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Janina Guńka jest nauczycielką w 
polskiej szkole w Olbrachcicach. 
Najpierw pracowała w świetlicy 
szkolnej. Już wówczas musiała uzu-
pełnić wykształcenie, ponieważ jako 
absolwentka Średniej Szkoły Ekono-
micznej nie posiadała kwalifi kacji do 
zawodu wychowawczyni. Potem dy-
rekcja zaoferowała jej pracę nauczy-
cielki, najpierw kilku przedmiotów, 
potem na pełny etat.

– Wiedziałam, że chcę zostać w 
szkolnictwie, dlatego podjęłam studia 
magisterskie na Wydziale Pedago-
gicznym Uniwersytetu Ostrawskiego, 
na kierunku edukacja wczesnoszkolna 
(dla klas 1-5). Przez pięć lat co środę 
spędzałam w Ostrawie całe popołu-
dnie, na niektóre przedmioty musia-
łam jeździć również w soboty. Prócz 
tego trzeba było uczyć się w domu i 
pisać prace. Nie było łatwo, ale mo-
głam liczyć na wsparcie zarówno ze 
strony dyrekcji szkoły, jak i rodziny 
– opowiada kobieta. W ub. roku po-
myślnie skończyła studia, dlatego dziś 
nie musi się martwić, jaki los czeka ją 
w styczniu przyszłego roku. 

W szkołach z polskim językiem 
nauczania zdecydowana większość 
nauczycieli posiada wymagane kwa-
lifi kacje. A ci, którzy ich jeszcze nie 
mają, właśnie studiują. – W szkole 
wszyscy pedagodzy mają wykształce-
nie wyższe. W przedszkolach są nato-
miast nauczycielki, które w tej chwili 
uzupełniają potrzebne wykształcenie 
– powiedziała naszej gazecie Anna 
Jeż, dyrektorka PSP i Przedszkola im. 
Gustawa Przeczka w Trzyńcu. Rów-
nież Marek Grycz, dyrektor PSP w 
Czeskim Cieszynie, przekonuje, że 
nauczyciele albo już mają odpowied-
nie wykształcenie, albo je właśnie 
uzupełniają. 

Ustawa o pracownikach pedago-
gicznych szczegółowo określa, jakie 
kwalifi kacje powinni posiadać peda-
godzy w różnych typach i stopniach 
placówek oświatowych. W przypadku 
przedszkoli minimum to szkoła śred-
nia z maturą o profi lu pedagogicznym, 

w przypadku nauczycieli szkół pod-
stawowych czy średnich studia magi-
sterskie na odpowiednich kierunkach. 
O zmianach mówi się od lat, dlatego 
też większość nauczycieli, którzy nie 
posiadali kwalifi kacji, rozpoczęła już 
studia lub nawet zdążyła je skończyć. 
Jednak nie wszyscy. Według analizy 
czeskiego resortu szkolnictwa, 7 tys. 
osób pracujących w zawodach peda-
gogicznych nie posiada przepisanego 
wykształcenia. Najgorsza sytuacja jest 
w województwie karlowarskim. W 
naszym regionie, zdaniem Kateřiny 
Kostolányovej, prodziekan ds. stu-
diów na Wydziale Pedagogicznym 
Uniwersytetu Ostrawskiego, jest o 
wiele lepiej. Jednak również ostraw-
ska uczelnia, podobnie jak inne w 
kraju, postanowiła dać jeszcze jedną 
szansę tym, nad którymi zawisł przy-
słowiowy miecz Damoklesa. Takie 
rozwiązanie zasugerował zresztą mi-
nister szkolnictwa Marcel Chládek, 
który spotkał się niedawno z dzie-
kanami wydziałów pedagogicznych. 
Zapewnił, że dodatkowe koszty 

pokryje państwo. – Kiedy skończył 
się regularny termin składania zgło-
szeń, po 28 lutym, zaczęły dzwonić 
osoby, które pytały, czy będzie jesz-
cze dodatkowa możliwość podjęcia 
studiów pedagogicznych – przyzna-
ła Kostolányová. Co jest powodem 
tego, że niektóre osoby wcześniej 
nie pomyślały o swej przyszłości za-
wodowej? – Liczba studentów, na 
których otrzymujemy fundusze z 
ministerstwa, jest ograniczona. Dla-
tego mogło się zdarzyć, że niektórzy 
z kandydatów w poprzednich latach 
nie zostali przyjęci. W tych przy-
padkach proponowaliśmy im odpłat-
ną formę studiów. Jestem niemniej 
przekonana, że głównym powodem, 
dlaczego wciąż pracują w szkołach 
osoby, które nie mają kwalifi kacji i 
nie podjęły do tej pory studiów, jest 
to, że odkładały to na ostatnią chwilę, 
ciągle wierzyły, że będzie ich dotyczył 
jakiś wyjątek. Postanowiliśmy pójść 
im na rękę i przedłużyć rekrutację na 
najbardziej popularnych kierunkach 
pedagogicznych – powiedziała w roz-

mowie z „Głosem Ludu” prodziekan. 
W ofercie jest na przykład edukacja 
przedszkolna, wczesnoszkolna czy 
nauczanie przedmiotów zawodowych 
w szkołach średnich. 

Mimo wszystko w naszym regio-
nie odsetek nauczycieli bez kwali-
fi kacji nie jest wysoki. Najwyższy 
(blisko 20 proc.) posiada wojewódz-
two karlowarskie. Jednym z kroków, 
jakie podjął minister, by złagodzić 
skutki zmian wchodzących za dzie-
więć miesięcy w życie, jest projekt 
nowelizacji ustawy o pracownikach 
pedagogicznych, która ma umożli-
wić dyrektorom dalsze zatrudnianie 
tych pracowników nie posiadających 
przepisanego wykształcenia, którzy 
przed 1 stycznia 2015 roku skończą 
55 lat i mają co najmniej 20-letni staż 
zawodowy. Nowelizacja rozwiązuje 
również sprawę tak zwanych rodowi-
tych mówców, czyli obcokrajowców 
uczących w Czechach języków, które 
są ich językami ojczystymi. Zostaną 
oni uznani za osoby z kwalifi kacją. 

DANUTA CHLUP

ZDARZYŁO SIĘ

środa

dzień: 9 do 13 0C
noc: 6 do 3 0C
wiatr: 5-10 m/s
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Janina Guńka na czas przygotowała się do zmian, które zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Dzięki temu będzie mogła 
nadal pracować w szkolnictwie. 

Ostatni dzwonek dla nauczycieli 
PROBLEM: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Ostrawskiego przedłużył do 31 marca termin składania zgłoszeń na studia w 

trybie zaocznym. W ten sposób wychodzi naprzeciw osobom pracującym w szkolnictwie, które nie posiadają odpowiedniego wykształ-

cenia. O ile nie podejmą studiów, od 1 stycznia przyszłego roku nie będą mogły dalej pracować w zawodzie nauczyciela. 

PRZYKRA NIESPODZIANKA
Przykra niespodzianka czekała w 
piątek na właścicieli trzech dużych 
domków letniskowych w wiejskiej 
dzielnicy Jabłonkowa, Radwanowie. 
Okazało się, że we wszystkich obiek-
tach grasowali nieproszeni goście, 
rabusie. Właściciele nie zawitali do 
swoich domów wczasowych od dłuż-
szego już czasu, zdaniem policjantów 
mógł je zatem obrabować złodziej, 
który okradał podobne obiekty na 
przełomie grudnia i stycznia i został 
złapany w lutym. – Złodziej ma na su-
mieniu całą serię włamań do podob-
nych obiektów na terenie Jabłonkowa 
i okolicznych miejscowości. Przyznał 
się do włamań także w Łomnej Dol-
nej oraz Mostach koło Jabłonkowa, 
do których dochodziło od ubiegło-
rocznych świąt Bożego Narodzenia 
aż do połowy lutego bieżącego roku, 
kiedy udało nam się go przyłapać. 
Podejrzewamy, że to on jest sprawcą 
włamań także do trzech domów w 
Radwanowie, bo wskazywałby na to 
niemalże identyczny sposób włama-
nia się do obiektów – powiedział szef 
Miejskiej Komendy Policji RC w Ja-
błonkowie, Marek Sikora. (kor)

O NATO W PAŁACU
Z okazji 15. rocznicy wstąpienia Pol-
ski do NATO w niedzielę Pałac Pre-
zydencki był otwarty dla zwiedzają-
cych. Wszyscy chętni mogli obejrzeć 
miejsca, w których Bronisław Komo-
rowski wypełnia codzienne obowiązki. 
Dodatkowo mogli zobaczyć specjal-
nie przygotowaną wystawę obrazującą 
polską drogę do NATO.  Zaprezen-
towane zostały na niej historyczne 
zdjęcia oraz dokumenty związane z 
akcesją – wśród nich m.in. akt przy-
stąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do 
Traktatu Północnoatlantyckiego oraz 
ustawa z 17 lutego 1999 r. o ratyfi ka-
cji Traktatu Północnoatlantyckiego z 
podpisem prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Z kolei przed pała-
cem można było oglądać wystawę „15 
lat Polski w NATO”. Przybliżała ona 
historię Sojuszu oraz polską drogę do 
NATO. (wik)

Do podziemnego wstrząsu doszło 
w nocy z niedzieli na poniedziałek 
w kopalni „Darków” na pograniczu 
Stonawy i Darkowa. Epicentrum 
znajdowało się na głębokości 470 
metrów poniżej powierzchni terenu. 

Jak poinformował rzecznik spółki 
OKD, Marek Síbrt, drgania były od-
czuwalne także na powierzchni, nie 
wyrządziły jednak żadnych szkód 
materialnych na terenie kopalni, 
nikt nie doznał obrażeń. Dodał, że 

wstrząsów nie można dokładnie 
przewidzieć, nie można im też sku-
tecznie zapobiegać. 

Marek Síbrt przypomniał też, że 
spółka OKD przy współpracy ze 
spółką Greengas wyprodukowała 

specjalne urządzenia, dzięki którym 
aktywność sejsmiczną w regionie 
można  śledzić on-line w interne-
cie. W Karwinie i jej okolicy działa 
obecnie 15 stacji monitorujących ak-
tywność sejsmiczną. (kor)

»Spokojny« wstrząs w Kopalni »Darków«
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ZAGROŻENIA 
W SIECI
PIOSECZNA (kor) – O tym, jak 
chronić swoje dzieci przed zagroże-
niami, z którymi mogą się spotkać 
siedząc w domowym zaciszu przy 
komputerze i buszując po internecie, 
będą się mogli rodzice małych pio-
seczan dowiedzieć podczas wykładu, 
jaki wygłosi w miejscowej szkole 
Slavoj Raszka z organizacji ACET. 
Władze wioski przygotowały spot-
kanie z rodzicami w ramach projek-
tu „e-Bezpieczeństwo” wspólnie z 
pracownikami Uniwersytetu Pala-
ckiego w Ołomuńcu.

*   *   *

WOJEWÓDZTWO 
POMOŻE
JABŁONKÓW (kor) – Wojewódz-
cy radni podjęli także w tym roku 
decyzję o wsparciu fi nansowym 
imprez kulturalnych o ponadregio-
nalnym znaczeniu odbywających się 
w podgórskiej części województwa 
morawsko-śląskiego. Na zastrzyk 
fi nansowy mogą liczyć, na przykład, 
jabłonkowscy PZKO-wcy organizu-
jący 67. Gorolski Święto, ale także 
organizacja Matice Slezská, która co 
roku organizuje dwie imprezy: folk-
lorystyczne Śląskie Dni oraz festiwal 
muzyki country i folk „Na pograni-
czu”. Na wszystkie trzy imprezy wła-
dze województwa wyłożą łącznie z 
regionalnego budżetu 750 tys. koron.

*   *   *

ZIELONY RATUSZ 
OSTRAWA (dc) – Wieża Nowego 
Ratusza przez kilka nocy oświetlona 
była na zielono. Ostrawa włączyła 
się w globalny „Greening”, ogólno-
światową kampanię organizowaną 
przez irlandzką agencję wspierania 
ruchu turystycznego Tourism Ire-
land. „Greening” organizowany jest 
co roku z okazji przypadającego na 
17 marca święta św. Patryka, patrona 
zielonej wyspy. W tym roku na zie-
lono zostały oświetlone m.in. pira-
midy w Egipcie, skalne miasto Petra 
w Jordanii, opera w Sydney i szereg 
innych znanych miejsc. W RC prócz 
ostrawskiego ratusza „zazieleniła 
się” wieża widokowa w Pradze na 
Petrzynie. 

*   *   *

TRENING 
W JEDNYM
HAWIERZÓW (sch) – Hala spor-
towa na Podlesiu ma nową wielo-
funkcyjną salę gimnastyczną. Zyskała 
ją dzięki dotacji czeskiego Mini-
sterstwa Szkolnictwa, Młodzieży i 
Wychowania Fizycznego, które prze-
znaczyło na ten cel 2,5 mln koron. 
Z sali gimnastycznej będą korzystać 
hawierzowscy hokeiści oraz łyżwia-
rze fi gurowi, którzy dotąd musieli 
dojeżdżać na treningi kondycyjno-
ruchowe do innych części miasta. 

