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środa

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

dzień: -6 do 0 0C
noc: -1 do 0 0C
wiatr: 3-5 m/s

W końcu zima!
WYDARZENIE: No i mamy prawdziwą zimę. Po sobotnio-niedzielnych opadach śniegu, momentami intensywnych, zarówno 

w miejscowościach podgórskich, jak i w aglomeracji ostrawsko-karwińskiej, leży kilkanaście centymetrów śniegu. – W Jabłonkowie 

mieliśmy dziś rano 14 cm, tak samo w Łomnej. Również w Ostrawie było 14 cm – powiedział w poniedziałek redakcji Petr Drobek 

z Czeskiego Instytutu Hydrometeorologii w Ostrawie. 
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Śnieg  zbawienny dla 
»Zjazdu Gwiaździstego«
| s. 5

Przedłużenie 
atmosfery świąt
| s. 3

Stonawska mogiła 
to symbol Zaolzia
| s. 4

Wyżej w Beskidach nasypało jeszcze więcej białe-
go puchu. Na Łysej Górze pokrywa śnieżna osiąg-
nęła wczoraj 60 cm. – Przez weekend spadło tam 
35 cm nowego śniegu – uściślił synoptyk. Sypać 
ma również dzisiaj. Opady na Śląsku i wschodzie 
Moraw nie będą jednak tak intensywne, jak w po-
zostałych częściach kraju. Synoptycy ostrzegali 
wczoraj przed obfi tymi opadami w Czechach i na 
Wysoczyźnie. 

– Opady nie spowodowały większych proble-

mów na drogach. Wypadków było w weekend  
nawet mniej niż wynosi średnia – powiedziała 
redakcji rzeczniczka Powiatowej Komendy Policji 
w Karwinie, Zlatuše Viačková. Dodała, że tylko 
w niedzielę na jakiś czas trzeba było zamknąć dla 
ciężarówek część drogi w Żukowie, gdzie w drodze 
pod górkę utknął autobus. 

W górach sytuacja była nieco gorsza. – Kolizji 
było więcej niż zwykle, na szczęście nie wyda-
rzył się żaden poważny wypadek – poinformował 

rzecznik frydecko-misteckiej policji, Vlastimil 
Starzyk. Według jego słów, nie było też korków w 
Nieborach czy Mostach koło Jabłonkowa. Praw-
dopodobnie dzięki temu, że w weekend mocno 
ograniczony jest ruch tirów, którym najczęściej 
zdarza się utknąć na śliskiej czy pokrytej śniegiem 
drodze.

Także po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego 
weekend upłynął spokojnie. Drogi były przejezd-
ne, a liczba kolizji w normie. (dc)

Wczorajsza kolizja w Karwinie-Frysztacie.

Z pierwszego dużego śniegu tej zimy najbardziej cieszą się najmłodsi. Przedszkolaki z Olbrachcic wczoraj lepiły bałwany.

13 RAZY NA ŁYSĄ GÓRĘ 
Lód i świeży śnieg czekały na uczest-
ników sobotniego biegu ekstremal-
nego „Adidas 24 godziny na Łysej 
Górze”. W popularnych zawodach 
startowało 912 osób. Zwycięzcą zo-
stał Václav Utinek z Mysločovic, 
który w ciągu doby trasę z Ostrawicy 
na Łysą Górę i z powrotem pokonał 
13 razy. Wśród pań najlepsza była 
Linda Beniačová ze Słowacji – zali-
czyła 11 rund. Najstarszym zawod-
nikiem ponownie okazał się 71-letni 
Miroslav Pavelek z Frydku-Mistku. 
Łysą Górę zdobył pięciokrotnie, 
dzięki czemu poprawił swój ubiegło-
roczny wynik. 

Dyrektor zawodów, himalaista 
Libor Uher, określił warunki jako 
bardzo trudne. – Szczyt Łysej Góry 
cały był oblodzony, zamarznięty był 
również szlak z Ostrawicy. Lodem 
pokryta była większość tras prowa-
dzących w dół, na dodatek wystawa-
ły ostre kamienie, co podnosiło ry-
zyko poważnych urazów. Dlatego po 
konsultacji z pogotowiem górskim 
nakazaliśmy zawodnikom, by włoży-
li specjalne antypoślizgowe nakładki 
– powiedział Uher. Być może dzięki 
przedsięwziętym środkom ostrożno-
ści obyło się bez poważnych obrażeń. 
Pogotowie górskie pomagało tylko 
dwójce uczestników, którzy zasłabli 
na trasie.  (dc)
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Václav Utinek (w środku) zdobył 
szczyt 13 razy. 

Pługi wyjechały także na chodniki.
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ZA SAME JEDYNKI
BOGUMIN (sch) – Na wszystkich 
wzorowych uczniów czeka w piątek 
darmowa zabawa w parku wodnym. 
Uczniowie szkół podstawowych, 
którzy przyjdą na basen ze świade-
ctwem z samymi jedynkami, będą 
mieli wstęp wolny do aquacentrum. 
Akcja zatytułowana „Za same je-
dynki bezpłatny basen” ma w Bogu-
minie kilkuletnią tradycję i cieszy się 
dużą popularnością. W piątek, który 
jest w całej RC dniem jednodnio-
wych ferii półrocznych, bogumiński 
park wodny jest otwarty w godz. 
12.00-21.00.

*   *   *

WYNAJMĄ CELNIKOM
KOCOBĘDZ (kor) – Rada Gminy 
zdecydowała na swoim styczniowym 
posiedzeniu o wynajęciu gminnej 
sali gimnastycznej. Przez trzydzieści 
dni bieżącego roku będzie z niej 
korzystać Generalna Dyrekcja ds. 
Podatków i Unii Celnej w Pradze, 
która będzie organizować tutaj 
szkolenia dla celników. Chodzi 
głównie o zajęcia z zakresu samo-
obrony, poprawy sprawności fi zycz-
nej i taktyki.

*   *   *

TEMAT: 
MIKROPROJEKTY
REGION (kor) – Ruszyły prace 
nad uruchomieniem Funduszu 
Mikroprojektów EWT 2014-2020 
na czesko-polskim pograniczu. Te-
matowi czesko-polskiej współpracy 
również w naszym regionie poświę-
cone będzie spotkanie przedstawi-
cieli polskich części euroregionów, 
które odbędzie się 5 lutego w siedzi-
bie resortu infrastruktury i rozwoju 
w Warszawie. Kolejne spotkania do-
tyczące Funduszu Mikroprojektów 
odbędą się w dniach 11 i 12 lutego 
w Karpaczu.

*   *   *

BĘDZIE JUBILEUSZ
ROPICA (kor) – Dyrekcja miej-
scowej szkoły podstawowej wspólnie 
z władzami wioski przygotowują się 
do uczczenia jubileuszu 110-lecia 
podstawówki. Wiadomo już, że uro-
czystości z tej okazji odbędą się w 
ramach tegorocznego festynu szkol-
nego, 13 czerwca.

*   *   *

NAD MORZE Z DDM
ORŁOWA (dc) – Dom Dzieci i 
Młodzieży przygotował atrakcyjną 
ofertę dla rodzin. W pierwszej poło-
wie czerwca rodzice z dziećmi mogą 
wyjechać na 9-dniowe wczasy nad 
morze, na chorwacką wyspę Pag. 
W cenie do 6 tys. koron wliczone 
są zarówno koszty podróży, jak i za-
kwaterowanie w pensjonacie i pełne 
wyżywienie. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 12 lutego. 

*   *   *

FERIE W ZOO
OSTRAWA (dc) – Jednodniowe 
ferie półroczne, przypadające na 
najbliższy piątek, można spędzić 
na przykład w zoo. Ostrawski 
ogród zoologiczny przygotował dla 
zwiedzających specjalny program: 
karmienie niektórych gatunków 
zwierząt z komentarzem oraz zwie-
dzanie centrum edukacyjnego. W 
pawilonie zwierząt afrykańskich 
w piątek w samo południe można 
będzie przyjrzeć się karmieniu żyraf, 
w pawilonie Papua o godz. 13.30 
karmieniu rekinów, w pawilonie 
Tanganika o godz. 14.00 obiadowi 
krokodyli.

KRÓTKO

W regionie przybyło zachorowań na 
grypę i choroby grypopodobne. Czę-
ste są również przypadki wirusowych 
zakażeń przewodu pokarmowego, 
potocznie określanych jako gry-
pa jelitowa lub żołądkowa. Według 
najnowszych danych, opublikowa-
nych w piątek przez Wojewódzką 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Ostrawie, w ub. tygodniu w woje-
wództwie morawsko-śląskim na 100 
tys. mieszkańców przypadały 1674 
osoby z ostrymi zakażeniami dróg 
oddechowych, o jedną piątą więcej 
niż w poprzednim tygodniu. Chorują 
głównie mieszkańcy powiatów kar-
wińskiego i opawskiego. Najwięcej 
chorych, jak i największy wzrost licz-
by zachorowań, odnotowano wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym. Ten 
fakt potwierdzają również niektóre 
polskie placówki w powiecie karwiń-
skim. Przedszkolaki chorują nie tylko 
na drogi oddechowe – występuje też 
angina oraz dolegliwości układu po-
karmowego.

W Suchej Górnej, gdzie do przed-
szkola zapisanych jest 31 dzieci, w ub. 
tygodniu przychodziło ich średnio 
sześcioro. – Część dzieci pochorowa-
ła się, część rodzice zostawili w domu 
w obawie, że się zarażą. W tym tygo-

dniu jest trochę lepiej, mamy dwu-
nastkę przedszkolaków – powiedziała 
wczoraj „Głosowi Ludu” nauczyciel-
ka Jadwiga Makówka. W tej sytuacji 
przedszkole odwołało balik maskowy, 
który miał się odbyć w ostatnią sobotę. 

Dużo dzieci chorowało również w 
przedszkolu w Hawierzowie-Błędo-
wicach. – U nas wszystko zaczęło się 
dwa tygodnie temu, teraz nasi pod-
opieczni wracają już do zdrowia. Były 
dni, kiedy przychodziła tylko połowa 
dzieci – poinformowała kierowniczka 
placówki, Helena Indrová. Dodała, że 
występowały zarówno infekcje dróg 
oddechowych, jak i wirusowe scho-
rzenia układu pokarmowego. 

Te ostatnie odnotowano również u 
osób starszych. – Mamy informacje o 
lokalnych epidemiach w niektórych 
domach opieki społecznej. Schorze-
nia mają ostry, lecz krótki przebieg, 
typowe objawy to biegunka i wymioty 
– powiedziała redakcji Irena Marti-
nek, epidemiolog Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Jeśli chodzi o samą grypę, to według 
Krajowego Laboratorium Referencyj-
nego, sytuacja w RC jest podobna jak 
w innych państwach Europy, gdzie 
występuje jeden z wariantów szczepu 
wirusa grypy A/H3N2. (dc)

Błękitny Krzyż, organizacja poza-
rządowa świadcząca poprzez sieć po-
radni darmowe usługi ambulatoryjne 
osobom uzależnionym od alkoholu, 
narkotyków lub hazardu, dotychczas 
pomagała wyłącznie potrzebującym, 
którzy ukończyli już 18. rok życia. Od 
1 stycznia dzięki nowemu projekto-
wi pn. „Specyfi czne interwencje dla 
nieletnich uzależnionych” skorzystać 
z jej pomocy mogą także młodsi uza-
leżnieni, którzy obchodzili dopiero 
15. urodziny. Nieletni mogą poszu-

kać pomocy tylko w poradniach w 
Karwinie i Frydku-Mistku. Jednak 
centrala Błękitnego Krzyża, mająca 
swoją siedzibę w Czeskim Cieszynie 
przy ulicy Wiaduktowej, rozważa 
możliwość obniżenia w przyszłości 
granicy wiekowej do 15. roku życia 
także w poradni w Czeskim Cieszy-
nie lub ostrawskiej fi lii. Terapeuci 
mają nadzieję, że projekt Błękitnego 
Krzyża przyczyni się do spadku licz-
by młodocianych uzależnionych.  

