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JAN OLBRYCHT  
NA EUROPOSŁA ROKU?

Eurodeputowany znad Olzy, były 
burmistrz Cieszyna Jan Olbrycht, 
jako jedyny Polak otrzymał już po 
raz czwarty nominację do prestiżo-
wej nagrody Europosła Roku „MEP 
Awards 2014”, którą przyznaje co 
roku brukselski dwutygodnik „Th e 
Parliament Magazine”. Jan Olbrycht 
otrzymał już raz nagrodę w 2007 
roku za swoją pracę w poprzedniej 
kadencji Parlamentu Europejskiego.

Jan Olbrycht znalazł się w gru-
pie czterech posłów do Parlamentu 
Europejskiego nominowanych do 
nagrody w kategorii „Zrównowa-
żone środowisko zurbanizowane” 
(„Sustainable built environment”). 
Tegoroczna nominacja podkreśla za-
angażowanie Jana Olbrychta, prze-
wodniczącego parlamentarnej In-
tergrupy URBAN, „w rozwój miast, 
jako krajowych i regionalnych moto-
rów wzrostu gospodarczego”. – Bar-
dzo się cieszę, że już po raz czwarty 
jestem nominowany do prestiżowej 
nagrody Europosła Roku. Jestem 
zaszczycony tegoroczną nominacją, 
tym bardziej, że obecna edycja na-
grody podkreśla pracę kończącej się 
kadencji Parlamentu Europejskiego 
– powiedział dziennikarzom o swojej 
nominacji europosel Olbrycht.  Jak 
się dowiedzieliśmy, oprócz europosła 
znad Olzy do nagrody nominowani 
są również jego koledzy: Lidia Ge-
ringer de Oedenberg, Róża Th un 
oraz Konrad Szymański. Zwycięz-
ców w każdej z piętnastu kategorii 
poznamy 18 marca bieżącego roku 
podczas brukselskiej gali wręczenia 
nagród. (kor)

Po blisko 11-godzinnej dyskusji 
rząd koalicyjny złożony z czeskich 
socjaldemokratów, ruchu politycz-
nego ANO Andreja Babiša oraz 
chrześcijańskich demokratów uzy-
skał większościowe poparcie Izby 
Poselskiej RC. Rozstrzygające gło-
sowanie miało miejsce we wtorek 
późnym wieczorem. Za głosowało 
110 obecnych na sali koalicjantów. 
Jeden się usprawiedliwił.

Przeciw rządowi pod przywódz-

twem socjaldemokraty Bohuslava 
Sobotki głosowało 38 obecnych po-
słów TOP 09 i Starostów oraz ODS, 
wszystkich 33 komunistów się 
wstrzymało. Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią, na czas głosowania salę 
obrad opuścili przedstawiciele ru-
chu Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury. W rezultacie nowemu 
rządowi wystarczyło uzyskać 91 gło-
sów z obecnych na sali 181 posłów. 
To udało się z nawiązką. 

Rząd ČSSD, ANO i KDU-ČSL 
rozpoczyna pracę po czterech mie-
siącach od jesiennych przedwcze-
snych wyborów parlamentarnych. 
Nowicjuszem w tym składzie jest 
ruch ANO, który po raz pierwszy 
startował w wyborach i – logicznie 
– również pierwszy raz znalazł się 
w rządzie. Pozostałych dwóch ko-
alicjantów to doświadczone wygi. 
Chrześcijańscy demokraci po 1990 
roku zasiadali w rządach koalicyj-

nych po wyborach parlamentarnych 
w 1992, 1996 i 2002 roku, socjalde-
mokraci w 1998 i 2002 roku. Obie 
partie będą więc po 12-letniej prze-
rwie ponownie wspólnie rządzić 
krajem. Z tą różnicą, że w 2002 roku 
razem z Unią Wolnością-Unią De-
mokratyczną mogły liczyć na po-
parcie najwyżej 101 posłów. Teraz 
w ławach poselskich zasiada ich o 
dziesięć więcej.  
 (sch)

Czeski rząd ma poparcie

We wszystkich portalach informacyj-
nych można było wczoraj rano prze-
czytać wiadomość, że najnowszy bi-
lans trwających od wtorku zamieszek 
to 25 zabitych osób i nawet 1000 zo-
stało rannych. Tuż przed południem 
udało nam się dodzwonić do Lon-
giny Putki, wicekonsul Konsulatu 
Generalnego RP we Lwowie. – Na-
sza placówka wspólnie z Ambasadą 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie 
i polskim resortem spraw wewnętrz-
nych wydała ostrzeżenie dla podró-
żujących. Ze względu na znaczne 
zaostrzenie konfl iktu wewnętrznego 
na Ukrainie (starcia z siłami bez-
pieczeństwa z użyciem broni palnej 
w Kijowie, masowe demonstracje i 
okupacje budynków rządowych w in-
nych miastach) i wysokie prawdopo-
dobieństwo dalszej eskalacji sytuacji 
zalecamy w nim obywatelom polskim 
przebywającym lub planującym w 
najbliższym czasie pobyt na Ukrainie 
zachowanie szczególnej ostrożności, 
zwłaszcza w miejscach zgromadzeń 
osób, w pobliżu obiektów rządowych 
i budynków publicznych. Sugeru-
jemy powstrzymanie się od planów 
podróży, zwłaszcza do Kijowa, Lwo-
wa, Iwano-Frankowska oraz innych 
miast obwodowych, jeśli nie jest ona 
niezbędna – powiedziała nam wice-
konsul Putka.