Jabłonków jest kolejnym miastem 
w regionie, które włączyło się w 
akcję segregacji bioodpadów, zwa-
nych także biodegradowalnymi. 
Do specjalnych pojemników będzie 
można wrzucać na przykład odpa-
dy z gospodarstw domowych i za-
kładów przemysłu spożywczego, w 
tym kuchenne z warzyw surowych i 
gotowanych, obierki z ziemniaków 
i warzyw, części zielone roślin, zu-
żyte torebki po herbatach, skórki 

cytrusów i resztki wszystkich owo-
ców wraz z pestkami i nadgniłymi 
owocami, stare siano, trawa, słoma, 
kora, wióry trociny o różnym stop-
niu zbutwienia (wióry i trociny bez 
środków impregnujących drewno, 
lakierów i farb), resztki roślinne z 
ogródków przydomowych, w tym 
liście, chwasty, gałęzie lub zużyte 
ściółki zwierząt domowych.

Mieszkańcy Jabłonkowa będą 
mogli pojemniki o pojemności 240 

litrów odebrać w siedzibie Służb 
Technicznych, które zajmą się też 
zwózką biodopadów. Niestety, jest 
ich na razie za mało, bo tylko 50. 
W przyszłości ma ich być więcej, 
ale zanim tak się stanie, pierwszeń-
stwo przy przydzielaniu pojemni-
ków będą miały osoby ze stałym 
miejscem zamieszkania na terenie 
miasta. A to przede wszystkim te, 
mające swoje nieruchomości w ta-
kich dzielnicach, jak m.in. Bachra-

ta, Radwanów, Biała, Wojciechów, 
Łomna Miejska, Szygła, Kępa, a 
także w centrum miasta  przy uli-
cach: Polna, Szkolna i Sadowa.

Zainteresowani nabyciem pojem-
ników na odpady biodegradowalne 
powinni to zgłosić w Służbach 
Technicznych do końca marca. Jak 
się dowiedzieliśmy, odbiór biood-
padów będzie się odbywać od 1 
kwietnia, zawsze w parzysty wto-
rek. (kor)

Segregacja bioodpadów

KRÓTKO

Włodarze Bogumina, Rychwałdu 
i Lutyni Dolnej postanowili wziąć 
sprawy w swoje ręce i położyć kres 
kradzieżom metali na tym terenie. 
Rozwiązaniem ma być rozporządze-
nie, które zabroni oddawania ich do 
komercyjnych punktów skupu. Odtąd 
metale na złom będą przyjmować tyl-
ko miejskie punkty zbioru odpadów. I 
to za darmo.

– Nie chcemy siedzieć z założo-
nymi rękami. Strażnicy miejscy co-
dziennie zajmują się kradzieżami 
metali. Złodzieje posuwają się nawet 
tak daleko, że podpalają puste domy, 
aby ułatwić sobie pracę – argumen-
tuje wiceburmistrz Bogumina, Lumír 

Macura. Według statystyk, działające 
w Boguminie punkty skupu skupują 
w ciągu trzech miesięcy 500 ton me-
tali. Złomiarzy nie odstrasza nawet 
dłuższa podróż, np. do sąsiedniej wsi. 
Dlatego, zdaniem Macury, rozporzą-
dzenie będzie miało wtedy sens, kiedy 
będzie obowiązywać w całej okolicy. 
– Jesteśmy świadomi tego, że chodzi 
o tymczasowe, zastępcze rozwiązanie. 
Dlatego chcemy przekonać naszych 
ustawodawców, żeby zajęli się tym 
problemem. Postulujemy w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego, żeby 
rozwiązało problem kradzieży meta-
li w skali całego kraju i uwzględniło 
nasze propozycje najpierw w rozpo-

rządzeniu ministerialnym, a potem 
również w Ustawie o odpadach – do-
daje wiceburmistrz. Rozporządze-
nie zacznie obowiązywać na terenie 
Bogumina od 1 lipca br. Jednak już 
teraz wiadomo, że iście rewolucyjna 
uchwała stanie się polem do burzli-
wej dyskusji. Aby zamknąć usta właś-
cicielom komercyjnych punktów sku-
pu, miasto obiecuje odsprzedanie im 
darmowo uzyskanych metali. Uczciwi 
klienci punktów skupu będą jednak 
mieli pecha. Za złom nie dostaną ani 
korony. Jako rekompensatę miasto za 
zarobione na złomie pieniądze pro-
ponuje im przyjęcie większej liczby 
osób na roboty publiczne lub obniżkę 

opłaty za wywóz śmieci. Rozporzą-
dzenie nie będzie dotyczyć fi rm bu-
dowlanych oraz fi rm zajmujących się 
obróbką metali. Jego celem, jak pod-
kreślają bogumińscy włodarze, jest 
bowiem wyłącznie ograniczenie do 
minimum skupu kradzionego złomu.

Tematowi poświęcona jest rów-
nież ankieta opublikowana na portalu 
miasta. Ponad połowa respondentów 
zgadza się z nowym rozporządze-
niem, niemniej aż 39 proc. ankietowa-
nych uważa, że chodzi o rozwiązanie 
niesystemowe, które ma zatuszować 
niezdolność organów państwowych 
w walce z nielegalnym skupem kra-
dzionych surowców. (sch)

Szykują złomową rewolucję

Wczoraj na ofi cjalnej konferencji prasowej przedstawiono logo Krakowa – miasta 
kandydata do zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. 
Według polskich mediów, projekt logotypu kosztował blisko 80 tysięcy złotych.

Kraków walczy o igrzyska

Komu żyje się lepiej – Polakom, 
Czechom, a może Słowakom lub 
Węgrom? Socjologowie z wszyst-
kich wyżej wymienionych krajów 
Europy Środkowej przeprowadzili w 
styczniu i lutym badania opinii pub-
licznej wśród swoich rodaków. W 
każdym kraju ośrodki badania opinii 
publicznej postawiły pytania ankie-
towe ok. tysiącu osób powyżej 18. 
roku życia. Z odpowiedzi wynika, że 
z sytuacji gospodarczej i warunków 
materialnych najbardziej zadowoleni 
są mieszkańcy Polski. 

– Pierwsze pytanie dotyczyło tego, 
jak respondenci oceniają sytuację go-
spodarczą swojego kraju. We wszyst-
kich krajach środkowoeuropejskich, 
które wzięły udział w badaniu, re-
spondenci częściej oceniają sytuację 
ekonomiczną negatywnie niż pozy-
tywnie. W przypadku Polski, gdzie 
ocena jest stosunkowo najlepsza, 
odsetek negatywnych ocen wyno-
sił 38 proc., podczas gdy 20 proc. 
Polaków oceniło sytuację w swoim 
kraju pozytywnie. Różnica wynosi 
więc tylko 18 punktów procento-
wych – podsumował Jan Červenka z 

Ośrodka Badania Opinii Publicznej 
Instytutu Socjologii Akademii Nauk 
RC. Na Węgrzech różnica pomiędzy 
zadowolonymi a niezadowolonymi 
wynosiła 31 punktów, w Czechach 
51, na Słowacji, która uplasowała 
się na ostatnim miejscu, aż 58 proc. 
Tylko siedem proc. Słowaków uwa-
ża, że sytuacja ekonomiczna w ich 
kraju jest dobra. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym oceny jednak 
poprawiły się, najbardziej na Wę-
grzech. Węgrzy i Polacy najbardziej 
optymistycznie patrzą w przyszłość. 
Jedna trzecia Węgrów i jedna czwar-

ta Polaków jest przekonana, że sy-
tuacja gospodarcza się poprawi. W 
przypadku Czechów i Słowaków 
optymistów jest mniej (odpowiednio 
17 i 15 proc.), za to pesymistów dużo 
więcej. Aż 36 proc. Czechów i 34 
proc. Słowaków spodziewa się gor-
szych czasów. W Polsce pesymistów 
jest 19, na Węgrzech tylko 17 proc.

– Materialne warunki gospodarstw 
domowych respondenci w Polsce i 
RC częściej oceniają pozytywnie niż 
negatywnie. Polacy są trochę bardziej 
optymistyczni – pisze w raporcie Jan 
Červenka. Odsetek osób pozytywnie 

oceniających materialne warunki ży-
cia w obu krajach jest zbliżony (43 i 
40 proc.). Na Słowacji jedna czwar-
ta osób oceniła warunki jako dobre, 
na Węgrzech zaledwie 14 proc. We 
wszystkich czterech krajach najczęst-
sza odpowiedź brzmiała: „ani dobre, 
ani złe”. Wybierało ją 39-47 proc. 
respondentów. – Prawie trzy piąte 
ankietowanych sądzi, że w ciągu roku 
ich poziom życia pozostanie stabil-
ny. Niemal jedna piąta spodziewa się 
jego poprawy, a co siódmy respon-
dent przewiduje, że za rok jemu i 
jego rodzinie będzie się żyło gorzej 
niż obecnie – pisze w komentarzu do 
polskich badań Rafał Boguszewski z 
Centrum Badania Opinii Społecznej. 

Badania przeprowadzone w Polsce 
stanowią część obszernego raportu 
o nastrojach społecznych w styczniu 
br. – Oceny ogólnej sytuacji w kraju 
świadczą o dalszej poprawie nastro-
jów społecznych. Są one nie tylko lep-
sze niż miesiąc temu, ale także najlep-
sze od ponad roku. Również prognozy 
na najbliższy rok są w tych wymiarach 
lepsze niż w ostatnich miesiącach 
– podsumował Boguszewski.  (dc)

Polacy najbardziej zadowoleni 

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

(palubky), wymiana okien PCV
remonty mieszkań i domów.

Przyjmujemy zlecenia na 2014 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

ścian i wymiana okien w ramach 
nowego programu „Zelená úsporám”

kontakt:
kom. cz. 776 218 494, cz. 608 556 915, 

cz. 774 085 874, 
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz
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Wody w rzekach naszego regionu 
ubywa. Jak powiedział wczoraj dy-
rektor generalny Dorzecza Odry w 
Ostrawie, Miroslav Krajíček, wody 
jest najmniej od roku 1970. W po-
równaniu z pomiarami stanu wód z 
poprzednich lat, w niektórych rze-
kach poziom jest nawet pięć razy 
niższy niż średnia.

– Poziom wody wzrósł w ostat-
nich tygodniach na jakiś czas tylko w 
Olzie i górnym biegu Ostrawicy. Na 
innych rzekach sytuacja hydrologicz-
na jest wprost katastrofalna. Obniża 
się też, głównie w Beskidach, poziom 
wód gruntowych. Według ostatnich 
informacji wydajność źródeł pod-

ziemnych w Beskidach kształtuje 
się na poziomie 20-80 proc. średniej. 
Lepsza sytuacja jest w Jesionkach 
– stwierdził dyrektor Dorzecza Odry.

Miroslav Krajíček wyjaśnił, że 
powodem obniżenia poziomu wody 
w rzekach jest niedobór opadów 
trwający od jesieni ubiegłego roku, 
a zwłaszcza wyjątkowo sucha zima.

Obniżył się poziom wody także w 
zbiornikach na terenie regionu. Zda-
niem pracowników Dorzecza Odry 
jednak na razie nie zagraża nam brak 
wody dla sieci wodociągowych. Nie 
powinny też na razie wystąpić trud-
ności z zaopatrzeniem w wodę za-
kładów przemysłowych. (kor)

Wody najmniej od 1970 roku

 Czechy Polska Węgry Słowacja

bardzo dobre 4 14 0 1

dobre 36 29 14 23

ani dobre, ani złe 39 43 49 47

złe 16 7 29 21

bardzo złe 5 7 8 7

nie wie 0 0 0 1

Źródło: Ośrodek Badania Opinii Publicznej IS AN RC

OCENA WARUNKÓW MATERIALNYCH (W PROC.)
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Minęło kilkadziesiąt lat od zakoń-
czenia II wojny światowej, a echa 
wielkiego konfl iktu wciąż co jakiś 
czas dają o sobie znać. Przypomnij-
my dla porządku, że okupacja   Ślą-
ska Cieszyńskiego trwała najdłużej 
w Polsce, bo od pierwszych dni woj-
ny aż do pierwszych dni maja 1945 
roku. Końcem wojny nasz region 
stał się areną starć dwóch potężnych 
armii – radzieckiej i niemieckiej, w 
której cierpieli i ginęli nie tylko żoł-
nierze obu stron, ale także miejscowa 
ludność i to jeszcze długo po ustaniu 
walk.