(kor)

Pomogą młodszym

Do konkursu zgłoszono 432 ofer-
ty, jednak – jak wynika z informacji 
resortu spraw zagranicznych – nie 
wszystkie będą podlegać meryto-
rycznej ocenie. Odrzucono łącznie 45 
ofert; osiem spośród nich złożono po 
regulaminowym terminie, 37 komisja 
konkursowa oceniła negatywnie pod 
względem formalnym. MSZ infor-
muje, że organizacje, których projekty 
zostały odrzucone, otrzymają uzasad-
nienia.

  Komisja konkursowa oceni 387 
ofert. Dofi nansowane zostaną projek-
ty z czterech obszarów tematycznych: 
nauczanie języka polskiego, media 
polonijne, infrastruktura polonijna, 
pozycja środowisk polskich w kra-
jach zamieszkania, więzi i kontakty z 
Polską. Łącznie na projekty dotyczące 
współpracy z Polonią MSZ przezna-
czy w 2015 r. 62,5 mln zł. 9,5 mln zł 
trafi  do Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej, które sfi nansuje z tych środków 
m.in. edukacyjne kolonie i obozy let-
nie w Polsce. 21,3 mln zł z 62,5 mln zł 
trafi  na kontynuację dwuletnich pro-
jektów, które zostały zaakceptowane 
w zeszłorocznym konkursie.

  W konkursie dotyczącym współ-
pracy z Polonią oferty mogą składać 
organizacje pozarządowe, fundacje, 
stowarzyszenia, uczelnie, instytuty 
badawcze, jednostki samorządu tery-
torialnego.

Nowe projekty dotyczące nauczania 
języka polskiego zostaną dofi nanso-
wane w tym roku w łącznej kwocie 1,5 
mln zł. Fundusze zostaną przeznaczo-
ne na projekty wspierające nauczanie 
języka polskiego i w języku polskim, 
w szczególności w Niemczech, Ame-
ryce Północnej oraz krajach migracji 
zarobkowej. Większą część środków z 
tego obszaru tematycznego – 11 mln 
zł – przeznaczono na kontynuację 

projektów na Białorusi, Ukrainie, Li-
twie oraz w Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii. Z kolei na kontynuację dwuletnich 
projektów wspierających media polo-
nijne na Białorusi, Ukrainie, Litwie 
resort przeznaczy w 2015 r. 4,8 mln 
zł. Na nowe projekty wyda 1,6 mln zł.

Na wsparcie infrastruktury polonij-
nej resort przekaże w 2015 r. ogółem 
11,5 mln zł, z czego na kontynuację 
– 5,5 mln zł, a na nowe projekty 6 mln 
zł. W tym roku zostaną dofi nansowa-
ne nowe inicjatywy mające na celu 
inwestycje w infrastrukturę Domów 
Polskich, instytucji polonijnych i pla-
cówek oświatowych.

 Jest to czwarta edycja konkursu re-
alizowana przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. W 2012 r. jego budżet 
wyniósł 54,2 mln zł, w 2013 r. – 62,2 
mln zł, w 2014 r. – 59,3 mln zł (w tym 
2 mln zł wydatkowane przez MEN). 
 (PAP)

400 ofert z całego świata
Nauczanie języka polskiego, media polonijne, infrastruktura polonijna oraz umocnienie pozycji środowisk polskich za granicą – na 

takie projekty trafi  do organizacji, fundacji i uczelni 31,7 mln zł w ramach tegorocznego konkursu ogłoszonego przez polskie Mini-

sterstwo Spraw Zagranicznych. Zgłoszono niemal 400 ofert. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca lutego.

Wczoraj w Pradze rozpoczęły się 
dwudniowe obchody 70. rocznicy 
wyzwolenia obozu koncentracyjnego 
Auschwitz. Z tej okazji na Zamku 
Praskim trwa Międzynarodowe Fo-
rum zatytułowane „Let My People 
Live!” (Daj żyć mojemu ludowi), 
którego głównym tematem jest na-
silający się w świecie antysemityzm 
i ekstremizm. 

Organizatorem forum, na które 
przyjechało do RC ok. 500 zagra-
nicznych gości, a wśród nich ponad 
30 marszałków i wicemarszałków 
parlamentów wielu krajów, jest Eu-

ropejski Kongres Żydowski (EJC) 
wspólnie z Parlamentem Europej-
skim i innymi organizacjami. Celem 
forum jest m.in. wskazanie zagro-
żeń, jakie niosą z sobą nasilające się 
w świecie przejawy antysemityzmu 
i ekstremizmu. Według informacji 
Czeskiej Agencji Prasowej (ČTK), 
w przygotowywanym memoran-
dum uczestnicy będą apelować o 
zerową tolerancję wobec zbrodni i 
przestępstw wynikających z nieto-
lerancji.

W pierwszym dniu forum „Let 
My People Live!” przewidziano 

m.in. wystąpienia szefa EJC, Mosza 
Kantora, prezydenta RC, Miloša Ze-
mana, oraz pierwszego wiceprezesa 
Komisji Europejskiej, Fransa Tim-
mermansa. 

Punktem kulminacyjnym dzi-
siejszych obchodów rocznicowych 
będą przemówienia polityków na 
Zamku Praskim oraz popołudnio-
wa uroczystość wspomnieniowa w 
Terezinie. Także dziś uroczystości 
odbędą się w Oświęcimiu. Muzeum 
Auschwitz podało, że weźmie w nich 
udział 300 byłych więźniów obo-
zu Auschwitz oraz przedstawiciele 

42 krajów. Portal Witrualna Polska 
cytuje dyrektora Muzeum, Piotra 
Cywińskiego, który powiedział, że 
to prawdopodobnie ostatnia okrą-
gła rocznica, w której będzie uczest-
niczyła tak liczna grupa więźniów. 
Jak dodał, dotychczas to ich głos 
był najpełniejszym ostrzeżeniem 
przed ludzką zdolnością do skrajne-
go poniżenia, pogardy i ludobójstwa. 
Szerszą relację z Oświęcimia będzie 
można przeczytać w czwartkowym 
„Głosie Ludu”, wybiera się tam bo-
wiem jeden z dziennikarzy gazety.

(sch, r)

»Nie« dla nietolerancji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
przeznaczy na różnego rodzaju 
projekty ponad 30 milionów złotych. 
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Biblioteka K3 w Boguminie otwie-
ra od stycznia nowy cykl kursów, 
które potrwają do czerwca br. W 
ofercie są kursy komputerowe, w 
ramach których uczestnicy uczą się 
podstaw obsługi komputera i pra-
cy z internetem, a także sposobów 
opracowania fotografi i, kursy języ-
kowe, robót ręcznych oraz – co jest 
tegoroczną nowością – kursy pierw-
szej pomocy oraz feng shui. 

Jak podkreśla kierowniczka bi-
blioteki, Magdaléna Jedzoková, na 
szczególną uwagę zasługuje właśnie 
kurs pierwszej pomocy. – Kierowca, 
który stał się uczestnikiem wypad-

ku drogowego, zawsze ma obowią-
zek udzielenia pierwszej pomocy. 
W życiu codziennym taki obowią-
zek istnieje tylko w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia życia, 
ciężkiej choroby lub urazu. Pytanie 
brzmi, czy rzeczywiście umiemy 
pomóc – zastanawia się Jedzoková, 
która uważa kurs pierwszej pomocy 
za nader pożyteczny.

Wszystkie zajęcia odbywają się w 
budynku biblioteki na Rynku Ma-
saryka w Nowym Boguminie. Kur-
sanci mogą liczyć na indywidualne 
podejście wykładowców.

 (sch)  

Kursy dla życia Chorują 
głównie przedszkolaki 
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Śnieg, który zasypał podczas week-
endu cały region, na nowo wpro-
wadził nas w poniekąd świąteczny 
nastrój. Mieszkańcy Czeskiego Cie-
szyna mieli nawet okazję wysłuchać 
w niedzielę kolęd i pastorałek. W 
kościele katolickim pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa odbył się 
po wieczornej mszy świętej koncert 
świąteczny chóru młodzieżowego 
„Trallala”, działającego pod kierow-
nictwem Beaty Brzóski przy miej-
scowej polskiej podstawówce przy 
ulicy Havlíčka.

– Każda zaśpiewana kolęda to 
przedłużenie atmosfery świąt Bo-
żego Narodzenia. My zaś chcemy 
w tym czasie pięknym, radosnym 
i niewinnym, pełnym miłości i ro-
dzinnego ciepła trwać jak najdłu-
żej. I chcemy tę radość wyśpiewać 
wspólnie z małymi śpiewakami z 
„Trallala”, którzy swoim śpiewem 
przynoszą nam dzisiaj ten zimowy, 
poświąteczny czas Boga, pokój i ra-
dość – mówił, otwierając koncert, 
wikary czeskocieszyńskiej parafi i, ks. 
Mateusz Janyga.

Miłośnicy śpiewu chóralnego nie 
zważali na śnieg, który grubą war-
stwą przykrył również drogi całe-
go regionu, bowiem do ostatniego 
miejsca zapełnili ławki świątyni. 
– Nawet się nie dziwię, że takie 

tłumy przybył dzisiaj do kościoła. 
Koncerty chóru „Trallala” zawsze 
przyciągają do nas mnóstwo gości. 
To sprawdzona fi rma – żartował 
drugi z polskich wikarych z parafi i, 
ks. Robert Wojnowski.

Młodzi chórzyści przygotowali 
ze swoją dyrygent i akompaniato-
rem, grającym na elektronicznych 
klawiszach Andrzejem Molinem 
(wyczarował na klawiszach nawet 
dźwięk klawesynu), sporo cudow-
nych kolęd, pastorałek i utworów 
sakralnych. Pierwszą z nich, pawa-
nę „Belle qui tiens ma vie” Th oinota 
Arbeau, chórzyści ubrani w stylo-
we stroje, śpiewali krocząc powoli 
między ławkami kościoła. Po niej 
zabrzmiały utwory Leonharda Pa-
mingera i Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Burzliwymi oklaskami 
nagrodzono wiązankę najpiękniej-
szych kolęd polskich (m.in. „Oj, 
maluśki, maluśki”). Nie zabrakło 
kolęd czeskich (m.in. XVII-wiecz-
nego kompozytora Adama Mich-
ny z Otradovic), a także utworów 
świątecznych z całego świata. Chór 
zakończył koncert utworem „A 
Ceremony of Carols” brytyjskiego 
kompozytora Benjamina Brittena, 
skomponowanym do tekstów śred-
niowiecznych kolęd w języku śred-
nioangielskim.  (kor)

Przedłużenie atmosfery świąt

Członkowie Klubu Kolarskiego 
„Ondraszek” działającego przy Od-
dziale PTTK „Beskid Śląski” w Cie-
szynie przejechali w zeszłym roku 
łącznie 50 tys. 107 kilometrów. W 
piątek spotkali się, by podsumować 
ubiegłorczny sezon, a także by po-
dziękować za współpracę przyjacio-
łom z Zaolzia.

Prezes klubu Zbigniew Pawlik 
przypomniał, że w roku sprawozdaw-
czym odbyło się łącznie 30 wypraw 
kolarskich i górskich. Cieszyniacy 
brali też udział w imprezach organi-
zowanych przez inne kluby. – Na co 
dzień bardzo dobrze układa się rów-
nież współpraca z „Beskidziokami”, 
czyli Towarzystwem Rowerowym 
„Olza” działajacym przy PTTS „Be-
skid Śląski” w RC. Należy podkreślić, 
że na 55. zlot rowerowy w Podlesi-
cach „Beskidziocy” wystawili włas-
ną, 8-osobową drużynę. Za kolejny 
rok dobrej współpracy pragnę więc 
gorąco podziękować przyjaciołom z 
PTTS-u, zwłaszcza liderowi Towa-
rzystwa Rowerowego „Olza” Zdzisła-
wowi Fierli, a także Bolkowi Fukale 
oraz Władkowi Kristenowi, niestru-
dzonemu działaczowi PZKO, który 

sprawił, że magiczne miejsce na sto-
kach Gańczorki, gdzie Olza ma swój 
początek, zaistniało w turystycznej 
świadomości po obu stronach gra-
nicznej rzeki – mówił prezes Pawlik.
Dodał, że tradycyjnie kolarze wra-
żeniami z podróży dzielili się także 
ze słuchaczami prelekcji. Największą 
furorę zrobiła zaś prezentacja mul-
timedialna pn. „Krym – gdzie góry 
łączą się z morzem”, która była po-
kazywana aż osiem razy w Cieszy-
nie, Czeskim Cieszynie, Karwinie, 
Ustroniu, Skoczowie, a nawet w Żo-
rach.