Po południu na nasz telefon za-
reagował dziennikarz „Kuriera Ga-
licyjskiego”, Konstanty Czawaga. 
– Jestem właśnie na Euromajdanie 
we Lwowie, zakończyło się właśnie 
nabożeństwo ekumeniczne, wspólna 
modlitwa z udziałem duchowień-
stwa katolickiego dwóch obrządków: 
rzymskiego i greckiego oraz Kościoła 
prawosławnego – opowiadał nam w 

telefonie ze Lwowa. – W przeciwień-
stwie do Kijowa mamy tutaj majdan 
modlitewny. Na wspólnej modlitwie 
lwowianie spotykają się co godzinę, 
modlą się o pokój, w intencji ofi ar z 
kijowskiego Euromajdanu. Zbiera-
my też pieniądze dla rodzin zabitych 
oraz dla wszystkich rannych. Cały 
czas ustawiają się kolejki tych, którzy 
chcą nam przekazać jakieś pieniądze. 
Poza tym zbieramy leki, materiały 
opatrunkowe. Kijów sporo tego po-
trzebuje – podkreślił Czawaga.

Dodał, że w chwili naszej rozmo-
wy we Lwowie panował spokój, czego 
nie można było powiedzieć o nocy z 
wtorku na środę. – Posterunki milicji 
były rozbite, spłonął gmach Komen-
dy Obwodowej Milicji, zajęty został 
budynek Rady Wojewódzkiej. Działa 
Rada Narodowa jako swego rodzaju 

samorząd. Ludzie manifestują cały 
czas, sporo ludzi wstępuje do jed-
nostek samoobrony i szykuje się do 
wyjazdu do Kijowa. Zobaczymy, jak 
będzie, ale jesteśmy optymistami – 
dodał Konstanty Czawaga.

Tuż po tym telefonie ukraiński re-
sort zdrowia podał, że bilans ostatnich 
starć w Kijowie to 26 zabitych, z cze-
go 16 to manifestanci. W szpitalach 
przebywa 263 antyrządowych de-
monstrantów i 342 milicjantów i żoł-
nierzy wojsk wewnętrznych. Więk-
szość z nich ma rany postrzałowe.

O położenie kresu przemocy na 
Ukrainie zaapelował podczas audien-
cji generalnej w Watykanie papież 
Franciszek. Ojciec Święty zapewnił 
obywateli Ukrainy o swej blisko-
ści, wezwał do pojednania i podjęcia 
działań na rzecz pokoju. Podkreślił, 

że modli się za ofi ary starć. Nato-
miast wysoki komisarz ONZ ds. praw 
człowieka, Navi Pillay, wezwała do 
wszczęcia dochodzenia w sprawie 
nieuzasadnionego użycia siły w Ki-
jowie. Zaapelowała jednocześnie do 
obu stron konfl iktu o maksymalną 
powściągliwość i poszanowanie prawa 
do pokojowych zgromadzeń, chronio-
nego przez prawa człowieka. 

Na pogorszenie sytuacji na Ukra-
inie zareaguje Unia Europejska – za-
pewnił w oświadczeniu szef Rady 
Europejskiej Herman Van Rompuy. 
O reakcji na pacyfi kację Euromajda-
nu w Kijowie, ofi ary śmiertelne i setki 
rannych rozmawiali wczoraj unijni 
ambasadorowie. Dziś w tej sprawie 
spotkają się w Brukseli ministrowie 
spraw zagranicznych.  

JACEK SIKORA
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Oczy Europy zwrócone na Ukrainę
WYDARZENIE: Powstrzymanie się od planów podróży na Ukrainę, zwłaszcza do Kijowa, Lwowa i Iwano-Frankowska za-

sugerował wczoraj na swojej stronie internetowej Konsulat Generalny Rzeczypospolitej we Lwowie. To z powodu zaostrzenia się 

konfl iktu wewnętrznego w tym kraju. W wyniku trwających od wtorku gwałtownych zamieszek zginęło ponad 20 osób – podały 

wczoraj media na całym świecie.

Szykujcie narty 
na Zjazd!
| s. 5

Przedszkole w Gnojniku
za pieniądze z Polski
| s. 4

Złota środa dla
 reprezentantów RC
| s. 8
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ZDARZYŁO SIĘ

Konfl ikt wewnętrzny na Ukrainie się zaostrza.
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»GÓRNIK« 
NAJLEPSZY
OSTRAWA (sch) – Spółka węglo-
wa OKD ma najlepszą w RC gazetę 
zakładową. Jej tygodnik „Horník” 
zwyciężył w konkursie Fénix Con-
tent Marketing, który został ogło-
szony aż w piętnastu kategoriach. 
Jedną z nich była gazeta dla pra-
cowników. W niej „Horník” zdobył 
pierwszeństwo. Tygodnik OKD 
wychodzi co czwartek na ośmiu 
kolorowych stronach. Jedna z nich, 
zatytułowana „Górnik”, przeznaczo-
na jest dla polskiego odbiorcy. Tygo-
dnik ukazuje się w nakładzie 21 tys. 
egzemplarzy.

* * *

POPRAWKI 
W ROZKŁADZIE
HAWIERZÓW (sch) – Od po-
łowy grudnia ub. roku w mieście 
obowiązuje nowy rozkład jazdy au-
tobusów miejskich. Jak się okazało, 
nie wszystkie zmiany są po myśli 
korzystających z nich podróżnych. 
Dlatego wprowadzono poprawki. 
Pierwsza, która obowiązuje od 
początku lutego, dotyczy linii 413 
kursującej między Suchą Górną 
i Hawierzowem-Szumbarkiem. 
Kolejne zmiany wejdą w życie od 
marca i obejmą linie 405, 411, 415, 
417 i 419.

* * *

CZWARTY TOM
REGION (ox.pl) – Na rynku 
wydawniczym pojawiła się ważna 
pozycja dla miłośników regionu: 
„Słownik biografi czny Ziemi Cie-
szyńskiej”. To czwarty tom zawiera-
jący biogramy ludzi związanych ze 
Śląskiem Cieszyńskim. Do tej pory 
ukazały się trzy tomy słownika – w 
1993, 1995 i 1998 roku. Ich twórca-
mi są Józef Golec i jego siostra Ste-
fania Bojdowa. Materiały czerpali z 
wielu różnych źródeł. Kontaktowali 
się z rodzinami, sprawdzali doku-
menty w muzeach, nawiązywali 
liczne kontakty.

