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Najwięcej Polaków w Trzyńcu

ZDARZYŁO SIĘ

WYDARZENIE: W 30 gminach Zaolzia liczba Polaków po zeszłorocznym Spisie Powszechnym przekracza 10 proc. ogółu mieszkańców. Dziesięć lat temu takich gmin było 31. W ostatnim Spisie zabrakło jedenastu osób, by dziesięcioprocentowy próg przekroczyło
również Cierlicko. Wstępne wyniki Spisu Powszechnego dotyczące województwa morawsko-śląskiego przedstawił wczoraj w Ostrawie dyrektor ostrawskiej filii Czeskiego Urzędu Statystycznego, Jaromír Kartous.

Policjanci z całego Śląska wyjaśniają
sprawę zaginięcia małego dziecka z
Sosnowca. W czwartek około 18.00 w
Sosnowcu idąca ulicą Legionów młoda kobieta z nieustalonych dotychczas
przyczyn straciła przytomność. Gdy
się ocknęła, stwierdziła, że z wózka
zniknęła jej 6-miesięczna córka.
Cały czas trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Komendant
Miejski Policji w Sosnowcu wyznaczył 5 000 złotych nagrody dla osoby,
która przekaże informacje przyczyniające się do odnalezienia dziecka.
Z relacji 22-letniej sosnowiczanki wynika, że najprawdopodobniej
została napadnięta, a gdy się ocknęła, stwierdziła zniknięcie z wózka
jej 6-miesięcznej córki Magdaleny.
Natychmiast na miejsce skierowano
wszystkie dostępne siły. Oprócz sosnowieckich policjantów, do zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań
włączyli się zabezpieczający imprezę
sportową mundurowi z katowickiego Oddziału Prewencji. Przeczesano
rozległy teren wokół miejsca zdarzenia, pobliski park oraz blokowiska.
Przesłuchani zostali rodzice dziecka.
Policja poszukuje również świadków
zdarzenia. Przedstawiamy dziecko:
wzrost ok. 60-70 cm, oczy kol. ciemnozielonego (oliwkowe), widoczny
wyrzynający się ząb – dolna jedynka,
włosy bardzo krótkie – niemowlęce –
kol. ciemnobrązowego wytarte z tyłu
głowy. Dziecko ubrane było w różową
czapkę z białym trójkątem z przodu,
dwuczęściowy pluszowy komplet kol.
beżowego zapinany na zamek, spodnie w tym samym kolorze, białe rękawiczki. Wraz z dzieckiem zniknął kocyk kol. różowego w różnokolorowe
misie. Wszystkie osoby, które przebywały około 18.00 na ul. Legionów, widziały osobę z podobnym dzieckiem,
lub mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o
kontakt z sosnowieckimi policjantami.
(kor)

niem średnim, mieszkająca w mieście,
w własnym domu jednorodzinnym,
niezamężna i niewierząca, narodowości czeskiej.
Podgórskie
wioski Zaolzia należą do
miejsc, gdzie
ludzie najbardziej trzymają
się korzeni i
tradycyjnych
warto-

ści. Podczas gdy w skali województwa zmniejsza się liczba osób, które
mieszkają w tej samej miejscowości,
z której pochodzą i wynosi obecnie niewiele ponad 50 proc.,
tu jest inaczej. W Bukowcu,
Mostach koło Jabłonkowa i
Łomnej Górnej odsetek ten

Fot. DANUTA CHLUP

Naszej redakcji udostępnił również
dane o składzie narodowościowym
poszczególnych gmin. Mogą ulec
nieznacznym zmianom, ponieważ na
razie nie uwzględniają osób, które podały podwójną narodowość. Dlatego
niewykluczone, że również w Cierlicku odsetek Polaków przekroczy
ostatecznie 10 procent. – My, statystycy, opracujemy dokładne dane o osobach, które podały różne kombinacje
podwójnej narodowości, również w
podziale na gminy. Zależeć będzie od
organów państwowych i samorządowych, w jaki sposób będą później z
nimi pracowały – powiedział Kartous.
Największe skupiska Polaków są w: Trzyńcu (4 918
osób), Czeskim Cieszynie
(3 350) i Karwinie (3 286).
Czwartą lokatę zajmuje Hawierzów (1 908). Z gmin
wiejskich największą liczbą
osób polskiej narodowości
mogą się pochwalić Bystrzyca (1 274) i Wędrynia (1 097). Natomiast
największy odsetek Polaków odnotowano w
Gródku (31,26 proc.)
i Milikowie (30,63
proc.). Podobnie było
dziesięć lat temu, choć
wówczas odsetek Polaków
w tych gminach przekraczał
40 procent. Na pytanie dotyczące
narodowości nie odpowiedziała blisko
jedna czwarta mieszkańców województwa. – Spadek procentowy Polaków w Gródku jest znaczący, lecz z tej
jednej informacji trudno wyciągnąć
wnioski. Liczba ta musi być poddana
dalszym analizom, należałoby ją porównać z innymi danymi statystycznymi, takimi jak przyrost naturalny,
migracja ludności i innymi. Sytuacja
nie jest tragiczna – ocenił sytuację wicewójt Gródku, Jakub Kawulok.
Województwo morawsko-śląskie
liczyło w dniu Spisu 1 236 tys. mieszkańców. Jest regionem, którego liczba
mieszkańców powoli, lecz stopniowo
spada, a ludność szybko się starzeje.
Spadek spowodowany jest głównie
czynnikami migracyjnymi. Największy spadek liczby ludności odnotowano w powiecie karwińskim. Podczas
konferencji Kartous próbował opisać
wirtualnego, statystycznego mieszkańca województwa. Byłaby nim
kobieta w wieku 41 lat, z wykształce-

Jaromír Kartous z Czeskiego Urzędu Statystycznego w Ostrawie przedstawił
wczoraj regionalne wyniki Spisu Powszechnego.

sięga ok. 70 proc. Łomna Górna
ma ponadto najwyższy odsetek osób
wierzących (77,4 proc. z ogółu osób,
które odpowiedziały na nieobowiązkowe pytanie dotyczące wiary). Najwięcej zdeklarowanych katolików
mają natomiast Hněvošice w powiecie opawskim. – Widzę, że do Bukowca wracają moi rówieśnicy, ludzie
w wieku 35-40 lat, którzy mieszkali
tu w dzieciństwie, a potem się wyprowadzili. Szukają działek, domów,
w których mogliby zamieszkać. Uważam, że Bukowiec jest dobrym miejscem na zamieszkanie. Jest tu spokój,
a zarazem możliwości rekreacyjne
– nartostrada, sala gimnastyczna
– skomentowała wyniki dotyczące swej gminy wójt Bukowca,
Monika Czepczorová.
W ostatnich dziesięciu latach doszło do dużych zmian
w warunkach mieszkaniowych. Na terenie województwa wybudowano przeszło
10,5 tys. domów jednorodzinnych, najwięcej w powiatach frydecko-misteckim i
ostrawskim. W związku z rozmachem budownictwa indywidualnego,
jak również prywatyzacją mieszkań
miejskich, zasadniczo zmieniła się
struktura własnościowa mieszkań.
Podczas gdy przed 20 laty w mieszkaniach własnościowych lub własnych
domach mieszkało ok. 30 proc. ludności, teraz odsetek ten przekroczył 50
proc. Najwięcej osób posiadających
własne lokum odnotowano w ramach
województwa w Jabłonkowie i okolicy (77,9 proc.). Tam też najwięcej
osób ogrzewa swe domy klasycznym
paliwem, czyli węglem kamiennym,
koksem lub brykietami. W Czeskim
Cieszynie i okolicy jest natomiast największy odsetek osób, które posiadają
w domu komputer z internetowym
łączem (blisko 59 proc.).
DANUTA CHLUP
Szczegółowe dane na str. 2.
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Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC
NAJBLIŻSZE SEJMIKI ODBĘDĄ SIĘ:

28. 1. – ORŁOWA-LUTYNIA, DOM PZKO, GODZ. 16.30
29. 1. – BOGUMIN, DOM PZKO, GODZ. 16.30
 9. 2. – GNOJNIK, DOM PZKO, GODZ. 18.00

dzień: -4 do 0 0C dzień: -4 do 0 0C
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KOLEJNE UTRUDNIENIA NA TORACH

Miejscowość

REGION (maki) – Wkrótce rozpoczną się kolejne prace budowlane w
tunelu kolejowym w Mostach koło
Jabłonkowa. Dlatego Czeskie Koleje
Państwowe zaplanowały przerwanie
transportu kolejowego na trasie nr
320. Odbędzie się ono w terminie od
1 do 21 lutego 2012. Pociągi osobowe
na odcinku Mosty koło Jabłonkowa
– Czadca oraz pociągi typu R i Ex na
trasie Nawsie – Czadca będą zastąpione autobusami. Podobnie będzie
w przypadku pociągu R 442/443 na
trasie Bogumin – Czadca.
* * *

Boconowice
Bogumin
Bukowiec
Bystrzyca
Cierlicko
Cz. Cieszyn
Dąbrowa
Dziećmorowice
Gnojnik
Gródek
Hawierzów
Hyrczawa
Jabłonków
Karwina
Kocobędz
Koszarzyska
Ligotka Kam.
Lutynia Dolna
Łomna Dolna
Łomna Górna
Milików
Mosty k. J.
Nawsie
Nydek
Olbrachcice
Orłowa
Pietwałd
Piotrowice
Pioseczna
Piosek
Rychwałd
Ropica
Rzeka
Stonawa
Śmiłowice
Sucha Górna
Trzanowice
Trzycież
Trzyniec
Wędrynia
Wielopole

FRANCUSKI KLIMAT
W DZIUPLI
CZ. CIESZYN (maki) – Klub
Dziupla oraz Dom Dzieci i Młodzieży w Czeskim Cieszynie zapraszają na Wieczór Francuski. Impreza
rozpocznie się jutro o godz. 18.00.
Gospodarzem będzie Audrey Morisseau, francuska studentka, która
jest w Cieszynie na siedmiomiesięcznym wolontariacie. W ramach
wieczoru przedstawi francuską kulturę, język i kuchnię.
* * *

W MUZEUM
O LEGENDACH
JABŁONKÓW (kor) – W miejscowej filii Muzeum Ziemi Cieszyńskiej
od 10 stycznia można oglądać wystawę poświęconą legendom i podaniom ludowym z naszego regionu.
Jak przypomina wystawa, podania
przetrwały do dnia dzisiejszego
dzięki wielu gawędziarzom, a także
etnografom z obu brzegów Olzy. W
muzeum można przypomnieć sobie
legendy m.in. o Ondraszku, Czarnej
Księżnej, a także o utopcach, diabłach
czy skarbach zbójnickich. Wystawę
można oglądać do 4 maja.
* * *

GMINNE DOTACJE
NAWSIE (kor) – Rada Gminy wydzieliła w budżecie na rok 2012 pieniądze na gminne dotacje na projekty
związane z działalnością kulturalną i
sportową. Potencjalni dotacjobiorcy
mogą odebrać potrzebne formularze
w Urzędzie Gminy, a warunki konkursu na projekty można znaleźć na
stronie internetowej gminy: www.
navsi.cz. Wypełnione formularze należy składać do końca lutego.

