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dzień: -6 do -5 0C
noc: -3 do -5 0C
wiatr: 2-3 m/s

dzień: -9 do -8 0C
noc: -5 do -7 0C
wiatr: 3-4 m/s

RZĄD RUSNOKA 
ZWIJA ŻAGLE

Czeski rząd tymczasowy Jiřego Ru-
snoka podjął wczoraj ostatnie decy-
zje. Jeśli dobrze pójdzie, w przyszłym 
tygodniu w Akademii Straki zasiądą 
już ministrowie, którzy otrzymali 
mandaty poselskie w przedtermi-
nowych jesiennych wyborach parla-
mentarnych. Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią prezydenta RC, Miloša 
Zemana, nowy rząd zostanie miano-
wany prawdopodobnie w przyszłą 
środę. 

Rząd określany przez prezydenta 
jako rząd fachowców, a przez jego 
krytyków jako „rząd przyjaciół Mi-
loša Zemana” nie miał długiego ży-
cia. Powstał latem po rozwiązaniu 
prawicowego gabinetu Petra Neča-
sa. Nie zyskał jednak poparcia Izby 
Poselskiej. W pewnym sensie zdobył 
natomiast sympatię naszego terenu – 
m.in. dzięki powiązaniom Rusnoka z 
Czeskim Cieszynem, a także dzięki 
obecności w nim Jerzego Cieńciały, 
ministra przemysłu i handlu, wcze-
śniej zaś długoletniego dyrektora 
Huty Trzynieckiej, a obecnie członka 
jej rady nadzorczej. 

 Ostatnie posiedzenie czeskiego 
rządu w dymisji było spotkaniem 
na wskroś roboczym. Ministrowie   
uchwalili kilka projektów ustaw oraz 
nowelizacji, niemniej to nowy rząd 
zdecyduje, czy w tej postaci trafi ą 
one do Izby Poselskiej. Dotyczy to 
m.in. noweli o nędzy materialnej 
wraz ze zmianami w zakresie do-
płat na cele mieszkaniowe oraz no-
weli o sądach i sędziach. Ponadto 
ustępujący rząd Rusnoka odrzucił 
wczoraj propozycję posłów komuni-
stycznych, aby ogłosić referendum w 
sprawie zniesienia restytucji kościel-
nych. Według premiera, decyzja ta 
miała podłoże prawno-techniczne, a 
nie polityczne.  (sch)

Wystarczy stanąć na Rynku Masa-
ryka w Karwinie i wycelować aparat 
fotografi czny w trzy sąsiadujące ze 
sobą, osłonięte zieloną siatką puste i 
zaniedbane kamienice, a już podcho-
dzą mieszkańcy. – Pani robi zdjęcie 
do gazety? – pyta starszy mężczy-
zna, dodając, że jest z zawodu bu-
dowlańcem i z żalem patrzy na te 
budynki, które coraz szybciej tracą 
na wartości. – Wątpię, czy zostaną 
wyremontowane, słyszałem, że wła-
ściciel podobno nie ma na to pienię-
dzy – dzieli się wiadomością, która 
dotarła do niego wprawdzie pocztą 
pantofl ową, lecz w zasadzie zgadza 
się z tym, co udaje nam się następnie 
ofi cjalnie ustalić. 

Urząd Budowlany w Hawierzo-
wie (sprawa została mu przekazana 
ze względu na możliwą stronniczość 
karwińskiego urzędu) w styczniu 
2012 roku wydał pozwolenia budow-
lane na remont trzech kamienic. Do-
kumenty te, w przypadku, gdy budo-
wa nie jest rozpoczęta, tracą ważność 
po upływie dwóch lat. I tak się wła-
śnie stało. – Właściciel nie ogłosił 
rozpoczęcia budowy i nie złożył 
wniosku o przedłużenie pozwoleń 
– poinformował redakcję kierownik 
Urzędu Budowlanego, Vojtěch Pe-
trovský. Ważność pozwolenia na re-
mont jednej z kamienic upłynęła na 
początku stycznia, dwóch kolejnych 
– w połowie bm.

– Władzom miasta zdecydowa-
nie przeszkadza opłakany stan tych 
trzech domów na rynku, to wstyd dla 
centrum miasta. Kamienice są czę-
ścią objętej ochroną starówki. Cho-
dzi jednak o własność prywatną, wo-
bec czego możemy tylko pilnować, 
czy budynki komuś nie zagrażają 
– i to wszystko – przyznała w roz-
mowie z „Głosem Ludu” rzecznicz-
ka ratusza, Šárka Swiderová. Teraz, 

kiedy magistrat dowiedział się, że 
pozwolenia budowlane straciły waż-
ność, zamierza ponownie zwrócić 
się listownie do właściciela z prośbą 
o wyjaśnienie, jaki będzie dalszy los 
tych budynków. Rzeczniczka dodała, 
że komunikacja z właścicielem idzie 
jak po grudzie. Jesienią ub. roku, po 
ponawianych pytaniach ratusza i 
Urzędu Budowlanego, odpowiedział, 
że nie ma pieniędzy na przebudowę i 
zabiega o dotacje. 

Kamienice nr 33-35, które wcze-
śniej były własnością miasta, zostały 
przed laty sprzedane fi rmie OKD, 
a następnie założonej przez ówcze-
snego jej współwłaściciela, Viktora 
Koláčka, spółce akcyjnej PEM-
INVEST. Obecnie są własnością 
PEM ZZ s. r. o., która jest córką 

PEM-INVESTU. Jego zarząd two-
rzą Eva Trotter i Marek Sosna. „Głos 
Ludu” przeszło trzy lata temu spo-
tkał się z Sosną w jego frysztackim 
biurze. Przedsiębiorca przekonywał 
wówczas, że jak najszybciej chciałby 
rozpocząć kapitalny remont kamie-
nic i zrobić z nich prawdziwe ozdoby 
rynku, lecz przeszkadzają mu w tym 
nieżyczliwi właściciele sąsiedniego 
budynku, przez których nie udaje mu 
się załatwić pozwolenia na budowę. 
Kiedy fi rma w końcu je otrzymała, 
nie rozpoczęła remontu. 

Obecnie „Głos Ludu” przez blisko 
tydzień starał się nakłonić Sosnę, 
by wypowiedział się na ten temat. 
Telefonicznie kilkakrotnie zapewnił 
nas, że odpowie e-mailem na nasze 
pytania, niemniej do zamknięcia 

niniejszego numeru odpowiedź nie 
nadeszła. Według informacji, które 
otrzymaliśmy w recepcji budynku na 
rynku, gdzie Sosna miał biuro, ostat-
nio w ogóle już się tam nie pojawia. 

Strona internetowa PEM-
INVEST-u tymczasem pełna jest 
kolorów. Spółka anonsuje, że jej fi -
lozofi a opiera się na inwestycjach 
w nieruchomości z myślą o ruchu 
turystycznym i usługach welness. 
Na fotografi ach możemy podziwiać 
odrestaurowane hotele w Pradze 
czy Tatrach. Mieszkańcy Karwiny, 
którym wygląd centralnego placu 
w mieście nie jest obojętny, ogląda-
jąc je, mogą jedynie mieć nadzieję, 
że „ich” kamienice też doczekają się 
lepszego losu. 

DANUTA CHLUP
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Zaprzepaszczona szansa
PROBLEM: Przyszłość zaniedbanych od trzech lat kamienic na rynku w Karwinie-Frysztacie rysuje się w czarnych kolorach. 
Właściciel, spółka PEM ZZ, otrzymał dwa lata temu w Urzędzie Budowlanym w Hawierzowie pozwolenia na ich remont. Do tej 
pory jednak nie rozpoczął prac, a dokumenty właśnie straciły ważność. Co w tej sytuacji?

Trzy puste kamienice na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie przedstawiają smutny widok.

»Sto lat póź-
niej« tylko fakty
| s. 4

Dzieci nie można 
zmuszać do śpiewania
| s. 3

Uwielbiam szybki 
tor w Ostrawie
| s. 8

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ

W środę na Śląsk Cieszyński dotarła 
zima. Od rana temperatura utrzymy-
wała się poniżej zera, a z nieba sypał 
śnieg. Warunki na drogach miejscami 
zrobiły się trudne, dlatego do akcji 
włączyły się piaskarki. Kierowcy po 
raz pierwszy w tym roku musieli też 
odśnieżać samochody. To co zmar-
twiło zmotoryzowanych, ucieszyło 
właścicieli beskidzkich ośrodków 

narciarskich. Jest bowiem szansa, że 
w końcu ruszą wyciągi, a na stokach 
pojawią się amatorzy białego szaleń-
stwa. Wszystko dlatego, że do końca 
tygodnia zima nie zamierza odpusz-
czać, a nocami temperatura może 
spaść nawet do minus dziesięciu 
stopni. Taka aura sprawi, że armatki 
śnieżne w końcu mogą pracować peł-
ną parą.  (wik)

Armatki śnieżne poszły w ruch

Tak wczoraj wyglądała droga I11 w Wędryni.
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MNIEJ 
PODRÓŻNYCH
MOSZNOW (dc) – W ub. roku 
Port Lotniczy Leoša Janáčka ob-
służył 259 tys. pasażerów, o 10 proc. 
mniej niż w 2012 roku. Znacząco, 
o przeszło 30 proc., wzrosła co 
prawda liczba osób korzystających z 
regularnych połączeń, lecz z drugiej 
strony aż o 43,5 proc. spadła liczba 
pasażerów lotów czarterowych. 
Zdaniem rzeczniczki lotniska, Mi-
chaeli Kubešovej, spowodowane jest 
to faktem, że ludzie oszczędzają i 
rzadziej podróżują samolotem na 
urlop. 

* * *

REKTOR 
MIANOWANY
OSTRAWA (sch) – Prezydent RC 
Miloš Zeman mianował we wto-
rek na Zamku Praskim dwunastu 
rektorów publicznych wyższych 
uczelni. Wśród nominowanych 
znalazł się również rektor Wyższej 
Szkoły Górniczej-Uniwersytetu 
Technicznego w Ostrawie, Ivo 
Vondrák. Ostrawską uczelnię po-
prowadzi już drugą kadencję, która 
potrwa cztery lata. Jak poinformo-
wała ČTK, prezydent wyraził się o 
dorobku mianowanych rektorów „z 
szacunkiem i podziwem”. Podkreślił 
również, że rektorzy muszą umieć 
łączyć umiejętności menedżerskie z 
fachową wiedzą naukową.

* * *

MEDYCZNA 
DOTACJA
KARWINA (ep) – Radni na swo-
im ostatnim posiedzeniu uchwalili 
dotację w wysokości 360 koron, 
przeznaczoną na prowadzenie 
gabinetu lekarza ogólnego w Łą-
kach. Miasto każdego roku wspiera 
fi nansowo gabinet, by mieszkańcy 
tej części miasta nie musieli dojeż-
dżać daleko do centrum, ale mogli 
korzystać z pomocy lekarskiej na 
miejscu. Władzom miasta w tej 
chwili zaprząta głowę jeszcze jedna 
sprawa związana z Łąkami. Magi-
strat właśnie przygotowuje projekt 
zamontowania sygnalizacji świetl-
nej na przejściu dla pieszych przy 
głównej drodze. Chociaż obowiązu-
je tu ograniczenie prędkości do 50 
km na godzinę, które kierowcy zwy-
kle przestrzegają, to w godzinach 
szczytu piesi mają duży problem, by 
przejść na drugą stronę jezdni.

* * *

NAJŁADNIEJSZY 

BUDYNEK
REGION (ep) – Już po raz ósmy 
zostanie wybrany najładniejszy 
budynek województwa morawsko-
śląskiego. Prestiżowy konkurs od 
lat niezmiennie cieszy się popu-
larnością, co roku nadchodzi wiele 
zgłoszeń w różnych konkursowych 
kategoriach. Architekci, projektan-
ci, inwestorzy, właściciele obiektów 
czy fi rmy budowlane mogą zgłaszać 
do 15 marca budynki oddane do 
użytku od początku roku 2012 do 
końca roku 2013. Jedenastoosobo-
we jury oceniać będzie kandydatów 
w pięciu kategoriach. Są to m.in. 
domy jednorodzinne, budynki 
wielorodzinne czy obiekty przemy-
słowe.

