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Kobiety rządzą
w nielicznych gminach
Na Zaolziu są tylko trzy miasta, którym szefują kobiety: Trzyniec (Věra
Palkovská) oraz nieduży Rychwałd
(Šárka Kapková) i Pietwałd ( Jarmila
Skálová). W Trzyńcu również jedno
ze stanowisk wiceburmistrzów zajmuje kobieta. W Czeskim Cieszynie,
Karwinie, Hawierzowie, Orłowej,
Boguminie i Jabłonkowie nie tylko
burmistrzami, ale też ich zastępcami
są wyłącznie mężczyźni. Kobiety stoją na czele następujących gmin wiejskich: Łomnej Dolnej (Renata Pavlinová), Nawsia (Lenka Husarová),
Ropicy (Uršula Waniová), Bukowca
(Monika Czepczorová), Dąbrowy
(Květuše Szyroká) oraz Wielopola
(Władysława Latochowa).
Za Olzą sytuacja wygląda nieco inaczej. Panie rządzą w pięciu z
dwunastu gmin, m.in. w miastach
Skoczowie i Strumieniu. Jednym z
powodów większego udziału kobiet
na stanowisku burmistrzów i wójtów
mogą być różnice w czeskiej i polskiej ordynacji wyborczej – według
czeskiej wyborcy wybierają radnych,
a ci spośród swego grona burmistrza
lub wójta. W Polsce szefowie samorządów wybierani są bezpośrednio
przez mieszkańców.
Danuta Rabin, wójt Istebnej –
gminy liczącej ok. 12 tys. mieszkańców, jest na stanowisku już szóstą
kadencję. – Przez pierwsze trzy kadencje również w Polsce obowiązywała taka sama ordynacja wyborcza,
jak w Czechach, przez ostatnie trzy
byłam wybierana bezpośrednio. W
ostatnich wyborach miałam trzech
kontrkandydatów – dwóch mężczyzn i jedną kobietę – powiedziała
„Głosowi Ludu”. Rabin nie widzi
różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w podejściu do problemów
gminnych. Przekonuje, że ma autorytet wśród radnych, pomimo że w
Radzie Gminy są tylko trzy kobiety
i 12 mężczyzn. – Znają moje podejście, moją twardą rękę – mówi zdecydowanie.
Renata Pavlinová, wójt Łomnej
Dolnej, stoi na czele gminy trzecią
kadencję. W siedmioosobowej Ra-

Fot. JACEK SIKORA

PROBLEM: Udział kobiet w polityce to temat, który powraca – nie tylko z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W polityce
na szczeblu komunalnym kobiet jest więcej niż na poziomie rządowym czy parlamentarnym. Niemniej spośród przeszło czterdziestu
zaolziańskich miast i gmin tylko w dziewięciu burmistrzem czy wójtem jest kobieta. Dużo lepszą pozycję mają kobiety za Olzą, w
powiecie cieszyńskim.

Zgromadzenie
Ogólne
Kongresu
Polaków w RC
NAJBLIŻSZY SEJMIK
ODBĘDZIE SIĘ:



8. 3. Cierlicko,
Dom PZKO, godz.
18.00



11. 3. Bystrzyca,
Dom PZKO,
godz. 16.00



11. 3. Nawsie,
Dom PZKO,
godz. 15.00



11. 3. Hawierzów,
Dom PZKO,
godz. 17.00



11. 3. Rzeka, świetlica
PZKO, godz. 16.30



11. 3. Ligotka Kameralna, Dom PZKO,
godz. 14.30



12. 3. Mosty koło
Jabłonkowa, Dom
PZKO, godz. 19.00



20. 3. Olbrachcice,
Dom PZKO,
godz. 17.00

CZYTAJ NAS
CODZIENNIE!
Monika Czepczorová, wójt Bukowca, z dziećmi z obu miejscowych szkół podczas ubiegłorocznej imprezy „Bukowy Bukowiec”.

dzie zawsze była jedyną kobietą. Czy
mężczyźni, mimo wszystko, nie traktują jej czasem pobłażliwie? – Nigdy
mi nawet nie przyszło do głowy, by
się nad tym pod tym kątem zastanawiać. Omawiamy konkretne tematy,
każdy powie swój pogląd, a w 99
proc. bywamy zgodni – przekonuje
Pavlinová. Mówi, że lubi swoją pracę, cieszy ją kontakt z ludźmi, to, że
cała gmina włącza się w organizację
wspólnych imprez, takich jak „Łomniański jarmark” czy zawody zaprzęgów konnych.
W Polsce od stycznia ub. roku obowiązuje tak zwany parytet – ustawa
zapewniająca kobietom co najmniej
35 procentowy udział na listach wyborczych do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i samorządów. To samo
prawo mają zagwarantowane mężczyźni. W Skoczowie nawet przed
wprowadzeniem parytetu kobiety
nie miały problemu z wejściem na

scenę polityczną. Janina Żagan stoi
na czele miasta. W Radzie Miejskiej,
liczącej 21 członków, zasiada 10 pań.
– To ewenement, tego gdzie indziej
nie ma – nie ma wątpliwości burmistrz Skoczowa. Tłumaczy to tym,
że kobiety w Skoczowie są bardzo
aktywne w życiu społecznym, działa
tam nawet Grupa Kobiet Aktywnych, na listach wyborczych zajmują
czołowe pozycje. Janina Żagan uważa, że w takich miastach jak Skoczów
czy ogólnie w powiecie cieszyńskim,
który jest polskim rekordzistą w
udziale kobiet w samorządach, ustawa o parytetach nie jest potrzebna. –
Ale są takie miejsca, gdzie mężczyźni tworzą zwarte towarzystwo, które
nie chce puścić między siebie kobiet.
I tam ustawa się przyda – mówi. –
Kobietom trzeba dać możliwość, by
się sprawdziły, by uwierzyły w swoją
mądrość, bo jednak kobiety – choć
mężczyźni twierdzą, że jest odwrot-

nie – bardziej racjonalnie myślą i
bardziej racjonalnie gospodarują z
pieniędzmi.
W RC parytetów nie ma. Gdyby
tak było, całkowicie inaczej musiałaby wyglądać chociażby lista kandydatów Obywatelskiej Partii Demokratycznej w Stonawie, gdzie w 2010
roku nie było ani jednej kandydatki
płci pięknej. Z drugiej strony parytet nie gwarantuje kobietom sukcesu w wyborach. Gdy przyjrzymy
się listom wyborczym z 2010 roku,
kobiety w większości zaolziańskich
gmin i miast stanowiły ok. 30 proc.
kandydatów, tymczasem w radach
ich odsetek jest dużo mniejszy. W
Czeskim Cieszynie są trzy radne na
24 radnych – mężczyzn, w Karwinie
9 na 32, w Jabłonkowie tylko 3 na
18 i ani jedna w 7 – osobowym zarządzie miasta. W Stonawie rządzą
sami mężczyźni.
DANUTA CHLUP

www.glosludu.cz
Codziennie
aktualizowany
serwis o Polakach
na Zaolziu
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OBRADOWAŁA RADA KONGRESU POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

FALSYFIKATY
DO PRZERÓBKI

Ponownie o sejmikach

OSTRAWA (dc) – W magazynie
Straży Pożarnej znajduje się już 2
tys. sztuk odzieży dla dzieci i dorosłych, które zostaną przeznaczone
na pomoc humanitarną. To podrobiona odzież znanych producentów. Fałszywe etykiety usuwają ze
spodni, kurtek, dresów czy koszulek
więźniowie w zakładzie karnym w
Herzmanicach. Następnie odzież
wykorzystywana jest w ramach
projektu „Humanita”, w którym
uczestniczą, prócz Straży Pożarnej,
również Czeski Czerwony Krzyż
i Zarząd Ceł. Ubrania rozdawane
są osobom poszkodowanym na
przykład w klęskach żywiołowych.
We wtorek celnicy przywieźli do
ostrawskiego więzienia kolejną partię zarekwirowanej odzieży z podrobionymi znakami firmowymi.
* * *

WZNOWIONO
RUCH
NA TORACH
SZCZEKOCINY (kor) – We
wtorek o godz. 19 wznowiony
został ruch pociągów na jednym z
dwóch torów uszkodzonych podczas sobotniej katastrofy kolejowej
pod Szczekocinami – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.
Drugi tor miał zostać udostępniony
wczoraj około godz. 15.00. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych
w Kielcach, Adam Młodawski,
wyjaśnił, że na torze nr 2 nie doszło do wypadku, został on jednak
uszkodzony w wyniku wykolejenia
się pociągów i w czasie akcji ratowniczej.
* * *

ZATRZYMALI
BANDYTÓW
WISŁA (kor) – Policjanci z Komisariatu Policji w Wiśle zatrzymali
dwóch mieszkańców Górnego Śląska, którzy dopuścili się kilku przestępstw na terenie Trójwsi. Dwóch
29-latków z Piekar Śląskich i Chorzowa zostało zatrzymanych po tym
jak dokonali pobicia i kradzieży pieniędzy. Podczas interwencji jeden z
nich znieważył funkcjonariuszy. Za
przestępstwa te obaj mogą trafić do
więzienia na najbliższe 5 lat. O ich
dalszym losie zadecyduje prokurator
i sąd. Wiślańscy policjanci zatrzymali też 47-letniego mężczyznę,
który groził śmiercią mieszkańcowi
miasta. Zatrzymany posiadał pistolet i kilka sztuk ostrej amunicji.
Teraz jemu grozi 10 lat pobytu za
kratkami.
* * *

RADNI
I MIESZKAŃCY
TRZYNIEC (maki) – W kwietniu
ruszy cykl spotkań władz Trzyńca
z jego mieszkańcami. Inicjatorami są nie tylko radni, ale również
mieszkańcy, którzy chętnie biorą
udział w tego typu przedsięwzięciach. Spotkania odbędą się przede
wszystkim tam, gdzie dochodzi do
realizacji różnego rodzaju inwestycji. Harmonogram jest następujący:
Kamionka/Taras: 17 kwietnia, Niebory: 27 czerwca, Borek/Folwark
5 września, Tyra: 17 października
2012. W razie potrzeby radni zorganizują kolejne spotkania.

Ocena dotychczasowych sejmików
gminnych oraz stanu przygotowań
do kwietniowego XI Zgromadzenia
Ogólnego Kongresu Polaków były
najważniejszymi tematami poniedziałkowego posiedzenia Rady Kongresu Polaków. – Sejmiki odbywają
się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, raczej sprawnie – powiedział
nam po zebraniu prezes Kongresu,
Józef Szymeczek. – Jak na razie nie
pojawiły się jednak na nich żadne

rewelacyjne tematy. W dyskusjach
najczęściej poruszane są sprawy
szkolnictwa polskiego, ludzie pytają
też o kwestie stypendiów z Fundacji
Semper Polonia. W tym drugim temacie pojawiają się uwagi dotyczące
rzekomego odrzucania próśb o stypendium bardzo aktywnych młodych ludzi. Czasami pojawia się też
temat „Głosu Ludu”, wydawanego
przez Kongres – poinformował nas
prezes.