CYTAT DNIA
– Takie wypowiedzi nie powinny pozostać bez echa. My w tych
słowach zostaliśmy potraktowani
jako grupa społeczna, od której
nie ma nic gorszego w tym kraju – powiedział Józef Kotyś,
były wicemarszałek województwa śląskiego, dziś wojewódzki
radny mniejszości niemieckiej.
Stwierdził, że prokuratura musi
zbadać, czy głośna wypowiedź
Jarosława Kaczyńskiego o „zakamuflowanej opcji niemieckiej”
znieważyła Ślązaków. Tak działaczy Ruchu Autonomii Śląska
nazwał w ubiegłym roku prezes
PiS w partyjnym „Raporcie o
stanie Rzeczpospolitej”. Urażeni poczuli się wówczas nie tylko
Ślązacy, ale także członkowie
mniejszości niemieckiej mieszkający na Śląsku. Prokuratura
pierwotnie odmówiła wszczęcia
śledztwa, ale warszawski sąd kazał jej zająć się sprawą i wysłuchać poszkodowanych.
(kor)
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Źródło Czeski Urząd Statystyczny

Opłaty w przedszkolach
Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego
Republiki Czeskiej udostępniło w
połowie stycznia wykładnię prawa
dotyczącego bezpłatnej edukacji w
przedszkolach. Opłaty za powtarzanie ostatniego roku w przedszkolu miały być pobierane od 1
stycznia 2012.
Dziecko, które jest w roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy
w ostatniej klasie przedszkola, a w
roku szkolnym 2012/2013 rozpocznie naukę w szkole podstawowej,
będzie do przedszkola uczęszczało
bezpłatnie do 31 sierpnia 2012. Do
tego samego terminu będą bezpłatnie chodzić do przedszkola dzieci,

które są obecnie po raz drugi w
ostatniej klasie. Od września mają
obowiązek rozpocząć naukę w
szkole.
Natomiast dzieci, które w przyszłym roku szkolnym będą miały odroczony obowiązek szkolny,
mogą wykorzystać bezpłatną edukację w ostatniej klasie przedszkola
do 31 grudnia 2012. Od 1 stycznia
2013 będzie ich już dotyczyć opłata.
Jej wysokość ustali dyrektor przedszkola według rozporządzenia Ministerstwa.
Nowelizacja prawa o bezpłatnej
edukacji nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczają do
przedszkoli sprawowanych przez

państwo, województwo, gminę lub
zrzeszenie gmin. Dla takich dzieci
powtarzanie ostatniej klasy jest zawsze bezpłatne.
Informacja na temat wprowadzenia opłat od stycznia 2013 dotarła
również do zaolziańskich przedszkoli. Do tej pory żadne z nich nie
wybierało opłat przewidzianych na
rok 2012.
– Dzieci, które powtarzają ostatni rok w naszym przedszkolu, nic
w tym roku nie płaciły. Czytałam o nadchodzących zmianach
w internecie, ale nic konkretnego z ministerstwa nie przyszło.
Moje prywatne zdanie jest takie,
iż wprowadzanie tego typu opłat

jest sprawą indywidualną. Niektóre
dzieci naprawdę potrzebują zostać
w przedszkolu dłużej – podkreśliła Lidia Lysková, nauczycielka z
przedszkola przy ul. SNP w Trzyńcu.
W Czeskim Cieszynie również
nie pobierano opłat, sprawa zostanie dopiero przeanalizowana i przedyskutowana w gronie wszystkich
kierowniczek czeskocieszyńskich
przedszkoli.
Podobnie wygląda sytuacja w
Nawsiu i Cierlicku. Jednak niektórych przedszkoli nowelizacja nie
dotyczy bezpośrednio, ponieważ nie
mają dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
(maki)

Startuje »wyścig« o dotację na kocioł
Od 1 lutego właściciele domów
rodzinnych będą mogli składać
wnioski o dofinansowanie zakupu ekologicznych kotłów na węgiel
lub kombinację węgla i biomasy w
ramach programu dotacyjnego ogłoszonego wspólnie przez województwo morawsko-śląskie i państwo.
Kto ma zamiar skorzystać z dotacji,
powinien jak najszybciej pomyśleć
o złożeniu dokumentów. Termin
przyjmowania wniosków upłynie
wraz z chwilą wyczerpania funduszy,
najpóźniej 30 kwietnia o godz. 17.00.
Do podziału jest pula wysokości 20
mln koron, co w przypadku, gdy z

reguły będą przyznawane dotacje w
maksymalnej wysokości 60 tys. koron na jeden piec, będzie starczyło
dla ok. 330 wnioskodawców.
Dokładne warunki programu dotacyjnego wraz z drukami, które
należy wypełnić, zostały we wtorek
zamieszczone na stronie internetowej województwa. Wnioski należy
składać osobiście w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrawie lub przesyłać
je pocztą. Osoby, którym dotacja zostanie przyznana, zostaną powiadomione o tym fakcie po upływie ok.
dwóch miesięcy. Później będą miały
dziewięć miesięcy czasu na zakup

nowego kotła, likwidację starego i
przedłożenie dokumentów do kontroli przed podpisaniem umowy o
wsparciu finansowym w wojewódzkiej filii Państwowego Funduszu
Środowiska Naturalnego. Dotację
otrzymają na rachunek bankowy po
upływie kolejnego miesiąca.
Dotacją objęte są niskoemisyjne
kotły automatyczne spalające węgiel
lub węgiel i biomasę. Takie zawężenie dotacji spotkało się z krytyką.
Wicehetman Miroslav Novák tłumaczy wybór m.in. faktem, że węgiel kamienny jest najbardziej typowym paliwem dla naszego regionu,

a ogrzewanie domu gazem jest dla
wielu rodzin nie do przyjęcia z przyczyn ekonomicznych. – Celem programu jest pomoc właśnie takim typowym gospodarstwom domowym,
które nie chcą zmieniać gatunku paliwa, w zakupie kotła dużo bardziej
skutecznego, a przede wszystkim
niskoemisyjnego. Za całkowicie bezpodstawną uważam krytykę ze strony producentów pelet i kotłów na
biomasę, ponieważ ten sposób ekologicznego ogrzewania jest szeroko
wspierany przez program „Zelená
úsporám” – powiedział Novák.
(dc)
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Polska nominacja do Oscara
„W ciemności” Agnieszki Holland dołączył do grona polskich
filmów, które od nagrody dzielił tylko krok. Wspomnijmy „Nóż
w wodzie” z 1964 roku Romana Polańskiego, który jako pierwszy
z polskich filmów walczył o amerykańskiego Oscara, „Faraona”,
„Potop”, „Ziemię obiecaną”, „Człowieka z żelaza” czy ostatnio
„Katyń” z 2008 roku. Zresztą również dla Agnieszki Holland to
nie pierwsza nominacja. Poprzednio była ona nominowana w
1986 roku za „Gorzkie żniwa” (film reprezentował kinematografię Niemiec Zachodnich), otrzymała także nominację do Oscara
za scenariusz do filmu „Europa, Europa”.
„W ciemności” to historia rozgrywająca się w czasie II wojny
światowej we Lwowie. Jej bohaterem jest Leopold Socha (w tej
roli Robert Więckiewicz), zatwardziały złodziej, który zmienia
się z drobnego, dbającego o własne interesy przestępcy w odważnego bohatera ryzykującego życie własne oraz swojej rodziny, ukrywając grupę Żydów w kanałach. Film Agnieszki Holland ma już na swoim koncie kilka znaczących sukcesów, w tym
m.in. Złotą Żabę festiwalu Plus Camerimage oraz nominacje
Broadcast Film Critics Association czy Kanadyjskiej Akademii
Filmowej.

Fot. ARC

Polacy stoją przed kolejną szansą na zdobycie Oscara. Amerykańska Akademia Filmowa przyznała nominację filmowi „W ciemności” Agnieszki Holland. Czy w końcu,
po dziewięciu przegranych bataliach, polska kinematografia zdobędzie najważniejszą nagrodę filmową na świecie w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny? Odpowiedź na to pytanie oraz wszystkich laureatów tegorocznych Oscarów poznamy w niedzielę 26 lutego.

Milla Bańkowicz i Robert Więckiewicz w ﬁlmie „W ciemności”.

Czy wojenna opowieść Agnieszki Holland przyniesie polskiej
kinematografii pierwszego w historii Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny? Jest na to spora szansa, zwłaszcza
że Holland jest w Hollywood autorką cenioną i rozpoznawaną.
Konkurentami „W ciemności” do Oscara są w tym roku: irańskie
„Rozstanie” (dziś główny faworyt), „Bullhead” z Belgii, „Footnote”
z Izraela, a także „Monsieur Lazhar” z Kanady.
Przez najbliższy miesiąc wielu kinomanów będzie czekać na
wręczenie nagród z zapartym tchem.
– Agnieszka Holland była gościem transgranicznego Kina na
Granicy, cenimy jej twórczość i trzymamy za nią kciuki. Choć
trzeba przyznać, że film „Rozstanie” jest mocną konkurencją
– przyznaje Jolanta Dygoś, dyrektor cieszyńskiego festiwalu Kino
na Granicy. – „W ciemności” Agnieszki Holland to świetne zdjęcia, to film, który robi wrażenie i na pewno jest wart tej nominacji
– dodaje.
W tegorocznej, 84. edycji Oscarów największą liczbę nominacji
otrzymał film „Hugo i jego wynalazek” Martina Scorsese. Walczyć będzie o 11 nagród. Tylką o jedną mniej nominację uzyskał
„Artysta” Michela Hazanaviciusa.
(sch)