KRÓTKO
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Orłowa będzie musiała w tym roku 
mocno zacisnąć pasa. Przy ustalaniu 
budżetu na rok 2014 władze mia-
sta musiały wziąć pod uwagę prze-
widywane obniżenie przychodów. 
Wszystko dlatego, że do miejskiej 
kasy nie będą już wpływały opłaty 
od spółki OKD za wydobycie węgla 
pod Orłową w takiej wysokości jak 
kiedyś. – Chodzi o miliony koron, a 
nie jest łatwo w tak dużym stopniu 
zmniejszyć wydatki na funkcjonowa-
nie miasta czy inwestycje. Szacowa-
na wysokość tych dochodów jest w 
porównaniu z rokiem 2013 o 8 mln 
koron niższa – zaznaczył wicebur-
mistrz Orłowej, Martin Sliwka. 

Istotne jest, że niższe przychody 
nie wpłyną na normalne funkcjono-
wanie miasta. – Mieszkańcy na pew-
no tego nie odczują. W dalszym cią-
gu będziemy fi nansować na przykład 

transport autobusowy, utrzymywanie 
porządku w mieście czy oświetlenie 
uliczne – zapewnił wiceburmistrz. 
– Miasto będzie również zajmować 
się bezpieczeństwem i wspierać pra-
cę straży miejskiej. Oczywiście pa-
miętamy o inwestycjach. W planie 
jest na przykład remont chodników 
przy ulicach kpt. Jaroša oraz Cie-
szyńskiej, budowa nowych miejsc 
parkingowych, remont przedszkola 
przy ul. Dvořáčka. Z budżetu fi nan-
sować będziemy też opracowanie do-
kumentacji projektowej przebudowy 
basenu. Priorytetem jest dokończe-
nie prac nad kanalizacją – wyjaśnił.  

Całkowity budżet miasta na rok 
2014 przedstawia się następująco: 
przychody w wysokości 512,5 mln 
koron, wydatki bieżące opiewają na 
sumę 380,8 mln, a kapitałowe na 
273,6 mln.  (ep)

Na oddziale ginekologiczno-położ-
niczym szpitala w Karwinie-Raju 
szykują się nie lada zmiany. Wielki 
remont, który pochłonie aż 53 mln 
koron, ruszy już wiosną. Na przy-
kład w części oddziału przezna-
czonej na sale operacyjne powstaną 
trzy oddzielne kabiny, żeby panie 
w czasie porodu miały więcej pry-
watności, remont przejdzie również 
sala operacyjna, w której wykony-
wane są cesarskie cięcia. – Pokoje 
dla pacjentek będą bardziej prze-
stronne i komfortowe. Po remoncie 
w każdym będą najwyżej trzy łóż-
ka, wszystkie pokoje posiadać będą 
również własną łazienkę. W całym 
oddziale będzie klimatyzacja, po-
jawi się też nowe wyposażenie me-
dyczne, odpowiadające najnowszym 
standardom w opiece medycznej 
– wyjaśnia rzeczniczka karwińskie-

go szpitala, Radmila Fleischero-
vá. Projekt realizuje województwo 
morawsko-śląskie, dzięki dotacji z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, która wyniesie 44 
mln koron. Resztę pieniędzy zabez-
pieczy województwo.  

– Wykonawca prac został już 
wybrany. W tej chwili czekamy 
na podpisanie umowy z dostawcą 
sprzętu medycznego oraz wyposa-
żenia. O ile nie dojdzie do kompli-
kacji przy wyborze dostawcy, prace 
budowlane rozpoczną się w kwiet-
niu, a we wrześniu oddział zostanie 
oddany do użytku – dodała rzecz-
niczka. Jak zapewniła, w czasie prac 
budowlanych sale porodowe oraz 
reszta oddziału będą normalnie 
funkcjonować, tyle że w pomiesz-
czeniach zastępczych.  
 (ep)

Nowego forda transita otrzymała od 
władz miasta jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czeskim Cieszy-
nie-Mostach. To już drugi prezent, 
jaki mosteccy strażacy otrzymali 
z ratusza z okazji swoich setnych 
urodzin. Podczas ubiegłorocznego 
jubileuszu burmistrz Vít Slováček 
wręczył jednostce pierwszy w jej hi-
storii sztandar. Miasto wyłożyło ze 
swojego budżetu na zakup nowego 
samochodu 1,1 mln koron. Ford 
zastąpi mocno wysłużoną już avię. 
Tylna część auta wyposażona jest 

w nowoczesny sprzęt. Znajdują się 
tam agregaty prądotwórcze, pom-
py, węże, gaśnice i różnego rodzaju 
sprzęt potrzebny podczas gaszenia 
pożarów i innych interwencji, do 
których strażacy wyjeżdżają. 

Burmistrz Slováček, przekazując 
kluczyki do auta dowódcy mostec-
kich strażaków, Vítězslavowi Gry-
čowi, stwierdził, że podobne samo-
chody powinny otrzymać od miasta 
wszystkie jednostki strażackie na 
terenie Czeskiego Cieszyna.  
 (kor)

– Ciepłe zimowe miesiące nie pozo-
stają bez znaczenia dla upraw zbóż. 
Jakie konkretnie będą tego skutki, 
okaże się dopiero na wiosnę. My 
możemy snuć prognozy, ale i tak 
nie jesteśmy w stanie w pełni prze-
widzieć, jak przyroda poradzi sobie 
z kaprysami pogody – mówi rolnik 
i hodowca bydła z Gutów, Ireneusz 
Hyrnik. Jak podkreśla, późne nadej-
ście zimy nie jest na naszym terenie 
aż takim ewenementem. – Dwa lata 
temu też długo nie było śniegu. Do-
piero po 20 stycznia złapał tęgi mróz, 
który trzymał przez kolejne sześć ty-
godni. Potem na zmarzniętą ziemię 
spadł śnieg, a kiedy na wiosnę stop-
niał, woda zamiast wsiąknąć spłynęła 
z pól i nagle zrobiło się sucho. W re-
zultacie jednak zbiory wcale nie były 
złe – wspomina.

Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. 
Robert Cieślar obrabiający ziemię w 
okolicach Nawsia i w Lutyni Dolnej 
z powodu gołomrozu stracił wtedy 
połowę 400-hektarowych upraw ozi-
mych gatunków zbóż. Nic dziwnego, 
że również teraz obawia się ataku 
mrozu. – Przyroda potrzebuje wody. 
Kiedy nie ma śniegu, to przynaj-
mniej przydałby się deszcz – uważa.  

Jak na razie meteorolodzy nie za-

powiadają jednak zbyt obfi tych opa-
dów śniegu. Możliwe, że do połowy 
lutego, a może i dłużej śnieg nie 
przykryje ozimych upraw. Co wte-
dy będzie? – Śnieg teoretycznie jest 
dobry, ale wszystko musi być z umia-
rem. Kiedy utrzymuje się jednak zbyt 
długo, może powodować zleżenie się 
zboża oraz jego pleśnienie – prze-
strzega Hyrnik.

Chociaż brak śniegu mógł nie-
pokoić rolników, bydło tymczasem 
korzystało z przyjemnych dodatnich 
temperatur. Sucha i ciepła pogoda 
nawet w styczniowe dni pozwalała 
hodowcom wyganiać je na pastwiska. 
– Krowom na pewno ruch na świe-
żym powietrzu nie zaszkodzi, a nam 
jest wtedy łatwiej wyczyścić obory 
– przekonuje hodowca z Gutów. Jak 

dodaje, bydło nie lubi wiatru i pluchy. 
W suche i mroźne dni chętnie jed-
nak wychodzi na dwór.

Również dla pszczół idealna jest 
sucha i mroźna zima. Pszczoły nie 
lubią, kiedy panuje wilgoć w ulu. Nie-
mniej jak stwierdza pszczelarz Wła-
dysław Wrana z Olbrachcic, pszczoły 
są na świecie od stu tysięcy lat i za-
wsze sobie poradziły – zarówno w 
łagodne, jak i ostre zimy. Stosunkowo 
wysokie temperatury nie pozostają 
jednak bez wpływu na ich zacho-
wanie. Mieszkanki ula zamiast wza-
jemnie ogrzewać się w zbitym kłębie, 
oddzielają się od siebie, czasem nawet 
wylatują na zewnątrz. W ten sposób 
tracą tak ważną do przezimowania 
energię. – Królowa składa już jajka, co 
normalnie ma miejsce w połowie lu-
tego, a w tym roku dzieje się już spo-
radycznie nawet od grudnia – mówi 
Wrana, przypominając, że na ogrza-
nie potomstwa i utrzymanie w ulu 
temperatury w granicach 36-37 st. C 
pszczoły będą musiały zużyć więcej 
energii. Czy nagłe ochłodzenie znisz-
czy rodzące się życie? Olbrachcicki 
pszczelarz uważa, że nie. – Zimno za-
hamuje proces składania jaj. Przyroda 
sobie poradzi – przekonuje.

 BEATA SCHÖNWALD

Ciepła zima. I co dalej?
Po kilku tygodniach dodatnich temperatur spadł pierwszy tegoroczny śnieg. Jeśli zimowa pogoda się utrzyma, przyroda będzie 
mogła wreszcie odpocząć. Rolnicy już teraz jednak zastanawiają się, jak na tegoroczne zbiory wpłynie ciepły grudzień 
i większość stycznia?

Ford zastąpi avię

Kryzysowy 
budżet

Komfort 
dla rodzących

Zima pszczołom nie jest straszna. Poradzą sobie w każdych warunkach.

Nowy samochód przekazał strażakom z Mostów burmistrz Vít Slováček.
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Galeria Narodowa w Pradze co 
roku świętuje rocznicę swego zało-
żenia, oferując w pierwszy weekend 
lutego bezpłatne zwiedzanie zbio-
rów. Część z nich zdeponowana jest 
w Karwinie, w skrzydle frysztackie-
go zamku zwanym Lottyhaus. Z 
tego powodu również zwiedzanie 
frysztackiej galerii będzie w sobotę 

1 i w niedzielę 2 lutego darmowe. 
Lottyhaus będzie otwarty w godz. 
10.00-17.00. 

We Frysztacie wystawiane są 
dzieła wielu sławnych czeskich 
malarzy z XIX wieku. Na płótnach 
podpisani są:  Mikoláš Aleš, Vác-
lav Brožík, Antonín Chittusi, Josef 
i Antonín Mánesowie, František 

Ženíšek, Antonín Slavíček i inni. 
Rzeczniczka ratusza Šárka Swide-
rová zachęca, by przy okazji zwie-
dzić też zamek (co prawda już po 
normalnej cenie), ponieważ główne 
trasy zwiedzania są w weekendy 
dostępne również zimą. Zwiedza-
nie zamku rozpoczyna się o godz. 
11.00 i 13.00.  (dc)

Galeria za darmo, zamek już nie

W Domu Spotkań z Historią w 
Warszawie odbyło się we wtorek 
spotkanie z okazji wydania najnow-
szego, 77. już numeru kwartalnika 
„Karta”, znanego doskonale także 
naszym czytelnikom, chociażby z 
projektu „XX wiek na Zaolziu” i ze 
współpracy z pochodzącym z Karwi-
ny historykiem Grzegorzem Gąsio-
rem. Także najnowszy numer może 
nas zainteresować, poświęcony jest 
bowiem historii Czech, a głównie 
niezależnej inicjatywie „Karta 77” 
(„Charta 77”). 

W spotkaniu go promującym 
wzięli udział m.in. rzeczniczka „Kar-
ty 77” – publicystka Petruška Šustro-

vá oraz dyrektor Czeskiego Centrum 
w Warszawie – Petr Janka.

W 77. numerze warszawskiego 
kwartalnika możemy przeczytać 
m.in. artykuły: „Atelier Šechtlów. 
Historia Czech w obiektywie trzech 
pokoleń fotografów”, „Czeski los” 
(polemika Václava Havla z teks-
tem Milana Kundery z 1968 roku, 
niepublikowana dotąd w ofi cjal-
nym obiegu) lub „Przed »Kartą 77«. 
Czechosłowacja lat 1968-76”, czy li 
montaż wypowiedzi obywateli Cze-
chosłowacji na temat tzw. „norma-
lizacji” wprowadzanej przez ekipę 
Gustava Husáka po zdwławieniu 
Praskiej Wiosny. (kor)

»Karta« o Czechach

Tym razem w organizowanym co 
dwa lata przeglądzie wzięło udział 
siedem szkolnych chórów, a impreza 
została podzielona na dwie części. W 
pierwszej zaprezentowały się „Mała 
Jabłoneczka” z Polskiej Szkoły Pod-
stawowej w Jabłonkowie, „Wiolinki” 
z PSP Bystrzyca, „Trallalinki” z PSP 
w Czeskim Cieszynie i „Jabłonecz-
ka” z PSP w Jabłonkowie. Po prze-
rwie zaśpiewały z kolei „Crescendo” 
z PSP w Bystrzycy, „Trallala” z PSP 
w Czeskim Cieszynie oraz „Colle-
gium Iuvenum” z Polskiego Gimna-
zjum w Czeskim Cieszynie. Występy 
wszystkich śpiewaków nagrodzone 
zostały gromkimi oklaskami. – Idea 
przyświecająca temu przeglądowi 
pozostaje od dawna niezmienna. 
Chodzi o to, by raz na dwa lata spot-
kać się i zorientować, jak wygląda 
zbiorowe, chóralne śpiewanie w na-
szych polskich szkołach – mówił Le-
szek Kalina, kierownik artystyczny 
Polskiego Towarzystwa Artystycz-
nego „Ars Musica”.