Jeśli chodzi o przygotowania do
Zgromadzenia Ogólnego, działa
przy Radzie KP komitet przygotowawczy, w którym, oprócz Szymeczka, pracują jeszcze: wiceprezes
Tadeusz Wantuła, Dariusz Branny
i Mariusz Zawadzki. – Zbiera on
wszystkie sygnały, które pojawiają
się na sejmikach, by trafiły one w
kwietniu pod obrady Zgromadzenia
w czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”.
Wystosowaliśmy już zaproszenia do

gości, przygotowujemy materiały
i sprawozdania. Robimy wszystko,
żeby Zgromadzenie Ogólne mogło
przebiec jak najbardziej sprawnie –
podkreślił Szymeczek.
Prezes dodał, że omawiano przygotowania do drugiej już wyprawy
polskiej młodzieży do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej.
O jego terminie poinformujemy na
łamach „Głosu Ludu” w najbliższych
numerach.
(kor)

Kalendarz Śląski tradycyjny, ale...
Kalendarz Śląski, wydawnictwo
Zarządu Głównego PZKO, wraca
do swojej tradycyjnej formy. Otylia Toboła, redaktor kalendarza na
2013 rok, zaprasza do współpracy
autorów artykułów, zdjęć, ilustracji,
utworów poetyckich lub prozatorskich.
– Przyszłoroczny Kalendarz Śląski
będzie oznaczał pewien powrót do
tradycji, głównie jeśli chodzi o jego
formę – zapowiada Toboła, która

redagowania Kalendarza Śląskiego
podejmowała się już kilkakrotnie
na przestrzeni ostatnich dwudziestu
pięciu lat.
Jak zastrzega, tradycyjne ujęcie
i w pewnym stopniu również tradycyjne treści nie oznacza bynajmniej kroku wstecz, zamykania się
w gronie sprawdzonych autorów,
podejść i tematów. Wręcz przeciwnie. Redaktor Toboła poszukuje i
zaprasza do współpracy również

młodych twórców, którzy wnieśliby do Kalendarza świeżość oraz
nowe spojrzenie na otaczający nas
świat. – Zachęcam do nadsyłania
swoich prac, zamiast chować ich
w szufladzie – apeluje. Materiały,
które znajdą się w przyszłorocznym
kalendarzu, powinny dotyczyć zarówno historii, jak i współczesności
Śląska Cieszyńskiego, głównie jego
zaolziańskiej części.
Materiały przyjmowane są do

końca maja 2012 roku. Nadsyłać je
można na adres wydawcy zg@pzko.cz
lub adres redakcji otobola@seznam.cz.
Zanim pojawi się nowy kalendarz, czytelnicy mogą tymczasem
sięgnąć po jego aktualne wydanie.
Na początku marca Zarząd Główny
PZKO ogłosił wyprzedaż Kalendarza Śląskiego 2012 po okazyjnej cenie 70 koron. Do nabycia jest zarówno wersja książkowa, jak i ścienna.
(sch)

Węzeł rozpętlony Tragiczna śmierć
Dzisiaj ma zostać otwarty węzeł
Krasna w Cieszynie, umożliwiający
wjazd na drogę ekspresową S1 w
kierunku Bielska-Białej. Wprawdzie
termin jego oddania do użytku minął już w połowie grudnia ubiegłego
roku, to jednak prace przeciągały się
w nieskończoność. Powodem wyłączenia z ruchu jednego z bardziej
uczęszczanego podłączenia Cieszyna do ekspresówki był montaż ekranów dźwiękochłonnych.
W sprawie mozolnie postępujących prac interweniował nawet burmistrz Cieszyna, Mieczysław Szczurek. – Jak do tej pory dyrekcja dróg
nie dotrzymuje żadnych terminów
– mówi Szczurek w rozmowie z portalem ox.pl, dodając, iż ma nadzieję,

że tym razem rzeczywiście inwestycja dobiega końca. Jak się okazuje,
w katowickiej siedzibie GDDKiA
przekonanie o jej zakończeniu panuje już od dłuższego czasu. – W
poniedziałek zapytaliśmy rzecznika
prasowego katowickiego oddziału
GDDKiA, Marka Prusaka, jak długo jeszcze zamknięty będzie zjazd z
Cieszyna w stronę Bielska. „Nie rozumiem pytania? Przecież węzeł jest
czynny” – stwierdził rzecznik. Kiedy
jednak uświadomiłem mu, że droga
jest zamknięta, postanowił sprawdzić
swoje informacje. We wtorek już je
zweryfikował. I o dziwo miał dobrą
wiadomość. Do czwartku węzeł ma
być czynny – wyjaśnia redaktor Jan
Bacza.
(wib, ox.pl)

w Beskidach
Tragiczną śmierć poniósł w niedzielę
w Beskidach 71-letni mężczyzna z
Frydku-Mistku. Dopiero we wtorek
ratownikom górskim udało się odnaleźć jego ciało.
Mężczyzna, wbrew zasadom obowiązującym w górach, na wycieczkę wyruszył samotnie. Trasa, którą
chciał pokonać na biegówkach, prowadziła z Wisalajów przez Trawny
na Morawkę. O tym, że mężczyzna
nie wrócił do domu, ratownicy górscy dowiedzieli dopiero w poniedziałek koło południa. Od razu wszczęli poszukiwania, które w nocy ze
względu na trudne warunki w górach

Już budują Via Łyżbice

Znany jest już dokładny harmonogram prac budowlanych nowego
podjazdu Via Łyżbice, który zmieni
oblicze centrum Trzyńca. Oprócz
podjazdu zostanie zbudowana nowa
stacja kolejowa Trzyniec – Łyżbice
oraz parking. Zakończenie budowy
zaplanowano na październik 2013
roku. Koordynacja budowy jest wielkim przedsięwzięciem, dlatego w
punkcie informacyjnym przy ul. Jabłonkowskiej organizowane będą raz
w miesiącu tzw. dni kontrolne. In-

formacje o przebiegu budowy będą
docierać do trzyńczan za pośrednictwem mediów oraz stron internetowych miasta. Niektóre prace budowlane będą przeprowadzane również
w nocy, jednak normy hałasu nie
zostaną przekroczone.
– W tym momencie dochodzi
do uszcelniania ścian. Prace te potrwają do końca marca. Najbardziej
niekorzystnie wpłynie budowa
podjazdu na ruch drogowy w mieście od kwietnia do lipca. W tych

miesiącach będą ciężarówki wywozić ziemię z budowy – powiedziała
„Głosowi Ludu“ rzecznik prasowa
Miasta Trzyńca, Šárka Szlaurová. Z
racji tego, iż ciężarówki będą jeździć
wzdłuż szkół znajdujących się przy
ulicy Jabłonkowskiej, nastąpią pewne
ograniczenia w ruchu, które będą koordynować strażacy miejscy. Władze
miasta proszą mieszkańców Trzyńca
o cierpliwość i podkreślają, że budowa podjazdu jest ważnym wydarzeniem w historii miasta.
(maki)

musieli przerwać. We wtorek rano
akcja ratunkowa została wznowiona.
– Oprócz śmigłowca wyruszyło w teren 25 ratowników – poinformował naczelnik beskidzkiego
Górskiego Pogotowia Ratunkowego,
Radim Pavlica. Krótko po południu
udało im się wreszcie seniora odnaleźć. Niestety martwego. Jak wynika
z raportu beskidzkich ratowników,
mężczyzna prawdopodobnie pośliznął się na zlodowaciałym terenie,
po czym runął ze stumetrowej stromizny, uderzając głową w drzewo.
Wszystko wskazuje na to, że zaraz
na miejscu poniósł śmierć.
(sch)

SZUKAMY NAUCZYCIELI!
Redakcja „Głosu Ludu” poszukuje
bohaterów do reportażu pn. „Trzy
pokolenia nauczycieli”, usiłując dotrzeć do rodzin, w których tradycje
nauczycielskie są przekazywane z
pokolenia na pokolenie. W związku z tym kierujemy prośbę do Was,
Drodzy Czytelnicy. Być może w
Waszej wiosce, mieście, bliższej
lub dalszej okolicy są takie rodziny,
gdzie nauczycielami byli (i są nadal)
np. babcia (dziadek), córka (syn) i
wnuczka (wnuk)? Jeśli tak, to prosimy o kontakt. Na propozycje czekamy pod nr. tel. 775 700 896. (sch)

Męka Pańska w Mickiewiczu

Na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie znowu będzie
można przed Świętami Wielkanocnymi podziwiać tajemnicę Wielkiej
Nocy. Zespół Teatralny Parafii św.
Elżbiety z Cieszyna zaprasza na Misterium Męki Pańskiej.
Na to widowisko zjeżdżają się
ludzie z różnych zakątków Polski.
Zarówno podczas Jasełek, jak i Misterium Męki Pańskiej cieszyński

teatr pęka w szwach. A ci, którzy liczą na bilet przed spektaklem, mogą
się przeliczyć. Mimo tego, że sztuka
wystawiana jest z reguły kilka razy,
chętnych nie brakuje.
Jak zwykle aktorzy, choć zawodowo nie zajmują się aktorstwem,
profesjonalnie przygotowują się do
niezwykłego przedstawienia. Jednak
nie tylko dopracowana gra aktorska
jest godna podziwu. Na uwagę za-

sługuje monumentalna scenografia,
kostiumy i oryginalne rekwizyty
przywiezione z Ziemi Świętej. Podczas spektaklu aktorzy prowadzą nas
ścieżkami wydarzeń z historii zbawczej, począwszy od sceny zawarcia
Przymierza na Synaju, aż do chwili
Zmartwychwstania.
Pierwszy spektakl odbędzie się
już 23 marca (piątek) o godz. 17.00.
Kolejne będzie można obejrzeć: 24

marca (sobota) o godz. 15.00, 25
marca (niedziela) o godz. 16.00, 26
marca (poniedziałek) o godz. 17.00,
27 marca (wtorek) godz. 17.00, 28
marca (środa) o godz. 17.00, 29 marca (czwartek) o godz. 17.00. Ostatni
spektakl na deskach cieszyńskiego
Teatru im. Adama Mickiewicza zostanie wystawiony 31 marca (sobota)
o godz. 15.00.
(www.ox.pl, kor)
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Izabela Wałaska: »Zaolzie potraﬁ«
to moja pierwsza impreza
W przyszły piątek o godz. 19.00 w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie odbędzie się zapowiadana już przez nas impreza „Zaolzie potrafi” – talk show
z udziałem artystek Renaty Worek-Drössler i Renaty Putzlacher oraz lekarzy Stanisława Czudka i Romana Kufy. W imieniu gracza pokerowego Marcina Staszki,
który ze względu na udział w turnieju nie będzie mógł przybyć na imprezę, wystąpi Roman Staszko, który opowie widzom o swoim bardziej sławnym bracie. Rozmawiamy z pomysłodawczynią i realizatorką projektu – Izabelą Wałaską.

Z ilu osób wybierała pani uczestników?

Wysłałam zaproszenia do 11 osób,
niektóre odpowiedziały, że nie
mają czasu, a inne w ogóle się nie
odezwały (i wcale im się nie dziwię, bo zapraszałam, będąc praktycznie anonimową osobą). Chciałam na przykład zaprosić Tomasza
Santariusa z Cambridge, którego
dokonania bardzo sobie cenię, ale
niestety okazało się, że w tym terminie nie może przyjechać, więc
pojawi się w drugiej edycji imprezy.
Jeszcze się nie odbyła pierwsza
edycja, a pani już planuje drugą...
Tak... Nie twierdzę jednak, że się
na pewno odbędzie, ale będę w
tym kierunku czynić starania, ponieważ interesujących ludzi, których należałoby przedstawić Zaolziu, jest bardzo wielu.
Przy jednym stole będzie razem
rozmawiało pięć osób z różnych
środowisk. Czy odbędzie się jakaś wspólna próba generalna,
czy też program potoczy się od
razu na żywo?
Z każdym z uczestników przeprowadziłam wywiad już dawno
przed imprezą, ale myślę, że pójdziemy na żywioł, bo znam siebie,

Fot. LENKA HATAŠOVÁ

Na co dzień zajmuje się pani
tłumaczeniami i nauczaniem języków obcych. „Zaolzie potraﬁ”
to pierwsza pani impreza tego
rodzaju. Od razu zdecydowała
się ją pani zorganizować na tak
dużą skalę, na „Strzelnicy”. Trzeba mieć chyba dużo odwagi, by
podjąć się realizacji takiego projektu?
Uczę się, jak być odważna, wszystkich zachęcam, żeby rozprawiali
się ze swoim lękiem i obawami, bo
te uniemożliwiają nam realizować
swoje marzenia. Początkowo myślałam o mniejszej imprezie, ale
zdecydowałam, że skoro i tak zainwestuję w jej organizację sporo
czasu, to niech to będzie talk show
z prawdziwego zdarzenia. Zaprosiłam ciekawych gości i szkoda by
było, żeby tylko garstka widzów
mogła ich obejrzeć. W zasadzie
to moja pierwsza impreza, dlatego chciałam poprosić widzów
o wyrozumiałość. Przed rokiem
stuknęła mi czterdziestka i powiedziałam sobie, że skończę „gdybać”
i zacznę coś robić, realizować te
wszystkie pomysły, które chodzą
mi po głowie. To jest jeden z nich.