Lotnicy wędrują po Zaolziu

Poszukują
wolontariuszy

Wystawa „Zwycięzcy przestworzy”,
upamiętniająca wybitne osiągnięcia
oraz tragiczną śmierć na kościeleckim wzgórzu legendarnych polskich
lotników Żwirki i Wigury, rozpoczęła swoją wędrówkę po Zaolziu. W
tym tygodniu została zainstalowana
na korytarzu Gimnazjum Polskiego
w Czeskim Cieszynie. Następnie
gościć będzie we wszystkich dziesięciu pełnoklasowych zaolziańskich
polskich podstawówkach.
– Wystawą tą symbolicznie zainaugurowaliśmy obchody upamiętniające 80. rocznicę katastrofy lotniczej na Kościelcu. Jej celem jest
zaznajomienie młodzieży szkolnej
z postaciami Żwirki i Wigury, z ich
życiem, sukcesami oraz miejscem,
gdzie zakończyli swój ostatni lot,
czyli ze Żwirkowiskiem – powiedział
naszej redakcji Tadeusz Smugała,
koordynator wystawy, a zarazem prezes MK PZKO Cierlicko-Kościelec.
Koło to wspólnie z Towarzystwem
Nauczycieli Polskich zorganizowało
tę edukacyjną wędrówkę ekspozycji
przypominającej bohaterów tragedii
z 11 września 1932 roku.
Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, po zakończeniu wystawy
zostanie wśród uczniów przeprowadzony test wiedzy. Nagrodą dla
najlepszych będzie wspólny wyjazd

Chcesz się aktywnie włączyć do imprez w Czeskim Cieszynie i Cieszynie? Lubisz festiwale, które się odbywają w nadolziańskim regionie, i
chcesz być ich organizatorem? W takim razie przyjdź w piątek 27 stycznia o godz. 16.00 do Ośrodka Kulturalno-Towarzyskiego „Strzelnica”
w Czeskim Cieszynie. Tam właśnie,
w salce zwanej Na Strychu, odbędzie
się spotkanie, którego celem będzie
utworzenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu.
Jak poinformowała nas jedna z
organizatorek spotkania, Agata Cimała, projekt ten jest kontynuacją
działań wolontariuszy w ramach tzw.
Freestyle City Festival. – Uczestnicy
imprezy będą mogli m.in. wysłuchać
też wspólnego wykładu Petra Kantora z czeskiej części Śląska Cieszyńskiego oraz Michała Palucha z Cieszyna, który zatytułowali: „Schengen
w szkołach”, oraz wziąć udział w
przygotowanych warsztatach – dodała Agata Cimała.
(kor)

dodruk publikacji Jana Przywary o
Żwirce, Wigurze i Żwirkowisku. Po
nowemu zamierzamy urządzić Izbę
Pamięci w Domu Polskim Żwirki i Wigury tak, żeby była bardziej
nowoczesna, bardziej interesująca i
bardziej atrakcyjna dla młodzieży –
zapowiedział prezes MK PZKO na
Kościelcu.

Główne uroczystości 80-lecia
odbędą się w sobotę 8 września
na Żwirkowisku. Natomiast dzień
wcześniej z myślą o młodzieży zostanie zorganizowane spotkanie pod
nazwą Młode Żwirkowisko. W tym
dniu Polskiej Szkole Podstawowej
w Cierlicku zostanie nadane imię
Żwirki i Wigury.
(sch)

Fot. BEATA SCHÖNWALD

autokarem do Muzeum Lotnictwa w
Krakowie.
Jak zauważył wcześniej Smugała,
wędrująca po zaolziańskich szkołach
wystawa jest jedną z wielu inicjatyw
zaplanowanych na bieżący rok. – Z
okazji 80-lecia katastrofy lotniczej
na Kościelcu chcemy wydać okolicznościowy plakat, planujemy też

W Pradze
o Miłoszu

W tym tygodniu wystawę upamiętniającą polskich lotników Żwirkę i Wigurę mogą oglądać uczniowie Gimnazjum Polskiego
w Czeskim Cieszynie.

Już jutro odbędą się główne uroczystości z okazji 67. rocznicy wyzwolenia więźniów nazistowskiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Początek o godz. 9.45, kiedy to przy
Ścianie Śmierci zostanie oddany
hołd ofiarom. W godz. 11.30-12.30
w Oświęcimskim Centrum Kultury
odbędzie się uroczystość rocznicowa,
a od godz. 13.45 zaplanowano główną ceremonię upamiętniającą ofiary
przy Pomniku Ofiar na terenie Auschwitz II-Birkenau.
– Kiedy 27 stycznia 1945 r. do
obozów wkroczyli żołnierze Armii
Czerwonej pozostało w nich tylko około siedmiu tysięcy chorych
i wyczerpanych więźniów, którzy
już nie byli w stanie uczestniczyć

w morderczych, pieszych marszach
ewakuacyjnych, zwanych „marszami śmierci”, z których najbardziej
znany jest ten do Wodzisławia
Śląskiego. W bezpośrednich działaniach wojennych, mających na
celu wyzwolenie KL Auschwitz i
miasto Oświęcim, poległo ponad
230 żołnierzy sowieckich. Pochowani zostali w zbiorowej mogile na
cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu. Prawdopodobnie znajdowało
się wśród nich także kilku Polaków wcielonych z poboru do Armii
Czerwonej. Byli oni sowieckimi
żołnierzami 100. Lwowskiej Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład 60.
Armii 1. Frontu Ukraińskiego, która
brała bezpośredni udział w operacji

Fot. ARC

67. rocznica wyzwolenia Auschwitz

Oﬁcjalne zaproszenie na jutrzejsze
obchody do Oświęcimia.

oświęcimskiej – mówi Adam Cyra z
Oświęcimia.
Do momentu wyzwolenia życie
w Auschwitz straciło 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także
Polaków, Romów oraz przedstawicieli innych narodowości. Przed
siedmioma laty Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła
27 stycznia Międzynarodowym
Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Patronat nad jutrzejszymi
uroczystościami objął prezydent
RP – Bronisław Komorowski. W
Oświęcimiu nie zabraknie więźniów obozu, przedstawicieli władz
państwowych i korpusu dyplomatycznego, duchownych różnych wyznań oraz mieszkańców.
(wot)

Prezentacja najnowszego numeru
czasopisma „Salve” zwieńczy 8 lutego w Instytucie Polskim w Pradze
Międzynarodowy Rok Czesława
Miłosza. Numer ten został poświęcony nowemu przekładowi „Traktatu teologicznego” z komentarzami i
uwagami czołowych, czeskich i polskich, badaczy twórczości literata.
Gośćmi wieczoru, który uroczyście otworzy kardynał Dominik
Duka, będą Krzysztof Czyżewski,
założyciel Fundacji Pogranicze oraz
Międzynarodowego Centrum Dialogu, a także dominikanin Tomasz
Dostatni oraz tłumacz Josef Mlejnek, autor najnowszego czeskiego
przekładu książki „Rok myśliwego”.
Znawcy twórczości Miłosza będą
dyskutować o inspiracjach dziełem
polskiego poety i eseisty oraz jego
spuściźnie intelektualnej.
Dodajmy, że w ostatnim numerze
czasopisma „Salve” Czesław Miłosz w esejach czołowych polskich i
światowych znawców jego dorobku
został ukazany jako chrześcijański
myśliciel.
(kor)
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Jabłonkowska kapela góralska „Nowina” została wyróżniona jedną z trzech
pierwszych nagród podczas 43. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody 2012”,
który odbył się w niedzielę w Żywcu.
Kapele i zespoły prezentowały się na
przeglądzie plenerowym w Milówce
oraz na koncercie w klubie Papiernik
Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.
– Mamy na swoim koncie płytę z
kolędami pt. „Nowinym wóm niesymy”, kiedy więc Leszek Richter z
Biura Zarządu Głównego Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego
poinformował nas o konkursie, postanowiliśmy spróbować szczęścia w
Żywcu – powiedział nam lider „Nowiny”, pierwszy skrzypek Piotr Byrtus. – Swój program, który zaprezentowaliśmy na „Godach”, nazwaliśmy
tak samo, jak płytę. No i udało się,
możemy się pochwalić jedną z pierwszych nagród – dodał Byrtus.
W 43. edycji konkursu wzięło udział
aż trzydzieści osiem zespołów, kapel i

Fot. JACEK SIKORA

Żywiecki laur dla »Nowiny«

„Nowina” z gawędziarzem Tadeuszem Filipczykiem (z lewej) na Gorolskim Święcie w Jabłonkowie.

grup kolędniczych, głównie z polskiej
części Beskidu Śląskiego. Oceniało je
jury w składzie: Małgorzata Kiereś

(przewodnicząca, etnograf i dyrektor
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle), Jan
Brodka (muzykolog, Miejskie Cen-

trum Kultury w Żywcu) i Kazimiera
Koim (pedagog, Regionalny Ośrodek
Kultury w Bielsku-Białej).

Jak poinformował nas Piotr Byrtus, uczestnicy startowali w trzech
kategoriach: grupy kolędnicze, grupy
szlachciców oraz zespoły przedstawiające inscenizacje tradycyjnych obrzędów. To właśnie w pierwszej z nich
została wyróżniona „Nowina” (wraz z
Męską Grupą Śpiewaczą „Wańcy” z
Wisły oraz Męską Grupą Śpiewaczą
„Grónie” z tej samej miejscowości).
Przyznano też pięć drugich miejsc
(bez trzeciego). A specjalne wyróżnienie otrzymała kapela „Bukóń” z
Jabłonkowa.
Dodajmy, że „Nowina” zagrała w
stolicy Żywiecczyzny w następującym
składzie: Piotr Byrtus (1. skrzypce),
Roman Jakubek (2. skrzypce), Adam
Szczuka (1. sekund), Marian Byrtus
(2. sekund) i Grzegorz Stopa (basetla).
– Uważam, że żywiecki przegląd
jest bardzo fajną imprezą. Mam nadzieję, że za rok wezmą w konkursie
udział także inne zaolziańskie kapele
i zespoły regionalne – podkreślił Piotr
Byrtus.
(kor)

Zamek Cieszyn szykuje na pierwszy weekend lutego trzydniowe obchody swoich 7. urodzin. Ich motywem przewodnim będzie dizajn. Bo właśnie design i tradycja najbardziej
kojarzą się z zamkiem na cieszyńskim wzgórzu.
– Historia, rzemiosło, tradycja, współpraca z przemysłem,
eksperyment – wszystko to będzie obecne na urodzinach.
Kolejny raz dizajn zostanie „odczarowany”. Pokażemy jego
użyteczność w wielu sferach życia i udowodnimy, że peryferie mogą być inspirujące – zapowiada Beata Mońka z Zamku
Cieszyn.
Dizajnowi będzie poświęcony niemal cały piątek. Otworzy
go konferencja pn. „Młody dizajn – pozytywne doświadczenia”. Po niej w budynku Oranżerii odbędą się aż trzy wernisaże wystaw. Pierwsza, pn. „Najlepsze Projekty Dyplomowe”, stanowi coroczny przegląd najciekawszych dyplomów
z wydziałów projektowych z Polski, RC, Słowacji i Węgier;
druga, „Projekt – Proces – Produkt”, pokazuje dziesięcioletnie
doświadczenia Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu; trzecia nosi tytuł „Zaprojektowane dla prezydencji”,
a jej autorami są czołowi polscy projektanci, którzy projektując
meble, upominki i publikacje przygotowane na potrzeby polskiego przewodnictwa w Radzie UE, wychodzili z założenia,
że przedmioty opowiadają o Polsce tak samo wyraziście jak
słowa.
Chociaż w sobotę tematyka dizajnu będzie miała swój ciąg
dalszy, do głosu dojdzie również tradycyjne rzemiosło – cieszyński filigran, haft, koronka, grawerstwo, introligatorstwo,
zduństwo czy szlifierstwo kryształów. W samo południe przy
ul. Stary Targ w Cieszynie zostanie uroczyście otwarta Izba

Fot. ARC

Na 7. urodziny dizajn i tradycja

Cieszyński rusznikarz Jerzy Wałga będzie opiekunem Izby
Cieszyńskich Mistrzów.