Prezes „Ondraszka” zwrócił uwa-
gę na lutowe doroczne spotkanie 
aktywu turystyki kolarskiej woje-
wództwa śląskiego, którego klub był 
organizatorem. Do Domu Polskiego 
w Cierlicku przyjechali wówczas 
przedstawiciele wszystkich klubów 
kolarskich województwa oraz Ko-
misji Turystki Kolarskiej Zarządu 
Głównego PTTK. Myślą przewod-
nią spotkania było przedstawienie 
historii ziemi cieszyńskiej, jej po-
działu oraz problemów, z jakimi bo-
ryka się obecnie miejscowa społecz-
ność.  (wik)

Podsumowanie 
i podziękowanie

Na koncercie czeskocieszyńskiego chóru „Trallala” zabrzmiały kolędy i pastorałki 
z całego świata.
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Kinowa 
nowoczesność
Miejski Dom Kultury w Karwinie 
ma nową stronę internetową, a wraz 
z nią kilka unowocześnień. Naj-
większa rewolucja czeka odwiedza-
jących karwińskie kina, zarządzane 
przez Dom Kultury. 

Teraz widzowie będą mogli nie 
tylko rezerwować i zakupić bilet 
na wybrany fi lm przez internet. Po 
zapłacie on-line bilet zostanie ode-
słany na smartfon użytkownika i 
właśnie w takiej formie trzeba bę-
dzie pokazać go przy wejściu na salę 
kinową. Istnieje również możliwość 
przesłania biletu na telefon kogoś 
innego. Aplikacja działa na trzech 
najpopularniejszych platformach: 
iOS, Android oraz Windows Pho-
ne. 

Nowa usługa dostępna jest dla 
widzów kina Centrum, które właś-
nie przechodzi duży remont, oraz 
kameralnego kina EX. Na nowej 
stronie miłośnicy kina znajdą teraz 
również więcej informacji o pro-
jekcjach, fi lmowe zajawki, plakaty, 
informacje o aktorach czy wyszuki-
warkę fi lmów.  (ep)

Dziś przypominamy pytania w drugiej edycji konkursu no-
worocznego. Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz nale-
ży zakreślić 10 najbardziej prawdopodobnych odpowiedzi 
(najbardziej prawdopodobnych, bo pytania dotyczą wy-
darzeń, które dopiero będą miały miejsce w najbliższych 
jedenastu miesiącach). Po zakreśleniu wszystkich odpowie-
dzi, prosimy wyciąć kupon, włożyć go do koperty i wysłać 

do redakcji: „Głos Ludu”, Komeńskiego 4, 737 01 Czeski 
Cieszyn. Podobnie jak przed rokiem wszystkie odpowiedzi 
odłożymy do szufl ady i zajrzymy do nich na początku 2016 
roku, kiedy wszystko będzie już jasne. Dla osoby, która 
udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi, ufundowaliśmy 
nagrodę – markowy tablet. Na odpowiedzi czekamy do 
końca miesiąca. Miłej zabawy.

1.  Ile dzieci rozpocznie 1 września 
2015 roku naukę w 1. klasach 
polskich szkół podstawowych 
na Zaolziu?

a) poniżej 210
b) 211-220
c) 221-230
d) 231 i więcej

2.  Z którego kontynentu przyje-
dzie gość 68. Gorolskigo Świę-
ta, który będzie miał w drodze 
do Jabłonkowa do pokonania 
najwięcej kilometrów?

a) z Afryki
b) z Azji
c)  z Ameryki Północnej lub Połu-

dniowej
d) z Europy

3.  Średnie wynagrodzenie brutto 
w RC będzie, według danych 
Czeskiego Urzędu Statystycz-
nego, wynosiło pod koniec 3. 
kwartału 2015 roku…

a) poniżej 25 000 koron 
b) od 25 001 do 25 499 koron 
c) od 25 500 do 25 999 koron
d) od 26 000 koron wzwyż

4.  Która szkoła zdobędzie najwię-
cej medali na Zjeździe Gwiaź-

dzistym zaplanowanym na 7 
lutego 2015?

a) Bystrzyca
b) Jabłonków
c) Czeski Cieszyn
d) Inna

5.  W 2015 roku w Polsce odbędą 
się wybory prezydenckie. Kto 
okaże się ich zwycięzcą?

a)  Dotychczasowy prezydent Bro-
nisław Komorowski

b)  Kandydat Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Andrzej Duda

c)  Kandydatka Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, Magdalena Ogó-
rek

d) Inna osoba

6.  Pod koniec lutego odbędzie się 
kolejna gala, na której zostaną 
wręczone najważniejsze fi lmo-
we nagrody – Oskary. Który 
obraz zostanie wybrany najlep-
szym fi lmem?

a) „Boyhood”
b) „Snajper”
c) „Birdman”
d) Inny fi lm

7.  Na którym miejscu polska re-
prezentacja piłkarska zakończy 

eliminacje do Mistrzostw Euro-
py w grupie D?

a) pierwszym
b) drugim
c) trzecim
d) czwartym

8.  W jakich nastrojach zakończą 
tegoroczny sezon hokeiści z 
Trzyńca. Stalownicy…

a)  Będą się cieszyć z drugiego w hi-
storii tytułu mistrzowskiego

b) Zajmą drugie miejsce
c) Odpadną w półfi nale
d) Odpadną w ćwierćfi nale

9.  Do ilu nowych miast będą w 
roku 2015 latały samoloty z 
Ostrawy-Mosznowa?

a) jednego
b) 2-3
c) 4 i powyżej
d) żadnego

10.  Ile 31 grudnia trzeba będzie 
zapłacić za jedno euro w Re-
publice Czeskiej (kurs Cze-
skiego Banku Narodowego)?

a) Poniżej 28
b) 28,01-28,49
c) 28,50-28,99
d) 29 i powyżej.

DRUGA EDYCJA NOWOROCZNEGO KONKURSU »GŁOSU LUDU«

Jaki będzie 2015 rok? 

Pytania konkursowe




W ostatnią sobotę w kościele 
ewangelicko-augsburskim w Gole-
szo wie odbył się koncert muzyki 
ży dowskiej. Wystąpiły Orkiestra 
Kameralna i soliści pod dyrek-

cją Jeana Claude’a Hauptmanna. 
Nie zabrakło wśród nich obecnych 
uczniów i nauczycieli oraz absol-
wentów  Liceum i Gimnazjum 
Towarzystwa Ewangelickiego w 

Cieszynie. Wśród wokalistów za-
prezentowali się Marta Cienciała, 
Aleksandra Malina, Elżbieta Zwias, 
Paweł Cienciała, Filip Hauptmann 
oraz Piotr Sikora.  (ox.pl)

Koncert muzyki żydowskiej

Wołoskie Muzeum w Rożnowie bę-
dzie w tym roku obchodziło 90-le-
cie założenia. Prócz cyklu imprez pt. 
„Wołoski rok 2015” przygotowało 
specjalny podarunek dla zwiedza-
jących. Skorzystają z niego również 
osoby na wózkach inwalidzkich. Pod 
koniec ub. roku udało się doprowa-
dzić do końca jeden z większych 
projektów muzeum – wykonano 
bryczkę, do której można wjechać 
po specjalnej rampie na wózku inwa-
lidzkim. Projekt pojazdu opracował 
Uniwersytet T. Bati w Zlinie, skon-
struowała ją specjalistyczna fi rma z 
Hawliczkowego Brodu. Wóz będą 
ciągnęły konie hodowane w muze-
um. – Klasyczną bryczkę mamy już 
od dłuższego czasu. Cieszy się bar-

dzo dużą popularnością wśród zwie-
dzających. Teraz zostanie zastąpiona 
nową bryczką, przeznaczoną rów-
nież dla niepełnosprawnych. Wóz-
ki inwalidzkie mocuje się w niej za 
pomocą specjalnego mechanizmu, by 
jazda była bezpieczna – wyjaśniła w 
rozmowie z „Głosem Ludu” rzecz-
niczka muzeum, Petra Valíčková. 

Bryczka będzie jeździła w letnim 
sezonie turystycznym po skanse-
nie wołoskiej wsi. Pomieści ośmiu 
zdrowych turystów lub dwóch na 
wózkach inwalidzkich i dwie osoby 
towarzyszące. 

Rożnowski skansen jest najpopular-
niejszą placówką muzealną w Beski-
dzie Morawsko-Śląskim. W ub. roku 
odwiedziły go 264 tys. osób.  (dc)

Na wózku wjadą do bryczki 
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ZNICZE ZAPALAMY 
NIE TYLKO W SERCU

– „Mam honor służyć tej ziemi / 
niech Bóg mnie w tej służbie prowa-
dzi / i niech mnie strzeże sumiennie 
/ i nigdy w tej służbie nie zdradzi 
// Klękam na grobach Przodków / 
z wiarą i pełen czułości / czas roz-
płakany w brzozach / woła o słowa 
miłości // Klękam pod krzyżem Oj-
czyzny / w łunach zachodu i wscho-
du / kładzie się blaskiem na serce / 
pamięć – to serce Narodu // Pamiętaj 
zatem żeś winien tym / co wrastali w 
tę ziemię / tę pamięć, bo właśnie ona 
/ to nasze zbiorowe sumienie” – tymi 
słowami z wiersza „Mam honor słu-
żyć ojczyźnie” istebniańskiego poety 
Kazimierza Józefa Węgrzyna rozpo-
częły się sobotnie uroczystości pod 
stonawskim pomnikiem. Przytoczył 
je Władysław Kristen, członek Har-
cerskiego Kręgu Seniora „Zaolzie”.

W 96. rocznicę tragicznych wy-
darzeń pod pomnikiem pomordo-
wanych, a także Alojzego Friedla, 
19-letniego mieszkańca Stonawy i 
polskiego policjanta, który też zginął 
podczas wojny o Śląsk Cieszyński, 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Uczynili tak m.in. konsul generalna 
RP w Ostrawie Anna Olszewska, 
prezes Kongresu Polaków Józef Szy-
meczek, członkini Zarządu Głów-
nego Polskiego Związku Kulturalno
-Oświatowego Anna Piszkiewicz, 
przedstawiciele wielu polskich 
organizacji. Sobotnią uroczystość 
wspomnieniową zorganizowały MK 
PZKO w Stonawie, Sekcja Histo-
rii Regionu przy ZG PZKO, Koło 
Kombatantów Polskich w RC oraz 
Polska Sekcja Narodowa Ruchu Po-
litycznego Coexistentia-Wspólnota.

Uroczystość pod pomnikiem po-
prowadziła Aleksandra Opioł ze sto-
nawskiego Koła PZKO.

– Pomordowani w tamten stycz-
niowy dzień 1919 roku żołnierze 
znaleźli miejsce wiecznego spoczyn-
ku na stonawskiej ziemi. W czasach, 
kiedy wielu Polaków nie wiedziało 
o istnieniu tej mogiły, panie z Miej-
scowego Koła PZKO otaczały ją 
opieką i robią tak do dziś. Nie zapo-
minali również mieszkańcy Stonawy 
– przypomniała.