W lutym br. do redakcji porta-
lu zebrzydowice.net dotarł list od 
jednej z mieszkanek Ukrainy, która 
poszukiwała   informacji o swoim 
przodku, a dokładnie pradziadku, 
który według jej informacji miał 
zginąć   20 kwietnia 1945 właśnie 
w Zebrzydowicach.  W sprawę za-
angażował się miłośnik regionu, 
Grzegorz Kasztura,  który po krót-
kim „śledztwie” ustalił, że 48-letni 
wówczas żołnierz Kolesnik Warfo-
lomiej Lukainowić zginął i został 
pochowany w zbiorowej mogile w 
okolicach dzielnicy Kotucz w Ze-

brzydowicach. Zachowała się map-
ka z dokładnym jej położeniem. 
Niestety, na razie nie udało się usta-

lić, co stało się później. Najprawdo-
podobniej po wojnie mogiła została 
ekshumowana, a  ciała przeniesione 

na jeden z cmentarzy wojennych.   
Poszukiwani są świadkowie tych 
wydarzeń. –  W rejonie Zebrzydo-

wic zginęło kilkuset żołnierzy ra-
dzieckich  – powiedział portalowi 
ox.pl Grzegorz Kasztura.

Obecnie trwają prace nad projek-
tem „Rok 1945 na Śląsku Cieszyń-
skim. Odkrywamy nieznane fakty z 
historii II wojny światowej”, który 
przybliży nam ten okres historii re-
gionu. Projekt został przygotowany 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Zebrzydowicach, a realizują go 
miłośnicy historii z regionu, mię-
dzy innymi wspomniany Grzegorz 
Kasztura. Projekt zakłada powstanie 
książki, założenie strony interneto-
wej oraz zorganizowanie konferencji.

Celem   projektu jest zbadanie i 
opisanie tych wydarzeń w celu prze-
kazania pamięci o nich przyszłym 
pokoleniom. Dlatego Grzegorz 
Kasztura z grupą współpracowników  
zwraca się z apelem do świadków 
oraz wszystkich innych osób posia-
dających interesujące  wspomnienia, 
relacje, fotografi e i dokumenty o kon-
takt z autorami powstającej książki 
„Batalia o Śląsk Cieszyński. Między 
styczniem a majem 1945 roku”. Pi-
sać można na adres e-mail: kontakt@
front1945.cieszyn.pl.  (ox.pl)

Jeden ze szkiców zbiorowej mogiły w Zebrzydowicach. 

Historia jednego żołnierza
Wojenna droga pochodzącego z Ukrainy Kolesnika Warfolomieja Lukainowića dobiegła końca 20 kwietnia 1945 roku. Zginął w pobliżu torów kolejowych obok mostu 

w Zebrzydowicach. Został pochowany w zbiorowej mogile. Co się stało z jego zwłokami oraz jego kompanów później, na razie nie wiadomo. Ostatnio jednak sprawa 

wróciła.

W miniony weekend w kilku kołach 
PZKO odbyły się walne zebrania, na 
których zarządy kół podsumowały 
miniony rok, zaplanowały działania 
na rok bieżący i omówiły najważ-
niejsze sprawy i problemy. 

W piątkowe popołudnie w swoim 
Domu PZKO spotkali się działacze 
Miejscowego Koła w Gnojniku. W 
czasie zebrania wystąpiła dla nich z 
programem grupa dzieci z polskiej 
szkoły im. Jana Kubisza. – Omó-
wiliśmy wszystkie nasze inicjatywy 
za poprzedni rok. Oprócz tradycyj-
nych imprez przygotowaliśmy nowe 
przedsięwzięcie – trwający tydzień 
letni obóz dzienny dla dzieci. Po 
raz pierwszy zorganizowaliśmy też 
nie jednodniową, jak do tej pory, ale 
trwającą dwa dni wycieczkę naszego 
koła – poinformował prezes gnojni-
ckiego PZKO, Paweł Pieter. Jak do-
dał, obie inicjatywy koła zamierza w 
tym roku powtórzyć. Na organizację 
obozu dla dzieci z polskiej oraz cze-
skiej szkoły działacze dostali dotację 
z Urzędu Gminy. Po raz kolejny od-
będzie się też dwudniowa wycieczka, 
tym razem do Wrocławia i okolic. Na 
zebraniu omawiano też inne sprawy, 
które udało się załatwić w zeszły 
roku, m.in. przeniesienie własności 
gruntu pod domem na Koło PZKO.     

W niedzielę odbyły się walne ze-
brania w trzech kołach: Czeskim 
Cieszynie-Centrum, Bystrzycy oraz 
Milikowie-Pasiekach.

– Pierwsza dobra wiadomość, jaką 
omówiliśmy na zebraniu, była taka, 
że przybyło nam członków –  powie-
dział nam prezes PZKO w Czeskim 
Cieszynie-Centrum, Józef Gurbiel. 
– W ubiegłym roku zmarły cztery 
osoby z naszego Koła, ale przybyło 
osiem nowych członków. Zaczyna-
my więc odbudowywać bazę człon-
kowską, staramy się też odmłodzić 
zarząd – dodał.

Jak powiedział, wciągniecie mło-

dzieży w działalność miejscowego 
PZKO oraz zintegrowanie ich to 
jeden z głównych celów Koła. Dzia-
łacze starają się organizować dla nich 
imprezy integracyjne, m.in. spotka-
nia z turniejem w kręgle. Każdego 
roku przed wakacjami odwiedzają 
też dziewiątoklasistów w polskiej 
szkole, by zachęcić ich do wstąpienia 
do PZKO. Na niedzielnym zebraniu 
podsumowano także inne inicjatywy 
za poprzedni rok, m.in. tradycyjny 
bal koła, na którym tym razem po-
jawiło się trochę więcej osób niż rok 
wcześniej, pezetkaowcy mają więc 
nadzieję, że tendencja nadal będzie 
wzrostowa. W tym roku Koło jak za-
wsze wesprze fi nansowo działalność 
dwóch przedszkoli polskich, znajdu-
jących się w jego rejonie: na Rozwoju 
oraz na ul. Grabińskiej, dotując m.in. 
zakup prezentów na Mikołaja i inne 
imprezy. Na zebraniu postanowio-
no także przeznaczyć pewną ilość 
funduszy dla działającego przy kole 
zespołu wokalnego „Ta grupa” na za-
kup instrumentów.

W Bystrzycy również podsumo-
wano poprzedni rok: Miejscowe 
Koło organizuje ich sporo, w tym 
kilka naprawę dużych. Jak ocenio-
no w czasie zebrania, wszystkie 

przygotowane imprezy bardzo się 
udały. Koło przygotowuje zawsze 
m.in. Zlot, Festiwal Świętojański 
oraz mniejsze imprezy i wycieczkę. 
W tym roku odbędą się podobne 
inicjatywy. Zlot zaplanowano na 16 
maja. W listopadzie odbędzie się na-
tomiast duża impreza jubileuszowa 
zespołów „Bystrzyca” oraz „Łączka”. 
Na walnym zebraniu mówiono też 
oczywiście o fi nansach. – Skarbnik 
podliczył budżet i poinformował 
nas, że mamy bilans dodatni, z czego 
się wszyscy bardzo cieszymy. Udało 
nam się zarobić jakieś pieniądze na 
naszą dalszą działalność – powie-
działa członkini zarządu Koła, Gra-
żyna Roszka. 

Milikowianie w Pasiekach rów-
nież omawiali najważniejsze imprezy 
poprzedniego okresu. W tym roku 
mają w planie organizację tradycyj-
nych imprez Koła oraz wycieczki. 
Podsumowali również współpracę 
z polską szkołą, którą ocenili jako 
bardzo udaną. Jak powiedziała pre-
zes Koła, Ewa Kawulok, w planie 
na najbliższe miesiące jest remont 
Domu PZKO, obejmujący przede 
wszystkim wstawienie nowych okien 
oraz wymianę części wyposażenia, 
m.in. w kuchni. (ep) 

Inicjatywy młodzieży doczekają się 
wsparcia w ramach projektu „Napříč 
krajem s mládeží”, który realizują wo-
jewództwo morawsko-śląskie wraz z 
Regionalną Radą Dzieci i Młodzie-
ży. To część znanego już unijnego 
programu „Młodzież w działaniu”. 
Głównym celem jest nie tylko aktyw-
ne włączenie niezrzeszonej młodzie-
ży do realizacji projektów, ale także 
zaangażowanie jej do przygotowania 

dokumentu, który posłuży woje-
wódzkim urzędnikom przy opraco-
waniu strategii w dziedzinie pracy z 
młodzieżą. Młodzi ludzie będą mogli 
w ramach poszczególnych projektów 
zmieniać swoje otoczenie i organi-
zować w swojej okolicy ciekawe ini-
cjatywy. Wnioski na swoje projekty 
mogą składać w trzech terminach, 
pierwszy z nich wyznaczono na okres 
2 maja-11 czerwca.  (ep)

Czas młodychWeekend sprawozdawczy
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Harcerze z hufców z Cieszyna, Sko-
czowa i Bielska-Białej będą repre-
zentować nasz region i polskie har-
cerstwo na 23. Światowym Jamboree 
Skautowym w Japonii. Wprawdzie 
zlot skautów z całego świata (orga-
nizowany co cztery lata) odbędzie 
się w miejscowości Kirara-Hama 
dopiero podczas przyszłorocznych 
wakacji, harcerze rozpoczęli już 
przygotowania do tej niezwykłej 
wyprawy. Jak informuje Maciej Ant-

kiewicz z Hufca Ziemi Cieszyńskiej, 
w przyszłorocznym Jamboree ma 
wziąć udział około 40 tys. skautów 
z ponad 160 krajów świata. Harce-
rze z ziemi cieszyńskiej wyjadą pod 
opieką Anny Jaworskiej, a wyprawa 
odbędzie się pod patronatem bur-
mistrz Skoczowa, Janiny Żagan. 
Antkiewicz dodaje, że harcerz może 
wziąć udział w światowym zlocie 
skautowym tylko raz, musi mieć od 
14 do 17 lat.  (kor)

Jeden zlot w życiu...

Jubileusz 50-lecia będzie świętować 
w przyszłym roku Sekcja Ludo-
znawcza przy Zarządzie Głównym 
Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego. W związku z tym 
członkowie Sekcji chcieliby przy-
gotować dużą dwutomową publi-
kację jubileuszową. Pierwsza część 
książki będzie nosić tytuł „Zaol-
ziański trud etnografi czny”, druga 
zaś ma zawierać bibliografi e człon-

ków Sekcji Ludoznawczej. W pub-
likacji będzie omówiony dorobek 
SL, specyfi ka badawcza. Jak się do-
wiedzieliśmy, ludoznawcy planują 
ponadto przygotowanie opracowa-
nia dotyczącego poszczególnych 
miejscowości Śląska Cieszyńskie-
go pod względem topografi cznych 
nazw miejscowych i stopni pokre-
wieństwa w formie atlasu etnogra-
fi cznego. (kor)

Ludoznawcy 

przygotowują książkę
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Uczestnicy walnego zebrania MK PZKO w Gnojniku.
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Drogi do harmonii poszukiwali w 
ostatni weekend mieszkańcy Kar-
winy i okolicznych miejscowości. 
W Domu Kultury w Nowym Mie-
ście w sobotę i niedzielę odbywał 
się Festiwal Ezoteryczny „Droga do 
harmonii”. – To już szesnasta edycja. 
Z każdym rokiem organizujemy go 
z coraz większą radością i zapałem i 
chyba też wychodzi nam to coraz le-
piej. Zainteresowanie tą imprezą jest 
bardzo duże – powiedziała naszej ga-
zecie Marcela Mrozková – Heříková, 
która ezoteryczną imprezę prowadzi 
od samego jej początku.

W programie tegorocznego festi-
walu tradycyjnie znalazło się sporo 
wykładów, prelekcji i pokazów, a 
także kilka koncertów. Odbyły się 
wykłady i pogadanki na temat as-
trologii, harmonii, ćwiczeń, leków 
homeopatycznych, feng shui, energii 
życiowej, medytacji, rytuałów ma-
gicznych, rozładowywania stresu i 
wielu innych zagadnień. 

– Ludzi zawsze najbardziej przy-
ciągają znane nazwiska. Tegoroczną 
gwiazdą był dr Jan Cimický, znany 

psychiatra, który leczył wielu cele-
brytów, a jest także publicystą, pi-
sarzem i poetą. Popularnością cieszą 
się również wykłady i spotkania z 
Martiną Blaženą Boháčovą i Vojtě-
chem Lustem, którzy zajmują się 
zagadnieniami rozwoju osobistego 
– powiedziała Marcela Mrozková 
-Heříková.

W pomieszczeniach Domu Kul-
tury można było kupić przeróżne 
rzeczy – przyprawy, zioła, herbaty, 
kosmetyki naturalne, obrazy, biżute-
rię, mandale, świece czakralne czy fa-
chową, ezoteryczną literaturę. Moż-
na było też na przykład skorzystać z 
oferty wróżenia z dłoni czy dowie-
dzieć się czegoś o leczeniu światłem 
infraczerwonym.