OBEJRZANE...

Izba Korzennego za pieniądze z Unii

Trojak w »Babylonie«
– Winiarzem stałem się przez przypadek, chociaż zawsze interesowała
mnie kultura związana z winem,
zwłaszcza poezja. Na winnicy przekonałem się jednak wkrótce, że
wino to nie tylko poezja, ale i proza
– mówił w niedzielę w TVC 2 poeta
Bogdan Trojak.
Urodził się w Wędryni, ukończył
Gimnazjum Polskie w Czeskim
Cieszynie. Los rzucił go jednak na
Południowe Morawy, do wioski
Bořetice. Przyjaciele z Zaolzia chętnie go tam odwiedzają. Zwłaszcza
jego piwniczkę, w której można się
napić świetnego wina. Ostatnio,
w niedzielę, w programie czeskiej
telewizji: „Babylon” można było

Cieszyńskich Mistrzów będąca ekspozycją tradycyjnych, ginących rzemiosł Śląska Cieszyńskiego oraz sylwetek tutejszych
rzemieślników takich, jak Franciszek Horak, Janina Marcinkowa, Teresa Wałga, Albert Palica, Helena Karpińska, Franciszek Bizoń oraz Ludwik Kuś. – To oni na nowo ukazują wyjątkowość Cieszyna, a dzięki wspólnej inicjatywie samorządu,
instytucji kultury i przedsiębiorców promują bogactwo i dorobek regionu – podkreśla Mońka.
Izba powstaje przy warsztacie rusznikarza Jerzego Wałgi,
który będzie jej opiekunem. Zaprojektowały ją studentki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod opieką Janusza Konaszewskiego.
Sobotnie uroczystości urodzinowe Zamku zakończy Czeski
Wieczór, natomiast niedziela będzie okazją do wypoczynku.
Organizatorzy zaplanowali na ten dzień wycieczkę do Wisły
połączoną ze zwiedzaniem rezydencji Prezydenta RP. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lutego.
Zdaniem dyrektor Ewy Gołębiowskiej, obchodzący 7. urodziny Zamek stał się wizytówką miasta, które odtąd kojarzone jest nie tylko z zabytkami i granicą, ale właśnie również z
dizajnem. – A ten w ostatnich latach stał się w Polsce bardzo
popularny. Zamek Cieszyn to również twórcze, a nawet entuzjastyczne podejście do tradycji, promowanie i praktykowanie lokalnego rzemiosła oraz kuchni. Jesteśmy popularnym
miejscem spędzania wolnego czasu, turyści przyjeżdżają z całej Polski, bo wiedzą, że u nas zawsze znajdą coś ciekawego i
oryginalnego – przekonuje Gołębiowska, przypominając, że w
ub. roku Wzgórze Zamkowe i różowy jelonek zostały wybrane przez portal Otowakacje.pl jako najlepsze atrakcje regionu.
(sch)

obejrzeć krótki film o poetyckim
winiarzu.
Naciągający wino do „pipety”
Trojak opowiadał w telewizji o swojej fascynacji winem i poezją, a także o nauce w Gimnazjum Polskim
w Czeskim Cieszynie i miłości do
poezji (polskiej i czeskiej). – Zawsze lubię wracać do Cieszyna lub
Wędryni. Lubię Beskidy. U nas, w
Bořeticach, góry są takie „winne”.
A Beskidy to są prawdziwe góry, w
których czuję się naprawdę wspaniale. To są dopiero góry... – podkreślał Trojak. – Tam uczyłem się
języka polskiego i gwary śląskiej. Tu,
w Bořeticach lub Vrbicy, uczę się
narzecza morawskiego.

Poeta mówił jednak głównie o
tym, jak dobrze się czuje na Morawach. – Tu piję wino, piszę o nim. A
język polski, który, jako Polak, znam
doskonale, pomaga mi w kontaktach nie tylko z polskimi poetami,
ale też winiarzami – śmiał się Trojak.
Poeta przypominał, że stara się
robić wino tak, jak nasi przodkowie,
starymi, tradycyjnymi metodami.
– Bez chemii – podkreślał winiarz
-poeta. – Te dodatki chemiczne
zmieniają tradycyjny smak wina,
także drożdże. Po prostu chodzi o
uprawę i produkcję wina biologiczną, a więc tylko z winogron – dodał
poeta.
(kor)

Na solidny zastrzyk finansowy z Unii
Europejskiej może liczyć beskidzka wieś Łomna Dolna. Na jej konto
powinno wpłynąć w najbliższych tygodniach 5,9 mln koron. Sama wieś
doda do tej kwoty z własnego budżetu
4 mln koron.
Jak się dowiedzieliśmy, władze
Łomnej Dolnej przeznaczą pieniądze na poszerzenie Łomniańskiego
Muzeum, mieszczącego się w stylowej „drzewiónce” zbudowanej w centrum wioski w miejscu, gdzie stała
kiedyś dawna polska szkoła (nowa,
klasycznie – z dzwonnicą, znajduje
się tuż obok).
W nowej części budynku ma powstać m.in. Izba Pamięci Jana Korzennego. Tam powinno się znaleźć
przede wszystkim bogate archiwum
tego polonisty, wykładowcy uniwersytetów w Ostrawie i Ołomuńcu, a

przede wszystkim kronikarza i historyka obu Łomnych (jego ojciec i
dziadek również byli nauczycielami
w Łomnych: Górnej i Dolnej). Zmarł
on przed dwoma laty, w kwietniu
2010 roku.
Michał Sobek z Regionalnej Rady
Moraw i Śląska, która troszczy się o
podział unijnych pieniędzy w województwie morwasko-śląskim, poinformował nas, że w tym roku z funduszy Unii Europejskiej zostanie też
dofinansowana budowa trzech innych
atrakcji turystycznych w regionie.
Trzygwiazdkowy hotel zostanie wybudowany w Suchej Rudnej, w Nowej Wsi powstanie wieża widokowa,
w Małej Morawce zaś m.in. ścianka
wspinaczkowa i boisko dziecięce.
– W sumie rozdzieliliśmy 24 mln
koron z unijnych funduszy – dodał
Sobek.
(kor)
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Jeśli jednak myślicie, że dzień
karwińskiego przedszkolaka upływa
tylko na takich zajęciach, jesteście
w błędzie. Dzieci korzystają też z
sali gimnastycznej pobliskiej polskiej szkoły i, jak zdradziła nam pani
Gałuszka, bardzo lubią te zajęcia, w
czasie których mogą się porządnie
wyszaleć, skacząc na trampolinie czy
biegając po torze przeszkód. Przedszkole korzysta również ze szkolnej tablicy interaktywnej, na której
można prowadzić ciekawe zajęcia.
W tej chwili, oprócz codziennych
zajęć, dzieci i panie nauczycielki
przygotowują się do zaplanowanego
na 29 stycznia baliku połączonego z
Dniem Babci i Dziadka.
(ep)

w szkole uczyć się pisania innych
słów. Pozostałe dzieci wymieniają
kolejne niezbędne umiejętności.
Panie nauczycielki starają się jednak uczyć dzieci także trudniejszych
rzeczy. – Mamy ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania, różne
ćwiczenia graficzne. Dzieci uczą się
też podziału słów na sylaby i wyodrębniania głosek – opowiada Halina
Skwarło. – Są też zadania przygotowujące do matematyki – mówi dyrektorka Elżbieta Gałuszka. – Dzieci
muszą opanować takie pojęcia, jak:
„nad”, „pod”, „obok”, ćwiczą liczenie,
układają matematyczne klocki lego,
rozpoznają i rysują figury geometryczne – dodaje.

Starszaki z frysztackiego przedszkola pod opieką nauczycielki Haliny Skwarło.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Dzieci w przedszkolu w Karwinie zdradziły nam, czy cieszą się, że wkrótce pójdą do
pierwszej klasy, i czy wiedzą,
co je tam czeka...
ZOI MICHOPULU

Fot. ARC

tokarem, a w tydzień później udaliśmy
się konno do Sałajki. Koniki Dakar i
Fryco wiozły nas przeszło godzinę do
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Było bardzo przyjemnie.
Na wozie mieliśmy poczęstunek: ciepłą herbatkę, rogaliki z powidłami,
były też słodycze, na które trzeba było
sobie zasłużyć. Tereska Jopek zadawała pytania, a kto znał odpowiedź, w
nagrodę otrzymywał cukierek. Kiedy
Tesia pytała, gdzie został ochrzczony
Pan Jezus, nasza pani odpowiedziała,
że chyba w rzece Łomniance, wzdłuż
której właśnie galopowaliśmy. Natomiast babcia Ania twierdziła, że w
rzece Jordan. To wszystko przeplataliśmy piosenkami. Szopki były bardzo
piękne. Dzieci do nich przyniosły
swoje serduszka, śpiew kolęd i zapalone pachnące świece. Nastrój był
wyjątkowy, świąteczny. A w ostatnią
niedzielę, 22 stycznia, odbył się balik
połączony z obchodami Dnia Babci i
Dziadka. To był ostatni element zapustów, kolorowy i radosny.
Przedszkolaki z Łomnej Dolnej

W przedszkolu jest fajnie, ale już się
cieszę na pójście do szkoły. Mam starszych braci, którzy już się uczą w szkole i chyba im się podoba. Nie wiem, co
się robi w szkole, ale jest fajnie.