Nie krył przy tym zadowolenia z 
zaprezentowanego przez chóry po-
ziomu. – Oczywiście wiadomo, że 
wśród najmłodszych chodzi przede 
wszystkim o zabawę. O to, by śpie-
wając, dzieci dobrze się czuły, bo 
to jest najważniejsze. Po przerwie 
usłyszymy jednak zespoły na na-
prawdę wysokim poziomie i będzie 
to już prawdziwe chóralne śpiewanie 
– przekonywał.

Opinie tę potwierdzali także ju-

rorzy. – Dzisiejszy śpiew jest bardzo 
ładny. Słyszeliśmy bowiem równiut-
kie i czyste brzmienie – oceniła dr 
Jadwiga Sikora z Wydziału Arty-
stycznego Uniwersytetu Ślaskiego 
w Cieszynie, a zarazem prezes biel-
skiego Oddziału Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr.

Obok niej w jury zasiedli prof. 

Alojzy Suchanek oraz Grażyna Su-
cha. Oceniający swoje uwagi i suge-
stie przekażą chórom w najbliższych 
dniach. Jadwiga Sikora przyznała 
jednak we wtorek, że w Polsce, w 
szkołach podstawowych i gimna-
zjach, śpiew chóralny został niemal 
całkowicie „położony”. – Nas, mu-
zyków bardzo smuci ten fakt. Na 

Zaolziu sytuacja wygląda o niebo 
lepiej, ale także nie jest zupełnie ró-
żowo, bo na przykład dziś w „Strzel-
nicy” zaprezentowało się siedem 
zespołów z zaledwie trzech szkół. 
Ale widać pasję i zaangażowanie 
nauczycieli i to jest najważniejsze, 
ponieważ swoim przykładem pe-
dagodzy są w stanie zarazić dzieci 

miłością do śpiewania – stwierdziła 
Sikora.

Podobnie przekonywał Kalina. 
– Od Cieszyna po Jabłonków dużo 
się u nas dzieje i trzeba powiedzieć, 
że tamtejsze szkoły śpiewają. Nato-
miast gorzej wygląda to „na dołach”. 
Tamtejsze chóry jakoś nam się „wy-
mknęły” i nie ma dziś zespołu z Kar-
winy, czy obwodu hawierzowskiego. 
Dawniej szkoły karwińskie były 
śpiewaczo bardzo mocne. Obecnie 
zespoły wokalne nadal tam działają, 
ale ich działalność jest dużo skrom-
niejsza – mówił Kalina.

A jaka jest recepta na sukces w 
pracy z młodzieżowym chórem? 
– Na to jest tylko jedna rada. Trzeba 
kochać śpiewanie i kochać pracę z 
dziećmi. Jeżeli ktoś nie ma do tego 
serca, nie odniesie sukcesu – mówiła 
Danuta Cymerys, prowadząca chóry 
w Polskiej Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Hadyny w Bystrzycy. – 
Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, 
bardzo chętnie śpiewają i chętnie 
uczą się nowych piosenek. Do tego 
są bardzo żywiołowe, dlatego praca 
z nimi jest bardzo przyjemna. Nato-
miast praca z młodzieżą jest bardziej 
skomplikowana i ma nieraz charak-
ter psychologiczny. Ważne jednak, by 
dzieci nie przymuszać do śpiewania. 
W tej kwestii można jedynie zachę-
cać, polecać i chwalić. No i oczywi-
ście od czasu do czasu zganić, jeśli 
coś jest nie tak – żartowała Cymerys.

WITOLD KOŻDOŃ

Dzieci nie można zmuszać do śpiewania 
Blisko 270 młodych śpiewaków wzięło udział w X Przeglądzie Szkolnej Działalności Śpiewaczej. Impreza zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Artystyczne 
„Ars Musica” oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego odbyła się we wtorek w Miejskim Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim 
Cieszynie.

Jednym z chórów, które zaprezentowały się w czeskocieszyńskiej „Strzelnicy” były „Wiolinki” z Bystrzycy.

Mieszkańcy obu Łomnych zbiera-
ją pieniądze na remont górnołom-
niańskiego kościoła katolickiego pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. W 
wybudowanej pod koniec XIX wie-
ku świątyni trzeba odnowić dach, 
elewację i wnętrza. Jak informuje 
proboszcz ks. Edward Cokot, na re-
mont będzie trzeba wyłożyć około 
5 mln koron. Udało się wprawdzie 
uzyskać dotację z Programu Odno-
wy Wsi czeskiego resortu rolnictwa, 
niemniej parafi a i władze wioski mu-
szą jeszcze znaleźć 1,6 mln koron.

– Niestety, nie dysponujemy tak 
wysoką kwotą, dlatego musimy po-
prosić o pomoc mieszkańców nie 
tylko obu Łomnych, ale całego re-
gionu – mówi ks. Cokot. Pieniądze 

można wpłacać na konto kwesty 
(107-4311850297/0100), ale można 
okazać serce także w inny sposób. 
Chociażby wziąć w udział w koncer-
cie na rzecz remontu kościoła.

Koncert odbędzie się w górno-
łomniańskiej świątyni w niedzielę 
2 lutego o godz. 15.00. Zagrają na 
nim i zaśpiewają jabłonkowski chór 
męski „Gorol” oraz kapele „Jackové” 
i „Nowina”. Imprezę poprowadzi Ta-
deusz „Filip” Filipczyk, a o historii 
kościoła będzie opowiadał Antoni 
Szpyrc.

A jak powstał kościół w Łomnej 
Górnej? Otóż kiedy w 1836 roku w 
regionie Jabłonkowa wybuchła epi-
demia cholery, ludzie z modłami i 
prośbami o zażegnanie klęski udali 

się na pielgrzymkę do krzyża, który 
od 1833 roku stał niedaleko miej-
sca obecnego kościoła w Łomnej. 
W pobliżu krzyża znajdowało się 
źródełko z „wieczną wodą”, które 
nigdy nie wysychało i nie zamarzało, 
a podobno miało też moc uzdrawia-
jącą. Cholera rzeczywiście wkrótce 
ustąpiła i od tamtej pory regularnie 
zmierzała do tego miejsca procesja. 
Rosnąca liczba pielgrzymów, a tak-
że prośby miejscowych górali, by w 
miejscowości wybudowano chociaż 
kaplicę, doprowadziły do wznie-
sienia obecnego kościoła. Budowę 
kościoła rozpoczęto 6 maja 1894. 
Kościół został konsekrowany w 1896 
roku przez kardynała wrocławskiego 
Jerzego Koppę. (kor)

Na ratunek kościołowi
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Mieszkańcy Republiki Czeskiej 
nadal tradycyjnie pojmują role 
mężczyzny i kobiety w rodzinie. 
W sondażu przeprowadzonym 
właśnie przez Ośrodek Badania 
Opinii Publicznej przy Akademii 
Nauk RC 85 proc. responden-
tów wyraziło zdanie, że drobnymi 
naprawami w gospodarstwie do-
mowym powinien zajmować się 
mężczyzna. Za najbardziej kobiecą 
pracę respondenci uznali gotowa-
nie (w 72 proc.). Bardziej podzie-
lone były zdania na sprzątanie: 53 
proc. określiły je jako zadanie pań, 
45 proc. jako obowiązek obu part-
nerów, 2 proc. uważają, że sprzątać 
powinni panowie. 

– Poglądy bardzo się różniły w 
zależności od płci respondentów. 
Kobiety częściej od mężczyzn od-

powiadały, że zakupy żywności, 
sprzątanie, gotowanie, opieka na 
dziećmi, utrzymywanie stosunków 
towarzyskich, uprawianie hobby i 
troska o budżet domowy powinny 
być sprawą obu partnerów. Męż-
czyźni byli zdania, że hobby i bu-
dżet rodzinny są domeną mężczyzn, 
a pozostałe rzeczy sprawą kobiet 
– powiedziała Naděžda Čadová, 
która opracowała wyniki sondażu. 
W odpowiedziach grało też rolę 
wykształcenie i wiek respondentów. 
Osoby powyżej 60. roku życia oraz 
z wykształceniem podstawowym 
większością prac domowych chciały 
obarczyć kobiety, młodsi respon-
denci oraz ludzie z wykształceniem 
wyższym opowiadali się za bardziej 
zrównoważonym podziałem obo-
wiązków.  (dc)

Kobieta przy kuchni?

Najsłynniejsze polskie kreskówki, 
które powstały w Studiu Filmów Ry-
sunkowych w Bielsku-Białej, będzie 
teraz można legalnie oglądać w inter-
necie. W ramach walki z piractwem 
w sieci Studio uruchomiło własny, 

ofi cjalny kanał na portalu You Tube. 
Kanał ma też promować bielską wy-
twórnię. Na ofi cjalnym kanale moż-
na znaleźć dwanaście fi lmów. Studio 
przypomina kilka odcinków udanych 
serii o kapitanie Kliperze oraz łowcy 

zwierząt, Pampalinim. Kierownictwo 
bielskiego SFR zapowiada jednak, że 
w przyszłości będzie można na swo-
im komputerze legalnie obejrzeć ta-
kie animowane przeboje, jak „Bolek i 
Lolek”, czy „Reksio”.  (kor)

Bielskie kreskówki w internecie
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Temat konkursu senackiego 
brzmiał: „Polonia wczoraj i dziś – 
zmiana pokoleniowa, nowe obo-
wiązki i nowe oczekiwania”. Czy 
konkurs był pierwotnym impul-
sem do nakręcenia tego fi lmu?

Impulsy były dwa: pierwszym fak-
tycznie był konkurs, drugim 95. 
rocznica wojny czesko-polskiej. 
Chcieliśmy pokazać, jak młodsze 
pokolenie odbiera te wydarzenia, 
jak zapatruje się na stosunki pol-
sko-czeskie oraz jaki ma stosunek 
do swojej tożsamości. Bohaterami 
fi lmu są trzy generacje rodziny Or-
szulików: dziadek Stanisław, który 
mówi o tym, że przed stu laty w 
Stonawie było tylko dwóch Cze-
chów; ojciec Wiesław, który wspo-
mina, że w czasach, kiedy chodził 
do polskiego gimnazjum, imprezy 
młodzieżowe kończono o pół-
nocy wspólnym śpiewem „Roty”; 
oraz najmłodsze pokolenie, czyli 
czworo dzieci Marty i Wiesława 
Orszulików. Młodzi mówią o tym, 
że nie chcą się opowiadać po jed-
nej lub po drugiej stronie, że stoją 
gdzieś „pomiędzy”. Cieszą się, że 
chodzą do polskich szkół, że są 
dwujęzyczni, a łączność z Polską 
kojarzą głównie nie przez historię, 
nie przez Sienkiewicza, lecz przez 
współczesną muzykę polską, którą 
uważają za ciekawszą od czeskiej. 
Jest też oczywiście wstęp histo-
ryczny, lecz nie chcieliśmy go za 

bardzo rozwlekać, stawiać sprawy 
konfrontacyjnie, tylko krótko wy-
jaśnić, o co chodziło w 1919 roku. 

Czy od razu wiedziałaś, że bo-
haterami będzie rodzina Orszu-
lików, czy też miałaś więcej kan-
dydatów?