Zarówno wśród wystawców, jak 
i wykładowców byli „stali bywal-
cy” z różnych części kraju, których 
organizatorzy zapraszają każdego 
roku, ale pojawiły się też nowe oso-
by. Festiwal jest już dobrze znany w 
regionie, dlatego także tym razem 
przybyło na niego mnóstwo ludzi z 
całego Śląska Cieszyńskiego.  (ep)

– To nasza tradycyjna impreza. Od 
dawna organizowaliśmy takie spot-
kania z okazji Dnia Kobiet, ale na 
początku lat 90. zaczęliśmy przy-
gotowywać je razem z popularnym 
świętem Józefów, którzy swoje imie-
niny obchodzą 19 marca – powiedział 
naszej gazecie prezes Miejscowego 
Koła, Eugeniusz Hermann. – W Kole 
mamy jednego Józefa, muzyka, który 
paniom z okazji ich święta zawsze gra 
na pianinie. Możemy wspólnie po-
śpiewać, a przede wszystkim spotkać 
się, porozmawiać – dodał. 

Wprawdzie w tym roku jedyny 
w nowomiejskim Kole PZKO Józef 
nie mógł przybyć na imprezę, ale jak 
zawsze zaproszono też innych „mu-
zycznych” gości. Dla pań i wszystkich 
zebranych w salce budynku dawnej 
polskiej szkoły zagrali i zaśpiewali 
karwiniacy – absolwent Konserwa-
torium Muzycznego w Ostrawie 
Adam Sikora oraz nauczyciel Wie-
sław Farana. W poprzednich latach 
pezetkaowcy zapraszali na tę impre-
zę różne miejscowe zespoły i chóry, 
także dzieci ze szkoły i przedszkola.

– W takim skromnym składzie 
przyszliśmy umilić wam to popołu-
dnie – zwłaszcza paniom, bo 8 mar-
ca obchodziliśmy tradycyjny Dzień 
Kobiet. Wszystkie k ochane panie, 
mamy, ciocie, babcie – życzymy 
wam wszystkiego dobrego, pomyśl-
ności, zadowolenia z życia, satys-
fakcji – życzyli w sobotę zebranym 
na spotkaniu członkiniom PZKO 
zaproszeni muzycy. Adam Siko-
ra zagrał na skrzypcach, a Wiesław 
Farana na akordeonie oraz pianinie. 
Zabrzmiały znane w regionie pio-
senki, takie jak „Płyniesz Olzo” czy 
„Żodyn synek z kolónije ciynżko ro-
bić nie bydzie”. Nie zabrakło także 
żartobliwych piosenek na temat pań, 
na przykład „Co my se pocznymy 
z tymi babami”. Panowie starali się 
również umilić atmosferę dowcipami 
o kobietach. 

– To bardzo miła impreza, cieszy-
my się, że panowie pamiętają o na-
szym święcie. Jak zwykle przyszli tu 
stali bywalcy naszego Koła. Podob-
nie jak na innych naszych imprezach, 
lubimy się spotkać, porozmawiać, 

posiedzieć wspólnie – powiedziała 
jedna z działaczek, Krystyna Sikora. 

Dziś nowomiejskie Koło PZKO 
liczy około 140 członków, z czego 

na imprezach spotyka się ich 20-30. 
Do dyspozycji działacze mają salę 
z kuchnią w budynku byłej polskiej 
szkoły w Nowym Mieście. Koło or-

ganizuje w ciągu roku kilka różnych 
inicjatyw. Spotkanie dla pań „Józef 
zaprasza” było pierwszą ich imprezą 
w tym roku.  (ep)

W tym roku z programem muzycznym wystąpili w PZKO w Nowym Mieście Adam Sikora i Wiesław Farana.

Dzień Kobiet obchodzili w sobotę pezetkaowcy z Karwiny-

-Nowego Miasta. Z lekkim opóźnieniem, ponieważ w Nowym 

Mieście na święto pań już od dawna zaprasza... Józef.

„Sto lat” życzyli w niedzielę pa-
niom członkowie Miejscowego Koła 
PZKO w Mistrzowicach. Zorgani-
zowano tu tradycyjną imprezę Koła 
– Dzień Pań. W programie kultu-
ralnym, który zawsze towarzyszy 
marcowej imprezie, wystąpił zespół 
teatralny z MK PZKO w Nawsiu-
Jasieniu.  

– Bez was działalność naszego 
Koła nie byłaby możliwa – przeko-
nywał zebrane w Domu PZKO pa-
nie prezes Koła, Daniel Kadłubiec. 
– Serdecznie dziękujemy paniom za 
pomoc i za pracę, którą wkładają w 
działalność naszego Koła. Nie ma 
imprezy, przy której nie byłyby panie 
obecne, przy której by nie pomagały 
– mówił.

– Zgodnie z tradycją każdego roku 
odbywa się w Domu PZKO spotka-
nie pań z okazji naszego święta. To 
impreza lubiana przez nasze panie 
i wszystkie się tu bardzo chętnie 
spotykamy – powiedziała „Głosowi 
Ludu”, Janina Piecuch. 

Jak wyjaśnił prezes Koła, imprezę 
pod nazwą Dzień Pań Miejscowe 
Koło przygotowuje od wielu lat – 
panowie chcą podziękować paniom 
za pracę w Kole i uhonorować je 
ciekawym programem kulturalnym, 
poczęstunkiem i drobnymi poda-
runkami. Każdego roku do wykona-
nia programu zapraszani są goście, 
w ostatnich latach do Mistrzowic 
na święto pań zawitały różne teatry 
amatorskie z miejscowych kół, wy-
stąpił też na przykład szkolny zespół 
folklorystyczny „Ondraszki”.

– Dzień kobiet to nie jest impreza, 
która się zaczęła po II wojnie świato-
wej, jak niektórzy myślą – opowiadał 
przed rozpoczęciem programu Da-
niel Kadłubiec. – Pierwsze obchody 
Dnia Kobiet notujemy w roku 1908 
w Nowym Jorku, kiedy tamtejsze 
szwaczki zaczęły protestować prze-
ciwko wykorzystywaniu ich w pra-

cy, a także przeciwko wyzyskiwaniu 
dzieci, które nagminnie wykorzysty-
wano dla celów zarobkowych. Od 
tego czasu ta impreza rozniosła się 
po całym świecie – wyjaśniał genezę 
święta kobiet.

Następnie dla zebranych na sali 
członków PZKO wystąpili aktorzy z 
Jasienia. Do Mistrzowic przyjechali 
z trzema gwarowymi jednoaktów-
kami. Wystawili „Majstra Pypłoka” i 
„U Drzónzgały po wypłacie” Adama 
Wawrosza oraz sztukę Henryka Ja-
siczka „Czorne na biołym”.

Jak wyjaśniła kierowniczka zespo-
łu teatralnego, Halina Rusz, te trzy 
przedstawienia grupa ma w swoim 

repertuarze już do dawna. – „Czorne 
na biołym” Henryka Jasiczka gramy 
już od ponad pięciu lat, natomiast 
sztuki Wawrosza przygotowywali-
śmy przed rokiem. Premierę nowej 
sztuki pod tytułem „Muckoczek” 
szykujemy dopiero na jesień. Napi-
sał ją dla nas nasz kolega z PZKO 
w Jasieniu, Wacław Kapsia – powie-
działa. – Strasznie fajnie nam się wy-
stępowało w Mistrzowicach, dzięku-
jemy za zaproszenie – dodała. 

 Publiczności spodobał się i 
Wawrosz, i Jasiczek, największe bra-
wa aktorzy zebrali jednak za scenkę 
„U Drzónzgały”, która zresztą świet-
nie pasowała do okazji...  (ep)

Podziękowanie z teatrem Tłumy do harmonii

Tradycyjny Dzień Pań w Mistrzowicach urozmaicił tym razem zespół teatralny 
z Nawsia-Jasienia.

Na Festiwal Ezoteryczny przyjechało kilkudziesięciu wystawców i lektorów z ca-
łego kraju.
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Józef zaprosił panie
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Miało być nudno i przewidywalnie. 
Urzędujący słowacki premier Robert 
Fico miał być absolutnym fawory-
tem pierwszej tury wyborów prezy-
denckich na Słowacji, która odbyła 
się 15 marca. Jeszcze dwa tygodnie 
przed pierwszą turą sondaże dawa-
ły mu nawet 40 procent poparcia. 
Konkurenci tracili do niego nawet 
20 punktów procentowych. Zagra-
niczne telewizje pojawiły się podczas 
wyborczej nocy w sztabie Roberta 
Ficy w centrali partii Smer przy uli-
cy Súmračnej 25 w Bratysławie tuż 
po północy, kiedy cząstkowe wyni-
ki nadchodzące z poszczególnych 
komisji wyborczych zapowiadały 
niespodziankę. Robert Fico zdobył 
28 procent głosów i w drugiej turze 
spotka się z milionerem i fi lantro-
pem Andrejem Kiską, na którego 
zagłosowało 24 procent wyborców. 
Za dwa tygodnie podczas drugiej 
tury słowackie wybory przestaną być 
lokalnym wydarzeniem politycznym, 
a ich wynik może mieć konsekwen-

cje dla całego regionu. Tajemnicą 
pozostanie, dlaczego Robert Fico 
wziął udział w tym wyścigu. Do 
niedawna wydawał się absolutnym 
gigantem słowackiej polityki. W 
2012 roku wrócił na fotel premiera. 
Jego Smer – Socjaldemokracja zdo-
była poparcie blisko 45 proc. głosu-
jących (ponad 1,1 mln wyborców), 
co przełożyło się na 83 mandaty w 
150-miejscowym parlamencie. Ficy 
brakowało siedmiu deputowanych 
do uzyskania większości konstytu-
cyjnej, pozwalającej zmienić ustawę 
zasadniczą. Dwie trzecie głosów 
zdobytych przez Smer oddano wte-
dy bezpośrednio na przyszłego pre-
miera. Premier Robert Fico podej-
mując decyzję o starcie w wyborach 
prezydenckich musiał zdawać sobie 
sprawę, że wygrywając ten wyścig i 
opuszczając fotel premiera osłabił-
by partię, w której w cieniu chary-
zmatycznego lidera trudno było o 
narodzenie polityków podobnego 
formatu. Oczywiście nikt wówczas 

nie zakładał scenariusza innego niż 
zwycięstwo, dziś porażka Ficy zdaje 
się być coraz bardziej realna.

Słowacki premier nie ma dobrej 
prasy wśród liberalnych elit. Cho-
ciaż w zeszłym roku podczas XXIII 
Forum Ekonomicznego w Krynicy 
odebrał tytuł Człowieka Roku 2012 
w Europie Środkowej, na Słowa-
cji często nazywany jest populistą. 
Krytycy zwracają uwagę, że premier 
który publicznie przekonuje, że „nie 
jest ważne czy kot jest biały lub 
czarny, ważne, że łapie myszy”, przy 
ujawnianiu swoich poglądów wije 
się niczym piskorz, polityczne prze-
konania zmienia niczym kameleon. 
Media nie mogą darować mu projek-
tów uchwał zakładających kaganiec 
na wolność wypowiedzi czy braku 
oporów przed wejściem w 2006 roku 
w koalicję z ugrupowaniem znanego 
z autorytarnych zapędów Vladimíra 
Mečiara i skrajnie nacjonalistyczną 
Słowacką Partią Narodową na czele 
z Jánem Slotą. Dlatego przed drugą 

turą część słowackich elit widzi w 
pojedynku pomiędzy Robertem Fico 
a Andrejem Kiską rozgrywkę przy-
pominającą niedawny czeski wybór 
pomiędzy Milošem Zemanem a 
Karlem Schwarzenbergiem: między 
technokratycznym zapatrzonym we 
władzę populistą a ideowym demo-
kratą. Ten dychotomiczny podział 
jest, oczywiście, mocno umowny i 
nadzwyczaj przesadzony, także dla-
tego, że poglądy 50-letniego Andreja 
Kiski, który nigdy nie był człon-
kiem żadnej partii politycznej i jako 
pierwszy wystartował w wyścigu o 
słowacką prezydenturę mogą być – 
co najwyżej – obiektem domysłów. 

Pytanie, kto wygra 29 marca w dru-
giej turze wyborów prezydenckich 
nie powinno zawracać nam głowy. 
Najistotniejsze dla nas jest jednak 
pytanie, kto przegra. Niewątpliwie 
obserwujemy osłabienie Rober-
ta Ficy i jego partii Smer. Słowacki 
premier, mimo że sam gra niekiedy 
na nutach nacjonalistycznych, jest 

jednak politykiem umiarkowanym 
i proeuropejskim. Słowacja jest dziś 
członkiem strefy euro i wypełnienie 
wynikających z tego faktu obowiąz-
ków jest jednym z priorytetów obec-
nego rządu. Osłabienie Roberta Ficy 
może być pożywką dla słowackich 
polityków skrajnie prawicowych i 
nacjonalistycznych. Takich jak Ma-
rian Kotleba, lider nacjonalistyczne-
go ugrupowania Partia Ludowa Na-
sza Słowacja, który został niedawno 
wybrany w wyborach powszechnych 
na wojewodę (župana) w okręgu 
Bańska Bystrzyca. Wystarczy tylko 
wspomnieć, że podczas kampanii 
wyborczej przed pierwszą turą były 
czechosłowacki premier i dysydent 
Ján Čarnogurský szukał poparcia 
podczas spotkania z Marianem Ko-
lebą, o czym informowały słowackie 
media. Niedobrze, gdyby walka pra-
wicy z Robertem Fico w imię wojny 
z populizmem oddała Słowację w ra-
miona nacjonalistów.  
 Łukasz Grzesiczak

Po dwóch tygodniach od pożaru historycznego schroni-
ska Libuszin na Pustewnach, który wyrządził szkody o 
wartości blisko 80 mln koron, rośnie liczba darczyńców, 
którzy chcą wesprzeć fi nansowo jego odbudowę. Na spe-
cjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy codzien-
nie napływają kolejne pieniądze. W ciągu kilkunastu dni 
udało się zebrać blisko półtora miliona koron. Wypełnia-
ją się również skarbonki, które zostały zainstalowane w 
trzech miejscach – w rożnowskim muzeum, w centrum 
informacyjnym w Rożnowie pod Radhoszczem oraz od 
weekendu również w schronisku Mamienka na Pustew-
nach. Organizatorem publicznej kwesty na rzecz odnowy 
Libuszina jest Wałaskie Muzeum w Rożnowie pod Rad-
hoszczem. Pieniądze ze zbiórki mają pokryć te wydatki, 
na które zabraknie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej. 