DANIELEK WAWRZYCZEK

W listopadzie skończyłam sześć lat,
dlatego mogę już iść do szkoły. Będziemy się tam uczyć pisania i innych
rzeczy. W przedszkolu lubię rysować
i się bawić, ale umiem też już napisać
swoje imię.

DOMINIKA ŚMIŁOWSKA
Uczymy się różnych rzeczy, które są
przydatne w szkole. Ja potrafię już
napisać swoje imię, chociaż jest długie. Mam siostrę Agatkę, która chodzi do trzeciej klasy, a teraz będziemy
chodzić obie do tej samej szkoły.

Zdjęcia: ELŻBIETA PRZYCZKO

nia po kolędzie tuż przed świętami
Bożego Narodzenia. W podziękowaniu za krótki program otrzymaliśmy
poczęstunek, drobne datki i podarunki. Kiedy w nowym roku wróciliśmy
do przedszkola, postanowiliśmy odwiedzić szopki w dwóch kościołach –
sióstr elżbietanek w Jabłonkowie oraz
na Sałajce w Łomnej Górnej. Do Jabłonkowa pojechaliśmy 5 stycznia au-

Do kościoła na Sałajce dzieci pojechały konno.

Cieszę się, że pójdę do szkoły. W
szkole będziemy musieli się ciężko
uczyć, są różne zadania i sprawdziany. Wiem, co tam będziemy robić, bo
mam starszą siostrę Nelinkę, która
chodzi do szkoły.

EDYTKA KUPCZAKOVÁ

Zapusty najmłodszych
W naszym przedszkolu dowiedzieliśmy się, co oznacza wyraz zapusty.
Ponoć kiedyś zapusty były okresem
uczt, maskarad i zabaw. Łączył się z
nimi zwyczaj chodzenia po kolędzie,
organizowania różnorakich zabaw,
kuligów i balów. W tym roku postanowiliśmy nacieszyć się wszystkim,
co kojarzy się ze słowem zapusty. W
Łomnej jest piękny zwyczaj chodze-

ANKIETA

ANIA PUHR

Fot. ELŻBIETA PRZYCZKO

W polskich szkołach podstawowych
trwają zapisy do pierwszych klas.
Postanowiłam sprawdzić, jak dzieci przygotowują się do rozpoczęcia
nauki w szkole i odwiedziłam przedszkole w Karwinie-Frysztacie. Do
tutejszej placówki uczęszcza w tym
roku ponad 60 dzieci, najstarsza grupa przedszkolaków liczy 20 dzieci.
Cała dwudziestka wybiera się jesienią do szkoły.
W przedszkolu wita mnie nauczycielka Halina Skwarło, która zajmuje
się starszakami, oraz dyrektorka Elżbieta Gałuszka. Jak mówią, zajęcia
przygotowujące dzieci do szkoły
najczęściej mają formę zabawy. Na
pytanie, kto z nich cieszy się już na
pójście do szkoły, podnosi się las rąk.
Jednym słowem: wszyscy chcą już
pójść do pierwszej klasy. Do września będą jednak ćwiczyć umiejętności, które przydadzą im się w szkolnych murach. A co powinien umieć
sześciolatek rozpoczynający naukę w
podstawówce? O tym chętnie opowiadają mi same dzieci.
Według Kuby trzeba na przykład
umieć samemu się ubierać, ładnie siedzieć przy stole, poprawnie
trzymać sztućce, dobrze mówić po
polsku i używać magicznych słówek: proszę, przepraszam, dziękuję.
Jak dodaje Marysia, należałoby też
umieć zawiązać kokardki i odpowiednio trzymać przybory do pisania. Zuzanka podkreśla, że należy
ładnie pisać swoje imię, żeby potem

Marcin to imię pochodzenia łacińskiego, o znaczeniu „należący do
Marsa”, czyli starorzymskiego boga
wojny. Imię to nosił m.in. amerykański działacz na rzecz równouprawnienia Marcin Luther King.
Marcin obchodzi imieniny 11 listopada.
(dc)

Fot. ARC

Przedszkolaki
szykują się do szkoły

Marcin Němeček urodził się 26
listopada ub. roku w Trzyńcu. Ważył 4 230 g i mierzył 55 cm. Jego
rodzice to Barbara (z domu Balon,
z Karwiny) i Tomáš Němečkowie,
mieszkający w Czeskim Cieszynie.
Marcinek ma 3-letnią siostrzyczkę
Oliwię.

Cieszę się, że pójdę do szkoły. W
przedszkolu uczymy się różnych
rzeczy. Potrafię na przykład napisać
swoje imię, ale jak będę chodził do
szkoły, nauczę się pisać więcej słów.
(ep)

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 
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CZWARTEK 26 stycznia
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Polityka przy kawie 8.45 Tropiciele zagadek 9.15 Domisie (dla dzieci) 9.40
Mysia klinika i doktorek Humorek
10.00 Gwiezdne wojny. Wojny klonów 10.30 Matki, żony i kochanki
11.25 My, wy, oni 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.25 To się
opłaca 12.40 Wójt roku 2011 12.45
Dole i niedole rodziny szympansów (dok. bryt.) 13.50 Plebania (s.)
14.20 Klan (s.) 14.45 Przebojowa
noc 15.00 Wiadomości 15.20 EUROexpress 15.25 Rezydencja (s.)
16.30 Moda na sukces (s.) 17.00 Teleexpress 17.25 Plebania (s.) 17.55
Klan (s.) 18.35 Jaka to melodia?
(teleturniej) 19.05 Lippy and Messy 19.10 Magiczne przygody misia
Ruperta 19.30 Wiadomości 20.25
Ojciec Mateusz (s.) 21.25 Sprawa
dla reportera 23.35 Dyplomata (s.)
1.15 Program Hades (film USA).
TVP 2
5.55 Marzenia do spełnienia 7.30
Na dobre i na złe (s.) 8.30 Pytanie
na śniadanie 11.15 Obok nas 11.55
Pożyteczni.pl (s.) 12.25 Familiada (teleturniej) 12.55 Sąsiedzi (s.)
13.25 Barwy szczęścia (s.) 13.55
Postaw na milion (teleturniej) 14.55
Chłopi (s.) 16.00 Panorama - kraj
16.20 Serengeti - krajobraz bez ludzi (dok. grecki) 17.25 Jeden z dziesięciu (teleturniej) 18.00 Panorama
18.50 Licencja na wychowanie (s.)
19.30 Młode rekiny (s.) 20.05 Barwy szczęścia (s.) 20.40 Dr House
(s.) 21.40 Duchy Goi (film kopr.)
23.40 Herosi (s.) 0.35 Tajemnice
scjentologii (dok. bryt.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.45 Info poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.00 Serwis info
8.03 Gość poranka 8.20 Info poranek 9.10 Gość poranka 9.48 Info
poranek 10.10 Biznes - otwarcie
dnia 10.21 Info poranek 10.50 Gość
poranka 11.00 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
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 20.00
Serwis info 20.10 Minęła 20-ta
21.05 Telekurier 22.30 Jan Pospieszalski - Bliżej 23.15 Info dziennik
23.45 Sportowy wieczór 0.00 Boże,
błogosław Islandię (dok. szwedzki).
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News

KALKULATOR
PALIWOWY
Ceny paliw na stacjach
z dnia 25. 1. 2012
Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
5,51 zł
ON
5,66 zł
LPG
2,73 zł
Cieszyn, Statoil
E95
5,68 zł
ON
5,86 zł
LPG
2,82 zł
Cieszyn, Neste
E95
5,62 zł
ON
5,80 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
36,50 kc
ON
36,90 kc
(sch)

ZGADNIJ KTO
Komedia romantyczna, USA 2005
Polsat, czwartek 26 stycznia 2012,
godz. 21.00
Reżyseria: Kevin Rodney Sullivan
Wykonawcy: Bernie Mac, Ashton
Kutcher, Zoe Saldana, Judith
Scott, Hal Williams, Kellee Stewart, Robert Curtis-Brown

Afroamerykanin Percy, głowa rodziny Jonesów, wie najlepiej, co
jest dobre dla jego bliskich. Wie
też, jaki powinien być mąż jego
córki, Theresy. Żaden z dotychczasowych chłopaków dziewczyny
nie sprawdził się w jego oczach.
Idealnym kandydatem na zięcia
wydaje się młody makler giełdowy,
Simon Green, do czasu jednak, gdy
kochający ojciec poznaje go osobiście. Simon ma bowiem jedną wadę
– jest biały. W dodatku nie zamierza prosić o rękę córki, bo już się
oświadczył. Chce ogłosić ten fakt
na przyjęciu z okazji 25. rocznicy
ślubu państwa Jonesów.
7.30 Przygody Animków 7.55 Pinky i Mózg 8.25 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 (s.) 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 Zgadnij kto (komedia USA) 23.25 Przyjaciele z kasą
(komedia USA) 1.15 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 D. Patrasovej 12.00 Południowe 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 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Przygody kryminalistyki (s.) 20.55 Pr. dyskusyjny M.
Jílkovej 21.50 Profil zbrodni (s.)
22.40 Kompania braci (s.) 23.40
Bezwstydnik (film) 1.15 Pogromcy
długów.
TVC 2
6.00 Przez ucho igielne 6.25 Magazyn chrześcijański 7.05 Leonardo da Vinci: Geniusz renesansu
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: Montezuma 11.00 Historie.cs 11.40 Magazyn muzyki dętej 12.10 Kształty
przyrody 12.40 Powrót do źródeł
13.00 Piknik (film) 14.30 Ogrody
świata z Audrey Hepburn 15.00
Hiszpańska sztuka 15.50 Jiří Trnka
16.00 Matuzalem 16.15 Medycyna
XXI wieku 16.30 Telewizyjny klub
niesłyszących (mag.) 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.) 21.00 Wiosna w Paryżu czyli
Krwawa Henrieta (teatr) 23.10 Leonard Cohen (koncert) 23.55 Ten
nasz czeski charakter 0.25 Ennio
Morricone w Wenecji 2.10 O języku czeskim.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05
Ulica (s.) 10.05 Coś pożyczonego,
coś niebieskiego (film) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe
wiadomości 12.45 Detektyw Monk
(s.) 13.40 Śmietanka (s.) 14.40
Dowody zbrodni (s.) 15.35 Agenci
NCIS (s.) 16.30 Dwóch i pół (s.)
17.00 Popołudniowe wiadomości,
sport, pogoda 17.35 Kryminalne
zagadki Nowego Jorku (s.) 18.30
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.00 Pułapka na narzeczonego (film) 21.55 Nocne wiadomości 22.30 Wojna światów (film) 0.35
Skazany na śmierć (s.) 1.25 Dowody zbrodni (s.).
PRIMA
6.05 Wiadomości 7.25 Magazyn kulinarny 8.10 Bliżej (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
Nieustraszony (s.) 13.35 Renegat
(s.) 14.25 Alf (s.) 14.55 Bliżej (s.)
15.50 Morderstwa w Midsomer (s.)
17.40 Fakty Barbory Tachecí 18.00
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.50
VIP wiadomości 20.00 Top Star:
Petr Janda 21.05 Kulinarny show
22.10 Hawaii 5-0 (s.) 23.05 Nie
ma doskonałych 0.15 Olej Lorenza
(film).