Izabela Wałaska

więc to będzie prawdopodobnie
w dużej mierze „improwizacja”.
Przyznam się, że nie mam doświadczeń z konferansjerki i grozi
oczywiście masa wpadek, ale to też
może być w tym programie pociągające. Najważniejsze jest, żeby
widzowie się nie nudzili.
W jaki sposób rozmowa będzie
urozmaicona?
Renia Drössler zaśpiewa dwie,
trzy piosenki, będzie skecz na temat pokera, będą nagrania wierszy Reni Putzlacher, zrealizowane
przez Lenkę Pešák oraz artystyczne zdjęcia Zaolzia i zdjęcia prezentujące uczestników.
Mówiła pani, że „Zaolzie potraﬁ” to pierwszy projekt, który
pani realizuje. Jakie mają być te
następne?
Na razie nie zdradzę, żeby nie
zapeszać, ale obiecuję, że po imprezie o wszystkich chętnie opowiem. Mogę jedynie zdradzić, że
większość z nich będzie dotyczyła
Zaolzia.
DANUTA CHLUP
Informacje na temat rezerwacji biletów na imprezę w Informatorze na
str. 7.

Prosta droga do marzeń Pamiętali o Korczaku
Mirosław Sokół, dziennikarz i producent telewizyjny, autor cyklicznych programów o tematyce zaolziańskiej na antenie TVP Polonia i
TVP Katowice.
Jak mówi prezes Kongresu, Józef Szymeczek, Mariusz Wałach to
przedsiębiorca wierny historycznej
misji Polaków na Zaolziu, polegający na własnych siłach i ewangelickim etosie pracy. – Wspólnie z
braćmi, Adamem i Waldemarem,
wybudował przedsiębiorstwo świa-

Ze sztuką na ulicę
Promocja kultury, integrowanie środowisk twórczych oraz zwrócenie
uwagi na fenomenalną i unikatową
Cieszyńską Wenecję – to cele, które
przyświecają organizatorom Biennale w Cieszyńskiej Wenecji. Impreza,
która w domyśle jej twórców ma się
stać wydarzeniem cyklicznym, odbędzie się pod koniec przyszłego miesiąca, od 26 do 29 kwietnia. Już teraz
można jednak natrafić na jej ślady,
spacerując cieszyńską ulicą Przykopa.
– W Barze Cieszyńska Wenecja
zlokalizowaliśmy tzw. Punkt Zaczepienia Sztuki. Ma on za zadanie przykuć uwagę spacerowiczów
i mieszkańców oraz oswoić ich z
widokiem „jakiegoś tam” obrazu
– wyjaśnia Magdalena Szadkowska,
główna pomysłodawczyni biennale. Co dwa tygodnie w Punkcie
Zaczepienia wystawiane są obrazy

innego artysty, który zadeklarował
chęć uczestnictwa w wydarzeniu.
Łącznie artystów ma być ponad 50,
wśród nich prym wiodą malarze, są
też graficy, rzeźbiarze, twórcy video
i performance. Pod koniec kwietnia swoje prace prezentować będą
głównie w hali dawnej drukarni
przy ul. Schodowej, a także w różnych miejscach Cieszyńskiej Wenecji. Niewykluczone, że impreza
przekroczy granicę i zagości w czeskocieszyńskiej „Dziupli”. Treścią
Biennale w Cieszyńskiej Wenecji
staną się nie tylko wystawy, ale także wydarzenia towarzyszące – koncerty (zagra m.in. Krzysztof Gawlas
z zespołem Jazz Banding), pokazy
twórczości studenckiej, działania
uliczne.
– Chcemy stworzyć miejsce, w
którym lokalni artyści będą mogli

towego formatu, spółkę Walmark.
Z naturalną prostotą, daleki od
buńczucznych ambicji, bez cienia
zarozumiałości, idzie drogą prostą, osiągając wyżyny swoich marzeń. Dorobek pracy swojej firmy
przenosi z dziedziny gospodarczej
na płaszczyznę charytatywną, społeczną i kulturalną, nie oczekując
wdzięczności ani uznania. Publicznie aktywny, znany jest ze swoich
oryginalnych krytycznych poglądów
– podkreśla Szymeczek.
(kor)

zaprezentować swoją działalność. Do
tej pory nie było w Cieszynie takiego
wydarzenia, podczas którego swoje
prace prezentowali zarówno studenci, ich wykładowcy i artyści, którzy w
jakiś sposób zaistnieli już na polskim
rynku sztuki – tłumaczy pomysłodawczyni przedsięwzięcia. Jednym z
powodów jego zorganizowania jest
też chęć zwrócenia uwagi na unikatowość Cieszyńskiej Wenecji, której,
zdaniem organizatorów, nie poświęca się należytej uwagi.
– Inicjatywa w znacznej mierze
budowana jest na pracy wolontaryjnej – podkreśla Magdalena Szadkowska. Głównymi organizatorami
biennale są Nieformalna Grupa
Młynówka, Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej oraz cieszyński
Wydział Artystyczny Uniwersytetu
Śląskiego.
(wib)

Fot. TADEUSZ SZKUCIK

Książnica Cieszyńska wspólnie z
Kongresem Polaków kontynuują
cykl spotkań pod nazwą „Zaolzie teraz”. Bohaterem marcowego
spotkania będzie Mariusz Wałach,
przedsiębiorca, współzałożyciel firmy Walmark i współtwórca jej światowego sukcesu. Spotkanie „Nie
lubię słowa Zaolzie” odbędzie się
tradycyjnie w trzeci piątek miesiąca,
16 marca o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Książnicy. Rozmowę z
Mariuszem Wałachem poprowadzi

W trzynieckiej PSP przy ul. Dworcowej zorganizowano w ubiegły poniedziałek i
wtorek, w ramach Roku Janusza Korczaka, cykl lekcji – wykładów dla uczniów o
życiu i twórczości tego pisarza, który całe swoje życie poświęcił pracy z dziećmi
i twórczości dla nich, ginąc w końcu z nimi w niemieckim obozie zagłady.
Prelegentem była Anna Bystrzycka, działaczka Stowarzyszenia Janusza
Korczaka w RC. W bardzo przystępny i ciekawy sposób przeprowadziła w dwóch
dniach pięć lekcji dla wszystkich uczniów szkoły. Uczniowie żywo interesowali
się postacią pisarza i na pewno zapamiętają sobie jego bohaterską i pełną
poświęcenia postać.
(TaSz)

Wieczorna poezja
Rusza nowy sezon Wieczorów poetyckich w Trzyńcu. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie pograniczu
czesko-polskiemu oraz Polsce. W
najbliższą sobotę od godz. 18.00 w
winiarni „U Burka” swoje wiersze
zaprezentują dwie wybitne postaci
z naszego regionu: poetka, autorka
opowiadań, tłumaczka, publicystka,
autorka tekstów piosenek, adaptacji
teatralnych i sztuk – Renata Putzlacher, a także Bogdan Trojak, poeta,

pisarz, tłumacz i winiarz. Wieczór
poprowadzi młody poeta z Ostrawy,
Jan Nemček. Podczas spotkania nie
zabraknie również akcentów muzycznych. Ze swymi piosenkami w
wersji akustycznej wystąpi młoda
trzyniecka kapela Well. Muzycy inspirują się w swojej twórczości sceną muzyczną lat 60. i 70. ubiegłego
stulecia. Zapowiada się wyjątkowy
wieczór artystyczny w kameralnej
atmosferze.
(maki)
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W Piotrowicach
obrady bez emocji

Sejmik
»na peryferiach«

W poniedziałkowym sejmiku gminnym w
Piotrowicach uczestniczyło 16 osób, w większości starsi działacze Miejscowego Koła
PZKO. Radę Kongresu Polaków reprezentowała Małgorzata Rakowska. Przypomniała,
że będąc jedyną osobą, która działa zarówno
w Radzie Kongresu, jak i Zarządzie Głównym
PZKO, może porównywać działalność obu organizacji. – Kongres jest instytucją, która nie
ma nami rządzić, ale ma nam pomagać. Największą organizacją w Kongresie jest PZKO i

– Jesteśmy tak naprawdę peryferiami Zaolzia –
tak nieco przewrotnie mówią o sobie członkowie ostrawskiego Koła PZKO, którzy w przeważającej części byli uczestnikami wtorkowego
sejmiku w Ostrawie. Stąd sprawy, którymi żyją
miejscowi Polacy, różnią się od problemów jabłonkowian czy cieszyniaków. – Są też inne od
Pragi czy Brna – stwierdził Emil Szotkowski,
prezes MK PZKO Ostrawa. – Nie dotyczą nas
chociażby sprawy podwójnego nazewnictwa,
stąd trudno powiedzieć, w jaki sposób Kongres
Polaków mógłby nam pomóc – wyjaśniał Jan
Rywik.
Ostrawscy Polacy spotykają się przede
wszystkim ze względów towarzyskich. Nie
mają swojego pełnomocnika gminnego, nie
wybrali go też na ostatnim sejmiku. Radę
Kongresu Polaków reprezentowała w Ostrawie Helena Legowicz, która, podobnie jak inni
radni na innych sejmikach, zachęcała do dyskusji i zadawania pytań. Jedno z nich dotyczyło
Domu Polskiego i Hotelu Piast.
– Dlaczego Kongres nie interweniował w
momencie, gdy traciliśmy oba te budynki –
pytał Jan Rywik. – Kongres nie miał wpływu
na to, co się wtedy działo – nie był ani właścicielem obiektów, nie był stroną w tej sprawie,
jak więc mógł interweniować – odpowiedziała
również pytaniem Helena Legowicz, podkreślając, iż sprawa Domu Polskiego i Piasta nie
ma nic wspólnego z kwestią odzyskiwania majątków, podjętą przez KP na ostatnim zgromadzeniu. – W tym przypadku chodzi o majątki
utracone na podstawie dekretów Beneša – tłumaczyła Legowicz.
Henryk Kiedroń, sekretarz ostrawskiego Koła PZKO, przypomniał, iż na ostatnie

Fot. DANUTA CHLUP

Sejmik w Piotrowicach – siedzą od lewej: Jadwiga Karolczyk, Małgorzata Rakowska i Franciszek Żywczok.

te dwa podmioty muszą współdziałać. Ale tej
współpracy nie ma, nikt z PZKO nie chodzi
na zebrania Rady Przedstawicieli – powiedziała. Rakowska przypomniała piotrowiczanom
najważniejsze zadania, jakimi zajmował się
Kongres w ostatniej kadencji – m.in. kampanię „Postaw na polskość”, przygotowanie
szczegółowej dokumentacji dotyczącej zwrotu
przedwojennych majątków polskich, rozmowy w Pradze dotyczące polskiego szkolnictwa.
Podkreśliła bardzo ważną rolę „Głosu Ludu”,
gazety wydawanej przez Kongres.

nistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Rakowska
wyjaśniła, że Kongres polecił zbadać tę sprawę dwóm niezależnym od siebie historykom,
którzy potwierdzili, że Wantuła nie był donosicielem, był jedynie śledzony przez SB z racji
częstego przekraczania granicy czechosłowacko-polskiej.
Delegatami na Zgromadzenie Ogólne wybrano Franciszka Żywczoka i Jadwigę Karolczyk, przewodniczącą MK PZKO. Żywczok
będzie też nadal pełnomocnikiem gminnym.
(dc)

Zgromadzenie Ogólne tutejsi delegaci jechali
z konkretnymi postulatami. – Chodziło m.in.
o wydanie na nośniku CD publikacji przeznaczonej dla czeskiego odbiorcy, mówiącej o autochtonicznych Polakach z Zaolzia – dopełniła
Martyna Radłowska-Obrusnik, członek ówczesnej delegacji na ZO. – Ten postulat został
zrealizowany poprzez wydawnictwo „Polacy na

Fot. WITOLD BIERNAT

Tadeusz Toman krótko przedstawił dane
ze Spisu Powszechnego dotyczące Piotrowic.
– Ewenementem jest duża liczba obcokrajowców, nie tylko tych, którzy mieszkają tu przez
całe życie, ale też polskich górników, którzy
mieszkają w hotelu robotniczym – zauważył.
Dodajmy, że według Spisu, w Piotrowicach
żyje ok. 700 Polaków.
Dyskusji prawie nie było, zabrzmiało jedynie
pytanie o domniemaną współpracę wiceprezesa Kongresu, Tadeusza Wantuły, z komu-

Ostrawa po raz kolejny nie wybrała swojego pełnomocnika gminnego.