* * *

ZŁAPALI PIJANYCH 
NIELETNICH
TRZYNIEC (kor) – Strażnicy 
miejscy przeprowadzili w tych 
dniach kontrolę w miejscowych 
lokalach gastronomicznych. Intere-
sowało ich ty razem głównie to, czy 
przypadkiem nie podaje się w nich 
alkoholu osobom nieletnim. Podczas 
kontroli strażnikom udało się przy-
łapać aż pięcioro nieletnich, u któ-
rych stwierdzono zawartość alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Pijane 
nastolatki przekazano pod opiekę 
rodziców, a ich grzeszkami zajmie 
się Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta. Dwie osoby starsze, 
które poczęstowały swoich młod-
szych znajomych alkoholem, mogą 
się spodziewać kary pieniężnej.

* * *

DROGI JAK NOWE
REGION (ep) – Wraz z nadej-
ściem wiosny ruszą prace na dro-
gach w całym regionie. Władze 
województwa morawsko-śląskiego 
postanowiły wziąć się za gruntowne 
remonty jezdni. Po nowym asfalcie 
już wkrótce jeździć będą na przy-
kład kierowcy w powiecie frydecko-
misteckim. W tym regionie koszty 
napraw jezdni wyniosą aż 400 mln 
koron. Roboty drogowe rozpoczną 
się w kwietniu, a zakończą najpraw-
dopodobniej jesienią.

KRÓTKO

REGION

Dzięki telefonowi mieszkańców 
udało się zatrzymać pijanego kie-
rowcę, który uderzył swoim autem 
w jeden z samochodów zaparko-
wanych na sibickim osiedlu, przy 
ul. Kisuckiej. Kierowca zamienił się 
miejscami ze współpasażerem i ra-
zem próbowali uciec z miejsca wy-
padku. To się im jednak nie udało.

– Otrzymaliśmy telefoniczną in-
formację od jednej z mieszkanek 
osiedla. Wspólnie z mężem widzia-
ła, jak doszło do wypadku i jak za 
kierownicą przed ucieczką z miejsca 
stłuczki usiadł młodszy z mężczyzn 
– mówi szef czeskocieszyńskich 
strażników miejskich, Piotr Chro-
boczek. Dodaje, że para nakręciła 
nawet krótki fi lmik z całego zda-
rzenia telefonem komórkowym. 

Zanim na miejsce dotarł patrol 
strażników, dyżurny skierował na 
parking jedną z kamer monitorują-
cych osiedle. Dzięki temu strażni-
cy wiedzieli, że sprawcy wypadku 
starali się uciec z ul Kisuckiej w 
kierunku ulicy Polnej i Słowackiej. 
Strażnikom i funkcjonariuszom 
Policji RC udało się samochód 
zatrzymać jeszcze przed skrzyżo-
waniem z ul. Frydecką. Sprawcami 
stłuczki okazali się dwaj mężczyź-
ni, rocznik 1955 i 1958. Podczas 
badania alkomatem okazało się, że 
młodszy z nich, współpasażer, miał 
2,21 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Kierowca odmówił 
badania. Obaj mężczyźni  zostali 
zatrzymani przez patrol policji.  
 (kor)

Petr Kramný został oskarżony o za-
bójstwo żony i córki, które zmarły w 
sierpniu ubiegłego roku w egipskim 
kurorcie Hurgada. Przypomnijmy, 
że rodzina z Karwiny przebywała 
w Egipcie na wakacjach. 36-letnia 
kobieta i jej 8-letnia córka zmarły 
na skutek zatrucia, jak teraz twier-
dzi policja – dokonanego umyślnie. 
Egipska policja prowadziła śledz-
two przez kilka miesięcy, w czasie 
których Kramný nie mógł opuścić 
Egiptu. Ostatecznie pozwolono 
mu wrócić do Republiki Czeskiej, 

a śledztwo zakończono. Tymcza-
sem czeska policja nadal zajmowała 
się sprawą. Zarzuty mężowi i ojcu 
zmarłych postawiła we wtorek. Męż-
czyzna nadal twierdzi, że w żaden 
sposób nie przyczynił się do śmierci 
żony i dziecka. Policja na razie nie 
ujawniła, jakie nowe fakty odkryła w 
tej sprawie i jaki motyw miała zbrod-
nia. Oskarżonemu grozi nawet 30 lat 
wiezienia, w grę wchodzi nawet wy-
rok dożywocia. Chociaż do zdarze-
nia doszło w Egipcie, proces będzie 
się  odbywał w naszym kraju.  (ep)

Polskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych rozdzieliło właśnie 60 mln 
złotych na współpracę z Polonią i 
Polakami za granicą. Organizacje, 
wspierające Polaków żyjących za 
granicami kraju, takie jak „Wspólno-
ta Polska”, Semper Polonia czy inne, 
otrzymały fundusze na wsparcie ini-
cjatyw mniejszościowych w poszcze-
gólnych krajach. Nasze organizacje 
czekają teraz na informacje, które z 
ich projektów złożonych do MSZ-u 
za pośrednictwem tych podmiotów 
zostały ujęte w tym budżecie.

– Tradycyjnie współpracujemy 
przede wszystkim ze stowarzysze-
niem „Wspólnota Polska”, Fundacją 
Semper Polonia i Fundacją Pomoc 
Polakom na Wschodzie. Nasze 
organizacje już złożyły projekty 
do tych podmiotów, które z kolei 
przedłożyły je w konkursie mini-
sterstwu – wyjaśnił prezes Kongre-
su Polaków, Józef Szymeczek. – Na 
razie nie wiemy, które z naszych 
inicjatyw zostały zaakceptowane, 
będziemy czekać na informacje. 
Współpraca naszych organizacji 
ze „Wspólnotą Polską”, Fundacją 
Semper Polonia czy innymi pod-
miotami zawsze była bardzo dobra 
– zauważył. 