PIĄTEK 27 stycznia
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Polityka przy kawie 8.50 Will i Dewitt
9.15 Domisie 9.45 Moliki książkowe 10.00 Gwiezdne wojny - Wojny klonów 10.30 Matki, żony i
kochanki 11.25 Zdrowo z Jedynką
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.25 Po sąsiedzku 12.40 Wójt
roku 2011 12.50 Spieszmy się koLEGENDA
PIJANEGO MISTRZA
Komedia sensacyjna, Hongkong
1994
TVP 1, piątek 27 stycznia 2012,
godz. 20.25
Reżyseria: Chia-Liang Liu, Jackie
Chan
Wykonawcy: Jackie Chan, Lung
Ti, Anita Mui, Felix Wong, ChiaLiang Liu, Ken Lo, Ho Sung Pak
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chać 13.40 Plebania (s.) 14.05 Klan
(s.) 14.35 Przebojowa noc 15.00
Wiadomości 15.25 EUROexpress
15.40 Glee (s.) 16.30 Moda na
sukces (s.) 17.00 Teleexpress 17.25
Plebania (s.) 17.55 Klan (s.) 18.35
Jaka to melodia? (teleturniej) 19.05
Lippy and Messy - Go! Go! Go!
19.10 Stacyjkowo 19.30 Wiadomości 20.25 Legenda pijanego mistrza
(komedia kopr.) 22.20 Program Hades (s.) 23.55 Zabójca (film USA).
TVP 2
5.55 Marzenia do spełnienia 7.25
Na dobre i na złe (s.) 8.30 Pytanie
na śniadanie 11.15 Obok nas 12.00
Sztuka życia 12.30 Familiada (teleturniej) 13.00 Sąsiedzi (s.) 13.30
Barwy szczęścia (s.) 14.05 Kocham
Cię, Polsko! 15.25 Lokatorzy (s.)
16.00 Panorama - kraj 16.25 Poziom 2.0 17.25 Matrix, czyli 1000
kabaretowych światów 18.00 Panorama 18.50 Licencja na wychowanie
(s.) 19.30 Młode rekiny (s.) 20.05
Na dobre i na złe (s.) 21.10 C.K.
Dezerterzy (komedia kopr.) 22.50
Stróż bezprawia (film USA) 0.30
Zabić Sekala (dramat kopr.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek
7.00 Serwis info 7.13 Info poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość poranka 8.20 Info poranek 9.10 Gość
poranka 10.00 Serwis info 10.10
Biznes - otwarcie dnia 10.50 Gość
poranka 11.30 Serwis info 12.20
Biznes 13.10 Raport z Polski 14.00
Serwis info 15.10 Raport z Polski
16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes
17.00 Speed 17.15 Niska emisja
- wysokie ryzyko 17.35 Kronika
miejska 17.45 Narciarski weekend
17.55 Trudny rynek 18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności
19.25 Po drugiej stronie ulicy 20.10
Forum 21.05 Telekurier 22.30 Info
dziennik 23.15 Sportowy wieczór
23.30 Obrazy z fabryki śmierci 0.30
Forum.
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 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 19.30 Świat według
Kiepskich (s.) 20.05 Artur i zemsta
Maltazara (film franc.) 22.00 Godzilla kontra Mechagodzilla (film
japoński) 0.00 Zostańcie ze mną
(film USA) 2.00 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 101 dalmatyńczyków (s. anim.) 9.30 Córki McLeoda

Podczas podróży pociągiem do
Kantonu w ręce Wong Fei-Hunga
wpada pudełko zawierające posążek. Figurka jest jednym z wielu
skarbów, którymi próbują zawładnąć Brytyjczycy. W mieście czeka
transport zrabowanych już wcześniej zabytków. Zniknięcie posążka krzyżuje plany Brytyjczykom.
Grupa mężczyzn zostaje wysłana,
aby odzyskać miniaturową rzeźbę.
Ale Wong mężnie stawia im czoła. Spożycie alkoholu sprawia, że
ruchy mężczyzny stają się płynne
i nieprzewidywalne dla przeciwników. Zwycięstwo Wonga obraca się
jednak przeciw niemu.

(s.) 10.15 Przygody kryminalistyki
(s.) 11.10 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.) 20.55 13. komnata Laca Deczi
21.20 Wszystko-party 22.10 Bracia
i siostry (s.) 23.00 Taggart (film)
23.50 Miasto kocic (s.) 0.10 Jak
mieć ciało doskonałe? 0.35 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 9.25 Architektura
9.55 Tybet: Morderstwo w śniegu
10.45 Na pływalni z J. Konopáskiem 11.10 Jak żyje poeta 11.40
Kolory życia 12.35 Masy plastyczne wokół nas 13.25 Chcesz mnie?
13.40 Masz mnie! 14.00 Przygody
nauki i techniki 14.30 Tysiąc lat
czeskiego myślistwa 15.00 Kształty przyrody 15.30 Świat wodnych
pustkowi 16.00 By długi nie bolały
16.05 Prawie bezchmurnie 16.20
Podróż w kosmos 16.25 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:
Niewidzialny lampart 21.00 Alphaville (film) 22.35 Paul McCartney:
Back in the World 23.20 The Thick
of It (s.) 23.55 Meduza 0.30 Musicblok.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.10
Ulica (s.) 10.10 Pułapka na narzeczonego (film) 11.50 Tescoma ze
smakiem 12.00 Południowe wiadomości 12.45 Detektyw Monk (s.)
13.40 Śmietanka (s.) 14.40 Dowody zbrodni (s.) 15.35 Agenci NCIS
(s.) 16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00
Popołudniowe wiadomości, sport,
pogoda 17.35 Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (s.) 18.30 Ulica (s.)
19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.00 Anioł stróż (film) 22.05 Poznaj moich rodziców (film) 0.20
Mistyfikacja (film) 2.15 Dowody
zbrodni (s.).
PRIMA
6.05 Wiadomości 7.25 Magazyn kulinarny 8.10 Bliżej (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
Nieustraszony (s.) 13.35 Renegat
(s.) 14.25 Alf (s.) 14.55 Bliżej (s.)
15.50 Big Ben (s.) 17.40 Fakty Barbory Tachecí 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości
kryminalne 19.50 VIP wiadomości
20.00 Sky High (film) 22.10 Show
Jana Krausa 23.10 Mystery, Alaska
(film) 1.25 Naciągacze (film).

KALKULATOR WALUTOWY
Kursy walut w kantorach z dnia 25. 1. 2012

CZK
EUR
USD

PZL
EUR
USD

Cieszyn, ul. Zamkowa

Bielsko-Biała, CH Auchan

kupno

sprzedaż

kupno

0,168
4,260
3,260

0,170
0,166
4,330
4,240
3,330
3,260
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno

sprzedaż

5,800
25,300
19,200

6,000
25,800
20,000

sprzedaż

0,170
4,340
3,380

(sch)
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Jutro, 27 stycznia 2012 roku, obchodziłaby setną rocznicę
urodzin nasza Najdroższa Mamusia, Teściowa, Babcia,
Prababcia, Ciocia i Kuzynka
śp. HELENA MATULOWA
z domu Sikora, zaś 14 sierpnia 2012 minie 15. rocznica
Jej odejścia do wieczności. Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
GL-047

Jedyna rzeczą, która może uświęcić małżeństwo jest miłość,
a jedynym małżeństwem jest to, które zostało uświęcone przez miłość.
Dnia 27. 1. 2012 obchodzą Złote Gody
państwo HELENA i JAN
MUSIOŁOWIE
50 lat spędzonych razem jest dla nas – córki
Beaty, zięcia Mirka i wnuków Danka i Kubusia
– pięknym obrazem, jak przez problemy, trud
codzienności, pozostać nadal wiernym miłości.

Czas jak potok płynie w dal,
a w sercu pozostają tęsknota, smutek, żal.
Dnia 26. 1. 2012 obchodziłby 60. urodziny a zarazem w
tym dniu wspominamy 19. rocznicę tragicznej śmierci
naszego Kochanego Syna, Brata, Szwagra i Wujka

Pragniemy więc złożyć Wam życzenia
miłości, zdrowia i powodzenia,
niechaj problemy Was omijają
a wszyscy bardzo Was kochają,
bo jak nikt inny na świecie –
– Wy na to zasługujecie!!!
GL-039

śp. TADEUSZA STAŃKUSZA
ze Stanisłowic. O chwilę wspomnień proszą matka i siostry z rodzinami.
GL-046
Z życiem jak ze sztuką w teatrze:
ważne, nie jak długo trwa,
ale jak zagrana.

Życia nie można opisać, można je tylko przeżyć.
Oskar Wilde

...tak jak miło i sympatycznie przeżytych chwil z grupką znajomych i rodziny na Balu MK PZKO KARWINA-STARE MIASTO w sobotę 21. 1.
2012. Dziękuję. Renata Huppert.
Organizatorom podziękowania za świetnie przygotowaną imprezę. GL-049

27 stycznia minie rok, kiedy odeszła wspaniała Mama,
pianistka i pedagog

WSPOMNIENIA

ze Stonawy. O modlitwę i chwile wspomnień prosi córka
Alicja.
RK-018

Dnia 26. 1. 2012 mija 20. smutna rocznica, kiedy nas na
zawsze opuścił nasz Mąż, Ojciec, Dziadek, długoletni
kierownik szkoły w Rzece

Seneka

śp. ALINA WOLNA

NEKROLOGI
Z sercem pełnym bólu zawiadamiamy wszystkich krewnych i znajomych, że odszedł od nas na zawsze dnia
23. 1. 2012 po ciężkiej chorobie w wieku 85 lat nasz
Drogi Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Szwagier i Wujek

śp. ANDRZEJ BRZEŻEK
Wszystkich, którzy znali Jego szlachetne serce, o chwilę
wspomnień proszą żona Anna oraz synowie z rodzinami.
GL-015

śp. BRUNO FEBER
Dnia 26. 1. 2012 mija 20. bolesna rocznica, kiedy nas na
zawsze opuściła Kochana

zamieszkały w Olbrachcicach. Ostatnie pożegnanie
Zmarłego odbędzie się w piątek 27. 1. 2012 o godz.
14.00 z kościoła katolickiego w Olbrachcicach. W
smutku pogrążona rodzina.
GL-044

śp. AMALIA DZIKOWA
z domu Kotula. O chwilę wspomnień prosi syn z rodziną.
GL-032

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Piraci
z Karaibów: Na nieznanych wodach
(26, 27, godz. 17.45); Zza okien
domu publicznego (26, godz. 20.00);
TRZYNIEC – Kosmos: Artur ratuje Gwiazdkę (26, 27, godz. 17.30);
Underworld: Przebudzenie (26,
27, godz. 20.00); CZ. CIESZYN
– Central: Rock życia (26, godz.
19.00); Gnomeo i Julia (27, godz.
14.00); Kot w butach (27, godz.
17.00); Dług (27, godz. 19.00); CIESZYN – Piast: Mupetty (26, godz.
14.00, 16.00, 18.00).