Zaolziu”, które ukazało się w języku czeskim
zarówno w wersji elektronicznej, jak i książkowej, a także w formie wystawy – przypomniała
Radłowska-Obrusnik. – Zwróciły się też do
nas podmioty z Polski, chcące przetłumaczyć
publikację na język polski i wydać ją po polskiej
stronie granicy, gdzie znajomość historii i problematyki Zaolzia również nie jest najlepsza –
dodała Helena Legowicz.
Ostrawscy Polacy nie skorzystali z możliwości wydelegowania czterech przedstawicieli na
ZO. Wybrano tylko trzy osoby – Martynę Radłowską-Obrusnik, Emila Szotkowskiego oraz
Otto Gruszkę.
(wib)

Także o Szymborskiej

Fot. BEATA SCHÖNWALD

Przepełnione polskie przedszkole w Gnojniku,
które nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych, to jeden z głównych problemów, na które
zwracali uwagę trzanowiccy Polacy na swoim
sejmiku gminnym. W Trzanowicach od lat nie
ma bowiem polskiej szkoły ani przedszkola.
Aby wybrać nowego pełnomocnika gminy na
kolejną kadencję, dwóch delegatów na kwietniowe Zgromadzenie Ogólne oraz podyskutować o palących sprawach spotkali się we wtorek
w miejscowym Domu PZKO.

Polakom w Trzanowicach zależy na poszerzeniu
polskiego przedszkola w Gnojniku.

– Ważne jest, żeby wybrać takich ludzi, którzy potrafią dużo zdziałać, którzy będą umieli
pomóc gnojnickiemu przedszkolu, które jest
przepełnione i odmawia rodzicom przyjęcia
ich dzieci – apelowała do obecnych Barbara
Filipiec, prezes MK PZKO. Jak dodała, dzieci
te zapisywane są wówczas do czeskiego przedszkola, a później również do czeskiej szkoły.
Oczywiście ze szkodą dla polskiej społeczności.
Drugim rozwiązaniem jest dowożenie dzieci

do przedszkola w Cierlicku. Takie wyjście wybrała obecna na sejmiku Beata Nowok, matka
trójki dzieci.
Przedstawiciel Kongresu Polaków, Stanisław
Folwarczny, żywo zainteresował się dyskusją
wokół gnojnickiego przedszkola oraz planów
jego poszerzenia, które niestety rozbijają się
o brak pieniędzy. Zwrócił też uwagę na dobrą
polską szkołę w Gnojniku, w której liczba dzieci ostatnio rośnie.
Drugim tematem, który interesował obecnych na sejmiku trzanowiczan, były stypendia
przyznawane przez polską Fundację Semper
Polonia. Temat ten podjął pełnomocnik gminny Marian Jochymek. – Podam dwa anonimowe przypadki. Osoba, która działa, tańczy
w zespole w naszym Kole PZKO, pomagała
w przygotowaniu naszej strony internetowej,
stypendium nie otrzymała. I jest druga osoba,
która nie robi nic, ale załatwiła sobie stempelki
na podanie, a teraz korzysta ze stypendium –
mówił Jochymek. Jak zapewnił obecnych Folwarczny, wnioski o stypendia są w Kongresie
opiniowane, niemniej ostateczna decyzja należy do Warszawy. – Niestety, czasami zdarza
się tak, że wniosek, który w pełni polecamy,
zostaje tam odrzucony, a ten, którego nie polecamy, uzyskuje stypendium – stwierdził przedstawiciel Kongresu, sugerując pełnomocnikowi
gminnemu, żeby problem ten poruszył na najbliższej Radzie Przedstawicieli KP.
Marian Jochymek również w przyszłej kadencji będzie pełnić funkcję pełnomocnika
gminy, jego zastępcą będzie Dominik Ryłko.
Obaj też będą reprezentować trzanowickich
Polaków na Zgromadzeniu Ogólnym. (sch)

Fot. MAGDALENA KOŻUCH

Trzanowice
walczą o przedszkole
W Wędryni dyskutowano m.in. o stypendiach.

Wtorkowy sejmik gminny w Wędryni odbył
się w ramach jednego ze spotkań miejscowego
Klubu Seniora. Do Domu Kultury „Czytelnia”
przybyło ok. 60 osób. Oprócz członków obu
wędryńskich Kół PZKO, na sejmik przyszli
również przedstawiciele Kongresu Polaków w
RC, gminy oraz miejscowych organizacji.
Celem spotkania było wybranie pięciu delegatów na XI Zgromadzenie Ogólne KP oraz
pełnomocnika i jego zastępcy. – Kiedy Kongres Polaków rozpoczynał swoją działalność,
to mnóstwo osób wątpiło w sens jego istnienia.
Powiem szczerze, że ja się również zastanawiałam, czy powstanie Kongresu Polaków jest konieczne. Jednak teraz uważam, że KP jest nam
bardzo potrzebny. Załatwia bowiem wiele ważnych spraw, np. dotyczących szkolnictwa – powiedziała gminna pełnomocnik, Marta Roszka.
Spotkanie odbyło się bardzo sprawnie.
Sprawozdanie z działalności KP za ostatnią
kadencję przedstawił wiceprezes KP, Tadeusz
Wantuła. Mówił m.in. o roli Ośrodka Dokumentacyjnego, działalności Komisji Szkolnej,
Zielonej Szkole nad Bałtykiem oraz stypendiach: Rządu RP i Fundacji Semper Polonia.
Stypendia były jednym z punktów dyskusji.
– Mam uwagę do stypendiów Fundacji Semper
Polonia. Do teraz dochodzi do nieporozumień.
W Warszawie podejmowane są dziwne decyzje. Niektórzy aktywni działacze nie otrzymali
stypendium. Pierwszeństwo dostali mniej ak-

tywni studenci. Nie rozumiem dlaczego – podkreślał Bogusław Raszka, prezes MK PZKO
Wędrynia. Kongres Polaków stara się w takich
sytuacjach błyskawicznie reagować, za pośrednictwem Konsulatu RP napisał wtedy notę
protestacyjną.
Mowa była również o nadaniu wędryńskiej
szkole imienia Wisławy Szymborskiej, która
była związana z miejscową podstawówką. W
najbliższym czasie będą na ten temat prowadzone rozmowy z byłym sekretarzem noblistki,
Michałem Rusinkiem.
Oprócz Tadeusza Wantuły, KP reprezentował również przewodniczący Rady Przedstawicieli KP, Rudolf Moliński. Obaj są mieszkańcami Wędryni. Wielkim atutem wędryńskiego
sejmiku był fakt, iż na sali było obecnych aż
pięciu radnych gminnych. Na sejmik przybyła
także dyrektor wędryńskiej podstawówki, Elżbieta Wania, prezes Koła Macierzy Szkolnej,
Marek Łakota oraz rejonowy PTTS „Beskid
Śląski”, Alojzy Klimas.
Wybieranie delegatów zebranym nie zajęło
dużo czasu, głosowali jednogłośnie. Delegatami na Zgromadzenie Ogólne zostali wybrani:
Bogusław Raszka, Jan Kraina, Jolana Sikora,
Rudolf Moliński i Janusz Ondraszek. Pełnomocnikiem gminy została ponownie Marta
Roszka. Zastępcą jest Janusz Ondraszek, przewodniczący wędryńskiej Komisji ds. Mniejszości Narodowych.
(maki)
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WITAMY
Zuzanna to imię pochodzące ze
starożytnego Egiptu, w języku staroegipskim brzmiało Seszen, co
oznaczało kwiat wodnej lilii, czyli
lotosu. Imię to nosi polska pływaczka Zuzanna Mazurek oraz łyżwiarka
figurowa Zuzanna Szwed. Zuzanna
obchodzi imieniny 11 sierpnia. (dc)

Choć pogodę mamy już niemal wiosenną, jeszcze niedawno można było
porządnie poszusować na stokach.
Dobrze o tym wiedzą dzieci z Bukowca, a o tym, że na nartach sobie
świetnie radzą, świadczą medale
przywiezione ze Zjazdu Gwiaździstego. Kto jednak dopiero uczy się
tego sportu i w Zjeździe Gwiaździstym na razie nie startował, mógł
wziąć udział w kursie narciarskim,
jaki niedawno zorganizowały polska szkoła i przedszkole w ośrodku
„Kempaland”.

Zuzanna Olšarová urodziła się
21 sierpnia ub. roku w trzynieckim
szpitalu, w dniu urodzin swojej babci
Marysi. Ważyła 3540 g i mierzyła 53
cm. Jej rodzice to Lucyna (z domu
Sikora, z Bystrzycy) i Přemek Olšar.
Rodzinka mieszka w Rzece. Zuzanka otrzymała imię po ukochanej prababci mamy i babci tatusia.

NIEZWYKŁE PRZEDPOŁUDNIE W PRZEDSZKOLU

TOMEK SIKORA
Na nartach byłem pierwszy raz.
Mam malutkiego brata Adamka
i starszą siostrę,
która jeździła razem ze mną. Pamiętam, że na kursie wykonywaliśmy różne ćwiczenia,
żeby nauczyć się jeździć, na przykład
„samolot” na równowagę.

Dzieci z przedszkola w Bukowcu.

RADEK POLOK

MAREK SZOLONY

Ja już wcześniej
jeździłem na nartach. Przed kursem dwa razy jeździłem na próbę.
W
„Kempalandzie” mi się podobało, jeździliśmy
koło takich tyczek z chorągiewkami,
na których były różne zwierzątka.

Na
Zjeździe
Gwiaździstym bardzo mi się podoba.
Na początku zapala
się znicz olimpijski
i jest oficjalna ceremonia. Do Zjazdu
przygotowywaliśmy się w szkole, a niektórzy też ćwiczyli sami. W tym roku zdobyliśmy
sztafetę za naszą szkołę.

W szkole

JOHANA PAZDERA

Po wizycie w przedszkolu zawitałam do mieszczącej się obok
Polskiej
Szkoły
Podstawowej.
O tym, że szkoła zasługuje na miano prawdziwie sportowej placówki,
łatwo się przekonać – uczy się tu 35
dzieci, a aż 22 z nich brało udział
w tegorocznym Zjeździe Gwiaździstym. Oczywiście wrócili z medalami. Szkoła zwyciężyła w sztafecie w
kategorii klas 1-5, nie zabrakło też
sukcesów indywidualnych. Czołowe
miejsca wywalczyli: Filip Niedoba,
Adriana Szolona, Sylwia Byrtus,
Bogdan Niedoba i Izabela Wacławek.

Na nartach jeżdżę od kilku lat i
od pierwszej klasy biorę udział w
Zjeździe Gwiaździstym, w tym
roku też na nim
byłam. Bardzo mi
się tam podobało, było dużo ludzi i
fajna atmosfera, było to piękne.

JAKUB KULIG
Na nartach nauczył mnie jeździć
starszy brat. Od
pierwszej
klasy
jeżdżę na Zjazd
Gwiaździsty, zaczynałem od slalomu, a skończyłem
na biegówkach. W tym roku przed
Zjazdem dużo ćwiczyliśmy ze szkołą, czasami nawet kilka razy w tygodniu, sam też ćwiczyłem. Zdobyłem
16. miejsce.

