje 65. urodziny. W dniu Twoich urodzin gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia, nich Cię nie trapią żadne zmartwienia i
niech się spełnią wszystkie marzenia. Tego Ci życzą córka Basia z rodziną,
córka Sabina z rodziną i syn Marcin z rodziną.
GL-001

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Kot w butach (12, 13, godz. 15.30, 17.45); Poupata (12, 13, godz. 20.00); TRZYNIEC – Kosmos: Moneyball (12,
13, godz. 17.30); Sherlock Holmes:
Gra cieni (12, 13, godz. 20.00); West
side story (13, godz. 17.30, 20.00);
CZ. CIESZYN – Central: Koń
turyński (12, godz. 19.00); Zemsta
cieciów (13, godz. 17.00); Epidemia
strachu (13, godz. 19.00); CIESZYN
– Piast: Kot w butach (12, 13, godz.
10.30, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1
SM, piątek, wiadomości regionalne
od godz. 18.00.
POLSKIE AUDYCJE: Ostrawa
107,3 MHz i Trzyniec 105,3 MHz;
po-pt: godz. 19.00, nie: godz.18.30.

CO W TERENIE
JABŁONKÓW – Macierz Szkolna

PSP im. H. Sienkiewicza i Przedszkole zapraszają na Bal Szkolny
13. 1. o godz. 19.00 do Domu
PZKO. Do tańca przygrywa DJ Andrzej Macoszek.
KARWINA-FRYSZTAT – Grupa
„Gorole” zaprasza na multimedialną
projekcję pt. „Gruzja 2011 – raj pod
szańcami Kaukazu” w piątek 13. 1 o
godz. 18.00 do Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie. W ramach wieczoru wystąpi gość specjalny – grupa
Moto-experience ze swoim krótkim
filmem z oryginalnej motocyklowej
ekspedycji po Gruzji. Po pokazie
slajdów zapraszamy na zabawę: muzyka, bar i bufet zapewnione.
PIOTROWICE k. KARWINY –
MK PZKO zaprasza na spotkanie
z przewodniczącymi Kół PZKO w
Lutyni Dolnej i Wierzniowicach,
Marią Sztwiernią i Józefem Tobołą,
które odbędzie się w poniedziałek
16. 1. o godz. 16.00 w Domu PZKO
w Piotrowicach. Po spotkaniu zebranie członkowskie

Firmy budowlane

SWABUD i SWAKOŃ

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 8. 1.
2012 zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie w wieku 92
lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat, Szwagier i Wujek
śp. RUDOLF PALA
zamieszkały w Karwinie-Raju. Pogrzeb Drogiego
Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 13. 1. 2012 o
godz. 13.00 z kościoła katolickiego w Karwinie-Frysztacie, skąd zostanie
przewieziony na cmentarz w Karwinie-Starym Raju. W smutku pogrążona rodzina.
RK-007
PTM – Zaprasza na tradycyjne spotkanie członków i sympatyków PTM
z konsulem generalnym RP w Ostrawie – panią Anną Olszewską w piątek 13. 1. o godz. 17.00 w Konsulacie
Generalnym RP, ul. Blahoslavova,
Ostrawa.
PTTS „BŚ” – Zaprasza na wycieczkę Gródek – Filipka, która odbędzie
się w sobotę 14. 1. Odjazd pociągu z
Cz. Cieszyna o godz. 7.19 do Gródku. Rejestracja na Filipce do godz.
11.30, tel. 595 175 284, 604 949 481.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel.: 0048
605 255 770.
GL-699

WYSTAWY
SZKOŁA PODSTAWOWA ARTYSTYCZNA im. B. Smetany w
Karwinie, Nowa Galeria: oraz SAP
zapraszają na wernisaż 12. 1. o godz.
17.30 Grupy Twórczej ATELiER.
Czynna do 23. 2.
BIBLIOTEKA REGIONALNA,
Karwina-Frysztat, Rynek Masaryka: do 27. 1. wystawa Barbary Tomankowej pt. „Enkaustyka”.
KONGRES POLAKÓW, Czeski