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. 19.05, so: godz. 17.30.

CO W TERENIE
BOGUMIN – Zarząd Koła PZKO
zaprasza na zebranie sprawozdawcze
w niedzielę 29. 1. o godz. 15.00 do
Domu PZKO.
CZ.CIESZYN – Biblioteka Miejska
przy ul. Havlíčka zaprasza na 101.
spotkanie z cyklu „Podróże bliskie i
dalekie” w piątek 27. 1. o godz. 17.00
pt. „Zaolzianka na Antypodach”.
Wrażeniami i doświadczeniami z
pobytu w Australii podzieli się i na
pytania zainteresowanych odpowie
studentka Natalia Peňa. Szczególnie
zapraszamy młodych słuchaczy.
 Zarząd MK PZKO Park Sikory zaprasza członków i sympatyków

Koła na prelekcję RNDr. J. Raaba pt.
„Hiszpania” w piątek 27. 1. o godz.
18.00 do salki Koła przy ul. Fabrycznej w Cz. Cieszynie.
C I E R LI C KO - KO Ś C I E LE C
– Zarząd MK PZKO zaprasza w
niedzielę 29. 1. o godz. 16.00 na
zebranie sprawozdawcze do Domu
Polskiego Żwirki i Wigury. Po zebraniu spotkanie towarzyskie.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE –
Macierz Szkolna oraz dyrekcja PSP i
przedszkola zapraszają na Bal szkolny 28. 1. o godz. 19.00 do Domu
PZKO. W programie ZR „Błędowice”, do tańca przygrywa Mr Baby.
Bilety do nabycia w szkole lub w bibliotece PZKO, tel. 596 434 093.
HAWIERZÓW-SUCHA – Klub
Młodych „BIS” przy MK PZKO
zaprasza 27. 1. o godz. 18.00 na
prezentację pt. „Co dotarło do mnie
pocztą internetową w roku 2011” do
świetlicy PZKO. Moderuje Józef
Słowik.
KARWINA-FRYSZTAT – MK
PZKO zawiadamia, że sprzedaż ciastek domowego wypieku odbędzie się
w dniach: 26. 1. w godz. 14.00-17.00
i 27. 1. w godz. 8.00-12.00 w Domu
PZKO. Serdecznie zapraszamy.
 Klub Młodych przy MK PZKO
Karwina-Frysztat zaprasza młodzież
polonijną na Tradycyjny Bal Młodzieżowy, który odbędzie się w piątek 27. 1. od godz. 19.00 w Domu
PZKO. KM zaprasza do wspólnej
zabawy.
LIGOTKA KAMERALNA – MK
PZKO zaprasza na Tradycyjny Bal
w piątek 27. 1. o godz. 19.00 do sali
Domu Kultury w Ligotce Kameral-

salon”, czynna po, śr, pt: 9.00-15.00;
wt, czw: 9.00-19.00.
 FOYER MDK: wystawa pt.
„Górnicze pasje – wystawa rzeźb w
węglu i grafice Jarosława Namniestnika”. Czynna w godz. 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: 9.00-17.00, so:
9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.
 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: 9.0013.00, nie: 13.00-17.00.
 MUZEUM TECHNIKI w
Pietwałdzie, K muzeu 89: do 30. 3.
wystawa pt. „Chléb náš vezdejší... od
zrníčka k bochníku”; stała ekspozycja „Czarodziejski świat tramwajów”.
Czynne: 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
Z bólem serca zawiadamiamy, że dnia 24 stycznia br. w wieku 81 lat po
długiej i ciężkiej chorobie opuścił nas na zawsze Ukochany Mąż, Tatuś,
Dziadek
śp. inż. JAN RUSNOK
zamieszkały w Oldrzychowicach nr 310. Pogrzeb Drogiego Zmarłego
odbędzie się w piątek 27 stycznia o godz. 14.00 w kościele ewangelickim
RK-020
w Oldrzychowicach. W smutku pogrążona rodzina.
nej. Kuchnia domowa, loteria, atrakcje zapewnione.
OLBRACHCICE – Zarząd MK
PZKO zaprasza 29. 1. o godz. 15.00
na zebranie sprawozdawcze. W programie: sprawozdania z działalności,
przyjęcie nowych członków, plan na
rok 2012, dyskusja.
ORŁOWA-LUTYNIA – Dyrekcja PSP i przedszkola oraz Macierz
Szkolna zapraszają 29. 1. o godz.
15.00 na karnawał dziecięcy pt.
Diabelski Bal do Domu Kultury w
Lutyni Dolnej. Wszystkich bardzo
serdecznie zapraszamy.
ROPICA – Macierz Szkolna oraz
MK PZKO zapraszają na Tradycyjny Bal 28. 1. o godz. 19.00 do
sali restauracji „Centrum”. Do tańca
przygrywa DJ Bartnicki. W programie wystąpi zespół „Małe Oldrzychowice”.
ŻUKÓW DOLNY – MK PZKO
zaprasza na walne zebranie w niedzielę 29. 1. o godz. 16.30 do Ośrodku Kultury w Żukowie Dolnym. W
programie: występ dzieci z przedszkola w Sibicy i dzieci z Żukowa,
podsumowanie roku 2011, plan
pracy na rok 2012 oraz przyjęcie nowych członków.

OFERTY
SPRZEDAM PSZENICĘ – jedna
kwinta 500 kc, tel. 731 455 062, po

godz. 14.00.
GL-034
ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel.: 0048
GL-699
605 255 770.

ZAPISY
CZ. CIESZYN – Zapisy do przedszkoli przy ul. Akacjowej, Hrabińskiej, Moskiewskiej i Polnej (Sibica)
odbędą się w dniach 30. 1.-3. 2. w
godz. 8.00-15.30 w poszczególnych
placówkach. Serdecznie zapraszamy.

WYSTAWY
PODSTAWOWA SZKOŁA ARTYSTYCZNA im. B. Smetany w
Karwinie, Nowa Galeria: do 23. 2.
wystawa Grupy Twórczej ATELiER.
BIBLIOTEKA REGIONALNA,
Karwina-Frysztat, Rynek Masaryka: do 27. 1. wystawa Barbary Tomankowej pt. „Enkaustyka”. Czynna
w godzinach otwarcia placówki.
KONGRES POLAKÓW, Czeski Cieszyn: do 3. 2. wystawa pt.
„Polacy z Zaolzia w parlamentach
Czechosłowacji, Republiki Czeskiej
i Polski”. Czynna w dni powszednie
8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY w
Karwinie, Galeria im. J. Mánesa:
do 29. 2. wystawa pt. „Karwiński

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. 10.00-18.00.
 do 12. 2. wystawa pt. „Czesław
Wieczorek – Malarstwo”. Czynna
codziennie w godz. 10.00-18.00.

Ogłoszenia do
»Głosu Ludu«
przyjmowane są
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn
w godz. 8.30-15.30
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
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30,
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00,
pt: 8.00-12.30, 13.00.17.00, so 9.0012.00. 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 gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić telefonicznie
fakt zamówienia ogłoszenia.
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Czuć w powietrzu oddech playoffs
Tabela
1. Sparta
42
2. Pilzno
42
3. Cz. Budziej. 42
4. Pardubice
42
5. Liberec
42
6. Witkowice 42
7. Zlin
42
8. Trzyniec
42
9. Kladno
42
10. K. Brno
42
11. Litwinów
42
12. Slavia
42
13. Ml. Bolesław 42
14. K. Wary
42

TIPSPORT EKSTRALIGA

CZ. BUDZIEJOWICE
WITKOWICE
3:1
Tercje: 0:1, 0:0, 3:0. Bramki i asysty: 50. Kašpařík (Mikuš), 58. Burian (Kašpařík, Mikuš), 60. Gulaš
(L. Květoň, Němeček) – 17. Burger
(Ujčík). Sędziowali: Jeřábek, Šindler – Bláha, Kostka. Widzów: 3604.
Witkowice: Málek – Malík, Kudělka, Kasík, Voráček, Ovčačík, Trnka,
Punčochář, Koma – Ujčík, Burger,
J. Káňa – T. Káňa, Štefanka, Szturc
– Pohl, R. Hruška, Klimek – Šedivý,
Strapáč, Hlinka.
Ostrawianie nie będą mile wspominali wycieczki na południe Czech.
– Zadecydowały przewagi liczebne
i nasza niesubordynacja w trzeciej
tercji – skomentował przegraną

88
84
75
72
66
62
62
60
59
56
53
51
48
46

133:86
150:114
114:101
140:104
112:110
114:114
87:104
113:107
102:116
104:109
107:133
104:127
93:125
110:133

RECEPTA NA ZLIN?

Fot. PETR KOTALA

Trwa gonitwa za miejscami gwarantującymi bezpośredni awans do fazy
playoffs, bez konieczności rozgrywania fazy wstępnej. Trzyńczanie,
którzy dziś zmierzą się na wyjeździe
ze Zlinem, tracą do szóstego miejsca dwa punkty. Na szóstej pozycji
znajdują się aktualnie hokeiści Witkowic, którzy we wtorek zaliczyli
zaległy mecz 35. kolejki z Czeskimi Budziejowicami. Ostrawianie
przegrali wyjazdowy pojedynek 1:3,
komplikując sobie sytuację przed
ostatnimi wirażami do mety fazy zasadniczej. Zgoła odmienna sytuacja
panuje na szczycie tabeli, gdzie rządzą Sparta Praga i Pilzno. Wszystko
wskazuje na to, że pomiędzy tymi
drużynami rozstrzygnie się walka
o Puchar Prezydenta przyznawany
najlepszej drużynie Tipsport Ekstraligi w fazie zasadniczej. Przypomnijmy, rok temu puchar wywalczyli hokeiści Trzyńca, którzy później
sięgnęli także po złoty medal w całym sezonie.