Zdjęcia: ELŻBIETA PRZYCZKO

DOMINIK CIEŚLAR

Uczniowie polskiej szkoły w Bukowcu – uczestnicy Zjazdu Gwiaździstego ze zdobytym pucharem.

Wiadomo, że w styczniu obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. I choć
w nawiejskim przedszkolu to święto obchodzono dopiero w lutym, w same
Ostatki, to program był niezwykle miły i ciekawy. We wtorek 21 lutego w
przedszkolu spotkała się piętnastka (pra)babć i dziadków. Dzieci przywitały nestorów pięknym programem, przygotowanym przez panie nauczycielki
Annę Zwyrtek i Jarkę Ciahotną. Dzieci – wiadomo – potrzebują ruchu, więc
z prawdziwą galanterią zaprosiły gości do tańca. W rytm naszych ludowych
piosenek, takich jak „Piykło dziywcze...” czy „Zasiali górale” wszyscy bawili
się znakomicie. Po tanecznych wyczynach starsze towarzystwo poszło na pogawędkę przy kawie, herbatce i pączkach, a dzieci w międzyczasie rysowały
dla gości kwiatki. Babcie i dziadkowie mogli obejrzeć pięknie odnowione
i wyposażone lokale, estetyczne dekoracje. Usłyszeli też, że w tym roku do
szkoły pójdzie ośmioro starszaków, lecz dzieci w przedszkolu jak na razie nie
brakuje. Dziadkowie zazdrościli pewnie dzieciom tylu atrakcji, o których im
się dawniej pewnie nawet nie śniło. Na zakończenie jedna z prababć przeczytała dzieciom bajeczkę „Otwórz okienko”, a ponieważ ta pani to dawna
nauczycielka naszego przedszkola, umiejętnie połączyła czytanie z grami ruchowymi. Ze wspólnie spędzonych chwil wszyscy byli bardzo zadowoleni. Za
rok przedszkolaki na pewno znów zaproszą swoich dziadków do siebie, by
razem z nimi się zabawić.
Personel przedszkola w Nawsiu

Fot. ARC

DOROTKA ZOŃ
Na kursie uczyłam się jeździć na
nartach, robiliśmy
różne ćwiczenia,
na przykład „samolot”, albo chwytaliśmy za kolanka. Na pamiątkę
dostałam taką ładną kulę śniegową z
malinką, która jechała na nartach.

UWAGA RODZICE! Zachęcamy do nadsyłania zdjęć Waszych
pociech, które przyszły na świat w
ostatnich miesiącach. Oprócz zdjęcia prosimy o informacje na temat
imion i nazwisk rodziców, daty i
miejsca urodzenia dziecka, prosimy
podać także jego wagę urodzeniową
i wzrost, ewentualnie dane na temat
rodzeństwa. Interesuje nas też, w jaki
sposób wybieraliście imię dla dziecka. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: danuta.chlup@glosludu.cz lub
klasyczną pocztą na adres Redakcji.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

W przedszkolu
Do polskiego przedszkola w Bukowcu chodzi w tym roku 18 dzieci.
Wiele imprez i inicjatyw przedszkole
organizuje razem ze szkołą, a jedną z
nich był kurs narciarski, który odbywał się przed kilkoma tygodniami.
Jak zdradziła nam nauczycielka, Danuta Lipowska, dzieciom na kursie
bardzo się podobało, chociaż niektóre stały na nartach pierwszy raz.
Kilkoro z dzieci opowiedziało nam,
jak uczyły się jeździć.

Fot. ARC

W Bukowcu lubią narty!

Jeżdżę na nartach
od kilku lat, w tym
roku na Zjeździe
Gwiaździstym
zająłem dziesiąte
miejsce. Podobało
mi się tam, była
bardzo fajna atmosfera, brało udział dużo zawodników, z naszej szkoły było też dużo
osób.
(ep)

BALIK »W KRAINIE MELODII«
W Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie
odbył się 18 lutego bal karnawałowy klas pierwszego stopnia pn. „W krainie
melodii”. Przyszli nauczyciele, rodzice, ciocie, babcie, wujkowie i dziadkowie.
Sale i korytarze były ozdobione kolorowymi nutkami, balonikami i plakatami
instrumentów muzycznych. W głównej sali wisiały obrazy Damy Gamy, Pana
Wiolina, Pana Basa, Molowej Damy, Babci Klawiatury i Kota Refrena. Balik rozpoczął smutny kompozytor, który nie mógł przypomnieć sobie, co ma
skomponować. Na szczęście przyszła mu z pomocą wróżka Ksylofonia wraz
z uczniami klasy 1, a następnie El Pianino ze swoimi kowbojami z klasy 2.
Seniora Wiolonczela w hiszpańskich rytmach wprowadziła na scenę klasę 3 A.
Irlandzki skrzypek z ekipą klasy 3 B pokazał nam, jakie tańce królują w dalekiej
Irlandii. Agent MBKA Trąbka z detektywami i różowymi panterami wprowadził wszystkich w tajemniczy nastrój. W końcu smutny kompozytor przypomniał sobie, że miał skomponować poloneza, którego zatańczyły klasy piąte.
W korowodzie masek pojawili się: klauni, myszka, pszczółka, Batman, żołnierz, kowboj... Nie zabrakło ciekawych konkursów. Dużą atrakcją było koło
szczęścia „Pod zakręconym kluczem wiolinowym” oraz zabawy zręcznościowe.
Kto był głodny, mógł się posilić w bufecie „Pod smaczną harfą” oraz w kawiarni „Pod kolorowymi nutkami”. Pod wieczór odbyła się oczekiwana przez
wszystkich loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorom – rodzicom
uczniów klasy 4 oraz paniom nauczycielkom – bardzo dziękujemy za przygotowanie baliku.
Daniel Kacarov, kl. 4

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 8 marca
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Polityka
przy kawie 8.20 Domisie (s. anim.)
8.50 Dlaczego? Po co? Jak? 9.10 Mysia klinika i doktorek Humorek 9.30
Była sobie Ziemia 10.00 Galeria (s.)
10.30 Klan (s.) 10.55 Moda na sukces
11.25 My, wy, oni 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.30 To się opłaca
12.45 Otchłań Pacyfiku (dok. bryt.)
13.50 Alternatywy 4 /(s.) 15.00 Wiadomości 15.20 EUROexpress 15.25
Galeria (s.) 15.55 Klan (s.) 16.30
Puchar Świata w Trondheim 17.50
Teleexpress 18.05 Puchar Świata w
Trondheim 19.00 To Timmy! 19.10
Tomek i przyjaciele 19.30 Wiadomości 20.05 Rajdy WRC - kronika 20.20
Ojciec Mateusz (s.) 21.20 Sprawa dla
reportera 22.15 Sonda o kobietach
22.50 Szerokie tory 23.25 Polowanie
na męża (film USA) 1.05 Złote koło.
TVP 2
5.50 Pogoda na piątek (s.) 7.25 Na
dobre i na złe (s.) 8.30 Pytanie na
śniadanie 11.10 Reporter Polski
11.45 Pożyteczni.pl (s.) 12.15 Jeden z dziesięciu (teleturniej) 12.55
Sąsiedzi (s.) 13.20 Barwy szczęścia
(s.) 13.55 Postaw na milion (teleturniej) 14.55 Chłopi (s.) 16.00 Panorama - kraj 16.15 Zwyczajny marzec
17.20 Jeden z dziesięciu (teleturniej)
18.00 Panorama 18.40 Reporter Polski 19.05 Rodzinka.pl (s.) 19.40 Za
płotem 19.50 Przyjęcie 20.10 Barwy
szczęścia (s.) 20.45 Magia kłamstwa
(s.) 21.40 Dom zły (film pol.) 23.45
Rosja kontra Zachód - nowa zimna
wojna (dok. bryt.) 0.55 Magia kłamstwa (s.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 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 10.44 Serwis sportowy 10.50 Gość poranka 11.30 Serwis
info 12.20 Biznes 13.10 Raport z Polski 14.00 Serwis info 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 17.00 Lekcja j.
angielskiego 17.25 TV Katowice zaprasza 17.35 Kronika miejska 17.50
Narciarski weekend 18.05 Rozkminka
18.15 Kronika miejska 18.30 Aktualności 19.25 Lekcja j. angielskiego
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 One zmienią
świat (dok. franc.) 0.55 Minęła 20-ta.

KALKULATOR
PALIWOWY
Ceny paliw na stacjach
z dnia 7. 3. 2012
Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
5,49 zł
ON
5,66 zł
LPG
2,76 zł
Cieszyn, Statoil
E95
5,68 zł
ON
5,85 zł
LPG
2,85 zł
Cieszyn, Neste
E95
5,62 zł
ON
5,79 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
5,67 zł
ON
5,75 zł
LPG
2,79 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
35,90 kc
ON
36,90 kc
(sch)

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Przygody Animków 8.00 Pinky i
Mózg 8.30 Pies Huckleberry 9.00
Rodzina zastępcza plus 10.00 Daleko od noszy (s.) 10.30 Świat według
Kiepskich (s.) 11.00 Malanowski i
Partnerzy (s.) 11.30 Dopóki śmierć
nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz
radzi 13.00 Szpilki na Giewoncie
(s.) 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.) 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (s.)
21.00 Hotel 52 (s.) 22.00 Szpilki na
Giewoncie (s.) 23.00 Kości (s.) 1.00
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 S. Rašilova 11.50 Spostrzeżenia z zagranicy 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
Wiadomości 20.00 Przygody kryminalistyki (s.) 20.50 Spostrzeżenia z
zagranicy 21.00 Nagrody Anděl 2011
(transmisja) 23.00 Kompania braci
(s.) 0.00 Panna Marple: Dlaczego nie
Evans? (film) 1.35 AZ-kwiz.
TVC 2
6.00 Magazyn chrześcijański 6.25
Bogowie i herosi mitów antycznych
6.45 Planeta YÓ 8.00 Panorama 8.55
Osobistość w Dwójce 9.00 Magazyn
folklorystyczny 9.25 Zardzewiałe
piękno 9.50 Mity i fakty historii 10.45
Czeskie powroty Jose Cury 11.15 Powrót do źródeł 11.35 Ta nasza kapela 12.00 Papua Barat 12.30 Chińska
bomba atomowa 13.25 Czekoladowe
lekcje (film) 15.00 Sakralna architektura francuska 15.55 Matuzalem
16.10 Medycyna XXI wieku 16.25
Przeziębienie 16.30 Telewizyjny klub
niesłyszących (mag.) 17.00 Planeta
YÓ 18.15 Zaczarowane przedszkole
18.45 Wieczorynka 18.55 Przerwa
(s.) 19.25 Niesamowite historie (s.)
19.50 Wiadomości w j. migowym
20.00 Projekt Huemul 21.00 Kieszenie pełne kamieni (teatr) 22.45 Artmix 23.40 Ten nasz czeski charakter
0.05 Sakralna architektura francuska.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica
(s.) 10.00 Billy Madison (film) 11.50
Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Tequila i
Bonetti w Rzymie (s.) 13.30 Powder
Park (s.) 14.35 Dowody zbrodni (s.)
15.30 Agenci NCIS (s.) 16.30 Dwóch
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 17.30 Dr House (s.) 18.30
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.00
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.)
21.25 Kryminalne zagadki Las Vegas
(s.) 22.25 Nocne wiadomości 23.05
Obrońca (film) 0.50 24 godziny (s.).
PRIMA
6.00 Wiadomości 6.50 Bliżej (s.) 8.05
M.A.S.H. (s.) 8.50 Nakryto do stołu
9.40 Diagnoza morderstwo (s.) 10.40
Babski oddział (s.) 11.40 Nieustraszony (s.) 12.40 Bliżej (s.) 13.40 Alf
(s.) 14.15 Siska (s.) 15.40 Big Ben (s.)
17.40 Fakty Barbory Tachecí 18.00
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.50 VIP wiadomości 20.00 Czeska
30 21.20 Jesteś tym, co jesz 22.25
Agenci NCIS (s.) 23.25 Hotel Paradise (s.) 0.30 Gdyby Słońce było bogiem (film).