Początkowo miałam wiele innych 
pomysłów, nim doszłam do wnio-
sku, że fi lm będzie o trzech poko-
leniach jednej rodziny. A ponieważ 
miał to być fi lm emitowany przez 

telewizję stonawską – to w Stona-
wie doszło zresztą podczas tamtej 
wojny do krwawych wydarzeń 
– wybrałam rodzinę z tej miej-
scowości. Rodzinę, której każdy 
z członków jest kimś ciekawym, 
a wszyscy są bardzo muzykalni. 
Dziadek był bardzo znanym ope-
ratorem fi lmowym, ojciec Wie-
sław jest prezesem Miejscowego 
Koła PZKO, mama Marta pracuje 
w bibliotece i prowadzi chór mie-
szany „Stonawa”. Oboje rodzice to 

ludzie wykształceni, po studiach. I 
wreszcie dzieci: od Natalii, która 
studiuje w Krakowie, przez Łu-
kasza studiującego w Ostrawie, 
Stanisława – ucznia Gimnazjum 
z Polskim Językiem Nauczania w 
Czeskim Cieszynie, po najmłod-
szego Przemka, który wygrywa 
konkursy śpiewacze. Powiedzia-
łabym, że to rodzina typowo za-
olziańska, przedstawiająca naszą 
wykształconą elitę.

Czy rodzina od razu zgodziła się 
na udział w fi lmie, który – bądź 
co bądź – związany jest z dość 
drażliwym tematem konfl iktu 
czesko-polskiego?

Zgodzili się i bardzo poszli nam na 
rękę. Starali się tak wszystko zor-
ganizować, byśmy mogli w krótkim 
czasie zrealizować ten fi lm. Nawet 
pozwolili nam kręcić na rodzinnej 
uroczystości, 70. urodzinach babci. 
Sceną z tych urodzin, wspólnym 
odśpiewaniem pieśni „Ojcowski 
dom”, kończy się nasz fi lm. 

Na razie dokument dostępny jest 
tylko w internecie. Czy nie oba-
wiasz się negatywnych reakcji 
czeskich mieszkańców Stonawy, 
kiedy zostanie wyemitowany w 
telewizji stonawskiej?

Uważam, że w Stonawie współży-
cie czesko-polskie bardzo dobrze 
się układa. Władze gminy skła-

dają wieńce na grobie polskich 
żołnierzy zamordowanych w 1919 
roku, lecz specjalnie się tego nie 
akcentuje. Nie wiem, czy w cze-
skiej szkole uczy się o tych wyda-
rzeniach, zresztą w polskiej też nie 
są one specjalnie eksponowane, by 
nie wywoływać wzajemnej niena-
wiści. Wójt Stonawy potrafi  zna-
leźć „złoty środek” – z jednej strony 
kultywuje pamięć o historii, z dru-
giej bierze pod uwagę, że od tego 
czasu upłynęło już 95 lat. Dzisiejsi 
stonawianie czeskiej narodowości 
nie są winni tego, co się kiedyś 
wydarzyło. To są zresztą w więk-
szości potomkowie ówczesnych 
Polaków. My też nie chcieliśmy w 
fi lmie konfrontacji, naszym celem 
było pokazanie tylko niezaprze-
czalnych faktów. Zresztą operator 
Jiří Brzóska, choć czeskiej naro-
dowości, bardzo zainteresował się 
tematem. Pomimo że ma bardzo 
dużo pracy, zgodził się nakręcić ze 
mną ten fi lm, który powstawał de 
facto w czynie społecznym. 

We wtorek jedziecie do Warsza-
wy po nagrodę. Ile razy zostałaś 
już uhonorowana w senackim 
konkursie dziennikarskim?

Dwukrotnie za audycję radiową, a 
teraz będzie to druga nagroda lub 
wyróżnienie za telewizyjny fi lm 
dokumentalny. 

Rozmawiała: DANUTA CHLUP

Od 1 stycznia Polska Szkoła Pod-
stawowa im. Gustawa Przeczka w 
Trzyńcu ofi cjalnie ma nową dyrek-
torkę. Anna Jeż obowiązki dyrekto-
ra pełniła od lipca ubiegłego roku, 
kiedy na emeryturę odszedł jej 
poprzednik, Tadeusz Szkucik. Ze 
szkołą na Dworcowej związana jest 
od 2009 roku – wcześniej uczyła w 
polskiej podstawówce na Tarasie, 
a od 2006 roku do czasu połącze-
nia szkół była jej wicedyrektorką. 
Pochodzi z Czeskiego Cieszyna. 
Studia pedagogiczne ukończyła w 
Ostrawie. Jak mówi, wybór zawo-
du nie był przypadkowy – bardzo 
chciała pracować z dziećmi i mło-
dzieżą. Kiedy przychodzę do szko-
ły, by nowej dyrektor zadać kilka 
pytań, wita mnie z uśmiechem.

Chociaż obowiązki dyrektora 
pełni pani zaledwie od połowy 
ubiegłego roku, w szkole widać 
już pewne zmiany. Nowy wygląd 
strony internetowej, muzyka 
zamiast dzwonka lekcyjnego... 
Jakie jeszcze zmiany, drobne lub 
bardziej znaczące, zaszły w tym 
roku szkolnym?

Kiedy objęłam funkcję dyrektora 
uświadomiłam sobie, że mam wiel-
ki wpływ na sporo rzeczy, które się 

tutaj odbywają. Oczywiście przede 
wszystkim na organizację życia 
w szkole, na proces kształcenia i 
poziom nauczania, na wyłowienie 
talentów uczniów albo ukierun-
kowanie ich czy niesienie pomo-
cy dzieciom mającym kłopoty z 
nauką. Bardzo mi zależy również 
na relacjach międzyludzkich w 
gronie pedagogicznym i ogólnie 
na atmosferze w szkole, gdzie po-
winna panować radość i pogoda 
ducha. Myślę, że kiedy nauczyciel 
przychodzi do klasy smutny, znie-
chęcony czy niezadowolony, to 
nie potrafi  zmotywować uczniów 
do nauki. Jeśli chodzi o zmiany, 
które są widoczne na zewnątrz, to 
pierwszą wprowadzoną nowością 
była muzyka płynąca z głośników 
zamiast dzwonka. Stworzyliśmy 
też nową szatę grafi czną na naszej 
stronie internetowej. Szkoła to nie 
tylko nauka, ale też cała działalność 
pozalekcyjna: kółka zainteresowań, 
świetlica, występy, wycieczki. Bar-
dzo mi się podoba, kiedy dzieci nie 
ograniczają życia w szkole tylko do 
obowiązkowych lekcji, ale angażu-
ją się też po zajęciach. Mamy 20 
kółek zainteresowań. Od września 
wprowadziliśmy świetlicę poranną, 
ponieważ chcieliśmy pójść na rękę 

zapracowanym rodzicom. Świetlica 
działa także po południu, mamy 
również popołudniowy klub szkol-
ny. Moim zastępcą jest Andrzej 
Szyja, który pracuje w naszej pla-
cówce od września. Cieszy mnie, że 
ma podobne spojrzenie na funkcjo-
nowanie szkoły, jak ja. Mamy pełno 
energii i zapału, a jakie będą wyniki 
– proszę zapytać za rok. 

Ale priorytety pozostały chyba te 
same?

Ważne jest, żeby szkoła nadal była 
miejscem szczególnym. Chcemy 
uczyć przywiązania do tej ziemi, 
do tradycji i oczywiście do polsko-
ści. Kontynuuję to, co realizował 
mój poprzednik, Tadeusz Szkucik. 
Utrzymujemy nawiązaną przed 
laty przyjaźń ze szkołą w Biel-
sku-Białej, do Polski wyjeżdżamy 
też na zieloną szkołę, na kursy 
narciarskie i wycieczki. Chcemy, 
żeby tych wyjazdów za Olzę było 
jak najwięcej, by dzieci miały kon-
takt z Polską i ze współczesnym 
polskim językiem. Staramy się też 
propagować naszą śląską kulturę, 
na przykład poprzez prowadzenie 
szkolnego zespołu folklorystycz-
nego „Ondraszki”. Profesor Da-
niel Kadłubiec powiedział kiedyś: 

„Ceńmy sobie gwarę śląską na 
równi z polskim językiem literac-
kim”. Te słowa staramy się wpro-
wadziać w życie w naszej szkole.

Sama siedziba waszej podsta-
wówki również przechodzi zmia-
ny...

Jest to stary budynek, ale chcemy 
zrobić z naszej szkoły nowocze-
sną placówkę. Pewne remonty już 
mamy za sobą, ale jest też spo-
ro planów na najbliższe lata. We 
wrześniu złożyliśmy wniosek o 
dotację z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na modernizację 
klasopracowni chemiczno-fi zycz-
nej. Marzy nam się nowoczesne 
wyposażenie pracowni, żeby mo-
gli korzystać z niej nie tylko nasi 
uczniowie, ale też uczniowie z 
okolicznych szkół – w naszej pod-
stawówce organizuje się praktycz-
ną część olimpiady chemicznej 
całego powiatu. Na przyszłość 
mamy też plany budowy auli oraz 
połączenia obu budynków szkol-
nych, nad tym projektem pracował 
jeszcze dyrektor Szkucik. 

Jakie są teraz stosunki szkoły z 
władzami miasta i jaki klimat pa-
nuje wokół polskiego szkolnic-
twa w Trzyńcu?

Stosunki układają się bardzo do-
brze, miasto jest otwarte na każdą 
naszą prośbę, a współpraca pod 
względem organizacyjnym jest 

bezproblemowa.

Jakie są perspektywy szkoły na 
Tarasie? Jest zagrożenie, że po-
wtórzy się sytuacja sprzed kilku 
lat, kiedy władze miasta chciały 
zlikwidować placówkę?

Na razie w szkole na Koperni-
ka jest tendencja zwyżkowa. Po 
okresie stagnacji ostatnio zaczęła 
wzrastać liczba dzieci, w tej chwili 
jest tam 31 uczniów. Cieszy nas, że 
w tym roku zapisano do pierwszej 
klasy 10 uczniów i od września 
będzie oddzielna pierwsza klasa 
– to napawa optymizmem. Zoba-
czymy, jak to będzie w następnych 
latach, ale na razie jesteśmy dobrej 
myśli. Moim wielkim marzeniem 
jest, żeby ta szkoła przetrwała jak 
najdłużej.

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

Otylia Toboła

Anna Jeż
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DZIENNIKARKA OTYLIA TOBOŁA ODBIERZE KOLEJNĄ NAGRODĘ

»Sto lat później« tylko fakty
Dziennikarka Otylia Toboła i operator kamery Jiří Brzóska w przyszłym tygodniu odbiorą w Warszawie jedną z nagród w konkursie dla dziennikarzy „O nagrodę 

Marszałka Senatu RP 2013”. Do Polski wysłali fi lm dokumentalny zrealizowany dla TV Polar pt. „Sto lat później”. Jego bohaterami jest trzypokoleniowa polska ro-

dzina ze Stonawy oraz jej pojmowanie patriotyzmu. Punktem wyjścia są natomiast krwawe wydarzenia z wojny czesko-polskiej w 1919 roku. Premiera fi lmu odbę-

dzie się w najbliższą sobotę podczas biesiady historycznej w stonawskim Domu PZKO, która rozpocznie się o godz. 12.00. Rozmawiamy z jego autorką.

NOWA DYREKTOR POLSKIEJ PODSTAWÓWKI W TRZYŃCU:

Ważna jest atmosfera
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W tym tygodniu odwiedziliśmy 
przedszkole przy ulicy SNP w 
Trzyńcu. W dwóch przedszkolnych 
oddziałach uczy się tu i bawi 45 
dzieci. Okazało się, że trzynieckie 
dzieciaki z niecierpliwością wyglą-
dają śniegu. To dlatego, że w planie 
przedszkolnych inicjatywy jest kurs 
narciarski oraz kulig. Jak zdradziła 
nam dyrektorka przedszkola, Anna 
Szurman, w tej placówce nie bra-
kuje zapalonych narciarzy. Każdego 
roku grupa dzieci wyjeżdża na kurs 
narciarski. Wcześniej odbywał się 
on w Mostach koło Jabłonkowa, a 

tym razem mają zamiar pojeździć na 
nartach w Bukowcu. Mieli wyjechać 
już w przyszłym tygodniu, ale ponie-
waż pogoda nie sprzyja narciarzom, 
prawdopodobnie trzeba będzie po-
czekać na większą ilość śniegu. Co 
roku kilkoro dzieci z trzynieckiego 
przedszkola bierze również udział w 
Zjeździe Gwiaździstym.