Według rzeczniczki Muzeum, Petry Valíčkovej, pomoc 
obiecało również Ministerstwo Kultury RC. W niedzie-
lę Pustewny odwiedził minister resortu Daniel Herman. 

Pochodzący z 1899 roku Libuszin znajduje się bowiem 
na liście zabytków kultury.  (sch)

W kompleksie szpitalnym w Hawie-
rzowie rośnie nowy budynek. Ko-
rzystać będą z niego klienci ośrodka 
dla osób niepełnosprawnych Ben-
jamin w Pietwałdzie – umysłowo 
upośledzone dzieci i młodzież od 3 
do 26 lat. Benjamin jest organizacją 
budżetową, której założycielem jest 
województwo morawsko-śląskie. 
Osobom upośledzonym, które nie są 
w stanie same sobie radzić w życiu, 
daje dach nad głową oraz całoroczną 
opiekę łącznie z zajęciami rozwija-
jącymi ich zdolności i samodzielne 
zachowania. 

Przeprowadzka do Hawierzowa 
związana jest z remontem budynku 

w Pietwałdzie, na czas którego wszy-
scy pensjonariusze musieli się prze-
nieść do lecznicy dla osób przewlekle 
chorych orłowskiego szpitala w Or-
łowej-Lutyni. Po jego zakończeniu 
dorośli klienci wrócą do Pietwałdu, 
natomiast dzieci i młodzież zadomo-
wią się w Hawierzowie. 

W nowym budynku znajdzie się 
miejsce dla 24 upośledzonych dzie-
ci i młodych ludzi – 15 z Benjami-
na oraz 9 nowych, którzy czekają w 
kolejce na przyjęcie. Mieszkać będą 
w 16 jednoosobowych i czterech 
dwuosobowych pokojach. Otwarcie 
obiektu przewiduje się na początek 
przyszłego roku.  (sch)

»Wspaniali« w NATO
„12 marca 1999 w Independence (stan Misso-
uri – USA) minister spraw zagranicznych RP, 
prof. B. Geremek, przekazał na ręce sekretarz 

stanu USA, p. M. Albright akt przystąpienia 
Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. 
Z tą chwilą   Polska stała się formalnie stroną 
Traktatu – członkiem Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego. Do  NATO   wstąpiły wtedy   także 
Węgry i Republika Czeska” – tymi słowami 
rozpoczęto czwartkowe uroczyste spotkanie 
klubowe w Domu Polskim ŻiW na Kościel-
cu. 22 panów wysłuchało krótkiego referatu 
okolicznościowego na temat sił zbrojnych RP 
i RC, ze szczególnym uwzględnieniem sił lot-
niczych obu krajów.

Przed 15 laty powstał także Klub Wspania-
łych Mężczyzn Bez Latających Maszyn, które-
go głównym statutowym zadaniem jest trosz-
czenie się i pomoc przy utrzymaniu „Lotniska” 
na Kościelcu (Dom Polski ŻiW). Z  okazji obu 
rocznic okolicznościową odznaką uhonorowa-
no trzech członków. 

Przygotowano także poczęstunek – wojsko-
we KDP oraz tematyczne ciastko. Spotkanie 
zakończono tradycyjnymi marcowymi wybora-
mi miss NATO.

Tadeusz Smugała, 
pilot prowadzący spotkanie KWMBLM

* * *

Koniec karnawału 
w Cierlicku

W prasie można było przeczytać o licznych 
imprezach ostatkowych na naszym terenie. 

Również w Cierlicku w czwartek 4 marca w 
Domu Polskim Żwirki i Wigury na Kościelcu 
było tłoczno i wesoło. Kluby Kobiet oraz Klub 
Seniora Cierlicko i Stanisłowice żegnały okres 
zabaw tradycyjnymi Babskimi Ostatkami, któ-
re organizują już od kilku lat. Tradycji stało się 
zadość i salę wypełniła aż setka uczestników. 
Corocznie w imprezie tej bierze udział duża 
grupa, bo aż 32 członków ze Związku Nauczy-
cieli Polskich z Cieszyna oraz członkowie z 
okolicznych MK PZKO w Kocobędzu, Trza-
nowicach, Błędowicach oraz Czeskim Cieszy-
nie. W sali wypełnionej po brzegi zabawa trwa-
ła od godziny 16.00 do 22.00 przy dźwiękach 
i śpiewie w wykonaniu Mariana Waszuta, pre-
zesa MK PZKO Nawsie. Wodzirejem imprezy 
był Czesław Szypka, który po otwarciu popro-
sił uczestników do poloneza. Nie zabrakło też 
ciekawostek. Panie z Klubu Kobiet wystąpiły 
ze scenką pod nazwą „Uniwersytet Trzeciego 
Wieku” autorstwa Czesława Curzydły. Odbył 
się też numerowany walczyk z konkursem na 
najlepszą parę taneczną, gdzie królem tańca 
ogłoszony został pan Niedoba z Kocobędza 
razem ze swoją partnerką.

Kulminacyjnym punktem programu było 
przeprowadzenie korowodu pogrzebowego 
dookoła sali przy śpiewie specjalnej piosenki 
na melodię „Pije Kuba do Jakuba” ,przy czym 
czterej seniorzy wynieśli mary z basetlą z sali. 
Wodzirej wygłaszał przemówienie pogrzebo-
we, a panie płakały i to bardzo. Te, które pła-

kały najwięcej, zostały nagrodzone słodycza-
mi. Dla wszystkich były natomiast tradycyjne 
pączki i inne smakołyki. Wszyscy bawili się do 
końca i dziękowali za zaproszenie obiecując 
uczestnictwo w przyszłym roku.

Czesława Schnapka, 
przewodnicząca Klubu Kobiet

* * *

Spotkanie z rękodziełem
29 marca Pracownia Rękodzieła Artystyczne-
go „Pat the Cat” z Cieszyna (organizator i po-

mysłodawca odbywających się w zeszłym roku 
na cieszyńskim Rynku Cieszyńskiego Jarmar-
ku Piastowskiego oraz Cieszyńskiego Jarmar-
ku Świątecznego), a także Pracownia Renaty 
Weber organizują w Domu Narodowym nową 
imprezę warsztatowo-pokazową – Cieszyńskie 
Spotkania z Rękodziełem. Celem imprezy, jak 
było to w przypadku Jarmarków, jest promocja 
rękodzieła i technik rękodzielniczych – jako 
opozycji do zalewającej nas coraz bardziej ta-
niej chińszczyzny.  Marcin Wieczorek

Krajobraz na Pustewnach ze zgliszczami Libuszina.

Tadeusz Smugała w wojskowym wydaniu.

NA SŁOWACJI FICO ZMIERZY SIĘ Z KISKĄ, ALE MOGĄ WYGRAĆ NACJONALIŚCI

Ani nudno, ani przewidywalnie
Widmo krąży nad Słowacją, widmo nacjonalizmu. Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich na Słowacji pokazują osłabienie Roberta Ficy i jego partii Smer. 

Słaby Fico może być paliwem do odrodzenia partii skrajnie nacjonalistycznych.

Z
dj

ęc
ia

: A
R

C

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Nowy domPółtora miliona na Libuszin
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.35 Słownik polsko@polski, talk
-show prof. Jana Miodka 9.05 Co 
czytać? 9.25 Natura w Jedynce - Po-
łudniowy Pacyfi k 10.15 Powrót fok 
szarych 10.30 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci 12.00 Wiado-
mości 12.15 Agrobiznes 12.35 Wójt 
roku 2013 - sylwetki 12.40 Przepis 
dnia (s.) 12.50 Natura w Jedynce - 
Południowy Pacyfi k 13.55 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.25 Moda 
na sukces (s.) 15.00 Wiadomości 
15.10 Polska non stop - magazyn re-
porterów 15.25 Klan (s.) 15.55 Dru-
żyna A (s.) 17.00 Teleexpress 17.25 
Jaka to melodia? (teleturniej) 17.55 
Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 
Przepis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 
20.25 Chicago Fire (s.) 21.20 Ślady 
zbrodni 22.55 Po prostu - program 
Tomasza Sekielskiego 23.35 Ekstra-
dycja III 0.40 Drużyna A (s.). 

TVP 2 

6.00 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.35 Bap-
tystą być 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.05 Barwy 
szczęścia (s.) 11.35 Na dobre i na 
złe (s.) 12.30 Makłowicz w podróży 
- Korfu 13.00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat - Dżungla 14.00 
Jeden z dziesięciu 14.35 Kabaretowy 
Klub Dwójki 15.30 Panorama Kraj 
15.55 Dla niesłyszących - M jak 
miłość 16.55 Rodzinka.pl (s.) 18.00 
Panorama 18.50 Jeden z dziesięciu 
19.30 Barwy szczęścia (s.) 20.40 M 
jak miłość (s.) 21.50 Magazyn Eks-
presu Reporterów 22.50 Świat bez 
fi kcji - Tabloidy - potęga skandalu 
0.00 Na linii strzału 0.45 Czas ho-
noru. 

TV KATOWICE 

6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Pol-
ski 9.00 Wyprzedzić chorobę - „Co 
każda pani wiedzieć powinna” 9.30 
Co niesie dzień 10.05 Czas na Pra-
cę! Praca na Czasie! 10.55 Reportaż 
11.40 Rusz się człowieku 11.50 Ślizg 
12.05 Męska strefa 12.55 Agrobi-
znes 13.35 Tropami Wysockiego 
- Pieśni Niesforne - koncert Evgen 
Malinovskiy 13.55 Fascynujące Ślą-
skie - Józef Broda 14.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.45 Prze-
chodzień codzienny 14.55 Kobiety, 
gazety i łzy 16.00 Raport z Polski 
16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Polska samorządna 17.00 
Panie doktorze 17.20 Zapiski Ła-
zęgi - Między lodowcem, a murami 
Trzcińska 17.30 Aktualności Flesz 
17.35 Kronika Miasta 17.50 Co, 
gdzie, kiedy? 18.00 EkoAgent 18.30 
Aktualności 20.20 Co, gdzie, kiedy? 
20.35 Polska i świat z historią w tle 
20.55 Gramy dla Was 21.05 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Kobiety, ga-
zety i łzy 0.30 Dla niesłyszących - 
Dziennik Regionów 0.55 Echa dnia 
- komentarze. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 8.55 
Malanowski i Partnerzy 5 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
11.00 Dlaczego ja? 12.00 Ślubna go-
rączka 13.00 Trudne sprawy 14.00 
Pierwsza miłość (s.) 14.45 Dzień, 
który zmienił moje życie 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 

według Kiepskich (s.) 20.05 Tury-
sta (fi lm kopr.) 22.10 Zasady walki 
II - Zdrada (fi lm kanad.) 0.25 Świat 
według Bundych (s.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.05 Córki McLeoda (s.) 9.50 
13. komnata O. Kukala 10.20 Repor-
terzy TVC 11.00 Historie sław - M. 
Šimek 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko 
o gotowaniu 14.20 Slovácko się nie 
sądzi (s.) 14.55 Pogotowie kulinarne 
15.25 Televarieté 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne, 
prognoza pogody 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Przygody 
kryminalistyki (s.) 21.50 Opowiada-
nia fi lmowe 22.50 Kontruderzenie 
(s.) 23.40 Tajniacy (s.) 0.30 Hobby 
naszych czasów. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Niemieckie wybrze-
że 9.55 Tajemnicze wraki w otchła-
niach 10.45 Królestwo natury 11.15 
Nie poddawaj się 11.40 Absurdalne 
sny pana Syrovátki 11.55 Magazyn 
chrześcijański 12.25 Wielka wojna 
ojczyźniana 13.15 Katastrofy lotnicze 
14.05 Przygody nauki i techniki 14.50 
Tajemnice Biblii 15.40 Śladami II 
wojny światowej 16.40 Metro Nowego 
Jorku 17.30 Biuro (s.) 17.50 Kosmos 
18.35 Wizyta w zoo 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Historie Alfreda Hitch-
cocka (s.) 19.20 Niesamowite historie 
19.45 Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Wielka Wojna Ojczyźniana 20.55 
Dlaczego samoloty spadają 21.45 
Młot na czarownice (fi lm) 23.30 Sio-
stra Jackie (s.) 23.55 lol :-) 0.20 Babel. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Krok za krokiem (s.) 11.25 
Nowe przygody starej Christine (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, 
pogoda 17.30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Weekend 22.25 Agenci NCIS 
(s.) 23.15 Prawo i porządek: Sekcja 
specjalna (s.) 0.05 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 1.00 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Policja Hamburg (s.) 7.25 

Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.35 
M.A.S.H. (s.) 9.55 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.50 Policja Hamburg 
(s.) 11.45 Oczyma miłości (fi lm) 
13.35 Strażnik Teksasu (s.) 14.30 
Spece od morderstw (s.) 15.30 Cas-
tle (s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomo-
ści, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Słońce, siano, 
mordobicie (fi lm) 22.25 Kulinarny 
reality-show 23.45 Zabójcze umy-
sły (s.) 0.45 Zaprzysiężeni (s.) 1.40 
Zbrodnie niedoskonałe (s.). 