Cieszyn: do 3. 2. wystawa pt. „Polacy
z Zaolzia w parlamentach Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Polski”. Czynna w dni powszednie 8-15.
MIEJSKI DOM KULTURY W
KARWINIE, Galeria im. Josefa
Mánesa: Wystawa „Karwiński salon”. Wystawa czynna: po, śr, pt: 9-15,
wtczw: 9-19. Foyer: „Górnicze pasje
– wystawa rzeźb w węglu i graficie
Jarosława Namniestnika”. Czynna w
godzinach otwarcia MDK.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: do 5. 2.
wystawa pt. „Czas Bożego Narodzenia”; stała ekspozycja „Obrazki
z przeszłości Śląska Cieszyńskiego”.
Czynne: wt-pt: 8.00-16.30.
 SALA WYSTAW w Hawierzowie „Musaion”, Robotnicza 14:
stała ekspozycja pt. „Środki płatnicze
na Śląsku Cieszyńskim”; do 11. 3.
wystawa „Miniona sława broni białej”. Czynne: wt-pt: 9-17, so: 9-13,
nie: 13-17.
 SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka: do 4. 3. wystawa
pt. „Dotknąć przyrody”; stała ekspozycja „Migawki z historii Karwiny”.
Czynne: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9-13,
nie: 13-17.
 MUZEUM TECHNIKI w

docieplanie elewacji, remont fasad
zabytkowych, podbitki (palubky),
wymiana okien PCV

GL-835
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przyjmujemy zlecenia na 2012 r.
także w systemie dotacji zacieplenie
ścian i wymiana okien (zelená úsporám)
kom. cz. 776 218 494, 608 556 915,
774 085 874, e-mail: jozefswakon@onet.pl
Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93
www.swabud.cz

Pietwałdzie, K muzeu 89: stała ekspozycja „Czarodziejski świat tramwajów”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
 SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: do 4. 5.
wystawa „Za pověstmi těšínského
kroje”; wystawa stała „Z przeszłości
Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: wtpt: 8.00-16.30.
 SALA WYSTAW w Orłowej,
Masaryka 985: do 30. 3. wystawa pt.
„Znaleziska archeologiczne z okresu
późnego średniowiecza na Śląsku
Cieszyńskim”. Czynna: po-pt: 8.0016.30.

CO ZA OLZĄ
GALERIA BIELSKA BWA,
ul. 3. Maja 11, Bielsko-Biała: do
29. 1. wystawa pt. „Hommage a
Wiktor Górka – Plakaty i inne prace
ze zbiorów Henryka Górki i Dydo
Poster Collection”. Czynna codzienne w godz. 10-18.
 do 12. 2. wystawa pt. „Czesław
Wieczorek – Malarstwo”. Czynna
codziennie w godz. 10-18.
WIEŻA PIASTOWSKA I ROTUNDA św. Mikołaja: czynne codziennie 9-17.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul.
Mennicza 46, Cieszyn: do 14. 1.
wystawa pt. „Między Cieszynem a
Sopotem – życie i działalność Józefa Golca”. Czynna: wt-pt: 8-18, so:
9-15.

więc obrazy, rzeźby, rysunki, grafiki,
zwłaszcza komputerowe, ceramikę,
emalie oraz biżuterię. Ciekawe są też
tematy oraz formy jakie poszczególni
artyści podejmują – od realistycznych
przedstawień, przez stylizacje, po abstrakcję.
Wśród 26 plastyków znajdziemy
wielu członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC.
Prace prezentują więc Józef Drong,
Zbigniew Kubeczka, Monika Milerska, Walter i Romana Taszkowie
oraz niezrzeszeni, ale przynależący do
polskiej grupy narodowej – Bronisław

Fot. ARC

Galeria im. Josefa Mánesa w Miejskim
Domu Kultury w Karwinie-Nowym
Mieście zaprasza na nową wystawę
„Karwiński salon”. Tegoroczna, ósma
edycja zgromadziła 26 plastyków z
Karwiny i okolicy, zwłaszcza zaproszonych do udziału gości. Trochę żal,
że w prezentacji nie chcą uczestniczyć
młodzi plastycy, bo wszyscy regularnie uczestniczący, to już „ostrzelani”
i znani artyści. Według regulaminu,
każdy z plastyków mógł zgłośić na
wystawę tylko dwie prace. Bardzo bogata jest oferta jeżeli chodzi o uprawiane sztuki. Na wystawie zobaczymy

W wernisażu udział wzięło sporo zainteresowanych sztuką plastyczną.