Dobra wiadomość dotarła już do 
Gnojnika. MSZ wesprze budowę 
polskiego przedszkola w Gnojni-
ku – na ten cel przyznano dotację 
w wysokości 2 mln złotych (wy-
wiad publikujemy na str. 4). Poza 

tym wśród zatwierdzonych przez 
MSZ projektów znajdują się ini-
cjatywy, które polska wspiera od 
lat, i z których cyklicznie korzysta-
ją także Polacy w Czechach. Są to 
na przykład stypendia na studia dla 
polskich studentów czy kolonie w 
Polsce, a także fundusze na inwe-
stycje budowlane zaplecza polskich 
organizacji oraz na polskie szkol-
nictwo mniejszościowe, warsztaty i 
wycieczki nauczycieli.  

W tegorocznej edycji konkursu 
„Współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą” MSZ dofi nansuje 136 
projektów na łączną kwotę ponad 
59 mln złotych. Konkurs ma na celu 
wsparcie Polonii i Polaków za granicą 
m.in. w zakresie mediów polonijnych, 
infrastruktury szkolnej i polonijnej 
oraz nauczania języka polskiego, w 
języku polskim i o Polsce. 

– Do konkursu zgłoszono 372 
oferty, w tym wielu podmiotów, któ-
re z MSZ dotychczas nie współpra-
cowały. Postępowanie konkursowe 
było otwarte dla podmiotów zareje-
strowanych w Polsce i działających 
na rzecz Polonii i Polaków za gra-
nicą. W konkursie mogły startować 
nie tylko organizacje pozarządowe, 
ale także samorządy terytorialne, 
uczelnie wyższe, instytucje badaw-
cze. Oferty oceniała kilkudziesię-
cioosobowa komisja konkursowa 
– poinformowało biuro prasowe 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
 (ep)

Dzięki pracy morawsko-śląskich 
celników w ub. roku skarb państwa 
powiększył się o 5,286 mld koron. 
W porównaniu z rokiem poprze-
dzającym to o 1,157 mld więcej 
– poinformowała rzeczniczka mo-
rawsko-śląskiego Urzędu Celnego, 
Pavla Zdobnická. Zebrane pieniądze 
pochodzą z ceł, opłat i niektórych 
podatków – akcyzowego oraz VAT 
związanego z importem towarów z 
krajów trzeciego świata. 

Interesująco przedstawiają się 
wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez służby celne w naszym regio-
nie. Na ich podstawie celnicy za-
rekwirowali ponad 242 tys. litrów 

nielegalnego alkoholu, 520 tys. sztuk 
papierosów, ok. 50 tys. kg tytoniu 
oraz ponad 216 tys. litrów oleju mi-
neralnego. Podczas swojej ubiegło-
rocznej działalności wykryli ponad-
to 600 sadzonek konopi oraz 13 kg 
suszonej marihuany. Niemałe żniwo 
przyniosły też kontrole w temacie 
praw autorskich. Tu celnicy zarekwi-
rowali blisko 15 tys. sztuk podrobio-
nej odzieży, kosmetyków, zabawek, 
obuwia, torebek czy sprzętu RTV. Z 
kolei w ramach kontroli drogowych 
funkcjonariusze służb celnych złapa-
li 841 kierowców bez ważnych ety-
kiet uprawniających do korzystania z 
autostrad. (sch)

Jego nazwisko brzmi dla naszych 
uszu całkowicie obco, wystarczy jed-
nak wymienić nazwę jego sztanda-
rowego produktu, a od razu wszyscy 
wiedzą, o co chodzi. Szczególnie ci, 
którzy lubią ciastka. Przedsiębior-
cą Roku 2013 Województwa Mo-
rawsko-Śląskiego został Ormianin 
Gevorg Avetisyan, właściciel spółki 
Marlenka International. O jego zwy-
cięstwie zadecydowało niezależne 
jury pod przewodnictwem laureata z 
2012 roku, Františka Piškanina z fi r-
my HOPI. Avetisyan przekonał ju-
rorów do siebie swoją pracowitością, 
dzięki czemu produkcja i sprzedaż 
produkowanych przez niego cia-
stek miodowych niemal dwukrotnie 
wzrosła przez ostatnie trzy lata. 

Avetisyan był w Armenii zna-
nym dezajnerem i przedsiębiorcą, 
lecz w Czechach zaczynał od zera 
jako uchodźca. Kulinarny pomysł na 
sukces w nowym kraju zamieszka-
nia zrodził się w jego głowie, kiedy 

odwiedziła go siostra z Armenii i 
upiekła tort miodowy według sta-
roormiańskiej receptury. U nas nie-
znane dotąd ciastko szybko zdobyło 
uznanie wśród przyjaciół Avetisyana, 
który wkrótce zaoferował je cukier-
niom. W 2003 roku wraz z bratem 
założył w Frydku-Mistku fi rmę i za-
trudnił 60 bezrobotnych. Dziś jego 
spółka może się pochwalić obrotem 
w wysokości 200 mln koron rocznie 
i należy do znaczących pracodawców 
w regionie. Miodowe torty Marlenka 
eksportowane są do 30 krajów. Ave-
tisyan jest przekonany, że jego wyro-
by zarobiły na sukces wyjątkowym 
smakiem, wysoką jakością oraz wręcz 
niewiarygodną trwałością, przy czym 
jedynym stosowanym konserwantem 
w ich produkcji jest naturalny miód.

Przedsiębiorca Roku zamierza po-
szerzyć produkcję o dalsze słodycze, 
ma też w planie budowę sieci wła-
snych kawiarni, głównie za granicą. 

(dc)

Owocne kontrole

Od uchodźcy do przedsiębiorcy roku

60 milionów na współpracęZatrzymani dzięki czujności

Oskarżony o morderstwo

W ub. roku morawsko-śląscy celnicy zarekwirowali m.in. 520 tys. sztuk papiero-
sów bez akcyzy.