ŚRODA 19 marca
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Dasza 9.30 Natura w Jedynce - 
Południowy Pacyfi k 10.30 Moda na 
sukces (s.) 11.00 Świat się kręci 12.00 
Wiadomości 12.35 Wójt roku 2013 - 
sylwetki 12.40 Przepis dnia (s.) 12.50 
Natura w Jedynce - Południowy Pa-
cyfi k 13.55 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 
Wiadomości 15.10 Polska non stop 
- magazyn reporterów 15.25 Klan 
(s.) 15.55 Drużyna A (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.25 Jaka to melodia? (te-
leturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat 
się kręci 19.20 Przepis dnia (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Liga Mistrzów 
- ćwierćfi nały: Borussia Dortmund 
- Zenit Sankt Petersburg 23.00 Liga 
Mistrzów - skróty 23.50 Chicago Fire 
(s.) 0.45 Drużyna A (s.). 

TVP 2 
6.00 Codzienna 2 m. 3 6.30 O mistyce 
gór 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.05 Barwy szczęścia (s.) 
11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.45 Ma-
kłowicz w podróży - Korfu 13.15 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat - 
Zupa z małpy 13.50 Jeden z dziesięciu 
14.30 Wczasy z Kabaretem - Szcze-
cin 2013 15.30 Panorama Kraj 15.50 
Dla niesłyszących - M jak miłość (s.) 
16.50 Rodzinka.pl (s.) 18.00 Panora-
ma 18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 Bar-
wy szczęścia (s.) 20.40 Na dobre i na 
złe (s.) 21.45 Kino relaks - Wyznania 
zakupoholiczki 23.40 Reporter Polski 
0.25 Zagadki umysłu. 

TV KATOWICE 

6.30 Raport z Polski 7.00 Echa 
dnia 7.30 Aktualności Flesz Poran-
ne 7.40 Poranek z TVP Katowice 
8.00 Co niesie dzień 8.30 Raport z 
Polski 9.00 Sprawiedliwi - Miłość 
była jego siłą 9.30 Co niesie dzień 
10.00 Zapraszamy na kawę 10.05 
Polska samorządna 10.55 Reportaż 
11.40 Głos Regionów 12.05 Na-
szaarmia.pl 12.55 Agrobiznes 13.35 
Nie udawaj Greka 14.05 Odkrywa-
nie Warszawy - Zamek Królewski 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.45 Przechodzień codzienny 
14.55 Świadkowie XX wieku - Ka-
szubi 16.00 Raport z Polski 16.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 EkoAgent 17.00 Aktywni ro-
dzice 17.20 Ciekawe jak? Czyli Jurek 
w poszukiwaniu odpowiedzi 17.30 
Aktualności Flesz 17.35 Kronika 
Miasta 18.15 Co, gdzie, kiedy? 18.30 
Aktualności 18.50 Gość Aktualności 
20.00 Po drugiej stronie ulicy 20.20 
Co, gdzie, kiedy? 20.40 Gramy dla 
Was 21.05 Echa dnia 22.00 Aktu-
alności Wieczorne 22.35 Telekurier 
23.10 Świadkowie XX wieku - Ka-
szubi 0.15 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 8.55 Ma-
lanowski i Partnerzy 5 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Ślubna gorączka 

13.00 Trudne sprawy 7 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Dzień, który 
zmienił moje życie 15.50 Wydarze-
nia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 
Malanowski i Partnerzy 12 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.35 Top chef 
2 22.05 Speed II - wyścig z  czasem 
(fi lm USA) 0.30 Idź twardo. Historia 
Deweya Coxa (komedia USA). 

TVC 1 

5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.05 Córki McLeoda (s.) 
9.50 Łopatologicznie 10.30 168 go-
dzin 11.05 Przygody kryminalistyki 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszyst-
ko o gotowaniu 14.20 Zawodow-
cy (s.) 15.10 Pogotowie kulinarne 
15.35 Televarieté 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne, 
prognoza pogody 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 List do ciebie 21.00 Ja już 
będę grzeczny, dziadku (fi lm) 22.30 
Pr. rozrywkowy 23.35 Anatomia 
prawdy (s.) 0.20 Pr. dyskusyjny M. 
Jílkovej. 

TVC 2 

5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Rybie legendy 
Jakuba Vágnera 9.55 Stulecie lata-
nia 10.50 Najważniejsze operacje II 
wojny światowej 11.50 Nasza wieś 
12.15 Wędrówki w poszukiwaniu 
piosenki 12.45 Chcesz je? 12.50 
Folklorika 13.20 Nasze tradycje 
13.50 Europa dziś 14.15 Ekstre-
malne miasta 15.10 Krzyżacy 16.00 
Telewizyjny klub niesłyszących 
16.30 Tajemnicze wraki w otchła-
niach 17.20 Biuro (s.) 17.45 Misja 
w Afganistanie 18.45 Wieczorynka 
18.55 Historie Alfreda Hitchco-
cka (s.) 19.20 Niesamowite histo-
rie 19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Rybie legendy Jakuba Vágnera 
21.00 Podróż po Calvadosie 21.30 
Narodowe klejnoty 22.00 Kiedy ko-
biety walczą z nałogiem 23.30 Buda 
jarmarczna (fi lm) 0.50 Czworo w 
ciąży. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Krok za krokiem 
(s.) 11.25 Nowe przygody starej 
Christine (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Doktor Hart (s.) 
13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i 
porządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 
15.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.30 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Głos 21.55 Kolekcjoner (fi lm) 
0.05 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.). 

PRIMA 
6.15 Policja Hamburg (s.) 7.10 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.25 
M.A.S.H. (s.) 9.40 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.45 Policja Hamburg 
(s.) 11.45 Szczęśliwy przypadek 
(fi lm) 13.40 Strażnik Teksasu (s.) 
14.35 Spece od morderstw (s.) 15.35 
Castle (s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Po-
wroty do domu (s.) 21.30 Oczami 
Josefa Klímy 22.20 Peepshowbazar 
23.35 Policja kryminalna Stuttgart 
(s.) 0.35 Zabójcze umysły (s.) 1.25 
Zbrodnie niedoskonałe (s.).

TV POLONIA 

WTOREK 18 marca
6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 7.25 Sześć milionów sekund 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy 
szczęścia (s.) 12.25 Łamigłówka - Zi-
mowe Igrzyska Polonijne 12.35 Wia-
domości 12.50 Czas honoru 13.50 
Dzika Polska - Lasy pełne życia 14.30 
Tomasz Lis na żywo 15.30 Informacje 
kulturalne 15.50 Złotopolscy (s.) 16.20 
N - Czołówka pasmowa (reportaż) 
16.20 Fascynujące Śląskie - Prof. Julian 
Gembalski 16.55 Galeria (s.) 17.30 Te-
leexpress 17.50 Łamigłówka - Zimowe 
Igrzyska Polonijne 17.55 „Zawsze go-
rzej może być” - koncert poświęcony 
pamięci Jerzego Wasowskiego 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Informacje 
kulturalne 20.00 Wiadomości 20.40 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Polo-
nijne 20.50 Ojciec Mateusz (s.) 22.00 
Polonia 24 22.45 Hala odlotów (s.) 
23.35 Po prostu - pr. Tomasza Sekiel-
skiego 0.10 Nie ma jak Polska. 

ŚRODA 19 marca
 

6.05 Świat się kręci 6.55 Polonia w 
Komie - Maroko 7.05 Ex Libris 7.25 
Rozalka Olaboga 8.00 Pytanie na śnia-
danie 11.00 Polonia 24 11.40 Galeria 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.25 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Po-
lonijne 12.35 Wiadomości 12.50 
Głęboka woda 2 13.50 Nie ma jak 
Polska 14.25 Sztuka życia - Krzysz-
tof Respondek 14.55 Po prostu - pr. 
Tomasza Sekielskiego 15.30 Notacje 
- Anna Milewska. Dzieciństwo siel-
skie, anielskie 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.15 Kocham Kino - mag. fi lmowy 
16.55 Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 
17.50 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska 
Polonijne 17.55 W Polskę idziemy... 
czyli jubileusz Wiesława Gołasa 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
20.00 Wiadomości 20.45 Łamigłów-
ka - Zimowe Igrzyska Polonijne 20.50 
Siostry (s.) 22.00 Polonia 24 22.45 
Kabaretowy Klub Dwójki - Miasto czy 
wieś? 23.45 Przystanek Gdańska 0.15 
Made in Poland. 

CZWARTEK 20 marca
 

6.05 Świat się kręci 7.00 Stary w No-
wym 7.25 Plecak pełen przygód 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęś-
cia (s.) 12.25 Łamigłówka - Zimowe 
Igrzyska Polonijne 12.35 Wiadomości 
12.50 M jak miłość (s.) 13.45 Siostry 
(s.) 14.40 Przystanek Gdańska 15.10 
Dzień w Berlinie 15.35 Złotopolscy 
(s.) 16.00 Tygodnik Kulturalny 16.55 
Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 17.45 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Polo-
nijne 17.55 Kabaretowy Klub Dwójki - 
Miasto czy wieś? 18.50 Barwy szczęś-
cia (s.) 19.25 Informacje kulturalne 
20.00 Wiadomości 20.45 Łamigłówka 
- Zimowe Igrzyska Polonijne 20.55 
Komisarz Alex (s.) 22.00 Polonia 24 
22.45 Glina 23.50 Niedokończona hi-
storia. Marzec 68 0.45 Galeria (s.).

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 17. 3. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 17
Hawierzów 20
Karwina 15
Orłowa 11
Trzyniec 13
Wierzniowice 15
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)

PROGRAM TV

TURYSTA
Th riller, USA/Francja 2010
Polsat, wtorek 18 marca 2014, 
godz. 20.05
Reżyseria: Florian Henckel von 
Donnersmarck
Wykonawcy: Johnny Depp, Ange-
lina Jolie, Paul Bettany, Timothy 
Dalton, Steven Berkoff , Rufus 
Sewell, Christian De Sica

Amerykanin Frank przyjeżdża 
do Włoch, aby zapomnieć o 

przeżytym zawodzie miłosnym. W 
pociągu do Wenecji poznaje pięk-
ną i tajemniczą Elise. Nawiązują 
fl irt, który szybko przeradza się w 
romans. Z czasem okazuje się, że 
Elise skrywa pewien sekret. Szuka-
jący spokoju Frank zostaje wpląta-
ny w wojnę między rosyjską mafi ą 
a wspieraną przez Interpol włoską 
policją.
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Smrtelná vražda (18, godz. 
19.00),
TRZYNIEC: Smrtelná vražda 
(19, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Lego 
przygoda (18, 19, godz. 15.30); 
Grandhotel Budapeszt (18, godz. 
17.45); 300: Początek imperium 
(18, 19, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Dědictví aneb Kurva 
se neříká (18, godz. 17.30); Elton 
John w Las Vegas (19, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Obrońcy 
skarbów (18, 19, godz. 17.30); Dě-

dictví aneb Kurva se neříká (18, 19, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Lego przygoda (18, 19, godz. 14.00, 
16.00), 300: Początek imperium (18, 
godz. 18.00).

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet 
i Seniora zapraszają na spotkanie 
19. 3. o godz. 15.00 do Domu PZKO.
HAWIERZÓW-MIASTO – 
Klub Emerytów zaprasza na spot-
kanie klubowe 20. 3. o godz. 15.00 
do świetlicy przy ulicy Horymira 
1511/9.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK 
PZKO urządza w środę 19. 3. o godz. 
15.30 w świetlicy Koła spotkanie pt. 
„Suskie smaki Emilii Kołder”. Postać 

autorki „Kuchni śląskiej” przybliży 
nam Władysława Magiera. Gościem 
będzie wnuk Emilii Kołder, Karol 
Krygel. Na spotkanie zaprasza Klub 
Kobiet przy MK PZKO oraz parafi a 
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego 
A.W. w Hawierzowie-Suchej.
KARWINA – Czytaj dziecku 20 
minut dziennie, codziennie – oto 

hasło kampanii „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, w ramach której Oddział 
Literatury Polskiej Biblioteki Re-
gionalnej Karwina zaprasza dzieci 
z rodzicami na spotkanie z kierow-
nikiem Sceny „Bajka” Teatru Cie-
szyńskiego – Jakubem Tomoszkiem. 
Głośne czytanie odbędzie się w 
najbliższą środę 19. 3. o godz. 16.00 

w bibliotece na Rynku Masaryka w 
Karwinie-Frysztacie. 