Firla, Bronisław Liberda i Halina
Szkopek.
Ciekawy jest też tradycyjny udział
znanego nie tylko w kraju, uznawanego przez europejskich krytyków,
a pochodzącego z Karwiny Jakuba
Špaňhela, który reguralnie uczestniczy w przeglądach regionalnej sztuki.
Wystawę „Karwiński salon” oglądać
można do 29 lutego w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 9.00-15.00, a we
wtorki i czwartki w godz. 9.00-19.00.
W dniach, kiedy odbywają się wieczorne przedstwienia, galeria otwarta
jest do ich rozpoczęcia.
(o)

Fot. ARC

»Karwiński salon« po raz ósmy

M.in. to zdjęcie można obejrzeć na wystawie w cieszyńskim muzeum.

Cieszyniak w Patagonii
Do końca stycznia w Muzeum Śląska
Cieszyńskiego, w byłym pałacu Larischów Cieszynie – przy ulicy Regera 6, można oglądać wystawę zdjęć
pn. „3 dni na końcu świata”. Autorem
fotografii jest Jakub Połomski, który
w lutym 2011 roku uczestniczył w
kilkudniowej wyprawie do Patagonii
w Argentynie. Wyjazd był nagrodą w
konkursie fotograficznym.
– W czasie trzech dni spędzonych w pięknej i surowej Patagonii
miałem okazję odwiedzić wszystkie
największe atrakcje turystyczne tego
regionu. Wystawa fotograficzna „3
dni na końcu świata” jest owocem tej
krótkiej i jednocześnie intensywnej
wyprawy. Oprócz zdjęć wykonanych
w trakcie licznych i długich podróży
po Patagonii, będzie można również

zobaczyć lodowiec Perito Moreno,
jeden z ostatnich lodowców na świecie, który wciąż zwiększa swoją objętość, iglice: Cerro Torre i Fitz Roy
– mekkę wspinaczy. Warto dodać,
że Cerro Torre to jeden z najtrudniejszych do zdobycia szczytów na
świecie, zaś Torres Del Paine to Park
Narodowy w Chile, w którym znajduje się unikatowej budowy masyw
górski o tej samej nazwie – dodaje
Połomski.
Młody fotograf dodatkowo prezentuje na wystawie zdjęcia ze stolicy Argentyny, Buenos Aires, wykonane podczas godzinnego spaceru po
słynnej kolorowej dzielnicy La Boca.
Więcej zdjęć i informacji można
zdobyć na stronie internetowej:
http://polomski.art.pl.
(kor)
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GWIAZDY SKOKU WZWYŻ NA »BESKIDZKIEJ POPRZECZCE« (30 STYCZNIA)