Gevorg Avetisyan – producent popularnych tortów miodowych.
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– Ubiegły rok mogę ocenić bardzo, 
bardzo pozytywnie. Zarówno spot-
kanie przewodniczących, spotkanie 
wiosenne w Domu Narodowym 
w Dąbrowie zorganizowane przez 
panie z Orłowej-Poręby, wycieczkę 
oraz spotkanie jesienne w Suchej 
Górnej. Na oba spotkania przy-
jechało dużo pań, była wspaniała 
atmosfera, a program był świetny. 
Jeszcze do teraz mamy jak najlepsze 
wspomnienia. Udało nam się zrobić 
z tych spotkań takie święto kobiet 
– powiedziała nam przed rozpo-
częciem zebrania przewodnicząca 
Sekcji Kobiet, Władysława Byrtus. 
To samo potwierdziła, podsumowu-
jąc miniony rok w czasie spotkania z 
paniami z Klubów Kobiet. Jak doda-
ła, wspaniałe były również wystawy 
wiosenne i jesienne w poszczegól-
nych Klubach Kobiet, które panie 
przygotowywały z wielkim poświę-
ceniem i pomysłowością.

– Udało nam się otrzymać od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
pokaźną kwotę na zorganizowanie 
naszych spotkań. Ponieważ jednak 
pieniądze nadeszły dosyć późno, 
zostały wykorzystane tylko na spot-
kanie jesienne, ale dzięki temu mo-

głyśmy zorganizować je z dużym 
rozmachem – dodała wiceprzewod-
nicząca Sekcji, Anna Piszkiewicz. 

– Kochane przewodniczące! Sek-
cja Kobiet docenia waszą pracę. Po-
trafi cie zmotywować do pracy na-
sze panie i zorganizować wspaniałe 
rzeczy – chwaliła przewodniczące 

Klubów Kobiet Władysława Byrtus. 
W skrócie podsumowano poprzedni 
rok, który wszystkie panie zgodnie 
uznały za bardzo udany. Zaplano-
wano też tradycyjne inicjatywy na 
rok obecny. Jak zawsze odbędzie się 
wystawa wiosenna, wystawa jesienna 
oraz wycieczka. 

Ciekawostką jest fakt, że w tym 
roku Sekcja Kobiet weźmie udział w 
seminarium zorganizowanym przed 
Gorolskim Świętem.  Na jednodnio-
wym sympozjum spotkają się przed-
stawiciele różnych pokoleń: Sekcji 

Kobiet i emerytów, Gimnazjum z 
Polskim Językiem Nauczania, Za-
rządu Głównego PZKO oraz me-
diów. Dyskutować będzie się na te-
mat tożsamości Polaków na Zaolziu.

ELŻBIETA PRZYCZKO

»Bardzo, bardzo udany rok« naszych pań
Kilkadziesiąt pań spotkało się wczoraj w Czeskim Cieszynie na wspólnym zebraniu zorganizowanym przez Sekcję Kobiet przy ZG PZKO. W środę po południu 

przewodniczące Klubów Kobiet z całego regionu zebrały się w sali konferencyjnej Zarządu Głównego, żeby podsumować miniony rok i zaplanować działalność na 

najbliższe miesiące. Gościem spotkania była doktor Halina Dorda, specjalistka w rehabilitacji leczniczej, która przedstawiła prelekcję połączoną z ćwiczeniami.

Zebranie Sekcji Kobiet urozmaiciła prelekcja dr Haliny Dordy, która pokazała 
paniom również kilka ćwiczeń.

Ćwiczenia, kreatywne zajęcia z dziećmi i cie-
kawe inicjatywy dla maluchów i ich rodziców 
przygotowała grupa młodych mam z Karwiny. 
Cykl imprez pod nazwą „Dzieci w akcji” to 
część projektu „Droga do miasta”, realizowa-
nego w ramach programu „Młodzież w akcji”. 
Pod koniec stycznia radni Karwiny uchwalili 

fi nansowanie projektu, a pierwsze inicjatywy 
ruszyły w ubiegłym tygodniu. Przeznaczone są 
dla rodziców z dziećmi od wieku niemowlęce-
go do lat sześciu.

„Dzieci w akcji” potrwają do końca marca. 
Wziąć udział może każdy, a wszystkie zajęcia 
są bezpłatne. W każdy czwartek w centrum 

zabaw „Prckův ráj” od 9.00 do 12.45 można 
przyjść z dziećmi na ćwiczenia i twórcze za-
jęcia. W planie są również jednorazowe ini-
cjatywy: odbyła się już na przykład wycieczka 
na Filipkę, a w następnych tygodniach można 
wziąć udział na przykład w pokazowej lekcji ję-
zyka angielskiego dla dzieci, lekcjach pływania 

dla maluchów czy wspólnej sesji fotografi cznej. 
Finałem wszystkich imprez będzie 29 marca 
„mała olimpiada” z atrakcjami dla dzieci. Licz-
ba uczestników na poszczególnych zajęciach 
jest ograniczona, dlatego warto zgłosić swój 
udział wcześniej. Szczegóły można znaleźć na 
stronie http://mcbubacek.webnode.cz.  (ep)

Coś dla rodziców i maluchów

W przyszły czwartek w siedzibie 
Kongresu Polaków w RC przy ul. 
Komeńskiego w Czeskim Cieszynie 
odbędzie się spotkanie z autorami i 
bohaterami „Kalendarza Beskidz-
kiego 2014” oraz „Kuchni Śląska 
Cieszyńskiego” Emilii Kołder. Sma-
kołyki wedle receptury Emilii Koł-
der przygotują konsultantki „Kuchni 
Śląska Cieszyńskiego” – Władysława 
Magiera i Janina Hławiczka. Pod-
czas spotkania będzie można kupić 
obie książki po cenie promocyjnej. 
W imprezie udział wezmą m.in. po-
tomkowie Emilii Kołder. 