– Dla mnie symbolem polsko-
ści jest całe Zaolzie, ta stonawska 
mogiła zaś jest symbolem Zaolzia 
– powiedziała pod pomnikiem, w 
rozmowie z dziennikarzem „Gło-
su Ludu”, konsul Anna Olszewska. 
– Dlatego styczniowa uroczystość w 
Stonawie jest każdego roku ważnym 
momentem, który skłania do wielu 
przemyśleń i refl eksji na temat losów 
polskich na tej ziemi, często trud-
nych i bolesnych, a jednocześnie jest 
przykładem autentycznego poczucia 
jedności i braterstwa – wtedy, w obli-
czu wyzwań w imię najważniejszych 
dla narodu wartości, a dzisiaj – w 
należnym hołdzie i pamięci. Jestem 
pełna uznania, że ta pamięć jest kul-
tywowana, że jest żywa niezmiennie 
po dziś. Że trwała zawsze i nieprze-
rwanie, nawet wtedy, gdy – jak pięk-
nie powiedziała dzisiaj prowadząca 
uroczystość pani Aleksandra Opioł 
– można było zapalić znicz jedynie 
w sercach i pamięci, z nadzieją, że 
przyjdą czasy, kiedy będzie możliwe 
uczynienie tego w rzeczywistości – 
podkreśliła konsul generalna RP w 
Ostrawie.

WSPOMINANO TAKŻE 
W DOMU PZKO

Po uroczystości pod pomnikiem jej 
uczestnicy spotkali się w stonawskim 
Domu PZKO, by wymienić poglądy, 
powspominać i oddać się chwili za-
dumy nad tragicznymi wydarzenia-
mi ze stycznia 1919 roku. 

Spotkanie otworzyła Stefania 
Piszczek z Koła Przyjaciół Stonawy. 
Poinformowała zebranych, że Koło 
to założyli nieżyjący już Władysław 

Gałuszka i Józef Kazik, którzy wspól-
nie z członkiniami Koła PZKO przez 
wiele lat troszczyli się o stonawską 
mogiłę. Przeczytała też przemówie-
nie, które zmarły przed rokiem Ga-
łuszka wygłosił przy pomniku przed 
20 laty, podczas odsłonięcia na nim 
nowej tablicy, ufundowanej przez 

Jana Pyszkę ze Szwajcarii. – Miejsce 
bliskie i drogie... Kiedy przed 75 laty, 
w lipcu 1920 roku Rada Ambasado-
rów w Paryżu zdecydowała o podzia-

le Zaolzia: o nas, bez nas, pozostały 
na Zaolziu mogiły polskich obroń-
ców tej ziemi, także ta w Stonawie. 
Lecz wspomnień o pomordowanych, 
które przekazywali nam ojcowie i 
dziadkowie, nie udało się zniszczyć 
– Stefania Piszczek czytała słowa z 
1995 roku. 

Przypominała, że polscy żołnierze, 
jeńcy, często ranni, zostali pomor-
dowani, zabici bagnetami lub dobici 
kolbami karabinów. Wspominała, że 

ich mogiłę przez cały czas pielęgno-
wano, opiekowała się nią przed II 
wojną światową Helena Hebdowa, 
po wojnie zaś Klub Kobiet. Wyso-
ko oceniła pomoc przy utrzymaniu 
mogiły i pomnika Konsulatu Gene-
ralnego RP w Ostrawie, władz gmi-
ny i wspomnianego już Jana Pysz-
ki. – Tym, co odeszli, nie wystarczą 
kwiaty, nie wystarczą znicze. Tym, co 
odeszli, należy się pamięć i refl eksja 
nad tym, kim byli za życia – dodała 
Piszczek, cytując słowa Gałuszki.

Swoimi refl eksjami podzieliła się 
z uczestnikami spotkania także kon-
sul Olszewska: – Często bywam na 
stonawskim cmentarzu, nie tylko w 
dzień styczniowej rocznicy. Kiedy 
przyjeżdżają na Zaolzie goście z Pol-
ski, gdy towarzyszę przedstawicielom 
polskich władz czy instytucji, nasza 
droga zawsze wiedzie przez Stonawę. 
Jest to bowiem najbardziej wyrazi-
ste miejsce dla opowieści o historii 
tej ziemi i losach jej mieszkańców. 
Tu leżą ludzie, którzy oddali życie 
za Ojczyznę, „wierni jej prawom do 
ostatniej godziny”, jak głosi napis 
pod krzyżem – powiedziała szefowa 
ostrawskiej placówki konsularnej. – 
Dlatego tak ważne jest kultywowanie 
tej pamięci na wspólnych spotka-
niach, organizowanych przez Pola-
ków z Zaolzia, organizacje polskie. A 
szczególnie w ramach tej corocznej, 
styczniowej uroczystości pod stonaw-
skim pomnikiem, w kolejną rocznicę 
tragicznej śmierci polskich żołnierzy 
i ofi ar wydarzeń 1919 r. W akcie pa-
mięci wyraża się hołd dla nich, ale też 
przypomina i przekazuje kolejnym 
generacjom wartości, za które oddali 
swoje życie. Dzięki tym wartościom, 
polskość na Zaolziu trwa, żyje – pod-
kreśliła konsul Olszewska.

STONAWA 
W WADOWICACH

Władysław Kristen z Harcerskiego 
Kręgu Seniora „Zaolzie” narzekał 
trochę, że zabrakło na uroczysto-
ści młodszych harcerzy. – Przecież 
harcerze zawsze otaczali tę mogiłę 
ogromną czcią. Może w przyszłych 
latach towarzyszyć nam będą na 
cmentarzu także nasi młodsi koledzy 
– wyraził nadzieję. Powiedział też, 
że na kilka tygodni przed wydarze-
niami w Stonawie ojciec przyszłego 
polskiego papieża, Jana Pawła II, 
Karol Wojtyła, żołnierz 12. Wado-
wickiego Pułku Piechoty, powołany 
został na stanowisko kwatermistrza i 
w styczniu 1919 roku podczas wojny 
polsko-czechosłowackiej musiał po-
zostać w koszarach w Wadowicach. – 
Gdyby przyjechał do Stonawy, pew-
nie by u nas zginął i nie mielibyśmy 
wspaniałego papieża – podkreślił 
Władysław Kristen. 

Jeden z uczestników spotkania. 
Władysław Wrana, przypomniał, 
że to właśnie za pomnikiem Jana 
Pawła II w Wadowicach w murze 
kościoła wmurowana jest tablica pa-
mięci wadowickiego pułku. Wśród 
miejscowości, z którymi związana 
była historia tej jednostki wojsko-
wej, na pierwszym miejscu widnieje 
na tablicy Stonawa. – Kiedy będzie-
cie w Wadowicach na rynku, kiedy 
będziecie zapalać znicz pod pomni-
kiem świętego papieża-Polaka, nie 
zapomnijcie o tej tablicy – poprosił 
Wrana.

JACEK SIKORA

 Stonawska mogiła to symbol Zaolzia
– Dla mnie symbolem polskości jest Zaolzie, ta stonawska mogiła zaś jest symbolem Zaolzia – powiedziała w sobotę na cmentarzu katolickim w Stonawie konsul gene-

ralna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Anna Olszewska. Modlitwą i odśpiewaniem „Roty” uczczono tam rano pamięć 20 polskich jeńców, żołnierzy Wadowickie-

go Pułku Piechoty, zamordowanych 26 stycznia 1919 roku przez czeskich najeźdźców podczas polsko-czechosłowackiego konfl iktu zbrojnego o Śląsk Cieszyński.

Kwiaty pod pomnikiem złożyła w sobotę również konsul generalna RP w Ostrawie, Anna Olszewska.

O tragicznych wydarzeniach sprzed 96 lat dyskutowano w sobotę także w stonawskim Domu PZKO.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Harcerskiego Kręgu Seniora i innych polskich organizacji.
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Korzystając ze sprzyjającej aury 
szkoły rozpoczęły już intensywne 
treningi. Praca wre również w ko-
mitecie przygotowawczym. Jak po-
informowała nas dyrektor wędryń-
skiej podstawówki, Elżbieta Wania, 
placówki powinny oddać zgłoszenia 
uczniów do 30 stycznia. Do tego 
dnia u organizatorów mogą zgłaszać 
się dzieci, które wezmą udział w za-
wodach w kategorii „goście”, czyli na 
przykład dzieci absolwentów pol-
skich szkół, które nie uczęszczają do 
placówek na lewym brzegu Olzy.

– Warunki znacznie się poprawi-
ły, a jeszcze w ubiegłym tygodniu 
martwiliśmy się, czy będą one dobre 
do biegania. Według prognozy taka 
temperatura ma się utrzymać przez 
najbliższe tygodnie – powiedziała 
Elżbieta Wania. Jak wyjaśniła, na 
tegorocznym Zjeździe w klasyfi kacji 
obowiązywać będą takie same zasa-
dy jak dwa lata temu, kiedy imprezę 
przygotowywała szkoła trzyniecka. 
Powrócono wtedy do obowiązującej 
dawniej zasady, że każda placówka 
musi wcześniej wytypować trzech 
zawodników w każdej kategorii i to 
oni będą zbierać punkty dla swo-
jej szkoły. Dzięki temu duże szanse 
mają nie tylko największe szkoły, 
ale też te małe. Oprócz punktacji 
indywidualnej prowadzona będzie 
klasyfi kacja medalowa szkół oraz 
klasyfi kacja punktowa szkół mało-
klasowych i klasyfi kacja punktowa 
szkół pełnoklasowych.  

Wspólnie z kierownictwem wę-
dryńskiej podstawówki Zjazd 
przygotowuje również miejscowa 
Macierz Szkolna – w organizację 
zawodów zaangażowało się sporo 
rodziców, którzy zajmują się przy-
gotowaniami zarówno od strony 
sportowej, jak i technicznej i ga-
stronomicznej. W czasie zawodów 
pomagać będą również uczniowie 
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

W tym roku na młodych nar-
ciarzy i wszystkich, którzy przyjdą 
obejrzeć tradycyjne zmagania, cze-
ka kilka atrakcji. Nowością będzie 
występ młodych snowboardzistów 
– poza  konkursem zaprezentują się 
w tym sporcie uczniowie naszych 
szkół. Natomiast czas oczekiwania 

na wyniki organizatorzy urozmaicą 
uczestnikom i fanom zabawami na 
śniegu: będą atrakcje w stylu karna-
wałowym oraz zabawy na sportowo i 
zabawy na śniegu dla najmłodszych 
dzieci. – Chcemy, żeby tegoroczny 
Zjazd Gwiaździsty był imprezą ot-
wartą dla publiczności, żeby były to 
nie tylko zawody, ale też spotkanie 

rodzin. Do naszej dyspozycji jest 
cały ośrodek narciarski, w przerwach 
każdy będzie mógł pojeździć – do-
dała Elżbieta Wania.  (ep)

PRZYGOTOWANIA 
TRWAJĄ

O to, jak przebiegają przygotowania 
szkół do wielkiej narciarskiej rywa-

lizacji, zapytaliśmy w kilku naszych 
podstawówkach.

PSP Sucha Górna
TOMASZ ŻYŁA 

prezes Koła 
Macierzy Szkolnej 

Każdego roku naszą szkołę re-
prezentuje na Zjeździe Gwiaździ-
stym kilkanaścioro uczniów. Zwy-
kle organizujemy tylko jeden duży 
trening przed zawodami, poza tym 
dzieci oczywiście mogą przygoto-
wywać się indywidualnie, z rodzi-
cami. Nie mamy takich możliwo-
ści jak szkoły podgórskie, ale i tak 
staramy się dobrze przygotować 
do zawodów. W czwartek wyjeż-
dżamy na trening do Mostów koło 
Jabłonkowa. Czekać na nas będą 
dwaj instruktorzy, którzy potrenu-
ją z dziećmi podzielonymi na dwie 
grupy wiekowe. Wystawimy przede 
wszystkim slalomistów, narciarze 
na biegówkach reprezentują nas 
bardzo rzadko. Naszej szkole udaje 
często zdobywać medale, sukcesy 
odnoszą zwłaszcza dzieci z pierw-
szego stopnia. Wychodzimy jednak 
z założenia, że najważniejsze nie jest 
zwycięstwo, ale uczestnictwo.