Natomiast kulig to ulubiona im-
preza dzieci i rodziców. Przedszko-
le organizuje go od dawna, ale od 
dwóch lat przedszkolaki, ich rodzice 
oraz panie nauczycielki wyjeżdżają 
do Wisły lub Istebnej na tzw. noc-

ny kulig, który zaczyna się późnym 
popołudniem. Już po zmroku sania-
mi zaprzężonymi w konie wycieczka 
jedzie do lasu, a tam przy ognisku 
odbywa się opiekanie kiełbasek, nie 
brakuje ponadto wspólnych zabaw. 
W tym roku kulig także odbędzie się 
wieczorną porą, ale termin nie jest 
jeszcze znany – trzeba poczekać na 
śnieg. 

Tymczasem w tym tygodniu dzie-
ci przygotowywały się do Dnia Bab-
ci i Dziadka. Wykonywały dla nich 
prezenty i laurki, uczyły się piosenek 
i wierszyków.  (ep)

Martynka Kożdoń 
Mam dwóch dziadków i jedną babcię. 
Razem z bratem pójdę do nich złożyć 
życzenia. Chciałabym im życzyć, żeby 
mieli się dobrze i zawsze się cieszyli. 
Mogę im też zaśpiewać piosenkę o Dniu 
Babci i Dziadka, której nauczyłam się w 
przedszkolu.

Stella Ostruszka
Mam trzy babcie i jednego dziadka. 
Mieszkają blisko, w Nieborach i Wędry-
ni, a ja czasem do nich jeżdżę, na przy-
kład w wakacje. Chciałabym, żeby byli 
zdrowi i szczęśliwi, i tego im będę życzyć 
z okazji ich święta. 

Julia Szwarc
Ja mam dwie babcie. Złożę im życzenia 
z okazji Dnia Babci razem z moją sio-
strzyczką, ale ona jest malutka, nie umie 
mówić, więc to ja będę za wszystko od-
powiedzialna. Zrobię dla nich też ładną 
laurkę z kwiatuszkami. 

Julia Białoń
Mam trzy babcie i dwóch dziadków. 
Chciałabym im życzyć, żeby byli zdrowi 
i weseli. W przedszkolu wykonujemy dla 
naszych babć i dziadków laurki i rysuje-
my obrazki, nauczyliśmy się też piosenki 
dla nich. 

Kuba i Tomek Konderlowie
Mamy dwie babcie i jed-
nego dziadka. Lubimy do 
nich jeździć w odwiedziny 
i bawić się, wszyscy miesz-
kają niedaleko. Będziemy 
życzyć im, żeby byli zdro-
wi i zawsze się cieszyli.

Aleksandra Bobryk
Mam trzy babcie i dwóch dziadków. 
Ofi aruję im rysunkowe życzenia: laurkę i 
obrazek, który malowaliśmy dla naszych 
babć i dziadków w przedszkolu. Potem 
zaśpiewam im piosenkę i będę życzyć 
wszystkiego najlepszego. 

Mateusz Brzezina
Mojej babci i dziadkom na pewno będę 
życzył wszystkiego najlepszego, szczę-
ścia, zdrowia i dużo radości. Pani w 
przedszkolu nauczyła nas piosenki, którą 
możemy zaśpiewać naszym babciom i 
dziadkom. Zaczyna się tak: „Moja babcia 
jest kochana i najlepszą babcią jest...”.

Nela Putnocka
Mam aż trzy babcie i dwóch dziadków, 
lubię ich odwiedzać. Z okazji ich święta 
namaluję dla nich obrazek, zaśpiewam 
piosenkę „Moja babcia jest kochana” i 
złożę życzenia.  (ep)

Na śniegu będzie zabawa!

ANKIETA
21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, natomiast Dzień Dziadka przypada dzień później, 
22 stycznia. Zapytaliśmy, czego przedszkolaki z trzynieckiego przedszkola przy ulicy SNP życzą 
swoim babciom i dziadkom z okazji ich święta?

Dominik Loter urodził się 14 marca 
2013 roku w Trzyńcu. Ważył 3500 g 
i mierzył 51 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Lindy (z domu Klus) i 
Bohdana Loterów. Rodzina mieszka 
w Czeskim Cieszynie. Imię dla syna 
wybrał tatuś.

Dominik to imię męskie pocho-
dzenia łacińskiego. Wywodzi się od 
słowa „dominicus” oznaczającego 
„pański, należący do Boga”. Imię 
to nosiło i nosi wiele znanych osób, 
także wielu artystów, np. Dominikos 
Th eotokopulos – malarz znany jako 
El Greco, kompozytor Domenico 
Scarlatti czy Dominik Merlini, na-
dworny architekt króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.  (ep)
UWAGA RODZICE! Zachęca-
my do nadsyłania zdjęć waszych 
pociech, które przyszły na świat w 
ostatnich miesiącach. Oprócz zdję-
cia prosimy o informacje na temat 
imion i nazwisk rodziców, daty i 
miejsca urodzenia dziecka, prosimy 
podać także jego wagę urodzeniową 
i wzrost, ewentualnie dane na te-

mat rodzeństwa. Interesuje nas też, 
w jaki sposób wybieraliście imię dla 
dziecka. Zdjęcia prosimy przesyłać 
na adres: przyczko@glosludu.cz lub 
klasyczną pocztą na adres redakcji.

Prosimy też o informację, czy zga-
dzają się państwo na publikację rów-
nież w rubryce „witamy maluszki” 
na naszej stronie internetowej www.
glosludu.cz

WITAMY

Starsza grupa przedszkolaków z ulicy SNP w Trzyńcu.
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Prababcia
umiłowana, ukochana
idzie do lasu, zbiera jałowiec
Robi tłusty rosół z kury.
(Lodzia)

Wiktor Orzyszek

* * *

Babcia
wesoła, śmieszna
gotuje, smaży, piecze
Moja babcia jest najlepsza.
(Libusza)

Vanesa Kawulok

* * *
Dziadek
fajny, śmieszny
pomaga, ogląda telewizję, 
lepi modele
Taki jest dziadek Tadek! (Tadeusz)

Jakub Zbornik
* * *

Babcia i Dziadek
kochani, mili
są, pilnują, dają
Są po prostu wspaniali!
( Jana i Ja)

Ewa Sznapka

W dniu 21 stycznia 2014 odbył 
się w naszym przedszkolu Dzień 
Babci i Dziadka. Jakie piękne słowa 
można było usłyszeć tego dnia od 
małych przedszkolaków skierowane 
do naszych babć i dziadków! Cy-
tat: „Babcia jest jak dobra wróżka, 
która bajką otwiera drzwi”. Maluszki 
starały się zaprezentować swój pro-
gram jak najlepiej pod czujnym ok-
iem pani Małgorzaty Kołodziej Ro-
gali. Z kolei grupa starszaków swoim 

występem próbowała udowodnić, że 
dojrzała do poziomu pierwszej klasy. 
Wszystkie babcie i dziadkowie zos-
tali obdarowani prezentami, które 
zostały wykonane własnoręcznie 
przez dzieci. Na sali panowała ra-
dosna rodzinna atmosfera. Na 
zakończenie przemówiła pani Jani-
na Rzyman, która w imieniu babć 
dzieci odchodzących już do szkoły 
podziękowała paniom nauczyciel-
kom za trud i serce.  (r)

Młodzi poeci
Uczniowie klasy czwartej podstawówki w Czeskim Cieszynie 
próbowali układać okazyjne wierszyki o swych babciach i dziad-
kach. Kilka z nich przesłała nam do redakcji wychowawczyni 
klasy, Mariola Mikula.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Dzień Babci w Suchej Górnej
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TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.55 
Ojciec Mateusz (s.) 9.55 Natura w 
Jedynce - Planeta Ziemia: Góry 11.00 
Świat się kręci 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.35 Przepis dnia 
(s.) 12.45 Natura w Jedynce - Plane-
ta Ziemia: W słodkich wodach 13.55 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.25 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiadomo-
ści 15.15 Klan (s.) 15.45 Drużyna A 
(s.) 16.40 Polska non stop - mag. re-
porterów 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 17.55 Klan 
(s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 Prze-
pis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 20.15 
Spokojnie, to tylko ekonomia! - Moja 
Firma 20.30 Ojciec Mateusz (s.) 21.25 
Sprawa dla reportera 22.25 Oglądaj z 
Andrzejem Fidykiem - Pussy Riot 
23.30 Człowiek w ogniu. 

TVP 2 
5.55 Faceci do wzięcia (s.) 6.30 Loka-
torzy (s.) 7.00 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.40 Barwy 
szczęścia (s.) 11.15 Na dobre i na złe 
(s.) 12.20 Makłowicz w podróży - 6 
Friuli - Wenecja Julijska 12.50 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat 
- Męska rzecz 13.30 Szkoła życia 
(s.) 14.20 Postaw na milion 15.10 Ja 
to mam szczęście! (s.) 15.45 Panora-
ma Kraj 16.10 Na dobre i na złe (s.) 
17.10 Herkules (s.) 17.55 Th e Voice 
of Poland 18.00 Panorama 18.50 Je-
den z dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia 
(s.) 19.55 Th e Voice of Poland 20.05 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 Powrót do 
przyszłości 2 22.35 Kocham kino - 
Delta 0.25 Świat bez tajemnic - Han-
del bronią w Europie. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
9.00 Mój pies i inne zwierzaki 9.10 
Elementarz mam 9.30 Co niesie dzień 
10.05 Kultowe rozmowy - Dariusz 
Michalczewski 10.30 Wokół nas 10.45 
Klimaty i smaki 11.20 Belfast. Pole 
karne 11.40 Etniczne klimaty - Wi-
lamowianie 12.05 Akademia.pl 12.30 
Wokół nas 12.55 Agrobiznes 13.35 
Małe ojczyzny - Wioska z pamięci 
i ze słuchu 14.05 5 minut o... 14.10 
Śmiecińscy 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.40 Wokół nas 14.55 
Konstanty Ildefons Gałczyński 16.00 
Raport z Polski 16.25 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 16.30 Relacje 17.00 
Podwodna Polska - Czekając na od-
krywcę 17.30 Aktualności Flesz 17.50 
Mówię i godom 17.50 Torinaw znaczy 
tolerować 18.15 Kronika Miasta 18.30 
Aktualności 20.40 Magazyn Reporte-
rów TVP Katowice 21.05 Echa dnia 
22.00 Aktualności Wieczorne 22.35 
Telekurier 23.00 Relacje 23.30 Raport 
z Polski 23.55 Belfast. Pole karne. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.25 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-

lanowski i Partnerzy 10.00 Trudne 
sprawy 4 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dom nie do poznania 14.00 Pierwsza 
miłość (s.) 14.45 Trudne sprawy 15.50 
Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Klik i ro-
bisz, co chcesz (kom. USA) 22.25 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 23.30 
Przerwa w nadawaniu. 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Chłopaki w akcji 10.20 Historie sław 
11.10 Wszystko-party 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Policja kryminalna Paryż (s.) 
15.05 Televarieté 16.40 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
Wyrok 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 
20.55 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
(s.) 21.25 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 
22.25 Na tropie 22.45 Sprawy inspek-
tora Lynleya (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Pod znakiem 
Koziorożca (fi lm) 11.00 GEN 11.15 
Architektura 11.45 Katastrofy lotni-
cze 12.30 Norymberga Hitlera 13.25 
Narodowe klejnoty 13.55 Mity i fakty 
historii 14.40 Spostrzeżenia z zagra-
nicy 14.45 Siedem cudów islamskiego 
świata 15.45 Tajemnice Biblii 16.35 
Królestwo oceanów 17.30 Biuro (s.) 
17.50 Cudowna planeta 18.55 Dr 
Who (s.) 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Taniec z wielorybami 
21.00 Possłaniec z Liptákova (teatr) 
22.45 Twój na zawsze (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 9.55 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Krok za krokiem (s.) 11.25 
Różowe lata 70 (s.) 11.50 Tescoma 
ze smakiem 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Nowe przygody starej 
Christine (s.) 12.50 Zapisane w pa-
mięci (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 14.30 
Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.25 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.35 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.25 Bach! 22.05 Jackie 
Chan: Pierwsze uderzenie (fi lm) 23.35 
Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 0.25 Pościg (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.00 Mor-
derstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 Alf (s.) 
8.45 Słonecznie, tu i tam morder-
stwo (s.) 9.35 Napisała: morderstwo 
(s.) 10.35 Policja Hamburg (s.) 11.30 
Ciernie w kwiatowej dolinie (fi lm) 
13.30 Strażnik Teksasu (s.) 14.30 Le-
karz z gór (s.) 15.30 Miejsce zbrodni: 
Monachium (s.) 17.30 Popołudniowe 

wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Wszystko zostaje w ro-
dzinie (fi lm) 22.30 Kulinarny reality-
-show 23.45 Rizzoli & Isles (s.) 0.45 
Zabójcze umysły (s.) 1.40 Słonecznie, 
tu i tam morderstwo (s.). 