Mało jest publikacji książkowych 
wydanych na prawym brzegu Olzy, 
które dotyczą zachodniej części 

Śląska Cieszyńskiego. Jedną z nie-
licznych jest „Kalendarz Beskidzki”. 
Ten znakomicie wydawany rocznik 
ukazuje się od 1960 r. Jego pierw-
szym redaktorem był urodzony w 
1924 r. w Boguminie śp. Włady-
sław Czaja. W 2012 r. redakcję objął 
znany również na Zaolziu red. Jan 
Picheta. W tym roku w ramach Ze-
szytów „Kalendarza Beskidzkiego” 
wydano również „Kuchnię Śląska 
Cieszyńskiego” Emilii Kołder z Su-
chej Średniej. Po raz ostatni dzieło 
Emilii Kołder wydano w 1978 r.
– Od początku funkcjonowania 
„Kalendarza Beskidzkiego” Włady-
sław Czaja zamieszczał mnóstwo 
artykułów poświęconych swej ziemi 

rodzinnej. Staram się kontynuować 
jego linię programową – mówi re-
daktor naczelny „Kalendarza Be-
skidzkiego” Jan Picheta. – Dlatego 
problematyka kalendarza rozpoście-
ra się między Ostrawicą a Białą i 
Sołą. W tegorocznym periodyku pi-
szemy m. in. o rodzinach wybitnych 
osobistości – lekarza Stanisława 
Czudka z trzynieckiego szpitala, za-
łożyciela Gorolskigo Święta i Sce-
ny Polskiej Władysława Niedoby 
z Nawsia oraz niezwykłym rodzie 
Górniaków z Sibicy – zniszczonym 
przez hitlerowców i komunistów. 
Żadna polska gazeta na wschód od 
Cieszyna nie zająknęła się nawet 23 
stycznia br., gdy minęła 95. roczni-

ca agresji armii czechosłowackiej 
na rdzennie polskie ziemie. Tym-
czasem w „Kalendarzu Beskidzkim 
2014” zamieściliśmy długi artykuł 
na ten temat. Napisał go młody hi-
storyk Grzegorz Gąsior. Mečislav 
Borák poświęcił tekst hitlerowskie-
mu atakowi na dworzec w Mostach 
k. Jabłonkowa. Ujawnia w nim m.in. 
rolę w ataku na Polskę słynnego 
później dobroczyńcy Oskara Schin-
dlera, agenta Abwehry! Historyk 
podaje również nazwiska Polaków 
współpracujących z Abwehrą pod-
czas agresji na Polskę oraz publikuje 
ich zbiorowe zdjęcie. Piszemy po-
nadto o kilku innych niezwykłych 
postaciach Ślaska Cieszyńskiego 

– Janie Galiczu, Wacławie Olsza-
ku, Teodorze i Karolu Kotschych, 
Adolfi e Molaku, Kazimierzu Gołę-
biowskim, Piotrze Beczale czy Mar-
ku Proboszu.

„Kalendarz Beskidzki 2014” wyda-
ło Towarzystwo Przyjaciół Bielska-
Białej i Podbeskidzia. Zawiera 312 
stron, na których opublikowano 45 
tekstów ilustrowanych pięknymi 
zdjęciami. Specjalnie do KB 2014 
tuzin wierszy o ludziach z tego te-
renu napisał rudzicki poeta Juliusz 
Wątroba – autor ponad 30 tomów 
poetyckich i satyrycznych. Szatę gra-
fi czną zaprojektował Piotr Wisła.

Początek spotkania o godz. 17.00.
 (r)

Kalendarzowa promocja

Programowi tegorocznego „Goro-
la” poświęcone było poniedziałko-
we posiedzenie Komitetu Organi-
zacyjnego Gorolskigo Święta. 67. 
edycja tej imprezy odbędzie się w 
dniach 1-3 sierpnia w Jabłonko-
wie. – Jesteśmy już na etapie przy-
gotowywania umów z niektórymi 

wykonawcami, którzy zaprezentu-
ją się w tym roku na scenie Lasku 
Miejskiego. Nie chcemy na razie 
zdradzać, kto wystąpi na „Goro-
lu”, niech to będzie niespodzianką. 
Na pewno jednak gwiazdą nie-
dzielnego koncertu, jak stało się 
w ostatnich latach tradycją, będzie 

ponownie zespół folklorystyczny 
ze Słowacji – powiedział nam Jan 
Ryłko, szef Komitetu.

Więcej szczegółów zdradził na 
temat świętogorolskigo karnawału 
młodzieżowego. – Chcielibyśmy, 
żeby przed dyskoteką zagrał na 
scenie ze swoją kapelą Przemek 

Orszulik ze Stonawy, laureat ostat-
nich dwóch edycji Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej w Hawierzowie. 
Prowadzimy ponadto rozmowy 
z gimnazjalną formacją rockową 
Marmelada – podkreślił Ryłko.

Prezes zdradził już też, że pierw-
szy dzień „Gorola”, w piątek, pod-

czas którego ostatnio przedsta-
wiano  folklor i kulturę któregoś z 
regionów Polski bądź Słowacji, w 
tym roku zostanie przedstawiony 
folklor Kosowa. – Będzie zatem 
bardzo międzynarodowo – dodał 
Ryłko.

(kor)

Przymiarki do »Gorola«

Co planują panie?
Ustalono już terminy najważniej-
szych, cyklicznych imprez Sekcji 
Kobiet. 

SPOTKANIE WIOSENNE
Odbędzie się nie w kwietniu, jak 
początkowo planowano, ale 3 
maja. Tym razem panie zbiorą się 
w Domu PZKO w Gródku. Po-
czątek o godz. 9.30. W budynku 
miejscowego PZKO zmieści się 
około 110-120 osób, dlatego na 
spotkanie z mniejszych kół mogą 
przyjechać dwie reprezentantki, 
a z większych – trzy lub cztery. 
Gościem spotkania będzie po-
chodzący właśnie z Gródka lekarz 
Stanisław Czudek, który opowie o 
swojej karierze chirurga. 

WYCIECZKA 
Odbędzie się 28 maja. W tym roku 

panie wyjadą do Krakowa. Jak zdra-
dziła wiceprzewodnicząca Sekcji 
Kobiet, Anna Piszkiewicz, która or-
ganizuje wycieczki Klubów Kobiet, 
nie będzie to typowa wycieczka po 
mieście polskich królów. Zwiedza-
nie rozpocznie się w Łagiewnikach, 
skąd po obejrzeniu sanktuarium 
wycieczkowicze pojadą do centrum 
Krakowa. Tam zwiedzą na przykład 
Sukiennice, Kościół Mariacki i Za-
mek Wawelski. 