PSP Bukowiec
IVANA WRONA 
dyrektor szkoły

Trenowaliśmy już w pierwszym ty-
godniu stycznia, potem mieliśmy 
dwa tygodnie przerwy ze względu 
na złe warunki, a teraz znów zaczy-
namy ćwiczyć. Ćwiczymy głównie 
na boisku koło szkoły. Większość 
naszych uczniów startuje na biegów-
kach, w slalomie mało kto. Startować 
będą również dwie dziewczynki z 
przedszkola, ale one ćwiczą osobno. 
Dzieci, szczególnie te, które staną na 
starcie slalomu, ćwiczą też indywidu-
alnie z rodzicami. Treningi mamy w 
ramach lekcji wychowania fi zyczne-
go oraz popołudniowego kółka spor-
towego. Dzieci bardzo się cieszą, już 
nie mogą się doczekać! Nasza szkoła 
ma na koncie wiele sukcesów w cza-
sie Zjazdu Gwiaździstego, Myślę, 
że w tym roku też jesteśmy dobrze 
przygotowani, choć ostatecznie wy-
nik zależy oczywiście od wielu rze-

czy: od zdrowia dzieci, od pogody, 
od warunków panujących tego dnia 
na stoku. 

PSP Trzyniec 1
ROMAN GRYCZ

nauczyciel wf 
Cieszymy się, że spadł śnieg i 

wreszcie możemy porządnie potre-
nować. Wychodziliśmy już z dzieć-
mi na boisko szkolne poćwiczyć na 
biegówkach, a w przyszłym tygodniu 
szykujemy wyjazd do Mostów – tam 
wypróbują swoje siły głównie slalo-
miści, tych zresztą mamy zdecydo-
wanie więcej. Ćwiczymy na miarę 
naszych możliwości, do biegówek 
wykorzystując przede wszystkim 
teren wokół naszej szkoły. Młodsze 
dzieci, które startują pierwszy raz, 
staramy się nauczyć podstaw. Starsi 
oczywiście jeżdżą na nartach także w 
swoim wolnym czasie. Nasza szko-
ła ma na koncie „zjazdowe” pucha-
ry, każdy medal jest dla nas zawsze 
wielkim sukcesem, liczymy na to, że 
może również w tym roku uda nam 
się coś zdobyć. Dzieci już się cieszą 
na Zjazd i na treningi. W tym roku 
w imprezie weźmie udział około 30-
40 naszych uczniów. 

PSP Nawsie
HALINA WACŁAWEK

dyrektor szkoły
W tegorocznym Zjeździe Gwiaź-
dzistym weźmie udział co najmniej 
10 naszych uczniów – nie wiemy 
tego dokładnie, ponieważ mają jesz-
cze czas na zgłaszanie się. Na razie 
trenowali przede wszystkim slalo-
miści, bo na jazdę na biegówkach 
nie było warunków, ale teraz, kiedy 
spadł śnieg, wszyscy zaczną ćwiczyć 
bardziej intensywnie. Treningi z ucz-
niami przygotowują w ramach szko-
ły wybrani rodzice. Zawsze któryś 
z rodziców zbiera dzieci i wyjeżdża 
z nimi na stok: zwykle jeździmy do 
ośrodków narciarskich w Mostach 
koło Jabłonkowa lub Bukowcu. Na-
sza szkoła zdobyła już dużo medali 
na Zjeździe, mamy sporo pucharów. 
Przed dwoma laty byliśmy najlepsi 
w biegach spośród szkół małoklaso-
wych.  
 (ep)

W Trzyńcu dużą popularnością cieszy się nowa forma 
zajęć oświatowych dla starszego pokolenia.  „Seniorgim-
nazjum” różni się od istniejących już w niemal każdym 
mieście uniwersytetów trzeciego wieku doborem wykła-
dowców. Do starszych słuchaczy przychodzą z wykła-
dami bowiem… gimnazjaliści. Wachlarz tematów jest 
bardzo zróżnicowany. W ub. czwartek trzej najpilniejsi 
uczestnicy „Seniorgimnazjum” odebrali w Klubie Seniora 
certyfi katy o skończeniu cyklu wykładów w 2014 roku. 
Otrzymały je osoby, które brały udział w co najmniej 
70 proc. wszystkich zajęć. Stanislav Fizek obecny był na 
wszystkich dziesięciu, Marii Mrózkowej i Anny Pilcho-
wej zabrakło na dwóch. W sumie przez „Seniorgimna-
zjum” przewinęło się w ub. roku 150 słuchaczy. 

– „Seniorgimnazjum”, którego organizatorami są wy-
dział opieki społecznej oraz gimnazjum w Trzyńcu, to 
kolejna z propozycji pokazujących, jak starsze pokolenie 
może w przyjemny i sensowny sposób spędzać wolny 
czas. Podczas ubiegłorocznych wykładów seniorzy za-
poznali się m.in. z nowoczesnym „szukaniem skarbów”, 
czyli geocachingiem, z możliwościami techniki kompute-
rowej, z hiszpańską kulturą i kuchnią – relacjonuje rzecz-
niczka ratusza, Šárka Szlaurová. 

Duże zainteresowanie wykładami gimnazjalistów spo-
wodowało, że będą one kontynuowane. Uczestnicy będą 
mogli wysłuchać prelekcji o wiosennym oczyszczaniu or-
ganizmu, odżywianiu w starszym wieku czy też relacji z 
podróży do Petersburga.  (dc) Ostrawski magistrat zaczyna przy-

gotowania do obchodów 70. rocz-
nicy wyzwolenia miasta. Przy tej 
okazji apeluje do mieszkańców, by 
poszperali w domowych archiwach 
w poszukiwaniu zdjęć dokumen-
tujących wydarzenia z kwietnia 
1945 roku. Wtedy to kres II woj-
ny światowej położyło wkroczenie 
do miasta wojsk Armii Czerwonej. 
Miasto zwraca się do mieszkańców 
z prośbą o wypożyczenie fotografi i, 
które uchwyciły przebieg wydarzeń 
w dniach od 25 kwietnia do 2 maja 
1945 roku, a więc przede wszystkim 
walki, cofanie się niemieckiego woj-
ska, wkroczenie Armii Czerwonej, 
witanie wyzwolicieli itp. Każdy, kto 
posiada fotografi e z tego okresu i 

chce je udostępnić ostrawskiemu 
magistratowi, może przynieść je lub 
przysłać do 31 marca do Archiwum 
Miasta Ostrawy na ulicy Špáli w 
Ostrawie-Przywozie. Pracowni-
cy Archiwum zeskanują zdjęcia na 
miejscu i od razu zwrócą właścicie-
lom. Archiwistów ucieszą oczywi-
ście nie tylko fotografi e, ale również 
wszelkie bliższe informacje na temat 
tamtych wydarzeń. Zdjęcia (z moż-
liwie najdokładniejszym opisem) 
można również wysłać pocztą inter-
netową na adres archiv@ostrava.cz. 
Z zebranych materiałów przygoto-
wana zostanie prezentacja multime-
dialna z okazji 70-lecia wyzwolenia 
miasta. 

 (ep)

Śnieg zbawienny dla »Zjazdu Gwiaździstego«
Śnieg, który spadł w ostatni weekend, niezwykle ucieszył organizatorów tegorocznego Zjazdu Gwiaździstego oraz młodych narciarzy, którzy szykują się już do zawo-
dów. Polska podstawówka w Wędryni z uwagą śledzi prognozy pogody – wygląda na to, że aura się utrzyma i 7 lutego w ośrodku narciarskim w Mostach koło Jabłon-
kowa panować będą świetne warunki zarówno dla narciarzy zjazdowych, jak i biegaczy.

Na ostatnim „Zjeździe Gwiaździstym” znicz zapalił Marek Grycz. 

Maria Mrózkowa (na pierwszym planie) należała do najpil-
niejszych uczestników „Seniorgimnazjum”.

Seniorów uczą... nastolatki Szukają zdjęć 

sprzed 70 lat
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Na lotnisku w Mosznowie wylądo-
wał wczoraj największy na świecie 
samolot transportowy. An-225 Mri-
ja przyleciał z ukraińskiego Kijowa w 
ramach komercyjnego lotu. Kierow-
nictwo ostrawskiego lotniska stara 
się jednak zorganizować możliwość 
obejrzenia samolotu przez wszyst-
kich zainteresowanych, a tych jest 
sporo – lądowanie samolotu przyje-
chali obejrzeć fani nie tylko z regio-
nu, ale nawet z Polski i Słowacji. 

An-225 Mrija w tym tygodniu 
będzie lądował w Mosznowie jesz-
cze dwa razy, być może w niedzielę, 
po sobotnim lądowaniu, pojawi się 
możliwość obejrzenia go z bliska. Z 
pewnością ciekawym widokiem bę-
dzie start samolotu z ładunkiem. Sa-
molot ma przetransportować ciężki 
sprzęt wojskowy, który klientowi w 
Afryce dostarcza producent broni i 
sprzętu wojskowego, fi rma  Excali-
bur Army ze Šternberka.

  An-225 Mrija to sześciosilniko-
wy samolot transportowy produkcji 
radzieckiej, pochodzący z biura kon-
strukcyjnego Antonowa. Jest to naj-
większy obecnie używany i najcięż-
szy w historii samolot. Zbudowano 
tylko jeden jego egzemplarz (budo-
wy drugiego nigdy nie zakończono). 
Samolot jest używany komercyjnie 
od 2001 przez ukraińskie linie An-
tonov Airlines do transportu bardzo 
ciężkich ładunków.  (ep)

Gigant wylądował

PUBLICYSTYKA

Wisła to obok Zakopanego najważ-
niejszy zimowy kurort w polskich 
górach. Co roku tysiące turystów 
przyciągają tam nie tylko nowo-
czesne ośrodki narciarskie, ale także 
magia Adama Małysza. W Wiśle 
można bowiem odwiedzić specjalną 
galerię, w której zebrano trofea pol-
skiego mistrza, a na skoczni w Wiśle-
-Malince można się przekonać, co 
widzi skoczek narciarski, gdy siada 
na belce startowej. 

– Nasze najważniejsze zimowe im-
prezy to styczniowy Puchar Świata w 
skokach narciarskich oraz marcowy 
Bieg po Nowe Życie, czyli impreza, 
w czasie której w centrum Wisły bie-
gają na nartach polskie gwiazdy kina, 
sportu i polityki. Wszyscy wspierają 
w ten sposób ideę transplantologii 
– mówi Bielski, który zaznacza, że 
w Wiśle zimą nie ma jednak „mar-
twych” dni.

– Teraz na przykład obserwuje-
my zwiększony ruch turystyczny, 
bo w województwie mazowieckim 
rozpoczęły się ferie. Największego 
najazdu turystów spodziewamy się 
jednak na początku lutego, gdy fe-
rie rozpoczną uczniowie na Śląsku 
– dodaje Bielski 

Wisła jest doskonale przygoto-
wana do przyjęcia tych wszystkich 
gości. Organizacją wolnego czasu tu-
rystów zajmują się tamtejsze ośrodki 
wypoczynkowe oraz profesjonalne 
fi rmy, które proponują specjalne 
pakiety pobytowe, przedszkola nar-
ciarskie, wypady do spa czy kuligi z 

pochodniami. Wisła organizuje też 
zimą szereg widowiskowych imprez. 
Zimą aż 95 procent gości przyjeżdża 
do Wisły właśnie na narty. – W efek-
cie o ile latem ludzie pytają o kwa-
tery w centrum miasta, o tyle zimą 
interesują ich przede wszystkim 
ośrodki blisko stoków narciarskich 
– mówi Bielski.