PIĄTEK 24 stycznia
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.55 
Serialowa Jedynka - Ojciec Mateusz 
(s.) 9.55 Natura w Jedynce - Planeta 
Ziemia 11.00 Świat się kręci 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.35 
Przepis dnia (s.) 12.45 Natura w Je-
dynce - Planeta Ziemia: Jaskinie 13.55 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.30 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiadomo-
ści 15.15 Klan (s.) 15.45 Sprawa dla 
reportera 16.40 Polska non stop - ma-
gazyn reporterów 17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.55 Galeria (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.10 Mistrzostwa Europy w 
piłce ręcznej 20.30 Świat bez końca 
21.30 Weekendowy Hit Jedynki - Ga-
limatias, czyli Kogel - Mogel 23.20 
Detoks. 

TVP 2 
6.00 Faceci do wzięcia (s.) 6.30 Loka-
torzy (s.) 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.30 Barwy 
szczęścia (s.) 11.10 Na dobre i na złe 
(s.) 12.10 Wielkie ucieczki zwierza-
ków 12.40 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat 13.15 Szkoła życia (s.) 
14.00 Th e Voice of Poland - Bitwa 
15.45 Panorama Kraj 16.15 Historia 
Polski według Kabaretu Moralnego 
Niepokoju 17.05 Herkules (s.) 17.55 
Th e Voice of Poland 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 Barwy 
szczęścia (s.) 19.55 Th e Voice of Po-
land 20.05 Barwy szczęścia 20.40 Ro-
dzinka.pl (s.) 21.45 Dzięki Bogu już 
weekend 23.00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 23.50 Miłość, kawa i 
pies. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 8.55 
Rączka gotuje 9.30 Co niesie dzień 
10.05 Relacje 10.45 Nożem i widel-
cem 11.20 Reportaż 11.40 Eurosąsie-
dzi - 11.55 Czas na jazdę 12.10 Ma-
gazyn Aktywni 60+ 12.30 Wokół nas 
12.55 Agrobiznes 13.35 Polacy tu i 
tam 14.10 Antenowe remanenty 14.30 
Zapraszamy na kawę 14.40 Wokół nas 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 17.00 Za-
proszenie - Sanna wokół Zwierzyńca 
17.30 Aktualności Flesz 17.35 Kroni-
ka Miasta 18.00 Trudny rynek 18.30 
Aktualności 20.30 Ptak też człowiek 
21.05 Echa dnia 21.15 Dla niesły-
szących - Dziennik Regionów 22.00 
Aktualności Wieczorne 23.30 Raport 
z Polski 23.55 Reportaż. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.25 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Trudne 
sprawy 4 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dom nie do poznania 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Trudne sprawy 4 
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 
(mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy 
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza 
miłość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 
Świat według Kiepskich (s.) 20.05 
Artur i Minimki III. Dwa fi aty (fi lm 
franc.) 22.15 Mgła (horror kopr.) 0.25 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 

Hobby naszych czasów 10.15 Alfabet 
D plus R 11.25 168 godzin 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Śmierć w raju 15.25 Nie wahaj 
się i kręć 16.20 AZ kwiz 16.45 Mała 
farma 17.10 Łopatologicznie 17.55 
Wiadomości regionalne 18.25 Taxi 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Pierwsza republika (s.) 
20.55 13. komnata Hany Brejchovej 
21.25 Wszystko-party 22.10 Ja i moi 
synowie 23.30 Policja kryminalna Pa-
ryż (s.) 0.25 Tajniacy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Saga życia: Lennart 
Nilsson 9.55 Kosmos 10.40 Łotewska 
pieśń 11.15 Tajemnice Biblii 12.05 
Królestwo natury 12.35 Chcesz mnie? 
13.00 GEN 13.15 Na koniec świata 
14.10 Sukienki mini 15.05 Ryzykow-
ne misje jednostek specjalnych 15.55 
Przygody nauki i techniki 16.40 Port 
w Vancouver 17.30 Biuro (s.) 17.50 
Wybrani by cierpieć 18.55 Dr Who 
(s.) 19.40 Alfabet ekologii 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Cudow-
na planeta 21.00 Przyszłość trans-
plantacji 21.55 Mamas & Papas (fi lm) 
23.50 Dom (fi lm) 1.20 Kwartet. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Krok za krokiem 
(s.) 11.25 Różowe lata 70 (s.) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Południo-
we wiadomości 12.25 Nowe przygody 
starej Christine (s.) 12.50 Zapisane w 
pamięci (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 14.30 
Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.25 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.35 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Harry Potter i Komnata Tajem-
nic (fi lm) 23.15 Żądza śmierci (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.00 Mor-
derstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 Alf (s.) 
8.45 Słonecznie, tu i tam morder-
stwo (s.) 9.35 Napisała: morderstwo 
(s.) 10.35 Policja Hamburg (s.) 11.30 
Długa droga do szczęścia (fi lm) 13.30 
Strażnik Teksasu (s.) 14.30 Lekarz z 
gór (s.) 15.30 Miejsce zbrodni: Mo-
nachium (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 VIP wia-
domości 20.15 Farmer szuka żony 
21.30 Pr. rozrywkowy 22.15 Show 
Jana Krausa 23.20 Wilcze prawo 1983 
(fi lm) 1.30 O czym marzą faceci (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 22. 1. 2014

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

CZK  0,150  0,152 0,149  0,154

EUR  4,140 4,170  4,110  4,210

USD  3,050  3,090  3,020  3,120

  Czeski Cieszyn, dworzec 
  kupno  sprzedaż

PLN     6,55    6,65

EUR   27,30 27,70

USD   20,10 20,60 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 22. 1. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,97 zł

ON  5,03 zł

LPG 2,44 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,14 zł

ON  5,22 zł

LPG 2,68 zł

 Cieszyn, Neste
E95  5,05 zł

ON  5,12 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,17 zł  

ON  5,23 zł

LPG 2,67 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,20 kc  

ON  36,80 kc  (wik)
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6.10 Świat się kręci 7.00 30 lat śpie-
wamy Bogu 7.30 Tajemnice Wiklino-
wej Zatoki 8.00 Pytanie na śniadanie 
10.30 Wilnoteka 11.40 Galeria (s.) 
12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wia-
domości 12.50 M jak miłość (s.) 13.50 
Komisarz Alex (s.) 14.35 Zapiski Ła-
zęgi - Sianoploty 14.50 Mój pierwszy 
dzień 15.25 Złotopolscy (s.) 16.00 
Hala odlotów (s.) 16.55 Galeria (s.)  
17.30 Teleexpress 17.55 „LUKSUS” 
- koncert piosenek Grzesiuka 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Ex Libris 
19.50 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.45 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie 20.50 Na dobre i na złe 
(s.) 22.00 Polonia 24 22.45 Sublokator 
0.45 Galeria (s.). 

SOBOTA 25 stycznia  
6.35 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 24 
9.40 Załoga Eko - II 10.05 Ciepło na 
lata - Edukacja kluczem do budowni-
ctwa energooszczędnego 10.25 Świat 
się kręci 11.20 Więzy krwi 12.10 Ła-
migłówka - konkurs 12.20 Pamiętaj o 
mnie 12.40 Ojciec Mateusz (s.) 13.30 
Makłowicz w podróży - Niemcy: 
Bawaria 14.00 Na dobre i na złe (s.) 
14.50 Polonia w Komie 15.05 Gry 
wojenne 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.50 Man-
darynki i pomarańcze, czyli wiersze i 
piosenki J. Tuwima 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.45 Czas honoru 
21.35 Pamiętaj o mnie 22.00 Polacy 
tu i tam - Magazyn polonijny 22.40 
Uwaga - Premiera! - Afonia i pszczoły. 

NIEDZIELA 26 stycznia  
6.10 Galeria (s.) 8.25 Polacy tu i tam - 
Magazyn polonijny 9.05 Panna z mo-
krą głową 9.40 Ziarno 10.10 Tygrysy 
Europy 11.15 Pamiętaj o mnie 11.30 
Saga rodów - Ród Rottermundów 
11.55 Między ziemią a niebem 12.45 
Pod Tatrami 13.00 Transmisja Mszy 
Świętej - z kościoła pw. św. Ludwika 
Króla i Wniebowzięcia NMP w Ka-
towicach Panewnikach 14.20 Crimi-
nale tango 15.20 Okrasa łamie prze-
pisy 15.50 Alchemia zdrowia i urody 
16.05 Skarby prowincji - Kalwaria 
Pakoska 16.25 Dzika Polska - Nasi 
bracia żurawie 16.55 Made in Poland 
17.30 Teleexpress 17.50 M jak miłość 
(s.) 18.45 Projekt Grechuta - Kultura 
Przede Wszystkim 19.40 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.45 Blondynka 
(s.) 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Ty-
godnik.pl 23.00 Tygrysy Europy 0.00 
Dzika Polska - Nasi bracia żurawie. 

PONIEDZIAŁEK 27 stycznia 
6.05 Rok 1863 7.10 Nożem i widel-
cem 7.25 Znak Orła 8.00 Pytanie na 
śniadanie 10.45 Tygodnik.pl 11.40 
Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 
12.25 Łamigłówka - Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie 12.35 Wiadomości 
12.50 Blondynka (s.) 13.45 Made in 
Poland 14.20 Kulturalni PL 15.20 
Naszaarmia.pl 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.20 Jak to działa - program popular-
nonaukowy: Perfumy i zapachy 16.55 
Galeria (s.) 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłów-
ka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
17.55 Makłowicz w podróży - Niem-
cy: Bawaria 18.25 Saga rodów - Ród 
Rottermundów 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Cafe Historia - Historia 
protokołu dyplomatycznego 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Głęboka woda 2 (s.) 21.45 Polonia w 
Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Tomasz 
lis na żywo 23.50 Fascynujące Śląskie - 
prof. Marian Oslislo 0.20 Naszaarmia.
pl 0.45 Galeria (s.). 

TV POLONIA 
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Grafi ka”, Głęboka 50: do 24. 2. 
wystawa ekslibrisów Martina R. 
Baeyensa i Krzysztofa Marka Bąka. 
Czynna: wt-pt: 10.00-17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-17.00. 

CO NA ANTENIE  
POLSKI E WIAD OMOŚCI : 
ČT1 SM, niedziela, wiadomości re-
gionalne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05, so: godz. 17.30 Ostrawa 107,3 
MHz i Trzyniec 105,3 MHz.

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

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

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

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

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

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Re-
zydencja surykatek (23, godz. 9.00, 
14.00, 16.00, 20.30); Samoloty (23, 
24, godz. 15.30); Vejška (23, 24, godz. 
17.15); Zniewolony (23, 24, godz. 
18.00); Hobbit: Pustkowie Smau-
ga (23, 24, godz. 19.30); American 
hustle (23, 24, godz. 20.30); KAR-
WINA – Centrum: Zniewolony 
(23, 24, godz. 17.15); Na życie i na 
śmierć (23, 24, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Hercules (23, 24, 
godz. 17.30); Zniewolony (23, godz. 
20.00); BYSTRZYCA: Wkracza-
jąc w pustkę (24, godz. 19.30); CZ. 
CIESZYN – Central: Merinda 
Waleczna (24, godz. 14.00); CIE-
SZYN – Piast: Skubani (23, godz. 
14.00); Pod mocnym aniołem (23, 
godz. 16.00, 18.00; 24, godz. 16.00, 
20.00); Wędrówki z dinozaurami 
(24, godz. 14.00); Nimfomanka (24, 
godz. 22.00).

CO W TERENIE
CIERLICKO-KOŚCIELEC – 
MK PZKO zaprasza 26. 1. o godz. 
15.30 wszystkich sympatyków na 
zebranie sprawozdawcze do DPŻW 
na Kościelcu, w klubokawiarni „Ikar”.
GRÓDEK – Macierz Szkolna oraz 
dyrekcja szkoły i przedszkola zapra-
szają na Bal Szkolny pt. „W rytmie 
disco”, który odbędzie się 25. 1. o 
godz. 19.00 w sali „U Burego”. Mu-
zyka DJ Młynek.