Do zaolziańskich atrakcji zimowego sezonu sportowego z pewnością
należy tradycyjna „Beskidzka Poprzeczka”. Mityng lekkoatletyczny,
w którym startują światowe gwiazdy
skoku wzwyż, każdego roku przyciąga do Trzyńca tłumy publiczności.
Od ośmiu lat „Beskidzka Poprzeczka” jest częścią składową prestiżowego cyklu „Morawska Tour” obejmującego także zawody w skoku wzwyż
w Hustopeczach. Na pierwszy ogień
skoczkowie pojawią się właśnie w
Hustopeczach (28 stycznia), finał rywalizacji odbędzie się 30 stycznia w
trzynieckiej hali Stars.
Emocje są zagwarantowane. Wystarczy zerknąć na listę startową
„Morawskiej Tour”, na której aż roi
się od świetnych skoczków wzwyż.
– Przyjadą nie tylko medaliści olimpijscy, medaliści mistrzostw świata
i Europy, pojawią się także wschodzące gwiazdy skoku wzwyż – powiedział „Głosowi Ludu” Alfonz
Juck, dyrektor „Morawskiej Tour”.
Do pierwszoplanowych postaci należą z pewnością tacy zawodnicy, jak
Iwan Uchow (Rosja), Jaroslav Bába
(RC) czy Aleksej Dmitrik (Rosja).
Jeżeli rywalizacja przebiegać będzie
zgodnie z prognozami ekspertów,
to papierowymi faworytami są właśnie wspomniani wyżej zawodnicy.
Uchow zawojował „Beskidzką Poprzeczkę” dwa lata temu, kiedy to
ustanowił rekord trzynieckiego mityngu wynikiem 234 cm. – To zawodnik, który skacze bardzo widowiskowo. Wszędzie, gdzie tylko się
pojawi, od razu zyskuje przychylność
publiczności – podkreślił Juck. Rok
temu Uchowa zabrakło w Trzyńcu
i warto dodać, że kibice mieli czego
żałować. Rosjanin zaliczył bowiem
swój najlepszy sezon halowy w karierze, skacząc 238 cm tak w Husto-

Fot. ARC

Uchow wraca do Trzyńca
po nowy rekord mityngu

Czy Iwan Uchow przeskoczy w Trzyńcu 234 cm?

peczach, jak również w słowackiej
Bańskiej Bystrzycy. Kluczowy, złoty
skok ubiegłego sezonu oddał jednak Uchow podczas halowych mistrzostw Europy. - Rok 2012 to dla
mnie kolejne duże wyzwanie. Chcę
pokazać się z jak najlepszej strony
w igrzyskach olimpijskich w Londynie, a do tego potrzebne są dobre
skoki w okresie przygotowawczym
– powiedział Uchow podczas konferencji prasowej. – W Hustopeczach

GWIAZDY »BESKIDZKIEJ POPRZECZKI«
Mężczyźni: Iwan Uchow, Aleksiej Dmitrik (Rosja), Trevor Barry (Bah.),
Jaroslav Bába (RC).
Kobiety: Swietlana Szkolina, Maria Kuczina (Rosja), Chaunte Howard
(USA), Maria Itowa (Kazachstan), Esthera Petre (Rumunia).

i Trzyńcu zawsze skakało mi się
fantastycznie. Już zapewniłem organizatorów, że w Trzyńcu postaram
się poprawić swój rekord mityngu
wynoszący 234 cm. Stać mnie teraz na więcej – stwierdził Rosjanin.
Rywale nie sprzedają jednak tanio
skóry. Aleksiej Dmitrik to przecież
aktualny wicemistrz świata, Jaroslav
Bába halowy wicemistrz Europy,
a to jeszcze nie koniec wyliczanki
gwiazd, które pojawią się 30 stycznia w Trzyńcu. – Przyjedzie także
Bahamczyk Trevor Barry, brązowy
skoczek ostatnich mistrzostw świata. To może być czarny koń mityngu
– ocenił Juck. Barry zaczynał miniony sezon w pozycji mało znanego
skoczka, szybko potrafił się jednak
przebić do ekstraklasy światowej. W