Jedną z najpopularniejszych stacji 
narciarskich jest Cieńków położony 

niedaleko skoczni w Wiśle-Malin-
ce. – Warunki na naszym stoku są 
obecnie bardzo dobre, a ruch jest 
umiarkowany, praktycznie jeździmy 
na bieżąco – zapewnia szef ośrodka, 
Krzysztof Brożyna. 

Na początku stycznia w Wiśle moż-
na usłyszeć język rosyjski, sporadycz-
nie zdarzają się też goście z Niemiec i 
Wielkiej Brytanii. – Dużo więcej jest 
narciarzy z Republiki Czeskiej, którzy 

przyjeżdżają do nas głównie z okrę-
gu karwińsko-ostrawskiego. Nie mają 
oni istotnego udziału w naszym ryn-
ku turystycznym. Z drugiej strony nie 
ma powodu, by tak było, bo przecież 
wcześniej nie docieraliśmy do nich z 
naszą ofertą – zauważa Brożyna.

Wielu gości z Republiki Czeskiej 
można jednak spotkać w sąsiedniej 
gminie Istebna. – Zimą na naszych 
parkingach rzeczywiście widujemy 

sporo aut z czeskimi tablicami reje-
stracyjnymi – przekonuje Aneta Le-
gierska, kierownik referatu promocji 
Urzędu Gminy w Istebnej.

Czescy narciarze upodobali sobie 
zwłaszcza stacje narciarskie Zagroń 
i Złoty Groń. Obecnie warunki na 
tamtejszych stokach są bardzo dobre. 
Śniegu jest sporo, a gdy pojawiają się 
przetarcia, ratraki szybko go dowo-
żą, bo ośrodki narciarskie przezornie 
przygotowały odpowiednie zapasy. 
– Na oświetlonych stokach można u 
nas jeździć nawet do godziny 21.00 i 
goście z Zaolzia często z tego korzy-
stają, bo widujemy ich u nas popołu-
dniami. Na dłuższe pobyty decydują 
się z kolei goście z Ostrawy i dalszych 
zakątków Czech – mówi Legierska.

Poza nartostradami wielkim tu-
rystycznym magnesem Istebnej jest 
aquapark Zagroń. Jego największa 
atrakcja to 70-metrowa zjeżdżal-
nia. Można też skorzystać z „dzikiej 
rzeki”, jacuzzi, gejzerów czy biczy 
wodnych. Jeszcze większym hitem 
wśród gości z czeskiej strony granicy 
są jednak profesjonalne trasy narciar-
skie na Kubalonce. Po modernizacji 
szczycą się one homologacją i licen-
cją FIS. – Są świetnie przygotowane 
zarówno do stylu klasycznego, jak i 
dowolnego. Oferują też piękne wi-
doki i szerokie podbiegi. A że bie-
ganie na nartach jest w Republice 
Czeskiej bardzo popularne, często 
spotkać tam można całe rodziny z 
Zaolzia – stwierdza Legierska.

WITOLD KOŻDOŃ

Wisła chce walczyć o Zaolzie
Przed tygodniem do rąk Czytelników „Głosu Ludu” trafi ł dodatek promujący zimowe atrakcje Wisły. Nie ma w tym jednak nic przypadkowego. – To zupełna nowość, 

bo do tej pory nie reklamowaliśmy się na Zaolziu. Postanowiliśmy jednak zmienić tę sytuację, ponieważ promocyjnie chcemy być obecni także wśród Polaków mieszka-

jących na lewym brzegu Olzy. Zależy nam, by zamiast słowackich ośrodków narciarskich Zaolziacy wybierali Wisłę – mówi Łukasz Bielski z referatu promocji, tury-

styki, kultury i sportu wiślańskiego Urzędu Miejskiego.

Podczas gdy narciarze zjazdowi 
i snowboardziści już od miesiąca 
korzystają w Beskidach z uciech 
białego szaleństwa, dla miłośni-
ków biegówek sezon rozpoczął się 
dopiero w ostatni weekend. – W 
górach spadło około 15 cm śniegu. 
To wystarczająca ilość, żeby wybrać 
się na biegówki – poinformował 
nas dyżurny ratownik beskidzkiego 
Górskiego Pogotowia Ratunkowe-
go, Roman Glajcar.

Według dyżurnego, aż do minio-
nego weekendu w Beskidach nie 
było śniegu. Narciarze biegowi mu-
sieli więc czekać na nadejście praw-
dziwej, śnieżnej zimy. Jego słowa 
potwierdziła amatorka narciarstwa 
biegowego, Danuta Siderek z Cze-
skiego Cieszyna. – W tym sezonie 
jeszcze nie byłam na biegówkach, 
bo nie było odpowiednich warun-
ków. Teraz jednak, kiedy wreszcie 
spadł w górach śnieg, moje narty nie 
mogą się już doczekać. W najbliż-
szy weekend zamierzam wyciągnąć 
męża na biegówki – przekonywała 
pani Danuta. 

Nie wszędzie jednak 15-centy-
metrowa warstwa nowego, białego 
puchu bez wcześniejszego podkładu 
pozwalała na maszynowe przygoto-
wanie trasy. – Efekt byłby odwrotny. 
Na wierzch wyszłyby kamienie. Aby 
przygotować gładki jednorodny 
ślad, potrzeba ok. 30 cm śniegu – 
zauważył Glajcar. 

Na razie nie ma więc co liczyć 
na maszynowe przygotowanie tras 

biegowych prowadzących z Mostów 
k. Jabłonkowa na Studzieniczne, z 
Mostów przez Witaliszów do Ja-
błonkowa oraz ze Studzieniczne-
go przez Girową na Komorowski 
Groń do Bukowca. Podobnie jest 
w morawskiej części Beskidów. Z 
trasy między Bumbalką a Solaniem 
narciarze biegowi mogą co praw-
da śmiało korzystać, na maszyno-
we przygotowanie muszą jednak 
poczekać na bardziej obfi te opady 
śniegu. Dobre warunki dla amato-
rów biegówek panują natomiast na 
Pustewnach, gdzie można korzystać 
z kilku dobrze przygotowanych tras. 

Tymczasem wczoraj po południu 
przystąpiono też do przygotowania 
trasy biegowej między Jaworowym, 
Ostrym, Kamienitym i Slawiczem. 
– Przygotowanie takiej trasy trwa 
ok. 8 godzin. Trudno więc w tej 
chwili przewidzieć, czy nie wystąpią 
jakieś nieprzewidziane przeszko-
dy, które nie pozwolą na przetarcie 
całej trasy. Dopiero jutro rano bę-
dzie wiadomo, czy udało się ją w 
całości przygotować – powiedział 
nam wczoraj Glajcar, który jako dy-
żurny ratownik jest w kontakcie z 
wszystkimi schroniskami górskimi 
w Beskidach. Jak jednak zauważył, 
na razie nie istnieje scentralizowa-
ny system informujący o stanie tras 
biegowych. O stopniu przygotowa-
nia każdej z nich trzeba się więc do-
wiadywać osobno u osób odpowie-
dzialnych za ich utrzymanie. 

(sch) 

Jedną z największych, turystycznych atrakcji Wisły jest skocznia narciarska w Malince.

Ruszył sezon dla biegaczy
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Szpital w Czeskim Cieszynie może się pochwalić no-
wym urządzeniem do badania stóp pacjentów, przede 
wszystkim zaś do badań diagnostyczno-lekarskich pła-
skostopia. Urządzenie nosi nazwę podoskop i ułatwia 
również projektowanie wkładek ortopedycznych. Jak 
poinformowała Barbora Zbránková, ordynator od-
działu rehabilitacji i przewodnicząca zarządu czesko-
cieszyńskiego szpitala, dzięki przeprowadzanemu przy 
pomocy nowego urządzeniu komputerowemu badaniu 
strony podeszwowej stopy można uzyskać dokładne in-
formacje o przestrzennym ukształtowaniu wysklepienia 
stopy. To pozwala na wychwycenie etapu rozwoju pła-
skostopia. 

Ocena prawidłowości ukształtowania stopy ma bardzo 
duże znaczenie diagnostyczne. Wszelkie odchylenia w jej 
budowie mogą być spowodowane nieprawidłowościami 
w obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp 
mogą zatem świadczyć o występowaniu wady postawy.  

Dodajmy, że badanie przy pomocy podoskopu jest ob-
jęte ubezpieczeniem zdrowotnym. (kor)

Zbadaj stopy w szpitalu

Niewielkie urządzenie, a tyle może...
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Tajemniczy ogród (27, godz. 
10.00, 19.00);
ORŁOWA: Tajemniczy ogród 
(28, godz. 18.00);
SCENA „BAJKA” – Cz. CIE-
SZYN: Tři prasátka (27, 28, godz. 
10.00);
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Čarodějky ze Salemu (27, 
godz. 19.00);
CZ. CIESZYN: Ferda Mrave-
nec (28, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Wiel-
ka szóstka (27, 28, godz. 15.30); 
Babovřesky 3 (27, 28, godz. 17.45); 
Hodinový hotel (28, godz. 9.30); 
Z miłością Rosi (28, godz. 18.00); 

KARWINA – Ex: Eliza Graves 
(27, godz. 20.00; 28, godz. 19.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Hodinový 
manžel (27, 28, godz. 17.30); Eliza 
Graves (27, 28, godz. 20.00); JA-
BŁONKÓW: Opři žebřík o nebe 
(28, godz. 17.00, 19.30); CIESZYN 
– Piast: Wkręceni 2 (27, godz. 18.00, 
20.00, 28, godz. 18.00); Kacper i 
Emma – zimowe wakacje (27, 28, 
godz. 14.30); Karolina (27, 28, godz. 
16.00).

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka zaprasza 
na spotkanie z cyklu „Podróże bli-
skie i dalekie” w piątek 31. 1. o godz. 
17.00. O tym, „Co jadają inne naro-
dy”, opowie Zygmunt Rakowski.
ŁOMNA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza wszystkich członków i 

sympatyków Koła na tradycyjny bal 
maskowy, który odbędzie się 30. 1. 
o godz. 18.00 w naszym nowo wy-
remontowanym Domu PZKO. Do 
tańca gra Michal Veselý. Kontakt 
608 814 431.

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

OFERTA PRACY
SP IM. H. SIENKIEWICZA z 
polskim językiem nauczania w Ja-
błonkowie poszukuje asystenta pe-
dagoga do pracy z uczniem w klasie 
1. Wymagamy: wykształcenie śred-
nie lub wyższe o kierunku pedago-
gicznym. Mile widziane dodatkowe 
kwalifikacje oraz doświadczenia w 
pracy z dziećmi z autyzmem. Oferty 
prosimy składać e-mailem na adres: 
pzs@jablunkov.cz lub telefonicznie: 
558 357 885 w terminie do 31. 1. 
2015. Mgr Urszula Czudek – dyrek-
tor szkoły.  GL-045

ZATRUDNIMY DO działu 
sprzedaży osobę władającą biegle 
językiem polskim i czeskim, ze zna-
jomością obsługi PC, wysoką kulturą 
osobistą, zaangażowaniem i moty-

wacją do pracy, umiejętnością pracy 
w zespole. Firma Rudorfer PL w 
Cieszynie, markerting@rudorfer.ez. 
 GL-043

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

ZAPISY
GRÓDEK – Dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej z Polskim Językiem Na-
uczania w Gródku informuje, iż za-
pisy do 1 klasy odbędą się 28. 1. w 
godz. 8.00-16.00 w szkole. Serdecz-
nie zapraszamy.
KOSZARZYSKA – Dyrekcja za-
prasza do zapisów do klasy 1. Szko-
ły Podstawowej w Koszarzyskach, 
które odbędą się 2. 2. w godzinach 
w godz. 8.00-16.00. Serdecznie za-
praszamy.