HAWIERZÓW-SUCHA – MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków Koła na zebranie członkow-
skie w niedzielę 26. 1. o godz. 15.00 
do świetlicy PZKO. Ciekawy pro-
gram kulturalny.
KARWINA – Klub Seniora „Przy-
jaźń” zaprasza swoich członków i 
przyjaciół na spotkanie 27. 1. o godz. 
17.00 do salki PZKO w Karwinie-
-Nowym Mieście. W programie pre-
lekcja kierownika biura turystycz-
nego AZ Tour, Jana Walczyska, o 
programie letnich urlopów na rok 
2014. Będzie można odebrać nowe 
katalogi na rok 2014 oraz zamówić 
albo złogsić się na wybrany urlop.
KARWINA-STARE MIASTO – 
Zarząd MK PZKO zaprasza 26. 1. 
o godz. 15.00 na zebranie sprawo-
zdawcze do Domu PZKO. W pro-
gramie: sprawozdanie za rok 2013, 
plan pracy i imprez na rok 2014.
LIGOTKA KAMERALNA – MK 
PZKO zaprasza na Tradycyjny Bal 
w piątek 31. 1. o godz. 19.00 do sali 
Domu Kultury w Ligotce Kameral-
nej, kuchnia domowa, program kul-
turalny, gra orkiestra „Tango”.
MOSTY K. JABŁONKOWA 
– Biblioteka zaprasza 25. 1. od 
godz. 13.00 na dyktando oraz kon-
kurs gwarowy. Zgłoszenia do 24. 1. 
osobiście w bibliotece,  pod nr. tel. 
558 368 014 lub na hnihovna@mo-
styujablunkova.cz.
PIOTROWICE K. KARWINY – 
MK PZKO zaprasza w niedzielę 26. 1. 

o godz. 15.00 na zebranie członkow-
skie do Domu PZKO. 
ROPICA – MK PZKO oraz Ma-
cierz Szkolna zapraszają na Bal 25. 1. 
o godz. 19.00 do restauracji „Cen-
trum”. Do tańca przygrywa Bartnicki, 
a w programie zespół „Trzanowice”.

TRZYNIEC-OSIEDLE – MK 
PZKO zaprasza na zebranie spra-
wozdawcze do Domu PZKO im. A. 
Wawrosza w Trzyńcu na Tarasie w 
niedzielę 26. 1. o godz. 15.00.

DO PREZESÓW MK PZKO! – 
W ZG PZKO w Czeskim Cieszynie  
jest w sprzedaży książka  „Kuchnia 
Śląska Cieszyńskiego” – czyli wy-
bór przepisów kulinarnych  Emilii 
Kołder wydana przez Towarzystwo 
Przyjaciół Bielska-Białej i Podbe-
skidzia w 2014 roku. Książka jest w 
RC w sprzedaży tylko w ZG PZKO 
i kosztuje 120 kc. Prezesi mogą wy-
kupić na zebrania MK PZKO w taki 
sam sposób jak kalendarze.

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

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
w Karwinie-Frysztacie, Rynek Ma-
saryka: wystawa ekslibrisów Zbi-
gniewa Kubeczki. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 31. 1. 
wystawa pt. „Przygoda wigilijna”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, czt: 

8.00-00-18.00; 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: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: 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 14. 2. 
wystawa pt. „Skarby mórz i ocea-
nów”; wystawa stała „Z przeszłości 
Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: wt-
pt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Orłowej, 
Masaryka 985: do 31. 1. wystawa pt. 
„Zwierzęta i ich dzieci”; stała ekspo-
zycja „Orłowa – przeszłość i teraźniej-
szość”. Czynne: po-pt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum 89: do 24. 1. wy-
stawa pt. „Uwaga, kruche!”. Czynna: 
po-pt: 8.00-16.30.

KONGRES POLAKÓW, ul. Ko-
meńskiego 4, Cz. Cieszyn: do 28. 2. 
wystawa poświęcona Józefowi i Ka-
rolowi Bergerom. Czynna w dni po-
wszednie w godz. 8.00-15.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIE-
CKIEJ, Galeria „Na schodach”, 
Frýdecká 389, Trzyniec: do 28. 2. 
wystawa obrazów Josefa Lady. 
Czynna: wt-pt: 9.00-17.00, nie: 
13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 31. 1. 
wystawa pt. „Świadomość wspólnego 
dobra – W dziesięciolecie istnienia 
Donacji im. Zbigniewa Michejdy 
2003-2013”. Czynna wt-pt: 8.00-
18.00, so: 9.00-15.00.
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 

Dnia 27. 12. 2013 przypomnieliśmy sobie 12. rocznicę śmierci

śp. EWY LISZTWAN

z domu Szmek, zaś 20. 1. 2014 minęła 10. rocznica śmierci Jej Męża

śp. KAROLA LISZTWANA

z Czeskiego Cieszyn-Mostów. Wspominają i nigdy nie zapomną syn Bog-
dan z rodziną.  GL-052

W najbliższy weekend w Beskidach 
odbędą się dwa maratony. Zimowy 
wymarsz ekstremalny na Łysą Górę, 
najwyższy szczyt Beskidu Morawsko-
-Śląskiego, ma już swoją tradycję. Jak 
informuje Jana Matějíková z cen-
trum prasowego zawodów, wyścig 
„Adidas 24 godziny na Łysej Górze” 
ma status zimowych Mistrzostw RC 
w indywidualnym maratonie gór-
skim. W tym roku zgłosiło się 887 
zawodników, aż o 131 więcej niż rok 
temu. Będą reprezentowali różne 
regiony kraju, przyjadą też z Polski, 
Słowacji i Ukrainy. Najstarszym za-
wodnikiem będzie 70-letni mieszka-
niec Frydka-Mistka, najmłodszymi 
16-letni chłopiec z Toszonowic Gór-
nych i jego rówieśniczka z Ligotki 
Kameralnej. Zawodnicy wystartują 
w sobotę o godz. 11.00 z Ostrawi-
cy, w niedzielę o tej samej godzinie 
zawody zostaną zakończone. Pętla 
liczy 12 km, różnica wysokości – 800 
metrów. Zwycięży zawodnik, któ-
ry najwięcej razy pokona całą trasę. 
Organizatorzy ostrzegają, że będzie 
trudno.

– Przed rokiem cała trasa była 
przykryta śniegiem, temperatura 
utrzymywała się poniżej zera. W 
tym roku będzie o wiele trudniej. 
Szczyt Łysej Góry jest oblodzony, 
zaś w niższych partiach są na trasie 
gałęzie i wystające korzenie drzew. 
Będzie bardzo ślisko, spodziewamy 

się większej liczby obrażeń, dlate-
go zwiększyliśmy liczbę personelu 
medycznego. Ponadto położymy 
większy nacisk na kontrolę obowiąz-
kowego wyposażenia – powiedział 
alpinista Libor Uher, który również 
będzie startował w maratonie. Tytu-
łu mistrza RC w kategorii mężczyzn 
będzie bronił Jan Zemaník z Ostra-
wicy, który w ub. roku zaliczył 13 
pętli, w kategorii kobiet Klára Ram-
pírová z Trojanowic (10). 

Z kolei w Szczyrku odbędzie 
się „Zamieć” – pierwszy w Polsce 
24-godzinny Górski Ultramaraton 
Zimowy. Wystartuje w sobotę o 
godz. 13.00 i zakończy się w niedzie-
lę o tej samej godzinie. Zawodnicy 
będą mieli za zadanie pokonać w cią-
gu doby jak największą liczbę pętli o 
długości ok. 15 km na trasie: Szczyrk 
– Skrzyczne – Szczyrk. Można star-
tować indywidualnie albo w parach. 

(dc)

Maratony na Łysej Górze i Skrzycznem 

Dziś na ekrany czeskich kin wcho-
dzi nowy fi lm „Vejška” (Uniwerek) 
w reżyserii Tomáša Vorla. Uroczysty 
pokaz fi lmu odbędzie się w sobotę o 
godz. 17.15 w hawierzowskim kinie 
Centrum z udziałem reżysera, od-
twórców głównych ról: Jiřiego Mádla 
i Tomáša Vorla jr. oraz wielu innych 
osób.

Autorzy scenariusza, Tomáš Vo-
rel i Pasta Oner, opowiadają historię 

dwóch kumpli-studentów, którzy 
chociaż różnią się od siebie podej-
ściem do życia, to łączą je dziewczyny 
i graffi  ti. „Uniwerek” został nakręcony 
z myślą o młodych widzach. Twórcy 
oczekują jednak, że zainteresuje rów-
nież ich rodziców.

Nowy fi lm nawiązuje do poprzed-
niego kinowego hitu Vorla „Gympl”, 
który stał się w swoim czasie kulto-
wym fi lmem nastolatków.  (sch) 

»Uniwerek« wchodzi do kin

Jak zwykle atrakcyjnie zapowiada się 
lutowa oferta czeskocieszyńskiej Czy-
telni i Kawiarni AVION|NOIVA. 
Cieszący się wielkim wzięciem wśród 
miłośników dobrej kawy i kultury 
obiekt otworzy drugi miesiąc nowego 
roku we wtorek 4 lutego konkursem 
recytatorskim dla utalentowanych 
uczniów czeskiej podstawówki z Kon-
teszyńca. Dzień później zaś na Salon 
Fotografi czny „Natura” cieszyniaków 
zaproszą uczniowie Zespołu Szkół 
Średnich im. Albrechta. Szkoła ta 
zorganizuje też spotkania: kulinarne 
(26. 2.) i „rewię handlową” (12. 2.).

Nie zabraknie ciekawych propozy-
cji dla miłośników literatury. Piątek 7 
lutego to spotkanie z wierszami ame-
rykańskiego poety undergroundowe-
go Charlesa Bukowskiego pn. „Miłość 
to piekielny pies” w wykonaniu Ben-
jamina Vernera i Juliany Dolečkovej, 

a 11 lutego czeski aktor Lukáš Hejlík 
przedstawi najnowszą książkę best-
sellerowego autora Dana Browna 
„Inferno”. Młodzi poeci z Gimna-
zjum z Polskim Językiem Nauczania 
zapraszają z kolei na swój polsko-
czesko-angielski program literacko-
-muzyczny „Dekadenci” w piątek 14 
lutego. Literacki miesiąc zakończy 
Salon Poezji, w którym z okazji 100. 
rocznicy urodzin Bohumila Hrabala 
swoje wiersze przeczyta Alena Vávro-
vá. Będzie też co nieco dla miłośników 
sztuki. O „Jakobie Beinharcie – zna-
nym i nieznanym” opowie 20 lutego 
Irena Adamczyk z Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie, a w dzień 
później w ramach Salonu Sztuk Pięk-
nych odbędzie się wernisaż wystawy 
rysunków i ilustracji Hany Puchovej. 
Natomiast w sobotę 22 lutego będzie 
można wysłuchać jazzu. (kor)

Ubiegłoroczny zimowy wymarsz ekstremalny na Łysą Górę. 
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– Rok temu Bolta zabrakło na na-
szym mityngu, bo zdecydował się 
skupić na spokojnych treningach 
w swoim kraju. W tym roku wraca 
do Witkowic i zapowiada, że znów 
pokaże się z jak najlepszej strony 
– powiedział „Głosowi Ludu” Alfonz 
Juck, dyrektor ostrawskiego mityngu 
zaliczanego do prestiżowego cyklu 
IAA World Challenge. – Jeszcze nie 
znamy dokładnej strategii Bolta, ale w 
programie znajdują się dystansy 100 i 
200 metrów. Z tych dwóch sprintów 
może wybierać – zdradził nam Juck. 

Usain Bolt w telefonicznej rozmo-
wie z dziennikarzami obiecał, że w 
Ostrawie da z siebie wszystko, bez 
względu na to, że w sezonie 2014 
brakuje wielkiej imprezy na mia-
rę igrzysk, czy mistrzostw świata. 
– Uwielbiam szybki tor w Ostrawie. 
Pod względem technicznym bardzo 
mi odpowiada – stwierdził Bolt. – W 
przeszłości zanotowałem tu świetny 
czas 9,77 i mam nadzieję, że co naj-
mniej powtórzę swój wyczyn z 2009 
roku – podkreślił Jamajczyk. Wynik 
9,77 na 100 m uzyskany przez  Bolta 
w 2009 roku to nadal aktualny re-
kord mityngu Zlatá Tretra. 