mistrzostwach świata w Korei Południowej skoczek z Bahamy zaliczył
232 cm, pokonując wielu utytułowanych zawodników, m.in. Iwana
Uchowa.
Estetyczny i sportowy pułap „Morawskiej Tour” podnoszą od ośmiu
lat kobiety. Nie tylko Chorwatka
Blanka Vlasić, gwiazda „Beskidzkiej
Poprzeczki” z roku 2010, ale także
szereg innych znanych zawodniczek.
Gwiazdą tegorocznej edycji będzie
Rosjanka Swietlana Szkolina, która
w hali pokonała już poprzeczkę na
wysokości 200 cm. To piąta zawodniczka ubiegłorocznych mistrzostw
świata trenująca pod okiem doświadczonego Segieja Kliugina, skądinąd
szkoleniowca Iwana Uchowa. Z Rosji pochodzi też inna, utalentowana
zawodniczka – Maria Kuczina, kolejna duża faworytka kobiecej części
rywalizacji. Kuczina w zeszłym roku
pokonała w Trzyńcu 197 cm, ustanawiając nowy halowy rekord świata
w młodzieżowej kategorii. – Maria wystartuje w Trzyńcu w pozycji
najbardziej utalentowanej młodej
zawodniczki. Kariera stoi przed nią
otworem – podkreślił Juck, który doskonale orientuje się na polu lekkiej
atletyki. Do jego obowiązków należy
m.in. regularne odwiedzanie najważniejszych mityngów świata, bo jak
sam twierdzi, nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. – Za biurkiem
niewiele można zdziałać, trzeba być
w centrum wydarzeń – powiedział
nam były słowacki dziennikarz sportowy, który w dużym stopniu przyczynił się też do renesansu ostrawskiego mityngu lekkoatletycznego
„Zlatá Tretra“.
Na zwycięzcę „Morawskiej Tour”
czeka premia w wysokości 1000 dolarów. Taką samą nagrodę pieniężną
otrzymają także triumfatorzy mityngów w Hustopeczach i Trzyńcu.
O zwycięzcy „Morawskiej Tour” zadecyduje suma podliczonych centymetrów zdobytych w obu mityngach.
Tytułu sprzed roku bronią Aleksander Szustow (Rosja) i Maria Kuczina
(Rosja).
JANUSZ BITTMAR

Obowiązkowa wygrana Slavii
Goście poprawili zagrywkę, skuteczniej zagrali też
na bloku, co przełożyło się na zdobycie pierwszego seta 25:19. Kolejny świetny mecz na zagrywce
zaliczył Duda, w sukurs przyszli mu też pozostali
siatkarze. Wszystkie trzy sety goście wygrali do
19, przeplatając dobre momenty z gorszymi. W
decydujących chwilach zespół gospodarzy sam
podcinał sobie skrzydła, trafiając po dobrze wyprowadzonych akcjach za linię boczną boiska. – Mieliśmy też trochę szczęścia, ale to nie obniża zasług
zespołu. Sięgnęliśmy po obowiązkową wygraną,
oby tak dalej – skomentował mecz Zvolánek.

Siatkarze Slavii Hawierzów pokonali w meczu
Uniqa Ekstraligi na wyjeździe 3:0 Odoleną Wodę,
wracając na dziewiąte miejsce w tabeli. Konsolidacyjny sezon hawierzowskiego zespołu wygląda jak
na huśtawce. Podopieczni trenera Jakuba Zvolánka
potrafią wygrać z mocnym Zlinem, ale też przegrać
z zespołami ze swojej półki wyczynowej. Słabo
spisali się hawierzowianie chociażby w ostatnich
derbach z Ostrawą, przegranych gładko w trzech
setach. Czy zatem wygrana z Odoleną Wodą jest
zwiastunem lepszych czasów przed playoffs? – Być
może, ale zobaczymy dopiero w następnych kolejkach. Odolena Woda zajmuje ostatnią pozycję
w tabeli i raczej nie postawiła wysoko poprzeczki – skomentował zwycięstwo trener Slavii, Jakub
Zvolánek.
Slavia, która zagrała w najsilniejszym składzie,
męczyła się z rywalem tylko na wstępie pierwszej
odsłony. Gospodarze prowadzili nawet 8:2, końcówka należała jednak do siatkarzy Hawierzowa.

Fot. ARC

UNIQA EKSTRALIGA

Akcja z meczu Odolena Woda-Hawierzów.