KARWINA-STARE MIASTO 
– Grupa „Gorole” zaprasza na mul-
timedialną projekcję pt. „Tienszan – 
góry w niebiosach, Kazachstan 2013” 
w sobotę 22. 3. o godz. 17.00 do MK 
PZKO w Karwinie-Starym Mieście.

NAWSIE – Chór żeński „Melo-
dia” oraz MK PZKO zapraszają na 
„Nawiejską wiosnę muzyczną pa-
mięci Jury spod Grónia” w niedzielę 
23. 3. o godz. 15.00 do Domu PZKO. 
W programie chór żeński „Melodia”, 
chór męski „Gorol”, orkiestra kame-
ralna oraz zespół taneczny „Zaolzio-
czek”.

MOSTY K. JABŁONKOWA – 
Biblioteka zaprasza na konkurs w 
rozwiązywaniu krzyżówek i zaga-
dek 22. 3. od godz. 8.00 w biblio-
tece. Zgłoszenia do 20. 3. osobiście 
w bibliotece, pod tel. 558  368  014, 
730 513 734 albo e-mailem: kniho-
vna@mostyujablunkova.cz.

PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę autokarową na Kuba-
lonkę 22. 3. jest o godz. 7.00 z Kar-
winy, o godz. 7.30 z Cz. Cieszyna, o 
godz. 7.45 z Trzyńca – dworzec ko-
lejowy. Opłata na starcie 10 zł, która 
będzie pobierana w autobusie. Prosi-
my nie zapomnieć o dowodach oso-
bistych, złotówkach i ubezpieczeniu. 
Inf. 603 193 004, 596 311 685, www.
ptts-beskidslaski.cz.
RYCHWAŁD – MK PZKO zapra-
sza w niedzielę 23. 3. o godz. 15.30 
na „Wiosenny wieczór świetlicowy” 
do Domu PZKO. W programie: 
zespół „Rychwałdzianie”, chór „Lut-
nia”, prelekcja pt. „Królowe polskie i 
księżne”, wspólna zabawa.

OFERTY
DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, 
ELEWACJE atrakcyjne ceny, tel. 
608 803 883.  GL-151

PRZECIEKA CI DACH, kapie 
Ci do domu, zadzwoń 733 425 859. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów.  GL-125

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.   GL-097

„Stosunki polsko-czeskie na prze-
strzeni wieków” to nazwa semina-
rium naukowego, które w dniach 25 
i 26 marca odbędzie się w sali kon-
ferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej 
w Cieszynie. Dwudniowe spotkanie 
organizuje Koło Naukowe Dok-
torantów Historii oraz Studenckie 
Koło Naukowe Historyków im. Joa-
chima Lelewela Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie.

Jak mówią organizatorzy, sto-
sunkom między Polską a jej sąsia-
dami poświęca się ostatnio coraz 
więcej uwagi. Można to zauważyć 
w projektach polskich instytucji 
rządowych i naukowych, m.in. tych 
realizowanych przez Komisję ds. 
Stosunków Polsko-Czeskich i Pol-
sko-Słowackich Polskiej Akademii 
Nauk przy Oddziale w Katowicach 
i Stowarzyszenie Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza”. Także 
marcowe seminarium ma przybliżyć 

doniosłą i znaczącą rolę sąsiedz-
kich kontaktów pomiędzy Polską a 
Czechami na przestrzeni wieków. 
Młodzi historycy mają nadzieję, że 
projekt ten będzie kontynuowany 
podczas zaplanowanej dwustronnej 
konferencji naukowej, która zostanie 
przygotowana wspólnie z partnerami 
z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Podczas seminarium w Książnicy 
Cieszyńskiej będzie można wysłu-
chać wykładów o stosunkach polsko
-czeskich od czasów średniowiecza 
aż po te jak najbardziej współczesne. 
Będzie mowa o polityce Piastów cie-
szyńskich wobec Polski i Czech, ru-
chu husyckim w obu krajach, rozwo-
ju reformacji na Śląsku Cieszyńskim, 
konfl ikcie polsko-czechosłowackim 
z roku 1919 oraz wydarzeniach nad 
Olzą z jesieni 1938 roku.

Program seminarium można zna-
leźć pod adresem:www.kc-cieszyn.
pl.  (kor)

Serdecznie dziękujemy wszystkim krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i 
znajomym za kondolencje, kwiaty, za okazane wyrazy współczucia oraz 
za liczny udział w pogrzebie 

śp. EMILA WIGŁASZA

Szczególnie dziękujemy panu pastorowi Januszowi Kożusznikowi za 
piękne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego, koleżankom i kolegom 
z „Beskidu Śląskiego” oraz grupie SDA, którzy przyszli się pożegnać ze 
Zmarłym, za piękne przemówienie i wiersze nad trumną oraz odśpie-
wanie pieśni. Dziękujemy wszystkim za odwiedziny i wsparcie podczas 
choroby. W smutku pogrążona rodzina.  AD-028

Kto w sercach żyje tych,

których opuścił, ten nie odszedł...

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że zmarła po długiej, ciężkiej 
chorobie w wieku 74 lat nasza Ukochana Żona, Ma-
musia, Teściowa, Babcia, Siostra, Ciocia, Szwagierka i 
Kuzynka

śp. BRONISŁAWA POLOKOWA

z domu Heczko, zamieszkała w Gródku pod nr. 89. Pogrzeb Drogiej 
Zmarłej odbędzie się w środę 19. 3. 2014 o godz. 13.00 w kościele para-
fi alnym w Jabłonkowie. Mąż Władysław i córka Urszula z całą zasmuconą 
rodziną.  GL-153

Dnia 18. 3. 2014 obchodzi 85. rocznicę urodzin

pani MARTA WAŁACHOWA

z Hawierzowa-Błędowic, obecnie zamieszkała w Janowi-
cach. Z tej okazji życzenia zdrowia, szczęścia, błogosła-
wieństwa Bożego i życiowego optymizmu życzą córki z 
rodzinami.  GL-152

Tam gdzie jesteś

Pewnie jest dzień

W złote plamy słońc

Pewnie śmiejesz się

Tak cudownie        A.L.

Dziś, 18 marca, mija siedem lat od dnia, kiedy odszedł od 
nas nasz Kochany

śp. TOMEK KATRUŠÁK
Z miłością wspominają i o modlitwę proszą najbliżsi. GL-150

Dnia 18 marca mija 11. rocznica śmierci Kochanego 
Męża, Ojca, Dziadka, Ojczyma

śp. PAWŁA KANTORA

z Trzyńca. Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi. 
 GL-123

Kto kochał – nie zapomni,

kto znał – niechaj wspomni.

Dnia  19 marca 2014 minie 5. rocznica śmierci

śp. ELZY ŁABUDKOWEJ
zaś w sierpniu bieżącego roku minie 27. rocznica śmierci Jej Męża

śp. FRANCISZKA ŁABUDKA
który w kwietniu obchodziłby 94. urodziny. O chwilę wspomnień proszą 
najbliżsi.  AD-027

Dnia 18 marca obchodziłby 80. urodziny

śp. JÓZEF MACURA

z Żukowa Górnego, lecz „Bóg sam wybrał czas” i 16 maja wspomnimy 
1. rocznicę Jego śmierci. Żona i syn z rodziną.  GL-154

Kto w sercu żyje, nigdy nie umiera.

Dnia 19 marca 2014 obchodziłby swoje zacne 70. urodziny

śp. inż. OTEK WAWROSZ

z Trzyńca, zaś 10. 4. minie 9 lat od Jego śmierci. Prosimy 
tych, którzy zachowali Go w życzliwej pamięci, o chwilę 
wspomnień. Żona Olga i najbliżsi.  GL-145
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W sobotę 22 marca minie dokładnie 
sto lat od dnia, w którym w Nawsiu 
przyszedł na świat Władysław Nie-
doba – reżyser, aktor teatralny, autor 
wielu sztuk teatralnych i widowisk 
folklorystycznych, a przede wszyst-
kim jeden z założycieli Sceny Pol-
skiej Teatru Cieszyńskiego, chóru 
„Gorol” oraz Gorolskigo Święta 
(przez dziesiątki lat był duszą im-
prezy, jako Jura spod Grónia). I pod 
tym pseudonimem scenicznym naj-
częściej pamiętamy tę wielką oso-
bistość nie tylko naszego regionu, 
której 15. rocznicę śmierci przypo-
mnieliśmy sobie 12 marca.

Obie te rocznice w niedzielę 23 
marca przypomną imprezą pn. „Na-
wiejska wiosna muzyczna pamięci 
Jury spod Grónia” PZKO-wcy z 
Nawsia w swojej siedzibie, której 
zresztą Władysław Niedoba od pię-
ciu lat patronuje.

– Będzie to impreza kameral-
na, niemalże rodzinna – zapowiada 
działacz nawiejskiego Miejscowego 
Koła Polskiego Związku Kulturalno

-Oświatowego, Tadeusz Filipczyk. 
– Wezmą w niej udział Chór Żeński 
„Melodia”, który jest zresztą współ-
organizatorem tego wspomnie-
niowego spotkania, jabłonkowski 
„Gorol”, dziecięcy zespół taneczny 
„Zaolzioczek” i orkiestra kameralna. 
O Jurze spod Grónia będzie zaś opo-

wiadał prof. Karol Daniel Kadłubiec. 
Przy biletach będzie można zakupić 
karty pamiątkowe z cytatem autor-
stwa pana Władysława Niedoby: „Z 
pieśniczkóm żech się urodził, z pieś-
niczkóm po gróniach chodził, pieś-
niczka żyć mnie uczyła i »Gorola« 
nóm stworzyła”. To jest motto naszej 
imprezy – mówi Filipczyk.

Imprezę wspomnieniową, któ-
ra w Domu PZKO im. Jury spod 
Grónia rozpocznie się w niedzielę 
23 marca o godz. 15.00, poprzedzi 
uroczyste nabożeństwo w nawiej-
skim kościele ewangelickim. Rozpo-
cznie się o godz. 9.00, a poprowadzi 
je zwierzchnik Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego A.W., ks. biskup Jan 
Wacławek.  (kor)
W sobotnim numerze „Głosu 
Ludu” sporo miejsca poświęcimy 
Władysławowi Niedobie. Wspo-
mnienia o wybitnym społeczniku 
napisali dla nas prof. Daniel Kad-
łubiec oraz emerytowani i współ-
cześni aktorzy Sceny Polskiej Tea-
tru Cieszyńskiego. 

Uczczą Jurę spod Grónia Polska a Czechy na 
przestrzeni wieków

Władysław Niedoba
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Cienka linia dzieli sukces od porażki. 
W rozpoczynających się dziś ćwierć-
fi nałach Tipsport Ekstraligi hokeja 
na lodzie żadna z ośmiu drużyn nie 
chce przegrać pierwszego meczu. 
Psychologiczny atut własnego lodo-
wiska posiadają zespoły Sparty Praga, 
Trzyńca, Pilzna i Zlina. Na korzyść 
Pardubic i Witkowic przemawia z 
kolei aktualna dobra forma z run-
dy wstępnej playoff s. Matematyka 
ćwierćfi nałów tylko pozornie sprzyja 
faworytom. W rzeczywistości hokej 
bywa nieobliczalny – z takim hasłem 
ruszą do boju m.in. zespoły Hradca 
Kralowej i Komety Brno. 

Dziś, punktualnie o godz. 17.00, 
HC Stalownicy Trzyniec rozpoczną 
batalię o półfi nał z Pardubicami. 
Podopieczni trenera Jiřego Kalousa 
poznali swojego ćwierćfi nałowego 
rywala dopiero w niedzielę. Pardubi-
ce w pięciu meczach wyeliminowały 
Slavię Praga i wszystko wskazuje na 
to, że w playoff s złapały świetną for-
mę. Historia wzajemnych spotkań w 
fazie pucharowej przemawia na ko-
rzyść Pardubic. – Wiem, że w prze-
szłości Trzyniec trzykrotnie przegrał 
z Pardubicami w playoff s, ale chyba 
najwyższa pora zmienić te staty-
styki – zadeklarował szkoleniowiec 

Trzyńca, Jiří Kalous. Przypomnijmy, 
Pardubice wyeliminowały Stalow-
ników w ćwierćfi nale 1997 roku, 
półfi nale 2003, jak również ćwierćfi -
nale 2010. W czterech wzajemnych 
spotkaniach tego sezonu dwukrotnie 
zwyciężyli Stalownicy, dwukrotnie 
ze zwycięstwa radowały się Pardu-
bice. 4 marca w ramach 51. kolejki 
zespół Pardubic zwyciężył na włas-
nej tafl i 7:5 po trafi eniach Vašíčka, 
Kolářa (dwukrotnie), Radila, Zohor-
ny, Tybora i Ďaloga. Na listę strzel-

ców trzynieckiego klubu trzykrotnie 
wpisał się Martin Růžička, dwie 
bramki zdobył zaś Vojtěch Polák. 
Ofensywna dyspozycja Martina 
Růžički spędza sen z powiek par-
dubickim graczom. – To dobrze, że 
Martin w ostatnich meczach jest nie 
do zatrzymania. Wiedziałem, że tak 
będzie – stwierdził Martin Adamský, 
partner Růžički z pierwszego ataku. 
– Dla mnie Pardubice są przeciwni-
kiem łatwiejszym od Witkowic, bo 
jak wiadomo, derby są nieobliczalne. 