Roman Málek, pomimo trzech straconych goli, znów należał do liderów
witkowickiej drużyny.

trener Witkowic, Mojmír Trličík.
– Gospodarze wykorzystali wszystkie nasze błędy. Nie powinniśmy w
takich meczach tracić bramki grając
w przewadze liczebnej. To był jeden
z kluczowych momentów spotkania
– podkreślił ostrawski szkoleniowiec.
Gospodarze w 50. minucie we własnym osłabieniu wyrównali na 1:1 i
wyczuli szansę. Dwie minuty przed
końcem na 2:1 trafił Burian, który
dobił do siatki gumę wystrzeloną
przez Kranjca. Málek również w tym

przypadku nie miał najmniejszych
szans na złapanie krążka. Goście postawili wszystko na jedną kartę, ale
z nadmiaru chęci niewiele było pożytku. Dzieła zniszczenia dokonał
Gulaš, strzelając w okienko witkowickiej bramki.
Jeżeli zespół Witkowic na poważnie myśli o utrzymaniu pozycji w elitarnej szóstce, koniecznie musi jutro
wygrać z Libercem. Mecz w ostrawskiej ČEZ Arenie rozpoczyna się o
godz. 17.30. JANUSZ BITTMAR

Hokeiści Trzyńca szykują się
do dzisiejszego arcyważnego
meczu ze Zlinem. Stalownicy,
którzy tracą do swojego morawskiego rywala dwa punkty, jadą
do Zlina z prostą taktyką – wygrać i prześcignąć Zlin w tabeli.
Gospodarze przechodzą kryzys,
grają ostatnio kiepsko, trzyńczanie jednak nie mogą zlekceważyć tego meczu. – Nie interesują
nas problemy, z jakimi boryka
się Zlin. Każdy mecz jest inny i
liczę na bardzo ciężką przeprawę – powiedział Pavel Janků,
asystent trzynieckiego trenera
Jana Tlačila. Stalownicy wciąż
nie mogą skorzystać z usług
kontuzjowanych obrońców Daniela Semana i Josefa Hrabala,
ważne jednak, iż do gry wrócił
doświadczony napastnik Jan Peterek. Jego cwaniactwo w polu
karnym i świetne wyszkolenie
techniczne mogą procentować
właśnie w takich meczach, jak
dziś ze Zlinem. Pojedynek 43.
kolejki rozpoczyna się w Zlinie
o godz. 18.10.
(jb)

W SKRÓCIE
TRZY BRAMKI W ŻYLINIE.
Drugoligowy Fotbal Trzyniec zaprezentował się wczoraj w sparingu
w Żylinie. Podopieczni Lubomíra
Luhovego ulegli słowackiej drużynie 0:3 (0:1). Pierwszoligowa Żylina uderzyła w 43. minucie, kiedy
to z karnego trafił Mabouka. Po
zmianie stron na 2:0 podwyższył
Bello, a wynik sparingu ustalił w 90.
minucie Pich. W najbliższą sobotę
trzyńczanie zmierzą się u siebie z
pierwszoligowym Banikiem Ostrawa. Mecz na sztucznej nawierzchni
na Leśnej rozpoczyna się o godz.
11.00.
* * *
KARWINA NIE DAŁA RADY
SIGMIE. Wczorajszy sparing
przegrali też drugoligowi piłkarze
MFK Karwina. Zespół Karla Kuli
nie dał rady w meczu z pierwszoligową Sigmą Ołomuniec, przegrywając 0:3. Bramki dla gospodarzy
zdobyli: Škerle (41.), Jirouš (43.) i
Klesnil (68.).
* * *
BANIK PRZEGRAŁ Z TRNAWĄ. Piłkarze Banika Ostrawa
przegrali 0:2 z Trnawą w swoim
piątym meczu kontrolnym przed
startem pierwszoligowych rozgrywek. Bramki dla pierwszoligowego
słowackiego zespołu zdobyli Ciprys
(15.) i Čarnota (62.). – Przegraliśmy po naszych głupich błędach
– stwierdził szkoleniowiec Ostrawy Pavel Malura. Pierwszego gola
strzelili trnawianie po złej asekuracji ostrawskich stoperów, drugiego
po akcji z kontry. W bramce ostrawskiego Banika od pierwszych minut
pojawił się Polak Dawid Pietrzkiewicz. Ostrawa: Pietrzkiewicz – Marek (75. Droppa), Adámik, Vomáčka
(59. Frydrych), Zawada – Lukeš
(69. Greguš), Vašenda (46. Cverna)
– Vrťo, Fantiš (46. Dostál), Šenkeřík
(77. Limanovský) – Kraut.
(jb)

W Melbourne już bez Polaków Olza Trzyniec
Zgodnie z oczekiwaniami do półfinału awansowała
Czeszka Petra Kvitová, która dziś zmierzy się z Rosjanką
Marią Szarapową. W drugim meczu o finał zagrają Wiktoria Azarenko i Kim Clijsters.
(jb)

Debel Fyrstenberg/Matkowski już za burtą.

Siatkarze Slavii coraz gorzej
UNIQA EKSTRALIGA
Obyło się bez niespodzianki. Siatkarze Slavii Hawierzów przegrali wyjazdowe spotkanie z Libercem 0:3,
stawiając opór wiceliderowi tabeli
tylko w pierwszym secie. – Nie złapaliśmy tempa gry – powiedział nam
trener Hawierzowa, Jakub Zvolánek.
– Gospodarze nie pokazali wielkiej
siatkówki, czekali tylko na nasze
błędy. To jednak wystarczyło – dodał

hawierzowski szkoleniowiec. Slavia
po przegranej z Libercem spadła na
przedostatnie miejsce w ekstraligowej tabeli.
LIBEREC
HAWIERZÓW

po liftingu
Klub strzelecki Olza Trzyniec może
się pochwalić nowym narybkiem. –
Szeregi naszego klubu zasiliło wielu
utalentowanych młodych strzelców.
To dobrze, że młodzi interesują się
także tego typu inicjatywami sportowymi – powiedział „Głosowi Ludu”
Jan Walica, jeden z najbardziej doświadczonych strzelców Olzy Trzyniec. Do nowych twarzy w trzynieckim klubie strzeleckim należą: Jolana

Fot. ARC

Polscy tenisiści na ćwierćfinale zakończyli swoją przygodę w Australian Open. Z wielkoszlemowego turnieju
w Melbourne odpadła tak Agnieszka Radwańska, jak
również debel Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski. Najlepsza polska tenisistka przegrała w ćwierćfinale
z Białorusinką Wiktorią Azarenko, z kolei rozstawiony
z numerem 6. polski debel nie podołał najlepszej parze
świata – braciom Bobowi i Mike’owi Bryan.
Radwańska walkę o półfinał przegrała w drugim i trzecim secie. W pierwszej partii było jeszcze w miarę nieźle.
Polka wygrała w tie breaku 7:6 i wiele wskazywało na to,
że ma pomysł na Azarenko. Białorusinka z czystym kontem zwyciężyła jednak w drugim secie (6:0), a w decydującej odsłonie też gładko uporała się z krakowianką (6:2).
– W pierwszym secie Agnieszce udawało się odgrywać
piłki na linię końcową, które skutecznie uniemożliwiały Azarence wchodzenie w kort i atakowanie. Jednak w
dwóch następnych już nie udało się jej powstrzymać coraz agresywniej grającej Białorusinki. Zresztą wystarczy
spojrzeć na różnicę warunków fizycznych między nimi
– powiedział Tomasz Wiktorowski, który od lipca jako
trener towarzyszy Radwańskiej na wszystkich turniejach.

3:0

Sety: 21, 20, 18. Hawierzów: Duda,
Neusser, Malínek, Holiš, Kuchař,
Srkal, libero: Dohnal; oraz: Kotas,
Štefko, Štika.

Młody zespół Slavii nie potrafi utrzymać równej formy w całym
sezonie. Pojedynek z Libercem był
zabawą w kotka i myszkę. Hawierzowianie popełniali dziecinne błędy
pod siatką, nie istniała też zagrywka.
W najbliższą sobotę siatkarze Slavii zaprezentują się w wyjazdowym
spotkaniu w Brnie. Rywal plasuje się
oczko wyżej w tabeli, na dziewiątym
miejscu.
(jb)

i Izabela Sobek, Darina Ulman czy
Radek Staszko.
Jolana i Izabela Sobek dobrze spisały się w ostatnich zawodach strzeleckich „Kornelius Cup” rozgrywanych
w Ostrawie-Witkowicach. W kategorii juniorek dziewczyny zajęły kolejno
pierwsze i drugie miejsce w rywalizacji pistoletu pneumatycznego. W
kategorii juniorów na piątym miejscu
uplasował się Radek Staszko.
(jb)

Urbaniec najlepszy
w Gródku
W Gródku odbył się 19. Noworoczny Turniej w tenisie stołowym. W
otwartych zawodach wystartowali
tak amatorzy, jak i wyczynowi gracze. Organizatorem turnieju było
gródeckie MK PZKO, imprezę
wsparł też Urząd Gminny w Gródku. W kategorii głównej triumfował
Radim Urbaniec z Trzyńca.
WYNIKI
Chłopcy – kat. 1-5 klas: 1. Antonín
Kukuczka ( Jabłonków), 2. Benjamin
Konderla (Bystrzyca), 3. Jan Kantor
(Gródek).
Chłopcy – kat. 6-9 klas: 1. Mikuláš

Dacho, 2. Michał Bocek (obaj Mosty
koło Jabłonkowa), 3. Dariusz Konderla (Gródek).
Chłopcy – kat. szkół średnich: 1.
Filip Jursa (Trzyniec), 2. Roman
Klus (Boconowice), 3. Karel Bloudek
(Łomna Dolna).
Mężczyźni – kat. główna (do lat
50): 1. Radim Urbaniec (Trzyniec),
2. Jan Gomola, 3. Wilhelm Niedoba
(obaj Jabłonków).
Mężczyźni – kat. ponad 50 lat: 1.
Ervin Zajonc (Kocobędz), 2. Roman
Pawłowski, 3. Josef Kantor (obaj
Łomna Dolna).
(jb)