W Witkowicach zaprezentuje się 
też najlepsza sprinterka planety - 

Shelly-Ann Fraser-Pryce z  Jamajki. 
Dwukrotna złota medalistka olim-
pijska na dystansie 100 m od dwóch 
lat poświęca się też sprintom na 200 
m. Właśnie na trasie 200 m pojawi 
się w Ostrawie. – Biega fenome-
nalnie na 100 i 200 m. Obiecała, że 
spróbuje pobić rekord mityngu na 
200 m należący do Jarmili Krato-

chvílowej z  1981 – stwierdził Juck. 
Rekord wynosi 22,07, tymczasem 
jamajska gwiazda najszybciej w swo-
jej karierze pobiegła na 200 m w 
czasie 22,09. – Jeśli dopisze pogoda, 
wszystko może się zdarzyć – oceniła 
Shelly-Ann Frase-Pryce. 

Grupę mocnego uderzenia stwo-
rzą na Zlatej Tretrze także Polacy. 16 

czerwca, w przeddzień głównej im-
prezy, na treningowym stadionie ro-
zegrane zostaną tradycyjne zawody 
w rzucie młotem z udziałem mistrza 
świata Pawła Fajdka i wicemistrzyni 
świata Anity Włodarczyk. Do głów-
nych przeciwników Fajdka należeć 
będzie Węgier Krisztián Pars – ak-
tualny mistrz olimpijski. Przyjazd do 
Ostrawy potwierdził także Tomasz 
Majewski. Złoty medalista igrzysk 
olimpijskich z  Londynu w pchnię-
ciu kulą wystartuje we wtorkowym 
głównym programie mityngu. Tego-
roczna Zlatá Tretra w dużej mierze 
stawia na techniczne konkurencje. 
Jedną z gwiazd zawodów będzie 
mistrz olimpijski z Londynu w sko-
ku wzwyż, Francuz Renaud Laville-
nie. 

Zlatá Tretra to nie tylko profe-
sjonalna rywalizacja najlepszych i 
najdroższych sportowców świata, 
ale również okazja dla najmłod-
szych miłośników lekkiej atletyki do 
sprawdzenia swoich sił pod bacz-
nym okiem zawodowców. Głównym 
akcentem imprez towarzyszących 
będzie bowiem tradycyjna Czeko-
ladowa Tretra, ambasadorem której 
został w tym roku legendarny Mike 
Powell.  JANUSZ BITTMAR

USAIN BOLT, GWIAZDA 53. EDYCJI MITYNGU ZLATÁ TRETRA: 

Uwielbiam szybki tor w Ostrawie
Nie obniżają lotów organizatorzy lekkoatletycznego mityngu Zlatá Tretra (Złote Kolce). W 53. edycji zaplanowanej na 16-17 
czerwca w Ostrawie-Witkowicach ponownie wystartuje plejada znakomitych zawodników. W roli głównej z jamajskim sprinterem 
Usainem Boltem, który pojawi się w Witkowicach po raz siódmy w karierze. 

Usain Bolt pojawi się w Ostrawie po raz siódmy w karierze. 

EKSTRALIGA HOKEJA

WITKOWICE – KLADNO  5:2
Tercje: 1:1, 2:0, 2:1. Bramki i asysty: 
16. Sloboda (Huna, Svačina), 21. 
Burger (Húževka), 22. Huna (Ro-
man, Svačina), 42. Szturc (Vandas), 
59. Burger - 12. Lukáč (Treille), 59. 
Tenkrát (Patera, Kaberle). Witko-
wice: Šindelář - M. Hruška, Barin-
ka, Sloboda, Kudělka, Kovář, Steh-
lík, Bail, Štencel – Šedivý, Burger, 
Húževka – Huna, Roman, Svačina 
– Vandas, M. Hlinka, Szturc – Kuc-
sera, Kolouch, E. Němec.

Forma Witkowic robi wrażenie. 
Podopieczni trenerów Petera Ore-
musa i Romana Šimíčka punktowali 
po raz ósmy z rzędu i w tabeli ata-
kują trzecią lokatę zarezerwowaną 
aktualnie dla mistrza z ubiegłego 
sezonu – Pilzna. Główną postacią 
wtorkowego spotkania był doświad-
czony napastnik Jiří Burger, dla któ-
rego mecze z Kladnem posiadają 
nieodparty urok. Właśnie w Kladnie 
37-letni napastnik stawiał pierwsze 
kroki wśród profesjonalistów. Burger, 
który męczył się w pierwszej części 
sezonu, obecnie gra wyśmienicie. 
Czerpie profi ty m.in. ze współpra-
cy z  młodszymi, nowymi partnera-
mi z pierwszego ataku – Šedivym i 
Hůževką. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 90, 2. 
Hradec Kr. 74, 3. Pilzno 71, 4. Wit-
kowice 69, 5. Brno 65, 6. Trzyniec 65 
pkt. Jutro: Trzyniec – Hradec Kralo-
wej (17.00) i Karlowe Wary – Wit-
kowice (18.00).  (jb)

We wtorek poznaliśmy skład reprezentacji 
Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 
Soczi. W imprezie, która od 7 do 23 lutego 
zdominuje cały sportowy świat, wystartuje 57 
polskich sportowców. Liczniejszą reprezen-
tację wystawiła Polska tylko w 1976 roku w 
Innsbrucku. Wtedy jednak sporą część stano-
wili hokeiści. 

Do tej pory Polacy w  zimowych igrzyskach 
wywalczyli 14 medali: dwa złote, sześć srebr-
nych i sześć brązowych. Najbardziej udane były 
igrzyska przed czterema laty. W Vancouver 
biało-czerwoni wywalczyli aż sześć medali. 
Chorążym polskiej reprezentacji będzie bob-
sleista Dawid Kupczyk. Największe szanse me-
dalowe związane są z występami biegaczki Ju-
styny Kowalczyk oraz skoczków narciarskich. 

BIATHLON
Paulina Bobak, Magdalena Gwizdoń, Monika 
Hojnisz, Krystyna Pałka, Weronika Nowakow-

ska-Ziemniak, Grzegorz Guzik, Rafał Lepel, 
Krzysztof Pływaczyk, Łukasz Słonina, Łukasz 
Szczurek. 

BIEGI NARCIARSKIE
Sylwia Jaśkowiec, Justyna Kowalczyk, Kor-
nelia Kubińska, Paulina Maciuszek, Agniesz-
ka Szymańczak, Sebastian Gazurek, Maciej 
Kreczmer, Maciej Staręga. 

BOBSLEJE
Dawid Kupczyk, Paweł Mróz, Marcin Nie-
wiara, Daniel Zalewski. Rezerwowy: Michał 
Kasperowicz. 

KOMBINACJA NORWESKA
Adam Cieślar

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwon-
ka, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska, 
Zbigniew Bródka, Sebastian Druszkiewicz, 

Konrad Niedźwiedzki, Artur Nogal, Jan Szy-
mański, Artur Waś. 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE
Karolina Chrapek, Maryna Gąsienica-Daniel, 

Aleksandra Kluś, Maciej Bydliński, Michał Ja-

siczek, Mateusz Garniewicz. 

NARCIARSTWO DOWOLNE

Karolina Riemen-Żerebecka. 

SANECZKARSTWO

Joanna Wojtuściszyn, Ewa Kuls, Maciej Ku-

rowski, Karol Mikrut, Patryk Poręba. 

SHORT TRACK

Patrycja Maliszewska. 

SKOKI NARCIARSKIE

Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Jan 

Ziobro, Piotr Żyła. 

SNOWBOARD

Aleksandra Król, Karolina Sztokfi sz, Maciej 

Jodko, Mateusz Ligocki, Michał Ligocki (jb)

Reprezentacja Polski na zimowe igrzyska w Soczi

Wyniki ostatniej kolejki zimowego 
turnieju Tipsport Liga w Witko-
wicach zadecydowały o tym, że do 
„Final 4” z grupy D awansuje pierw-
szoligowy Banik Ostrawa. Do końca 
o awans walczyła Karwina, która we 
wtorek zmierzyła się z Trzyńcem. 
Wygrana podbeskidzkiego klubu 
2:1 przekreśliła jednak szanse ekipy 
Josefa Mazury na walkę o medale w 
Berounie. 

MFK KARWINA 
FOTBAL TRZYNIEC  1:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: 68. Vaněk 
- 59. Malík, 79. Matoušek. Karwina: 
Pindroch – Biobaku, Ofori, Jovano-
vič, Knötig – Vaněk, Hottek – Sva-
tonský, Halaška, Eismann – Juřena; 

zmiennicy: Taraba, V. Cverna, Li-
manovský, Puškáč. Trzyniec: Paleček 
- Velner, Krejčí, Vomáčka, Matoušek 
– Malíř, Málek, Ceplák, Motyčka, 
Kostorek – Gavlák; zmiennicy: Ro-
hel - Joukl, Gulajev, Kyselý, Lisický, 
Čelůstka, Hupka, Voves, Malík.

Mecz rozgrywany w deszczu 
posiadał niezłą dramaturgię. Na 
prowadzenie wyszli w 59. minucie 
trzyńczanie po strzale głową Malíka. 
Wyrównał lewą nogą Vaněk, który 
przytomnie zorientował się w polu 
karnym i najszybciej doszedł do bez-
pańskiej piłki odbitej rykoszetem. 
Notowania Karwiny pogrzebał w 75. 
minucie Hottek, który z karnego nie 
zdołał pokonać bramkarza Rohela. 
Trzyniecki golkiper wyczuł intencję 

Hottka, dla którego „jedenastki” sta-
ły się po wtorku nocną zmorą. W po-
przedniej kolejce ofensywny pomoc-
nik Karwiny zmarnował karnego w 
wygranym spotkaniu z Banikiem 
Ostrawa. O tym, że niewykorzystane 
okazje lubią się mścić, przekonali się 
karwiniacy w 79. minucie. Matoušek 
znalazł receptę na Pindrocha, który 
trochę zlekceważył uderzenie trzy-
nieckiego obrońcy.

FRYDEK-MISTEK 
BANIK OSTRAWA  2:4

Do przerwy: 1:1. Bramki: 27. Mozol, 
84. Milunovič – 24. Gál, 66. Holzer, 
70. Frydrych, 88. Lukeš. Frydek-
Mistek: Prepsl – Švrček, Uvíra, Ží-
dek, Literák, Zapalač, Palko, Mozol, 

Cigánek, Prokeš, Kovařík; zmienni-
cy: Coufal, Malík, Habusta, Juřica, 
Vašenda, Javorek, Milunovič, Hlaváč. 
Ostrawa: Šrom – Sukup, Vengřinek, 
Greguš, Gál, Ciku, Krmenčík, Fry-
drych, Kukec, De Azevedo, Strona-
ti; zmiennicy: Lukeš, Kaša, Štěpán, 
Kraut, Zawada, Holzer, Foltyn, Pav-
lenka.

Banik opanował rozgrywki grupy 
D w Witkowicach. O awans do fi na-
łowej czwórki zasłużyli się głównie 
dwaj piłkarze – słowacki pomocnik 
Gál i brazylijski ofensywny pomoc-
nik De Azevedo. Rozczarował Al-
bańczyk Ciku, który według naszych 
informacji nie przekonał do siebie 
trenera Františka Komňackiego. 

(jb)

PIŁKARSKA TIPSPORT LIGA:
  Grupę D wygrał Banik

Justyna Kowalczyk

RADWAŃSKA W PÓŁFINALE 
AUSTRALIAN OPEN

Agnieszka Radwańska pokonała w 
środę Białorusinkę Wiktorię Aza-
renkę 6:1, 5:7, 6:0 i po raz pierwszy 
awansowała do półfi nału Australian 
Open.

Polka zagrała jeden z najlep-
szych meczów w karierze. W środę 
nie było dla niej przegranych piłek. 
Znakomicie czytała grę rywalki. Za-
grywała loby, których Białorusinka 
nie sięgała. Azarenka, mistrzyni Au-
stralian Open z 2012 i 2013 roku, 
nie miała nic do powiedzenia poza 
końcówką drugiego seta.

– Gdyby ktoś powiedział, że w 
trzecim secie wygram 6:0, parsknę-
łabym śmiechem. Takie wyniki się 
nie zdarzają. Tym bardziej na wiel-
kim szlemie i tym bardziej z zawod-
niczką, która dwa razy tego szlema 
wygrała – nie dowierzała swojemu 
szczęściu Agnieszka Radwańska po 
zakończonym meczu. 

O fi nał Australian Open Polka za-
gra ze Słowaczką Dominiką Cibul-
kovą.  (wik)
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