WYSTAWY
WĘDRYNIA, PSP, Wędrynia 
234: do 27. 1. wystawa pt. „Legiony 
polskie w Jabłonkowie i okolicach”. 
Czynna codziennie w godzinach 
14.00-16.00.
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.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23. 1. 
2015 zmarła po długiej chorobie w wieku 68 lat nasza 
Kochana Siostra, Szwagierka, Ciocia i Kuzynka

śp. JANINA FILIPCZYK

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek dnia 
30 stycznia 2015 o godz. 14.00 z kościoła katolickiego w Karwinie-Frysz-
tacie. W smutku pogrążona rodzina.  RK-010

NEKROLOGI

Muzeum Ziemi Cieszyńskiej przy-
gotowuje nową wystawę w fi lii w 
Hawierzowie-Żywocicach, Muze-
um Tragedii Żywocickiej. Ekspozy-
cja „Dlaczego mamy płaczą” została 
przygotowana przez Stowarzyszenie 
Rodaków i Przyjaciół Zrucza nad 
Sazawą. Poświęcona zaś jest ofi arom 
I wojny światowej, od której wybu-
chu minęło w roku ubiegłym do-
kładnie 100 lat.

Na wystawie będzie można zoba-
czyć przede wszystkim rzeczy oso-
biste ofi ar pierwszego ogólnoświato-
wego konfl iktu, ich listy do rodziny, 
dokumenty, zdjęcia. To wszystko ma 
przypominać, że każdy z żołnierzy, 
który nie powrócił z frontu, miał imię 
i nazwisko, był czyimś synem, ojcem, 
mężem, sąsiadem, przyjacielem. Każ-
dy z nich miał swoje zmartwienia, 
miłości, marzenia. Po każdym z nich 
zostało puste miejsce przy stole...

Wystawę będzie można zwiedzać 
od 3 lutego do 12 maja.  (kor)

W Domu PZKO w Mostach koło 
Jabłonkowa w najbliższą sobotę, 31 
stycznia o godz. 18.00, rozpoczną 
się kolejne „górolski posiady”, czyli 
spotkanie z folklorem i tradycją. To 
ostatnie już „posiady”, jakie mostec-
cy PZKO-wcy organizują wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym w Cie-
szynie w ramach ponadgranicznego 
projektu „Żywe lekcje tradycji – za-

chowanie wspólnego dziedzictwa 
kulturowego górali śląskich na po-
graniczu polsko-czeskim”. Spotkanie 
będzie poświęcone zwyczajom ostat-
kowym w Beskidach. Jak zapowiada 
Andrzej Niedoba, prezes moste-
ckiego Miejscowego Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego, 
atrakcji jak zawsze nie zabraknie. – 
Zagrajóm górolski muzyki „Isteb-

na” i „Górole”, zespół regionalny 
„Istebna” ukoże szkuboczki, a zespół 
„Oldrzychowice” łostatkowe zwyki. 
Prelekcjym na temat „Łostatki”, aji 
z pokazym, wygłosi pani Małgorza-
ta Kiereś z Muzeum Beskidzkiego z 
Wisły. A ku tymu będzie kosztowani 
górolskigo łostatkowego jedzynio. A 
to wszecko za darmo, nic sie nie pła-
ci! – zaprasza gwarą Niedoba.  (kor)

Wiele państw na świecie ma w ka-
lendarzu taki dzień, który jest prze-
znaczony dla uhonorowania babć, 
podziękowania za ich poświęcenie 
się rodzinie, bliskim. Trudno sobie 
niekiedy wyobrazić życie naszych 
dzieci w tym zagonionym świecie 
bez naszej pomocy. Cieszy nas, że 
stale jeszcze jesteśmy komuś po-
trzebne, że możemy często zażegnać 
trudne i skomplikowane sytuacje. W 
Polsce święto to ogłoszono ofi cjalnie 
w roku 1966 i przypada na 21 stycz-
nia (dzień później wypada święto 
dziadka). W tym dniu wnuki skła-
dają swoim babciom życzenia, ob-
darowują laurkami, drobnymi upo-
minkami, najczęściej własnoręcznie 
wykonanymi. O tyle są dla nas mil-
sze, sercu bliższe, posiadają dla nas 
większe znaczenie.

Nasze regularne spotkanie Klu-
bu Kobiet przypadło właśnie na ten 
dzień. Uchwalono więc, że zorgani-
zujemy sobie uroczystość same dla 
siebie. Zadania zostały podzielone, 
tak żeby wszystko było dopięte na 
ostatni guzik. I tak 30 pań z Klubu 

Kobiet MK PZKO w Wędryni w 
tym dniu świętowało. Spotkanie ot-
worzyła nasza pani prezes, Wanda 
Samek dowcipnym, a jakże dosad-
nym wierszem „Oda do starości”, z 
którego wynika, że należy się cieszyć 
z każdego dnia, tego przeżytego i 
tego co nas czeka.

Następnie dzieci szkolne złożyły 
babciom podziękowania wierszami i 
piosenkami. Za wzruszające (niejed-
nej babci skapnęła łezka), pełne mi-
łości widowisko, należą się podzię-
kowania wykonawcom – dzieciom 
z polskiej podstawówki w Wędryni, 
paniom nauczycielkom za przygoto-
wanie programu, dyrekcji szkoły za 
wspaniałą współpracę z MK PZKO.

Życzenia i podziękowania złożył 
nam również, w jednej osobie wójt 
gminy i zarazem prezes Koła, Bogu-
sław Raszka. Ocenił i docenił nasz 
wkład, poświęcenie, naszą pracę na 
rzecz Związku. Życzył nam dużo 
zdrowia, zapału, werwy do dalszej 
pracy. Jedna z klubowiczek zazna-
jomiła panie z historią, obchodami i 
ciekawostkami dotyczącymi danego 

święta w różnych państwach świata. 
Przy kawie i przekąsce rozwinęła się 
dyskusja. Panie wspominały swoje 
dzieciństwo, swoje babcie. Porówny-
wały życie i wygląd babć dawniej i 
dzisiaj. Dawne babcie kojarzymy ze 
zmarszczkami na twarzy, z chustami 
na głowie zakrywającymi siwe włosy, 
lekko przygarbione od ciężkiej ha-
rówki w polu. Współczesne babcie 
są nowoczesne – korzystają z życia w 
każdym wieku, chodzą do teatru, ra-
dzą sobie z komputerem, podróżują, 
chodzą do kosmetyczki, do fryzjera, 
na zajęcia Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, uprawiają sporty. Dzię-
ki temu łatwiej im znaleźć wspólny 
język z wnukami. Stają się ich part-
nerami, są atrakcyjnymi dla młode-
go pokolenia. Zamiast opowiadać o 
swoich dolegliwościach, opowiadają 
o swoich podróżach, przeżyciach. 
Takie babcie stają się autorytetem dla 
swoich wnuków. Pokazują im, że nie 
należy się obawiać starości, że życie 
w każdym okresie może być piękne.

W imieniu klubowiczek 
– babcia Marta
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Każdy był czyimś ojcem, synem...Ostatnie »górolski posiady« 
– tym razem ostatkowe 

Spółka Pol-Press, wydawca „Głosu Ludu”, poszukuje kandydata na stanowisko

DZIENNIKARZ
Głównym zadaniem będzie przygotowywanie materiałów redakcyjnych do 
publikacji w gazecie oraz na stronie internetowej www.glosludu.cz. Do obo-
wiązków dziennikarza będzie należało zbieranie informacji, także w soboty 
i niedziele, redagowanie tekstów oraz ich korekta.
Wymagania
 Preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne
 Samodzielność i kreatywność
 Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność
 Poprawne posługiwanie się językiem polskim oraz czeskim
 Dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole
 Umiejętność obsługi PC oraz pakietu Orfice
 Prawo jazdy kat. B.
 Zapał do pracy i odporność na stres
Oferujemy
 Pracę w doświadczonym zespole
 Zdobycie doświadczenia dziennikarskiego
 Do dyspozycji samochód służbowy
 Umowę na pełny etat
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy, prosimy o przesłanie 
CV oraz listu motywacyjnego pod adres: info@glosludu.cz z dopiskiem 
„Dziennikarz”, do 31 stycznia. Jednocześnie informujemy, że skontak-
tujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Dzień Babci Klubu Kobiet w Wędryni

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.
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Na jedenaście kolejek przed końcem 
fazy zasadniczej Tipsport Ekstrali-
gi hokeja na lodzie wydaje się mało 
prawdopodobne, by któryś z zespo-
łów był jeszcze w stanie zdetronizo-
wać Stalownków Trzyniec w fotelu 
lidera tabeli. Podopieczni Jiřego Ka-
lousa w weekend pokonali na wyjeź-
dzie Ołomuniec 4:2, rehabilitując się 
za piątkową porażkę z Pardubicami. 
Jedenaście punktów przewagi nad 
dzisiejszym rywalem – Litwinowem 
– robi wrażenie, podobnie jak cała 
gra Trzyńca. Ołomuniec zdmuch-
nęli obrońcy – Klesla (2), Hrabal 
i Nosek. Na dziś w playoff s są też 
Witkowice, które w 41. kolejce zwy-
ciężyły u siebie Karlowe Wary 3:2. 
Ostrawiakom należy się aktualnie 
ósma lokata w tabeli.

Piątkowy mecz z Pardubicami był 
wypadkiem przy pracy. Stalownicy w 
Ołomuńcu wrócili na zwycięską falę, 
na której popłynęli po 27. zwycię-
stwo za trzy punkty w tym sezonie. 
W trzynieckim klubie w dodatku 
bramki potrafi ą strzelać wszyscy. Do 
siatki Ołomuńca trafi ali tym razem 
wyłącznie obrońcy. To ewenement 
w tym sezonie i zarazem wyjątkowy 
znak jakości drużyny Jiřego Kalo-
usa. – Bardzo zależało nam na tym, 
by po przegranej z Pardubicami 
wrócić do naszej starej, sprawdzonej 
gry – stwierdził Václav Varaďa, dru-
gi trener HC Stalownicy Trzyniec. 
– W Ołomuńcu nie było rozgrzewki 
na tafl i. Od pierwszej minuty zespół 
rzucił się na rywala, bo takie były 
nasze założenia taktyczne. Lubimy 
dyktować tempo gry – podkreślił 
szkoleniowiec. Z Hanakami zaczęło 
się źle dziać w końcówce pierwszej 

tercji, kiedy to Polanský zza bramki 
idealnie dograł do Hrabala. Pierwszy 
gol wniósł spokój do gry Trzyńca, 
który od drugiej tercji koncertował 
w starusieńskiej ołomunieckiej hali. 
Dla gospodarzy to piąta z rzędu 
przegrana, w efekcie której Hanacy 
spadli na 12. pozycję w tabeli. W bar-
wach Stalowników znów zabrakło 
kontuzjowanych Vladimíra Rotha 
i Jakuba Klepiša. Jednak nawet bez 
dwóch ważnych hokeistów goście 
byli w stanie przez czterdzieści mi-
nut trzymać Hanaków na krótkiej 
smyczy. – Do 20. minuty gospodarze 
dotrzymywali nam kroku. Od dru-
giej tercji grało nam się już znacznie 

łatwiej. Szkoda tylko niepotrzebnej 
nerwówki w końcówce – zaznaczył 
Varaďa. 

Gwiazdą spotkania w ostrawskiej 
ČEZ Arenie był napastnik Rostislav 
Olesz. Hokeista z doświadczeniem 
z NHL w barwach Witkowic gra 
coraz lepiej. W niedzielę w dużym 
stopniu przyczynił się do pokonania 
Karlowych Warów. Jego bekhendo-
we trafi enie na 1:1 rozruszało resz-
tę drużyny. – Strzał z bekhendu jest 
zazwyczaj trudny do rozszyfrowania 
dla bramkarza. Krążek idealnie uło-
żył się na moim kiju, na pewno był 
to jeden z kluczowych momentów 
meczu – stwierdził Olesz, który naj-

gorzej poczuł się w ostatnich dwóch 
minutach spotkania, kiedy to goście 
grali w dwukrotnej przewadze z wy-
cofanym bramkarzem. – Walczyli-
śmy jak lwy, żeby wygrać ten mecz. 
Teraz liczy się już każdy punkt – 
podkreślił napastnik. 