PIĄTEK 9 marca
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Polityka
przy kawie 8.25 Domisie (s. anim.)
8.55 Moliki książkowe 9.15 I kudłate, i łaciate 9.30 Andzia (s.) 9.50
Pinky i Perky 10.05 Galeria (s.) 10.35
Klan (s.) 11.05 Moda na sukces (s.)
11.30 Kabaretowe hity wszechczasów
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.30 Po sąsiedzku 12.45 Orka (dok.
USA) 13.50 Alternatywy 4 (s.) 15.00
Wiadomości 15.25 EUROexpress
15.30 Opole 2011 na bis 16.00 Siostry 17.00 Teleexpress 17.25 Galeria
(s.) 17.50 Klan (s.) 18.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 19.00 Moi przyjaciele - Tygrys i Kubuś 19.30 Wiadomości 20.05 Mistrzostwa Świata w
Rajdach Samochodowych 20.25 Plan
gry (komedia USA) 22.20 Lektor
(film kopr.) 0.35 Odpowiemy ogniem
(film kopr.).
TVP 2
5.55 Pogoda na piątek (s.) 7.25 Na
dobre i na złe (s.) 8.30 Pytanie na
śniadanie 11.10 Reporter Polski
11.45 Sztuka życia 12.10 Jeden z
dziesięciu (teleturniej) 12.45 Sąsiedzi
(s.) 13.15 Barwy szczęścia (s.) 13.50
Kabaretowy Klub Dwójki 14.55
Chłopi (s.) 16.00 Panorama - kraj
16.20 Poziom 2.0 17.20 Kabaretowy
pojedynek gigantów 18.00 Panorama
18.30 Halowe Mistrzostwa Świata w
Stambule 19.40 Przy rzece 20.10 Na
dobre i na złe (s.) 21.15 Kocham Cię,
Polsko! 22.50 Kick bokser (film USA)
0.30 Bitwa na głosy - after party 0.50
W paszczy krokodyla (film USA).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.45 Info poranek 7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość
poranka 9.20 Info poranek 10.00
Serwis info 10.10 Biznes - otwarcie
dnia 10.21 Info poranek 10.50 Gość
poranka 12.00 Serwis info 12.20 Biznes 13.00 Serwis info 13.10 Raport
z Polski 16.00 Rozmowa dnia 16.15
Biznes 17.00 Speed 17.25 TV Katowice zaprasza 17.35 Kronika miejska 17.45 Narciarski weekend 17.55
Trudny rynek 18.30 Aktualności
19.25 Rozkminka 20.10 Forum 21.05
Telekurier 22.18 Serwis info 23.15
Sportowy wieczór 23.30 Pierzasta
kokaina (dok. islandzki) 0.45 Forum.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Przygody Animków 8.00 Scooby
Doo 8.30 Miś Yogi 9.00 Rodzina zastępcza plus (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
Dom nie do poznania 14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja
(mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy
(s.) 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarzenia
19.30 Świat według Kiepskich (s.)
20.00 Tylko taniec - Got to Dance
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21.35 X-Men II (film kopr.) 0.25
Koszmar na przedmieściach (film
USA) 2.15 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 Przygody kryminalistyki (s.) 11.10 Film o filmie „Tobruk”
11.25 Kamera na szlaku 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu (mag.) 14.00 Na żywo w Jedynce 16.30 AZ-kwiz 17.05 Mała farma
17.30 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Taxi 18.54 Wiadomości 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55
13. komnata R. Nachtigall 21.20
Wszystko-party 22.05 Vladimír
Menšík non stop 23.05 Taggart: Zachwyt (film) 23.55 Miasto kocic (s.)
0.15 Jak mieć ciało doskonałe?
TVC 2
6.00 Do pracy 6.25 Zoomania 6.45
Planeta YÓ 8.00 Panorama 8.55
Osobistość w Dwójce 9.00 Dołącz
do nas 9.10 Nie poddawaj się 9.25
Architektura 9.55 Historia Spitfira 10.45 Magor Jirous 11.10 Na
pływalni z P.R. Manouškiem 11.35
Kolory życia 12.30 Oceany 13.25
Chcesz mnie? 13.40 Masz mnie!
13.55 Spostrzeżenia Karla Kyncla
14.05 Przygody nauki i techniki
14.30 Na grzyby 15.00 Papua Barat
15.35 Z życia orangutanów 16.05
By długi nie bolały 16.10 Prawie
bezchmurnie 16.25 Port 16.50 Podróż w kosmos 17.00 Planeta YÓ
18.15 Zaczarowane przedszkole
18.45 Wieczorynka 18.55 Przerwa
(s.) 19.25 Niesamowite historie (s.)
19.50 Wiadomości w j. migowym
20.00 Cudowna planeta: Planeta
ludzi 21.00 2001: Odyseja kosmiczna (film) 23.20 The Thick of It (s.)
23.55 Meduza 0.30 Musicblok.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 10.00 Namiętność i zbrodnia
(film) 11.50 Tescoma ze smakiem
12.00 Południowe
wiadomości
12.30 Tequila i Bonetti w Rzymie
(s.) 13.30 Powder Park (s.) 14.35
Dowody zbrodni (s.) 15.30 Agenci
NCIS (s.) 16.30 Dwóch i pół (s.)
17.00 Popołudniowe wiadomości
17.30 Dr House (s.) 18.30 Ulica (s.)
19.30 Wiadomości 20.00 Kameňák
II (film) 22.05 Liberator II (film)
0.10 Częstotliwość (film).
PRIMA
6.00 Wiadomości 6.50 Bliżej (s.) 8.05
M.A.S.H. (s.) 8.50 Nakryto do stołu
9.40 Diagnoza morderstwo (s.) 10.40
Babski oddział (s.) 11.40 Nieustraszony (s.) 12.40 Bliżej (s.) 13.40 Alf
(s.) 14.15 Siska (s.) 15.40 Big Ben (s.)
17.40 Fakty Barbory Tachecí 18.00
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
wiadomości kryminalne 19.50 VIP
wiadomości 20.00 Julie Lescaut (s.)
22.10 Show Jana Krausa 23.10 Noc w
raju 0.15 Obcy - Decydujące starcie
(film).

KALKULATOR WALUTOWY
Kursy walut w kantorach z dnia 7. 3. 2012

CZK
EUR
USD

PZL
EUR
USD

Cieszyn, ul. Zamkowa

Bielsko-Biała, CH Auchan

kupno

sprzedaż

kupno

0,166
4,130
3,130

0,167
0,163
4,170
4,120
3,180
3,120
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno

sprzedaż

5,950
24,700
18,500

6,120
25,200
19,200

sprzedaż

0,168
4,220
3,220

TV POLONIA

PIĄTEK 9 marca
6.05 Dwie strony medalu (s.) 6.40
Egzamin z życia 7.30 Gruzja blisko
nas 8.00 Między nami bocianami
8.30 Pytanie na śniadanie 11.10
Polonia 24 11.40 Galeria (s.) 12.05
Dwie strony medalu (s.) 12.35
Wiadomości 12.50 M jak miłość
(s.) 13.45 Wideoteka dorosłego
człowieka 14.25 Profesor od serca
- Zbigniew Religa 15.35 Złotopolscy (s.) 16.05 Smaki polskie 16.20
Polska według Kreta 17.00 Galeria
(s.) 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress 17.55 Poziom 2.0 18.55
Magazyn medyczny 19.15 Dwie
strony medalu (s.) 19.40 Przygody
kota Gotfryda 20.00 Wiadomości
20.45 Na dobre i na złe (s.) 22.00
Polonia 24 22.45 Drzazgi 0.45 Galeria (s.).

SOBOTA 10 marca
6.05 Złotopolscy (s.) 8.25 Polonia
24 9.00 Siedem życzeń 10.05 Załoga Eko 10.35 Doktor Murek 11.45
Pamiętaj o mnie 12.05 Polska według Kreta 12.40 Ojciec Mateusz
(s.) 13.30 Makłowicz w podróży
14.00 Na dobre i na złe (s.) 14.55
Wielka ucieczka cenzora 15.55
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@polski 17.30 Teleexpress 17.50
M jak miłość (s.) 18.45 Szansa na
sukces 19.40 Bolek i Lolek 20.00
Wiadomości 20.40 Czas honoru
21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Polonia 24 22.25 Misja specjalna 0.10
Polska według Kreta 0.50 M jak
miłość (s.).

NIEDZIELA 11 marca
6.05 Galeria (s.) 8.25 Polonia 24
8.55 Ziarno 9.25 Szkoła na Słonecznej 10.00 Poranek z EURO
10.30 Ostatnia książka Ryszarda
Kapuścińskiego 11.35 Pamiętaj o
mnie 11.55 Między ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15
Między ziemią a niebem 12.45
Pod Tatrami 13.00 Msza święta z
katedry pw. Wniebowzięcia NMP
we Włocławku 14.20 Kocham Cię,
Polsko! 15.45 Skarby nieodkryte
16.15 Zacisze gwiazd 16.50 Salon
Polonii 17.30 Teleexpress 17.50 M
jak miłość (s.) 18.45 Rezydencja
(s.) 19.40 Noddy w krainie zabawek
20.00 Wiadomości 20.40 Ranczo
(s.) 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00
Tygodnik.pl 22.40 Kocham Cię,
Polsko! 0.05 Salon Polonii 0.50 M
jak miłość (s.) 1.40 Noddy w krainie zabawek (s.).

PONIEDZIAŁEK 12 marca
6.05 Makłowicz w podróży 6.40
Wielka ucieczka cenzora 7.35 Las
bliżej nas 7.55 Urwisy z Doliny
Młynów 8.30 Pytanie na śniadanie
11.10 Tygodnik.pl 11.40 Galeria
(s.) 12.05 Barwy szczęścia (s.) 12.35
Wiadomości 12.50 Ranczo (s.)
13.45 Salon Polonii 14.25 Ostatnia
książka Ryszarda Kapuścińskiego
15.35 Złotopolscy (s.) 16.10 WOK
- wszystko o kulturze 17.00 Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 17.45
EUROexpress 17.55 Koncert Jacka
Stachurskiego 18.25 Jak narkotyk
18.50 Skarby nieodkryte 19.15
Barwy szczęścia (s.) 19.45 Proszę
słonia 20.00 Wiadomości 20.45
Życie nad rozlewiskiem (s.) 21.45
Biało-czerwoni 22.00 Polonia 24
22.45 Szansa na sukces 23.45 Tomasz Lis na żywo 0.45 Galeria (s.).