Dobrze, że zaczynamy dwukrotnie 
u siebie. To jeden z naszych atutów 
– podkreślił Adamský. Za napast-
nikiem z nr 83 przemawiają w tym 
sezonie liczby i to jakie! Adamský w 
rundzie zasadniczej w 47 meczach 
zdobył 23 bramek i 17 asyst. W sta-
tystykach klubowych Adamskiego 
wyprzedzają tylko Martin Růžička, 
który w 52 meczach zdobył 55 
punktów kanadyjskich (26+29) oraz 
Jiří Polanský (46 – 17+29).  

O godz. 18.30 do ćwiećfi nałowej 
walki włączą się hokeiści Witkowic. 
– Rozpoczynamy na lodowisku lide-
ra tabeli. Chcemy Spartę zaskoczyć 
i utrudnić jej rolę faworyta tej serii 
– stwierdził trener Witkowic, Peter 
Oremus. Ostrawianie w eliminacjach 
szybko rozprawili się z Libercem, a 
więc w odróżnieniu od Pardubic 
zdobyli trzy dodatkowe dni na wy-
lizanie się z ran. – Krótka przerwa 
może mieć istotne znaczenie. Nie 
wyobrażam sobie, że w niedzielę za-
kończymy jeden etap, a we wtorek 
zaczynamy ćwierćfi nały – skomen-
tował wygraną z Libercem w trzech 
meczach napastnik Witkowic, Petr 
Strapáč. 

JANUSZ BITTMAR

– W lutym i marcu trenowaliśmy 
codziennie, nawet trzy razy. Opłaci-
ło się – powiedział „Głosowi Ludu” 
Jan Walica, jeden z trenerów strze-
leckiego klubu Olza Trzyniec. Jego 
podopieczni nie zagubili się podczas 
sobotnich mistrzostw RC w strze-
lectwie (pistolet pneumatyczny). 
– Widać progresję. Widać, że nasza 
praca nie poszła na marne. Mamy 
bardzo utalentowaną młodzież. To 
ukłony także w stronę kadry pedago-
gicznej Polskiej Szkoły Podstawowej 
w Trzyńcu i Gimnazjum z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie – zaznaczył Walica. 

Na najwyższym stopniu podium 
stanął w sobotę w Pilźnie Mirosław 
Zawada, złoty medalista rywalizacji 
drużynowej w kategorii młodszych 
juniorów. Zawada znalazł się w zwy-
cięskiej drużynie „B” województwa 
morawsko-śląskiego, wspólnie z 
Vojtěchem Hejną z klubu Policie RC 
Ostrawa i Janem Vildomecem z SSK 
Opawa. Paradoksalnie „B” drużyna 

naszego województwa zdeklasowała 
„A” reprezentację, która zajęła ostat-
nie, siódme miejsce. W rywalizacji 
indywidualnej Mirosław Zawada 
spisał się trochę gorzej, ale 11. miej-
sce też można traktować w katego-
riach pozytywnych. Na 12. miejscu 
zakończył zawody starszy brat Mi-

rosława, Paweł Zawada, startujący w 
kategorii starszych juniorów. – Paweł 
mógłby strzelać znacznie lepiej, ale u 
niego na pierwszym miejscu znajdu-
je się nauka w polskim gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie. To zrozumiałe – 
ocenił Walica. 

W kategorii kobiet na 6. miejscu 

uplasowała się Izabela Sobek (st. ju-
niorki). Uczennica PSP w Trzyńcu 
przegrała różnicą jednego punktu z 
Nikolą Nezhybovą (Ołomuniec) i 
Viktorią Káňovą (Frensztat p. R.), 
a do trzeciej Zdenki Kozákovej 
(Cheb) straciła trzynaście punktów. 
 (jb)
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Ćwierćfi nały czas zacząć. Na zdjęciu kapitanowie Pardubic i Trzyńca, Petr Sýkora 
i Radek Bonk. Dzisiejszy i jutrzejszy mecz w Werk Arenie rusza o 17.00. 
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O puchar 
wójta Wędryni
W minioną sobotę odbyła się w Wę-
dryni czwarta edycja turnieju w teni-
sie stołowym pod patronatem PTTS 
„Beskid Śląski”, Urzędu Gminy Wę-
drynia i Miejscowego Koła PZKO. 
Impreza zagościła w nowej hali do 
tenisa stołowego znajdującej się obok 
boiska piłkarskiego. Wzięło w niej 
udział ponad 30 uczestników, z tego 
25 rywalizowało w trzech kategoriach 
wiekowych: I (do 39 lat), II (40 – 69), 
III (ponad 70 lat). Zwycięzcy dwóch 
pierwszych kategorii  stoczyli poje-
dynek o puchar wójta Rudolfa Biłki. 
Nagrodą dla uczestników był puchar 
przechodni ufundowany przez PTTS 
„Beskid Śląski”, który reprezentowali 
Henryk Cieślar i Jan Walek, główny 
organizator turnieju. Ponadto w or-
ganizacji pomagali członkowie Klubu 
99 Jerzy Czap, Pavel Tom oraz Euge-
niusz Krupa. 

Zawody w grupach odbywały się 
systemem każdy z każdym. Imprezę 
otworzył Bogusław Raszka, prezes 
MK PZKO. Rozegrano w sumie 
213 pojedynków. Rywalizowano na 
sześciu stołach. Zwycięzcą w kate-
gorii I spośród dziewięciu zawodni-
ków został Lumir Holeksa, wyprze-
dzając Romana Cymorka i Janusza 
Koniecznego (wszyscy z Wędryni). 
W kategorii II w gronie jedenastu 
zawodników triumfował Rajmund 
Sikora przed Tomášem Sniegoniem 
(obaj z Wędryni) i Zdenkiem Ma-
liniakiem z Trzyńca. W seniorach z 
sześciu zawodników najlepszy oka-
zał się 80-letni Stanislav Vincour z 
Czeskiego Cieszyna przed Petrem 
Buriánem (70) z Wędryni i Włady-
sławem Jośkiem (79) z Lesznej Dol-
nej. Puchar wójta Wędryni, przeka-
zany osobiście przez Rudolfa Biłkę, 
zdobył Lumir Holeksa.  
 Jerzy Czap

NIE ŻYJE MAREK GALIŃSKI. 
Polskie środowisko kolarskie pogrą-
żyło się w żałobie. Ikona kolarstwa 
MTB, czterokrotny uczestnik igrzysk 
olimpijskich Marek Galiński, zginął 
w nocy z niedzieli na poniedziałek 
w wypadku samochodowym w oko-
licach Jędrzejowa. Pozostawił żonę 
i dwie córki. Jak udało się ustalić 
dziennikarzom „Interia.pl”, Galiń-
ski wracał do domu ze zgrupowania 
na Cyprze. Za Jędrzejowem wpadł 
w poślizg i uderzył samochodem w 
drzewo.  (Opr. jb)

I LIGA

BRNO – OSTRAWA  0:0
Ostrawa: Pavlenka – Vengřinek, 
Frydrych, Baránek, Sukup – Štěpán, 
Greguš, Kukec, Holzer (64. Svěr-
koš) – Škutka, Krmenčík. 
Kolejny mecz ostatniej szansy i 
kolejne rozczarowanie. Dla obu 
zespołów, bo tak Brno, jak i Ostra-
wa walczą o utrzymanie pierwszo-
ligowej przynależności. Piłkarzom 
Banika nie pomogła nawet obec-
ność trenera reprezentacji RC (a w 
przeszłości także Ostrawy), Pavla 
Vrby, i byłego napastnika Banika 
Milana Baroša na trybunie hono-
rowej. Ze wsparciem telepatycznym 
potrafi ą bowiem wygrywać mecze 
wyłącznie tybetańscy mnisi. – Go-
spodarze nastawili się na remis i 
osiągnęli wymarzony cel. Dla nas 
to kolejna strata – powiedział roz-

czarowany trener Banika, František 
Komňacký. Pechowcem meczu był 
ostrawski stoper Jan Baránek, któ-
ry w 19. minucie w dobrej pozycji 
uderzył głową w słupek. – Zabrakło 
pięciu centymetrów i bramkarz był-
by bez szans – skomentował feralny 
moment Baránek. Sytuacja Banika 
zrobiła się poważna. W najbliższej 
kolejce (sobota, 16.45) ostrawia-
nie podejmują lidera tabeli, Spartę 
Praga. W tym meczu nawet remis 
będzie na wagę złota. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 54, 2. Pil-
zno 44, 3. Teplice 35,... 13. Brno 19, 
14. Przybram 19, 15. Bohemians 17, 
16. Ostrawa 17 pkt. 

FNL

UJŚCIE n. ŁABĄ
KARWINA  2:1

Do przerwy: 0:1. Bramki: 61. Jur-

sa, 71. Smola – 40. Fiala. CZK: 60. 
Knoetig (K). Karwina: Pindroch – 
Mikula, Koutný, V. Cverna, Knoe-
tig – Vaněk, Hottek (85. Halaška) 
– Fiala, Kurušta (61. Svatonský), 
Eismann – Holek (67. Juřena). 

Drużyna znad Łaby wyczuła 
szansę na komplet punktów jesz-
cze przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego. Główny arbiter spotkania, 
Petr Mikel, był bowiem gwaran-
cją nietuzinkowych wrażeń, prze-
de wszystkim zaś nietuzinkowego 
prowadzenia zawodów. Karwiniacy 
obie bramki stracili po wykluczeniu 
z boiska Knoetiga. Wyczarowany z 
kapelusza rzut karny za faul kar-
wińskiego obrońcy w bocznym sek-
torze pola karnego przełożył się na 
pierwszą bramkę gospodarzy (skąd-
inąd karnego egzekwował były pił-
karz Karwiny, Jursa), drugiego gola 

zdobył dziesięć minut później Smo-
la. Wtedy zaolziański zespół zagrał 
już va banque, podejmując duże ry-
zyko w swoich tylnych szeregach. 
– Szkoda, że w pierwszej połowie 
zagraliśmy zbyt zachowawczo. Gol 
Fiali na 0:1 pojawił się zbyt późno, 
trzeba było wcześniej rozmontować 
rywala – stwierdził szkoleniowiec 
Karwiny, Josef Mazura. Postawy 
sędziego trener Karwiny wolał nie 
komentować. Tak czy inaczej, dla 
Karwiny to siódmy mecz z rzędu 
bez zwycięstwa, przybliżający ze-
spół do strefy spadkowej. 

HRADEC KRALOWEJ 
TRZYNIEC  3:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 17. i 46. 
Malinský, 75. Vaněček – 69. Ce-
plák. Trzyniec: Paleček – Lisický, 
Vomáčka, Čelůstka, Kubáň – Malíř, 
Hupka, Wojnar (61. Málek), Ce-

plák – Gulajev (82. Gavlák), Haša 
(61. Dedič). 

Gospodarze wywiązali się z roli fa-
woryta, bijąc na głowę trzynieckich 
piłkarzy pod względem efektyw-
ności strzeleckiej. Iskierkę nadziei 
wykrzesał dla gości w 69. minucie 
Ceplák, ale szybko zdmuchnął ją 
Vaněček. Do porażki ustosunkował 
się trener Trzyńca, Karel Kula. – Z 
Hradcem Kralowej w wiosennej 
rundzie wygra chyba mało który 
zespół. To świetnie zorganizowana 
drużyna – ocenił. – Dla nas liczą 
się mecze z przeciwnikami z innego 
końca tabeli. Chociażby najbliższa 
konfrontacja z Bohemians. 

Lokaty: 1. Hradec Kralowej 36, 2. 
Táborsko 35, 3. Ujście n. Łabą 32,... 
10. Karwina 24, 11. Frydek-Mistek 
22, 12. Zlin 18, 13. Trzyniec 18 pkt. 

JANUSZ BITTMAR

W SKRÓCIE

Panowie, zaczynamy!

Udane mistrzostwa RC dla Olzy Trzyniec

PIŁKARSKI WEEKEND: Wygrana w sferze marzeń

ĆWIERĆFINAŁY
Trzyniec – Pardubice, Sparta – 
Witkowice, Zlin – Hradec Kralo-
wej, Pilzno – Kometa Brno.

Podium rywalizacji drużynowej mł. juniorów. Czwarty od lewej Mirosław Zawada z Olzy Trzyniec.
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