TIPSPORT EKSTRALIGA

OŁOMUNIEC
TRZYNIEC  2:4

Tercje: 0:1, 0:2, 2:1. Bramki i asysty: 
56. Rachůnek (Herman), 59. Rác 
(Marosz, Jergl) – 17. Hrabal (Po-
lanský), 34. Nosek (Doudera, Po-
lanský), 39. Klesla (Dravecký, Adam-
ský), 55. Klesla (Hrabal). Trzyniec: 
Hamerlík – Klesla, Hrabal, Linhart, 
Galvas, Doudera, Nosek, Foltýn 
– Rákos, Kreps, Orsava – Drave-
cký, Polanský, Adamský – Růžička, 
Plíhal, Matuš – Cienciala, Jašek, 
Chmielewski.

WITKOWICE
KARLOWE WARY  3:2

Tercje: 2:1, 0:0, 1:1. Bramki i asy-
sty: 7. Olesz (Kudělka), 20. Šten-
cel (Burger, Kucsera), 48. Húževka 
(Vandas, Kucsera) – 3. Flek (Vacho-
vec, Závorka), 50. Bičánek (Šmach, 
Balán). Witkowice: Dolejš – Kuděl-
ka, L. Kovář, Dlapa, Zíb, Klok, 
Čerešňák, Pastor, Štencel – Olesz, 
Hlinka, Szturc – Svačina, Roman, 
Huna – Němec, Burger, T. Svoboda 
– Kucsera, Húževka, Vandas. 

Lokaty: 1. Trzyniec 92, 2. Litwi-
nów 81, 3. Sparta Praga 74,... 8. Wit-
kowice 55 pkt. Dziś: Trzyniec – Li-
twinów (17.00), Brno – Witkowice 
(18.00).

JANUSZ BITTMAR

SPORT

SZCZĘSNY WRÓCIŁ DO 
BRAMKI ARSENALU. Kano-
nierzy w 4. rundzie piłkarskiego FA 
Cup pokonali na wyjeździe Brighton 
& Hove Albion 3:2, awansując do 
piątej rundy piłkarskiego Pucharu 
Anglii. Sztuka ta nie udała się z kolei 
Arturowi Borucowi, którego Bour-
nemouth przegrało z Aston Villą 1:2.

* * *

MALISZEWSKA: TO OGROM-
NA SATYSFAKCJA. Patrycja 
Maliszewska ( Juvenia Białystok) 
wywalczyła w holenderskim Dor-
drechcie brązowy medal wielobo-
jowych mistrzostw Europy w short 
tracku.  (jb)

ĆWIERĆFINAŁ NIE DLA 
RADWAŃSKIEJ

W poniedziałek Agnieszka Rad-
wańska nie zdołała pokonać Venus 
Williams, w efekcie po raz pierwszy 
od 2011 r. zabraknie jej w ćwierć-
fi nale Australian Open. Polka wy-
grała trzy z czterech wcześniejszych 
starć z Amerykanką. Niestety, tym 
razem musiała uznać wyższość ry-
walki, która pokonała Radwańską 
6:3, 2:6, 6:1. Pierwszy set od po-
czątku był bardzo wyrównany, a 
kluczowy dla jego losów okazał się 
siódmy gem, gdy przy stanie 3:3 
i serwisie Polki przez kilka minut 
obie zawodniczki grały na przewagi. 
Ostatecznie to Amerykanka wygra-
ła gema, a nieco później całego seta.
W drugim secie Radwańska grała 
znacznie lepiej, dokładniej i agre-
sywniej. Niestety w trzeciej partii 
Polka nie zdołała już nawiązać walki. 
Wcześniej z Australian Open odpadł 
Jerzy Janowicz, który w III rundzie 
przegrał z Hiszpanem Feliciano Lo-
pezem.  (wik)

Pod znakiem testowania nowych 
piłkarzy oraz nowych wariantów gry 
przebiegły dwa mecze sparingowe 
na Leśnej w Trzyńcu. Na sztucznej 
murawie drugoligowy Trzyniec zre-
misował najpierw 2:2 z pierwszo-
ligowym Banikiem Ostrawa, by w 
popołudniowym meczu zagrać bez 
bramek z drugoligowym Frydkiem-
Mistkiem. Ciąg dalszy zimowych za-
jęć przebiega oczywiście również w 
innych naszych zespołach. Drugoli-
gowa Karwina pokonała 4:3 Opawę. 
Mecz w Karwinie wcale nie przypo-
minał sparingu, obie drużyny poka-
zały pełnię swoich możliwości. Jutro 
karwiniacy zmierzą się z dywizyjną 
Lokomotywą Piotrowice. Trener 
Marek Kalivoda da szansę trochę in-
nej wyjściowej jedenastce. Ostrawia-
nie przed wyjazdem na zgrupowanie 
w Turcji zagrają w środę w Żylinie. 
Po zakończeniu sparingu w Żylinie 
można się spodziewać pierwszych 
cięć kadrowych w Baniku. 

TRZYNIEC
OSTRAWA  2:2

Do przerwy: 1:1. Bramki: 45. Sme-
tana, 90. Tomeček – 26. Baroš, 75. 
Štěpán. Trzyniec: Paleček (46. Ro-
hel) – Matoušek, Hloch, Vomáčka, 
Kubáň – Tomeček, Hupka, Motyčka 
(72. Samiec), Janoščin (88. Dedič) 
– Smetana (72. Zimka), Malcha-
rek. Ostrawa: Šrom – Sukup (46. 
Štěpán), Kaša (46. Honiš), Frydrych 
(46. Stronati), Helešic (46. Byrtus) – 
Mensah (74. Kaša), Jirásek (74. De 
Azevedo), Mehanović (74. Helešic) 
– De Azevedo (46. Sivrić), Baroš (46. 
Zapata), Holzer (46. Narh).

W sobotnim przedpołudniowym 
teście podopieczni trzynieckiego 
trenera Marka Kalivody zmierzyli 
się z  Ostrawą. W składzie gospo-
darzy pojawił  się m.in. napastnik 
Pavel Malcharek, a także kilka in-
nych nowych twarzy – chociażby 
obrońca Pavel Hloch i pomocnik 

Jiří Janoščín. W barwach Banika 
od pierwszych minut zagrał Milan 
Baroš, który też jako pierwszy wpi-
sał się na listę strzelców sparingu na 
Leśnej. – Baroš robi w treningach 
postępy. Widać, że bardzo chce wró-
cić do formy sprzed kontuzji – ocenił 
gwiazdora ostrawskiej drużyny nowy 
trener zespołu, Petr Frňka.

Do 30. minuty piłkę posiada-
li ostrawianie, gospodarze jednak 
stopniowo układali szyki i w drugiej 
połowie byli nawet nieco lepszym 
zespołem. Wyrównującego gola 
zdobył Tomeček, zaskakując Šroma 
strzałem z ostrego kąta. 

TRZYNIEC
FRYDEK-MISTEK  0:0

Trzyniec: Bruk – Poliach, Krejčí, 
Čelůstka, Velner – Malíř (46. Voves), 
Kučera, Válovčan, Gajdošík – Joukl 
(46. Števček), Dedič.

Trzyńczanie w nieco odmiennym 
składzie (na pewno nie słabszym 

od tego, który zaprezentował się 
dwie godziny wcześniej z Banikiem) 
wyszli do sparingowych derbów z 
Frydkiem-Mistkiem. W sobotnie 
popołudnie futbol jednak przegrał 
z pogodą, w gęstych opadach śniegu 
obie drużyny zagubiły się dosłownie 
i w przenośni. Trener Marek Kalivo-
da wypróbował obok siebie w ataku 
Joukla z Dedičem. Joukl pokazał się 
z dobrej strony, Dedič zagrał poniżej 
oczekiwań. 

KARWINA – OPAWA  4:3

Do przerwy: 1:3. Bramki: 56. i 78. 
Juřena, 9. Puchel, 86. Castanier – 
17. i 45. Svatonský, 36. Lavrovič. 
Karwina: (I połowa): Pindroch – 
Juřena, Janíček, Jovanović, Eismann 
– Vaněk, Daníček – Limanovský, 
Budínský, Puchel – Urgela; (II poło-
wa): Pindroch – Hatok, Cverna, Jo-
vanović, Knötig – Tarczal, Vaněk (75. 
Budínský) – Limanovský, Castanier, 
Puchel – Juřena.

Eksperymenty, m.in. z  Václavem 
Juřeną na prawej obronie, przede 
wszystkim jednak niebywała sku-
teczność strzelecka – oto podsumo-
wanie atrakcyjnego towarzyskiego 
spotkania Karwiny z Opawą. Szko-
leniowiec gospodarzy, Jozef Weber, 
wypróbował w pierwszej połowie w 
obronie Juřenę, który pokazał, że jest 
w stanie godnie zastąpić na fl ance 
klasycznego defensora, ba – na deser 
zdobyć dwie bramki.

Goście do przerwy uderzyli trzy-
krotnie, po zmianie stron karwiniacy 
rozkręcili jednak istną pokazówkę. 
Zwycięskiego gola zdobył hiszpań-
ski ofensywny pomocnik Castanier 
po szybkiej skrzydłowej akcji całej 
drużyny. 

– Z pokorą przystępuję do tego 
zwycięstwa. Goście zagrali świetnie, 
nam szwankowała trochę defensywa. 
Wnioski, które wyciągnąłem z tych 
derbów, przełożą się na następne me-
cze kontrolne – stwierdził Weber.  (jb) 

Do pierwszoplanowych postaci meczu w Ołomuńcu należał trzyniecki bramkarz 
Peter Hamerlík.

»Nas nie dogoniat« po gorolsku

Skąpani w śniegu i golach

Polscy skoczkowie narciarscy zano-
towali w weekend najlepszy w tym 
sezonie występ w Pucharze Świata. 
W japońskim Sapporo drugie miej-
sce zajął w niedzielę Kamil Stoch, 
11. był Piotr Żyła, a fi nałową trzy-
dziestkę uzupełniło aż trzech in-
nych biało-czerwonych – 24. Maciej 
Kot, 29. Jan Ziobro i 30. Aleksander 
Zniszczoł. 

Po raz czwarty w tym sezonie 
zwyciężył Czech Roman Koudelka, 
który oddał skoki na 133 i 132 m. – 
Czuję, że forma wróciła. Miejcie się 
wszyscy na baczności – zadeklarował 
Koudelka po zwycięstwie w Japonii. 

Kamil Stoch (140 i 125,5), który 
ze zwycięstwa w tym sezonie cie-
szył się tydzień temu w Zakopanem, 
tym razem musiał uznać wyższość 

rewelacyjnie skaczącego Koudelki. 
– Wszystko jest na właściwej drodze. 
W stawie skokowym nie odczuwam 
już bólu. Wkrótce zamierzam być 
w  optymalnej formie – powiedział 
Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski 
z Soczi w pierwszej serii wyrównał 
rekord skoczni, w drugiej zabrakło 
mu kilku metrów do równo ska-
czącego Koudelki. Polski akord w 

Sapporo mógł być jeszcze donoś-
niejszy, gdyby pochodzący z Wisły 
Aleksander Zniszczoł nie przegrał 
rywalizacji z... sędziami. Krótko po 
zakończeniu rywalizacji okazało 
się, że został on zdyskwalifi kowany 
przez sędziów, którzy dopatrzyli się 
nieścisłości regulaminowych w  jego 
butach i  zdecydowali o  anulowaniu 
fi nałowej próby. Polak ostatecznie 

zajął 30. lokatę (a mógł wywalczyć 
dziesiątą pozycję, drugą najlepszą w 
dotychczasowej karierze). 

Z Kraju Kwitnącej Wiśni skocz-
kowie wracają na Stary Kontynent. 
Najbliższa odsłona Pucharu Świata 
zaplanowana jest na piątek w Wil-
lingen. W Niemczech odbędą się od 
piątku do niedzieli trzy konkursy, w 
tym jeden drużynowy.  (jb)

Czesko-polskie tango w Sapporo
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