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!
(dc)

www.glosludu.cz
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Firmy budowlane

Kto w sercu żyje – nie odszedł.
Dziś, 8 marca 2012, mija 1. rocznica zgonu
śp. inż. JANA WAWROSZA
geometry z Bystrzycy. Z miłością i szacunkiem wspomiGL-131
nają żona, córka i syn z rodzinami.
Dnia 5. 3. minęła 1. rocznica zgonu naszej Kochanej Mamusi
śp. HELENY NIEDOBY

WSPOMNIENIA

zaś 11. 3. minie 13 lat od zgonu naszego Kochanego Ojca

Czas mija, smutek pozostaje.
Dziś, 8 marca 2012, mija pierwsza bolesna rocznica
śmierci naszego
śp. OLDŘICHA ČAJKI
ze Skrzeczonia. Wszystkich, którzy Go znali, a byli Mu
życzliwi, prosimy o chwilę wspomnień i cichą modlitwę.
RK-042
Najbliżsi.
Gdy wiosna zakwitała kwiatem,
Ty pożegnałeś się z tym światem,
i nocą, gdy rozjaśniał dzień,
Tyś rozpoczął swój wieczny sen.
Dnia 5. 3. 2012 obchodziłby 85. urodziny
śp. KAROL MICHALIK
z Piosku, lecz nieubłagalna śmierć wyrwała nagle z grona
rodzinnego przed ośmiu laty naszego Drogiego Męża,
Ojca, Teścia i Dziadka. O chwilę wspomnień, wraz z
szacunkiem i modlitwą, proszą żona Teresa, córka Olga,
GL-148
synowie Karol, Adaś, Jasio z rodzinami.
Dziś, 8. 3. 2012, obchodziłby 95. urodziny mój Kochany
Ojciec
śp. JÓZEF MIKUŁA
z Suchej Górnej. Dnia 6. 3. minęło 19 lat od Jego śmierci.
Z miłością wspominają córka Jadzia z mężem i wnuczki
Danka i Beata z rodzinami.
GL-144

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Sygnał
(8, 9, godz. 17.45); Cztery słońca
(8, 9, godz. 20.00); Smerfy (9, godz.
15.30); KARWINA – Ex: Larry
Crowne (9, godz. 19.00); TRZYNIEC – Kosmos: John Cartner (8,
9, godz. 17.30); Kobieta w czerni
(8, 9, godz. 20.00); CZ. CIESZYN
– Central: Školní výlet (9, godz.
17.00); Zza okien domu publicznego (9, godz. 19.00); CIESZYN –
Piast: W ciemności (8, godz. 15.30);
Kac Wawa (8, godz. 18.15; 9, godz.
20.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1
SM, piątek, wiadomości regionalne
od godz. 18.00.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05, so: godz. 17.30. Ostrawa
107,3 MHz i Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Zarząd MK
PZKO zaprasza w niedzielę 11. 3.
o godz. 16.00 na zebranie sprawozdawcze i sejmik gminny do Domu
PZKO.
CIERLICKO-STANISŁOWICE – Kluby Kobiet oraz Seniora
zapraszają na spotkanie klubowe
w czwartek 8. 3. o godz. 16.00 do
DPŻW na Kościelcu.
CENTRUM PEDAGOGICZNE
– Zaprasza na Konferencję inaugurującą Rok Janusza Korczaka na Zaolziu. Konferencja odbędzie się 15.
3. o godz. 14.00 w auli Gimnazjum
z Polskim Językiem Nauczania w
Cz. Cieszynie. Program konferencji
znajduje się na stronie www.pctesin.
cz. Opłata konferencyjna wynosi 50

kc (uczniowie, studenci i emeryci –
gratis).
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska przy ul. Havlíčka zaprasza na
prelekcję z cyklu „Podróże bliskie i
dalekie” w piątek 9. 3. o godz. 17.00.
O Maroku i jego królewskich miastach opowiadać będzie Darek Jedzok.
 Rezerwacji biletów w cenie 90 kc
na talk show „Zaolzie potrafi”, który
odbędzie się 16. 3. o godz. 19.00 w
Ośrodku Kultury „Strzelnica”, można
dokonywać pod nr tel. 777 80 89 33
lub pod adresem mailowym: zaolzie.
potrafi@gmail.com. Należy podać
imię, nazwisko, nazwę miejscowości oraz liczbę biletów. Do odbioru
będą w dniu imprezy na „Strzelnicy”
od godz. 18.00. Organizatorka Izabela Wałaska prosi widzów, którzy
otrzymają w tym tygodniu osobiste
zaproszenie, by potwierdzili jak najszybciej swój udział (wyżej podana
komórka i adres mailowy).
KARWINA – Klub Seniora „Przyjaźń” zaprasza swoich członków i
sympatyków na spotkanie w poniedziałek 12. 3. o godz. 17.45 do salki
PZKO Karwina-Nowe Miasto. W
programie prelekcja pana Władysława Kristena.
KARWINA-SOWINIEC – MK
PZKO zaprasza na zebranie sprawozdawcze połączone z uroczystością
święta pań 11. 3. o godz. 15.00 do
świetlicy Koła.
LESZNA DOLNA – Klub Propozycji przy MK PZKO zaprasza 14. 3.
o godz. 17.00 na kolejne spotkanie
klubowe do Domu PZKO. Znany
karwiński folklorysta Józef Chmiel
przedstawi humor górniczy.
LIGOTKA KAMERALNA – MK
PZKO zaprasza na sejmik oraz zebranie sprawozdawcze w niedzie-

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

WŁADYSŁAWA NIEDOBY
legendarnego Jury spod Grónia. O chwilę wspomnień proszą córka i syn
GL-149
z rodzinami.

NEKROLOGI
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 5. 3.
2012 zmarła w wieku niespełna 80 lat nasza Kochana
Siostra, Szwagierka i Ciocia
śp. IRENA PALOWA
zamieszkała w Olbrachcicach. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę dnia 10. 3. 2012 o godz. 11.00
z sali obrzędów pogrzebowych w Karwinie-Raju. Zasmucona rodzina.
AD-024

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, iż dnia 6. 3. 2012 zmarła w
wieku 84 lat nasza Ukochana Żona, Matka, Babcia, Prababcia, Teściowa
i Ciocia
śp. LIDIA PIETRASZKOWA
zamieszkała w Suchej Górnej. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w
poniedziałek 12. 3. 2012 o godz. 15.00 z kościoła katolickiego w Suchej
Górnej. Zasmucona rodzina.
GL-150

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 6. 3. 2012
zmarł w wieku 72 lat nasz Kochany Syn, Mąż, Ojciec,
Teść, Dziadek, Szwagier i Wujek
śp. JAN PIETER
zamieszkały w Gutach. Pogrzeb Drogiego Zmarłego
odbędzie sie w sobotę 10. 3. 2012 o godzinie 14.00
z kościoła ewangelickiego w Gutach na miejscowy
GL-151
cmentarz. W smutku pogrążona rodzina.
lę 11. 3. o godz. 14.30 do Domu
PZKO. W programie występ dzieci.
OLBRACHCICE – Zarząd MK
PZKO zaprasza w niedzielę 11. 3.
o godz. 15.00 na imprezę z okazji
Dnia Kobiet pt. „Kwiatek dla Pań” do
Domu PZKO. W programie wystąpią
dzieci szkolne i Klub Młodych oraz
kapela góralska „Nowina” z Jabłonkowa. Zapraszamy panie i panów.
ORŁOWA-LUTYNIA – Zarząd
MK PZKO zaprasza wszystkich
członków i sympatyków w sobotę 10.
3. o godz. 16.00 do świetlicy Koła na
spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W programie
występ dzieci szkoły i przedszkola
oraz „Skotniczki”, prelekcja H. Żabińskiej nt. „Działalności Klubów
Kobiet”, pogawędka przy herbatce.
PTTS „BŚ”, PZKO, UG WĘDRYNIA – Urządzają 10. 3. turniej
w tenisie stołowym o Przechodni
Puchar Wójta Wędryni w kat. do i
powyżej 40 lat (również dla seniorów od 70 lat). Turniej odbędzie się
w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Wędryni. Wpisowe 40 kc,
rejestracja od godz. 7.30, początek o
godz. 8.30. Bufet zapewniony. Inf.:
A. Klimas 731 892 401.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO
zaprasza na spotkanie z okazji MDK
w niedzielę 11. 3. o godz. 15.00 do
świetlicy Domu PZKO. W programie wystąpią „Suszanie”.

OFERTY
CYKLINOWANIE BEZPYŁOWE (broušení) parkiety, deski, schody. Tel. 0048 514 172 282.
GL-125
ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel.: 0048
605 255 770.
GL-050
WYCENIĘ I KUPIĘ ZA NALEPSZĄ CENĘ jakiekolwiek antyki, meble, instrumenty muzyczne,
zabawki, szkło, porcelanę, obrazy,
wszystkie gatunki broni białej i
palnej, zegary, zegarki kieszonkowe – mogą być i uszkodzone, stare
pocztówki i zdjęcia. Również skupujemy złom złota i srebra. Płacimy gotówką. Inf.: 608 374 432, 608
863 098.
GL-087

WYSTAWY
MIEJSKI DOM KULTURY,
SALA MÁNESA w Karwinie:
do 25. 4. wystawa Jana Kottasa pt.
„Hledání okamžiku”. Czynna po, śr,
pt: 9-15, wt, czt: 9-19.
DUŻA GALERIA TEATRU
CIESZYŃSKIEGO: do 8. 4. wystawa Šárki Hrouzkovej pt. „Obrazy”. Czynna po-pt: w godz. 9-15.
CZESKI CIESZYN, KONGRES
POLAKÓW: do 19. 3. wystawa
pt. „Józef Kiedroń – inżynier górniczy, działacz narodowy i minister”.

GL-835

Upływa szybko życie...
Dnia 9. 3. 2012 obchodzi swój życiowy jubileusz
pani CZESŁAWA SCHNAPKA
z Cierlicka-Zielonego Miasta. Z tej okazji dużo zdrowia,
szczęścia i błogosławieństwa Bożego oraz wielu pogodnych dni wśród najbliższych życzy Maria Piskorzowa z
GL-114
rodziną.

SWABUD i SWAKOŃ

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

Czynna w dni powszednie w godz.
8-15.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: do 22. 4.
wystawa pt. „Jiřina Králová”; stała
ekspozycja „Obrazki z przeszłości
Śląska Cieszyńskiego”. Czynna: wtpt: 8.00-16.30.
 SALA WYSTAW w Hawierzowie „Musaion”, Robotnicza 14: stała ekspozycja pt. „Środki płatnicze na
Śląsku Cieszyńskim”; do 11. 3. wystawa „Miniona sława broni białej”.
Czynne: wt-pt: 9-17, so: 9-13, nie:
13-17.
 SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka: stała ekspozycja
„Migawki z historii Karwiny”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9-13, nie:
13-17.
 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.

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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Mistrza pamięci żałobny rapsod

Fot. MARIAN JEŻOWICZ

TIPSPORT EKSTRALIGA
Hokeiści Trzyńca nie obronią w tym
roku mistrzowskiego tytułu w ekstralidze hokeja. Stalownicy odpadli
bowiem już w fazie wstępnej playoffs, przegrywając w pięciu meczach
ze Zlinem. Morawski klub postawił
kropkę nad „i” we wtorek, wygrywając u siebie 4:2. Trzyńczanie nie
znaleźli antidotum na pieczołowitą
grę Zlina, który do dobrej defensywy dołączył też efektywność pod
bramką Hamerlíka. Tych elementów
zabrakło Trzyńcowi. Można było
odnieść wrażenie, że hokeiści spod
Jaworowego są zmęczeni sezonem,
który nie układał się dla nich tak pomyślnie, jak rok temu.
Porażka ze Zlinem była więc swego rodzaju eutanazją, skróceniem
cierpień męczącego się w całym sezonie Trzyńca. – Kluczowa dla losów tej serii była nasza przegrana w
Werk Arenie w rzutach karnych. Rywal wyczuł szansę i poszedł za ciosem – powiedział nam szkoleniowiec
HC Stalownicy Trzyniec, Jan Tlačil.
– We znaki dały się też błędy indywidualne, które w takich meczach są
niewybaczalne – podkreślił trzyniecki trener. Tlačil miał z pewnością
na myśli kiks obrońców, po którym
Zlin we własnym osłabieniu strzelił
czwartego gola. – Veselý szczęśliwie
trafił pomiędzy moimi parkanami,
nie zdążyłem zareagować – skomentował fatalny dla Trzyńca moment
bramkarz Peter Hamerlík. Słabo
wypadli doświadczeni zawodnicy w
kadrze mistrza RC, na których trenerzy liczyli najbardziej. Prawie niewidoczny był w ataku David Květoň,
niemrawo grali też Martin Adamský
z Radkiem Bonkiem. I tak można by
wymieniać dalej, bo oprócz paru wyjątków ( Jan Peterek, Peter Hamer-

Jan Peterek (z krążkiem na kiju) był jednym z niewielu wyróżniających się hokeistów w kadrze Trzyńca.