AERO ODOLENA WODA
0:3
SLAVIA HAWIERZÓW
Sety: -19, -19, -19. Hawierzów: Srkal, Duda,
Neusser, Kotas, Kolář, Kozák, libero: Dohnal; oraz:
Štika, Kuchař, Malínek.
W najbliższej kolejce (sobota 18.00) Slavia Hawierzów zmierzy się u siebie z Brnem.
Lokaty: 1. Czeskie Budziejowice 51, 2. Liberec
50, 3. Ostrawa 47,... 9. Hawierzów 16 pkt.
(jb)

W SKRÓCIE
SIATKARZE ZAKSY W PLAYOFFS LIGI MISTRZÓW. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała we
własnej hali hiszpański zespół CAI
Teruel 3:0 (25:14, 26:24, 25:15)
w meczu 5. kolejki grupy C Ligi
Mistrzów siatkarzy i zapewniła
sobie awans do fazy play off. Było
to czwarte zwycięstwo Zaksy w fazie grupowej. Pewna awansu może
przygotowywać się do kolejnych
spotkań w LM i PlusLidze. ZAKSA: Paweł Zagumny, Jurij Gładyr,
Wojciech Kaźmierczak, Michał
Ruciak, Guillaume Samica, Dominik Witczak, Piotr Gacek (libero)
oraz Jiri Popelka, Serhij Kapelus,
Grzegorz Pilarz, Sebastian Warda.
* * *
BORUC NA CELOWNIKU
ANGIELSKICH KLUBÓW.
Wszystko wskazuje na to, że dni
Artura Boruca w Fiorentinie są
policzone. Coraz głośniej mówi
się bowiem o odejściu polskiego
bramkarza z włoskiej Serii A. Boruc znalazł się na celowniku kilku angielskich klubów. Głównym
kandydatem może się okazać FC
Sunderland. Wśród drużyn Premier League najczęściej miejsca dla
Polaka upatruje się w Tottenhamie.
Tam jednak broni doświadczony
Brad Friedel, którego kontrakt wygasa za 1,5 roku, a w odwodzie jest
jeszcze Heurelho Gomes. A co na
to wszystko mówi sam Artur Boruc? – Zawsze chciałem spróbować
sił w Premier League i nadal chcę
– zadeklarował jasno polski bramkarz.
* * *
RIBERY: LEWANDOWSKI
PA S U J E D O B A Y E R N U .
Skrzydłowy Bayernu Monachium,
Franck Ribery, stwierdził na łamach niemieckich mediów, iż Robert Lewandowski byłby dla lidera
Bundesligi lepszą opcją niż Mario
Goetze. – Dla mnie Lewandowski
jest dużo cenniejszy od Goetze,
to świetny gracz – przyznał Francuz. – Goetze to piłkarz operujący
głównie w centrum boiska. Lewandowski natomiast to wyśmienity
napastnik. Kiedy patrzę na Borussię
Dortmund, to właśnie Polak przykuwa moją uwagę – dodał francuski
skrzydłowy. Przypomnijmy, iż napastnik reprezentacji Polski strzelił
w tym sezonie już 12 goli dla Dortmundu.
* * *
DOBRY MECZ GORTATA.
Marcin Gortat zaliczył bardzo dobry mecz w barwach Phoenix Suns.
Polski środkowy zdobył 16 punktów i miał 12 zbiórek, przyczyniając się do zwycięstwa Suns w meczu z Los Angeles Lakers. Główną
gwiazdą spotkania był jednak Koby
Bryant, który rzucił aż 48 „oczek” i
poprowadził drużynę do wygranej
99:83.
* * *
LEGIERSKI NA TESTACH W
WOLFSBURGU. Jakub Legierski, 18-letni polski napastnik MFK
Karwina, przebywa od wczoraj na
testach w bundesligowym Wolfsburgu. Legierski, który należy do
kluczowych piłkarzy reprezentacji
Polski U19, powalczy o miejsce w
młodzieżowym składzie znanego
niemieckiego klubu. Niewykluczone też, iż w razie dobrej gry Polak
zdobędzie przepustkę do bundesligowego składu Wolfsburgu, w którym grał swego czasu Jacek Krzynówek. W drugoligowej Karwinie
Jakub Legierski grał sporadycznie,
przeważnie występował w rezerwach klubu.
(jb)