SPOTKANIE JESIENNE
Zaplanowano na 25 października. 
Zorganizowane zostanie w By-
strzycy. Także na tym spotkaniu 
będzie ograniczenie co do liczby 
uczestników, ponieważ miejsco-
wy Dom PZKO może pomieścić 
100 osób. Jak zawsze na jesiennym 
zebraniu pań odbędą się pokazy i 
warsztaty twórcze. (ep)
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W Gnojniku od dawna mówi się 
o konieczności budowy nowego 
polskiego przedszkola. Czy te 
pieniądze zostaną przeznaczone 
właśnie na ten cel?

Pierwsza część funduszy – milion 
złotych przyznany nam na bieżą-
cy rok – zostanie przeznaczona na 
wybudowanie nowego przedszko-
la według naszego projektu. W 
tym tygodniu powinniśmy otrzy-
mać pozwolenie na budowę. Dru-
gi milion, który przyznano nam 
na przyszły rok, wykorzystamy na 
remont i przebudowę starego bu-
dynku szkolnego i starego przed-
szkola, gdzie w przyszłości chcemy 
stworzyć dwa oddziały świetlicy 
szkolnej. Dzięki temu zwolnią 
nam się pomieszczenia w budynku 
szkoły, która niestety – lub raczej 
na szczęście – pęka w szwach. Jak 
najszybciej ogłosimy przetarg na 
wykonawcę budowy przedszkola. 
Chcemy, by został rozstrzygnięty 
do końca marca. W dalszej kolej-
ności zamierzamy przygotować 
projekt przebudowy starego bu-
dynku – przy współudziale władz 
gminy, które napisały już projekt 
na wymianę okien i docieplenie 
całego budynku. Fundusze z pol-
skiego MSZ zostałyby wykorzy-
stane na remont wnętrz – głównie 
podłóg i sufi tów. W starym przed-
szkolu trzeba będzie przeprowa-
dzić bardziej gruntowny remont, 
wymienić całą konstrukcję dachu, 
a także dostosować budynek do 
potrzeb świetlicy szkolnej.

Dziś buduje się bardzo drogo. 
Czy za milion złotych naprawdę 
wybudujecie całe przedszkole?

Miejmy nadzieję. Projekt prze-
widuje koszty w wysokości 6 mln 
koron. Po doświadczeniach z prze-

targami liczymy na to, że będą na-
wet trochę niższe i zostaną jakieś 
pieniądze na wyposażenie przed-
szkola i zagospodarowanie ogrodu.

Jak to nowe przedszkole będzie 
wyglądało?

To będzie parterowy budynek 
z prefabrykatów drewnianych. 
Głównym pomieszczeniem będzie 
duża sala w kształcie litery L. W 
jej dłuższej części będzie sala za-
baw, którą będzie można jeszcze 
w razie potrzeby rozdzielić na 
dwie części, w krótszej urządzi-
my sypialnię. Będzie też specjalna 
sala do ćwiczeń logopedycznych 

i gimnastyki korekcyjnej. Z tym 
spotkałem się po raz pierwszy, 
kiedy odwiedziłem nowo wybu-
dowane przedszkole w Ząbkach 
koło Warszawy. Zaczerpnąłem 
stamtąd wiele pomysłów. Oczy-
wiście budynek będzie posiadał 
zaplecze sanitarne, techniczne i 
dla nauczycielek. Dzieci będą bez-
pośrednio wychodziły do ogrodu. 
Przedszkole wybudujemy na łące 
gminnej przylegającej do ogrodu 
szkolnego. Stare ogrodzenie zosta-
nie zburzone i powstanie większy 
kompleks szkolny.

Czy warunki dofi nansowania z 

MSZ-u przewidują wkład wła-
sny?

Tak, każdego roku mniej więcej 
w wysokości ok. 400 tys. koron. 
O wkład własny zatroszczy się sa-
morząd gminy Gnojnik, liczymy 
też na wsparcie okolicznych gmin, 
z których dojeżdżają do nas dzieci 
do przedszkola i szkoły. Niektórzy 
wójtowie wstępnie wyrazili już 
zgodę. Ważne, by władze Gnoj-
nika i okolicznych miejscowości 
uświadomiły sobie teraz, że nasza 
szkoła i przedszkole nie będą dla 
nich problemem, ponieważ zde-
cydowaną większość funduszy 

otrzymamy z Polski. Chciałbym, 
by wójt Gnojnika poinformował o 
tym również władze centralne.

W poniedziałek rozmawiał pan 
wójtem Miroslavem Molinem o 
przyznanej dotacji. Jaki był wy-
nik tego spotkania?

Zostałem zaproszony na nadzwy-
czajne posiedzenie zarządu gminy. 
Miało raczej charakter informa-
cyjny, uzgodniliśmy, że będziemy 
na bieżąco się spotykali i wymie-
niali się informacjami, by wszystko 
poszło gładko i by ta budowa była 
pozytywnym przykładem tego, jak 
ma wyglądać dobra współpraca. 

Według poprzednich ustaleń 
nowe przedszkole miało być 
budowane według projektu do-
fi nansowanego z funduszy eu-
ropejskich za pośrednictwem 
Rady Regionalnej woj. moraw-
sko-śląskiego. Czy w nowej sytu-
acji te fundusze nie będą wyko-
rzystane?

Władze gminy podjęły w styczniu 
decyzję, że rezygnują z tego pro-
jektu, który nie był optymalny i 
wiązał się z wieloma problemami. 
Tylko niektóre jego części zostaną 
wykorzystane. Zostanie wybudo-
wana nowa oczyszczalnia ścieków 
dla naszej szkoły, bo stara od kil-
ku lat jest w złym stanie, zburzy 
się starą stodołę przylegającą do 
szkoły, a na jej miejscu powstanie 
parking. Otoczenie szkoły zosta-
nie ładniej zagospodarowane. 

Kiedy nowe przedszkole będzie 
gotowe?

Chcemy, by było gotowe przed 
1 września. Wtedy dzieci uczęsz-
czałyby już do nowego budynku. 