lík, Jakub Orsava, Miloslav Hořava)
trzyńczanie przypominali we wtorek
zespół pieśni i tańca. – Wiem, że
mocno rozczarowaliśmy wszystkich
naszych kibiców. Nie zgadzam się
jednak z tym, że oddaliśmy mecz bez
walki, jak sugerowali to niektórzy
dziennikarze. Po prostu z nadmiaru chęci popełniliśmy błędy, które
przesądziły o wyniku – stwierdził
rozczarowany Radek Bonk. Właśnie 36-letni Bonk najbardziej chyba
męczył się w całej serii ze Zlinem.
Były hokeista takich klubów, jak Ottawa Senators czy Montreal Canadiens, był tylko cieniem napastnika,
który w zeszłym roku w znaczący
sposób przyczynił się do pierwszego mistrzowskiego tytułu w historii
trzynieckiego hokeja. – Przykro mi,
że tak wcześnie jesteśmy za burtą
playoffs. Teraz szykują się istne mę-

czarnie przed telewizorem, bo chyba
będę oglądał zmagania ćwierćfinałowe, ale ze sporym niedosytem – dodał Bonk.
Znane są już więc wszystkie pary
ćwierćfinałowe playoffs Tipsport
Ekstraligi. Dziś na pierwszy ogień
zmierzą się Pardubice z Witkowicami i Liberec z Czeskimi Budziejowicami. W sobotę ruszają serie Sparta
Praga – Kometa Brno oraz Pilzno
– Zlin. Hokeiści Witkowic trafili w
ćwierćfinale na Pardubice po raz piąty w historii. – Można powiedzieć,
że znamy się na wylot – stwierdził
szkoleniowiec Witkowic, Mojmír
Trličík. – Nasze szanse oceniam
50 na 50, wiele będzie zależało od
dwumeczu w Pardubicach – dodał
ostrawski trener. Witkowice rozpoczynają playoffs z pozycji szóstego
zespołu fazy zasadniczej. Dzisiejszy

pojedynek Pardubice – Witkowice startuje o godz. 18.10, na żywo
transmisja pojawi się w stacji Nova
Sport.
JANUSZ BITTMAR

ZLIN – TRZYNIEC
4:2
Tercje: 1:0, 2:1, 1:1. Bramki i
asysty: 10. Veselý (Melenovský), 22. Melenovský (Galvas,
Veselý), 34. Melenovský (Čajánek), 42. Veselý – 3. Orsava
(kar.), 58. Hampl (Zíb). Sędziowali: Jeřábek, Fraňo – Gebauer,
Lederer. Widzów: 6322. Trzyniec: Hamerlík – Hrabal, Zíb,
Lojek, Klouček, Richter, Novotný – Kůrka, Bonk, Varaďa
– D. Květoň, Peterek, Adamský
– Hrňa, Polanský, M. Hořava –
Orsava, Ostřížek, Hampl.

Karwiniacy wywiązali się z roli faworyta
II LIGA HOKEJA
Pierwszym finalistą grupy wschodniej II ligi hokeja zostali gracze Karwiny, którzy w półfinale uporali się
z Przerowem. Podopieczni trenera
Aleša Flašara potrzebowali czterech
prób, żeby wyeliminować dobrze
grającego rywala. W finale Karwina zmierzy się ze zwycięzcą duetu
Hawierzów – Prościejów. Piąty, decydujący mecz tej serii, zakończył się
wczoraj po zamknięciu numeru.
– Cel został spełniony, teraz cze-

skompletował w Przerowie cztery
gole i zaliczył asystę przy bramce
Studenego.

kamy na rywala w finale. Papierowe
prognozy mówiły, że to Hawierzów
powinien awansować, ale w tej fazie
wszystko może się zdarzyć – powiedział trener Karwiny, Aleš Flašar.
Jego podopieczni też byli dużymi faworytami serii z Przerowem,
tymczasem przeciwnik postawił
wysoko poprzeczkę i nie sprzedał
tanio skóry. – Zadecydowały nasze
przewagi liczebne, które opanowane
mamy wręcz do perfekcji – stwierdził Flašar. Gwiazdą meczu został
napastnik Vladimír Luka, który

PRZERÓW – KARWINA 2:5
Tercje: 1:2, 0:2, 1:1. Bramki i asysty:
15. Pala (Sedlák), 55. Sedlák (Sakrajda) – 4. Luka, 8. Studený (Ivan,
Luka), 29. Luka (Štefanka, Ivan),
31. Luka (Ivan), 48. Luka (Ivan,
Studený). Karwina: Iláš – Javín,
Sznapka, Hegegy, Štefanka, Galvas,
Tomis, Urbánek – Mikšan, Moravec,
Samiec, Luka, Ivan, Studený, Ho-

luša, Novák, Blatoň, Rosůlek, Ciupa,
Štubňa, Žídek.
Luka rozpoczął i zakończył decydujące zawody o awans do finału
grupy wschodniej. Już w 4. minucie
karwiński napastnik strzałem obok
słupka trafił na 0:1, a w 48. minucie dopełnił formalności trafiając po
akcji Ivana do prawie pustej bramki.
Hokeiści Przerowa nie zrezygnowali
nawet przy stanie 1:5. Iskierkę nadziei wykrzesał w 55. minucie Sedlák – to było jednak ze strony gospodarzy wszystko.
(jb)

Smutna wiadomość dotarła wczoraj do kibiców piłki nożnej. W nocy
z wtorku na środę w wieku 54 lat
zmarł Włodzimierz Smolarek, jeden
z najlepszych napastników w historii
polskiego futbolu.
Włodzimierz Smolarek w reprezentacji Polski zagrał 60 razy i strzelił 13 bramek. Największe klubowe
triumfy święcił z Widzewem Łódź. –
Włodek osiągnął w karierze wszystko, co było do osiągnięcia. Umarł nie
tylko fantastyczny piłkarz, z którym
grałem, ale też wspaniały człowiek –
wspomina Włodzimierza Smolarka,
Zbigniew Boniek, jego kolega z występów w Widzewie i reprezentacji
Polski. Smolarek poza Widzewem
grał także we Włókniarzu Alek-

sandrów Łódzki, Legii Warszawa,
Eintrachcie Frankfurt, Feyenoordzie
Rotterdam i FC Utrecht.
– Był ambitnym piłkarzem, który
w najtrudniejszym momencie brał
ciężar gry na siebie. To pokazuje jego
charakter. Irytowało go, że piłkarze
przedkładają inne sprawy nad reprezentację, która dla niego była sprawą najważniejszą – wspomina były
trener kadry, Jerzy Engel. Smolarek
pełnił w ostatnich miesiącach obowiązki skauta młodych piłkarzy w
PZPN. – Nie tylko wyszukiwał piłkarzy, ale też pokazywał im, jak grać,
jak dryblować, jak się ustawiać. Potrafił ocenić, którzy z piłkarzy prezentują już poziom reprezentacyjny
– dodał Engel.

Fot. ARC

Nie żyje Włodzimierz Smolarek

Mile wspominają Smolarka także
Zaolziacy. – Był to jeden z najbardziej walecznych piłkarzy. Posiadał
nie tylko talent, ale także serce do
gry – powiedział „Głosowi Ludu”
Jan Zolich, trener Orłów Zaolzie. –
Otworzył polskim piłkarzom drzwi
do Europy Zachodniej, chociażby do

ligi holenderskiej. Pomimo niższej
postury walczył z rosłymi obrońcami jak równy z równym, cechowało
go świetne wyszkolenie techniczne i
szybkość – podkreślił Zolich.
W wywiadzie telefonicznym dla
stacji TVN24 swoim żalem dzielił się
Jan Tomaszewski, przyjaciel Smolarka i były bramkarz Orłów Górskiego. – Włodek był takim człowiekiem,
który pokazywał nam, jak się walczy
do końca. Dla mnie pozostanie wzorem, przyjacielem i wspaniałym człowiekiem, któremu kariera nie zawróciła w głowie – mówił Tomaszewski.
– To był zawodnik z widzewskim
charakterem – walczył do końca, on i
Boniek. Cieszyli się ogromną estymą
u rywala – dodał.
(jb)

W SKRÓCIE
RANKING FIFA: NAJGORSZY
WYNIK POLAKÓW. Piłkarska reprezentacja Polski spadła o pięć pozycji i zajmuje 75. miejsce w rankingu
FIFA, najniższe od jego powstania w
1993 roku. Prowadzi wciąż Hiszpania, na drugim miejscu znajdują się
Holendrzy, na trzecim Niemcy. Podopieczni Franciszka Smudy najbliższe
sprawdziany formy mają zaplanowane
podczas zgrupowania w austriackim
Lienzu (16-28 maja). W Klagenfurcie
zagrają 22 maja z Łotwą, która spadła
w rankingu na 78. miejsce oraz cztery
dni później ze Słowacją (35.). Ostatnim rywalem Polaków przed startem
w mistrzostwach Europy będzie 2
czerwca na warszawskiej Pepsi Arenie
reprezentacja Andory – obecnie 205.
na świecie.
* * *
MŚ W BIATHLONIE: ODLEGŁA LOKATA SIKORY. Słoweniec Jakov Fak zdobył w niemieckim
Ruhpolding złoty medal biathlonowych mistrzostw świata w biegu na
20 km. Drugie miejsce zajął Francuz
Simon Fourcade, a trzecie Czech Jaroslav Soukup. Polak Tomasz Sikora
był 37. Najlepszy polski biathlonista,
który na tym dystansie sięgnął m.in.
po złoty medal MŚ w 1995 i srebrny
w 2004 roku, wyruszył na trasę z jednym z ostatnich numerów startowych.
* * *
SZCZĘSNY DOCENIONY. Wojciech Szczęsny był jednym z najlepszych piłkarzy we wtorkowym meczu
Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem
Londyn i AC Milan. „Kanonierzy”
byli bliscy odrobienia czterobramkowej straty z pierwszego spotkania z AC Milan. Ostatecznie jednak
Arsenal wygrał 3:0 i odpadł z Ligi
Mistrzów. Doceniony po tym spotkaniu został Wojciech Szczęsny, który zachował czyste konto. – Jest nam
przykro z powodu odpadnięcia z Ligi
Mistrzów, ale to spotkanie może być
wspaniałym przesłaniem dla zespołów z Premier League. Pokazało ono,
że kiedy jesteśmy w formie, to możemy pokonać każdego. To daje nam
dużo pewności siebie i choć jesteśmy
załamani ostateczną porażką, to istnieje również wiele pozytywów – powiedział w wywiadzie dla Sky Sports
bramkarz Arsenalu i reprezentacji
Polski.
* * *
PŚ W SKOKACH: DZIŚ ODSŁONA W TRONDHEIM. Kadra polskich skoczków narciarskich
w składzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła,
Maciej Kot, Krzysztof Miętus, Aleksander Zniszczoł i Klemens Murańka od poniedziałku przebywa w
norweskim Trondheim, gdzie dziś
zostanie rozegrany kolejny konkurs
Pucharu Świata. Po zajęciu trzeciego
miejsca w konkursie drużynowym
w Lahti i niezłym starcie w indywidualnym, nastroje w ekipie są dobre,
nikt nie narzeka na dolegliwości
zdrowotne. – Czekamy na zawody.
Bezpośrednio po nich pojedziemy
do Oslo, gdzie w niedzielę czeka
nas ostatni konkurs tegorocznego
sezonu w Skandynawii. W kolejny
weekend Planica i będzie czas na
odpoczynek w domu. Trochę już
tęsknimy – stwierdził trener polskiej
kadry, Łukasz Kruczek. Pierwsza
seria konkursowa rusza dziś o godz.
17.00. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata liderem jest Norweg
Anders Bardal (1219 pkt), przed
Austriakami Gregorem Schlierenzauerem (1135 pkt) i Andreasem
Koflerem (1066 pkt). Czwarty jest
Kamil Stoch (961 pkt), a piąty Austriak Thomas Morgenstern, który
traci do Polaka tylko 15 pkt.
(jb)