Rozmawiała: 
DANUTA CHLUP

Dyrektor Tadeusz Grycz 
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W województwie śląskim ruszyły 
konkursy w ramach kolejnej edy-
cji programu „Owca plus”, który 
wspiera tradycyjne pasterstwo. 
O tym, że pasterstwo to bardzo 
ważna część kultury naszego re-
gionu, przekonuje Józef Michałek, 
pasterz z Istebnej, który był jed-
nym z inicjatorów wskrzeszenia w 
Beskidzie Śląskim kultury sałasz-
niczej. Prezes Ogniska Górali Śla-
skich Związku Podhalan, jeden z 
organizatorów międzynarodowego 
Redyku Karpackiego, w rozmowie 
z „Głosem Ludu” i koordynator 
projektu „Owca plus” opowiada, 
jak w Beskidach przywrócono tra-
dycyjny wypas sałaszniczy i jakie są 
perspektywy rozwoju pasterstwa. 

Ile owiec wypasanych jest w Be-
skidzie Śląskim? 

W tej chwili mamy w Beskidzie 
Śląskim około 2 tysięcy owiec, ale 
w ten sposób góralski, sałaszniczy, 
wypasa się około 1,5 tysiąca. Po-
nieważ są u nas bardzo małe dział-
ki, małe gospodarstwa, więc nie 
ma innej możliwości, jak wspólny 
wypas owiec, dogadywanie się i 
wspólne użytkowanie terenów. Nie 

ma już mowy o  takiej samodziel-
nej hodowli owiec, bo nie mamy 
do tego warunków, nikt nie ma kil-
kuset hektarów, by być takim za-
grodowym hodowcą. W Czechach 
jest inaczej. Tam nie ma baców, 
więc nie istnieje wypas sałaszniczy, 
chociaż kiedyś był bardzo silny.

Był pan jednym z inicjatorów 
działań na rzecz wznowienia tra-
dycji wypasania owiec w Beski-
dach...

Hodowla owiec i wypas kultu-
rowy, sałaszniczy, związany jest z 
naszą kulturą. Chodzi nam przede 
wszystkim o to, żeby ta bardzo 
specyfi czna kultura pasterska, któ-
ra należy do to tzw. kultur drogi, 
nie zaginęła. Priorytetowym dzia-
łaniem Ogniska Górali Śląskich 
w ramach Związku Podhalan jest 
prowadzenie wypasu owiec. Moż-
na powiedzieć, że to jest nawet 
ważniejsze dla naszej kultury niż 
na przykład prowadzenie zespo-
łów regionalnych. To już 10 lat, od 
kiedy rozpoczęliśmy organizację 
takich wydarzeń, jak mieszanie 
owiec, rozsod, noc św. Jana – od-
bywających się po obu brzegach 

Olzy. Uważam, że to się udało. Ten 
kontekst kulturowy pasterstwa jest 
ogromnie ważny.

„Owca plus” jest głównym pro-
gramem, który wspiera rozwój 
pasterstwa?

Zdecydowanie tak. Ten projekt 
szeroko potraktował tę sprawę: 
zwrócił uwagę zarówno na kwestie 
związane z ochroną przyrody, a w 
szczególności bioróżnorodności 
terenów otwartych, jak również na 
dziedzictwo kulturowe: zwyczaje, 
obrzędy, tradycje i na produkt re-
gionalny, jak na przykład sery. Ko-
lejna ujęta w projekcie sprawa to 
turystyka. Bardzo ważną rzeczą jest 
też budowa kapitału społecznego. 
Owca jest pretekstem do współ-
pracy – wypasanie owiec powoduje, 
że musimy ze sobą współpracować, 
bo wypasa się owce od różnych go-
spodarzy, na polach i łąkach nale-
żących do wielu ludzi, więc trzeba 
cały czas rozmawiać, dochodzić do 
wspólnych rozwiązań. To jest bar-
dzo istotne w kulturze pasterskiej. 
Ważne jest, żeby wiedza o tradycyj-
nym wypasie nie zaginęła i żeby-
śmy nie zatracili umiejętności wy-

pasu owiec, dojenia, wyrobu serów. 
To są umiejętności przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. Pasterstwo 
opiera się też na poczuciu tożsamo-
ści, świadomości tego, że jesteśmy 
góralami i jesteśmy częścią wielkiej 
karpackiej rodziny w tej kulturze 
pasterskiej. Program „Owca plus” 
realizujemy od 2008 roku, w tym 
roku się kończy, ale ponieważ jest 
olbrzymi odzew, na pewno te dzia-
łania będą kontynuowane w po-
dobnej formie.

Owce to nie tylko hodowla, ale 
też turystyka i ochrona przyrody, 
produkt regionalny i poczucie toż-
samości. 

Czy w ciągu ostatniej dekady 
liczba wypasanych owiec wzro-
sła?

Ten wzrost jest olbrzymi. Zaczy-
naliśmy praktycznie od zera, a 
na dziś owiec mamy już tysiące. 
Dziesięć lat temu właściwie nikt 
nie wierzył, że będą tu wypasane 
owce, że będzie robiony bundz, że 
będzie można przyjść do bacówki 
i napić się żentycy. Mieliśmy taka 
przerwę pokoleniową. O ile jesz-
cze w latach przedwojennych było 

pasterstwo sałasznicze, wspólno-
towe, to po wojnie funkcjonowały 
już tylko spółdzielnie. W Istebnej, 
kiedy skończyła się koniunktura, 
wszystkie owce zostały zabite i 
sprzedane. Dziesięć lat temu grupa 
ludzi postawiła postawić z powro-
tem na nie. Byliśmy bardzo zde-
terminowani, wbrew wszystkim. 
Ludzie się z nas śmiali, twierdzili, 
że wracamy do średniowiecza. Te-
raz już nikt tak nie powie. Owca-
mi, pasterstwem się w naszym re-
gionie szczycimy. 
 Rozmawiała: 
 ELŻBIETA PRZYCZKO

Józef Michałek
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JÓZEF MICHAŁEK, PREZES OGNISKA GÓRALI ŚLĄSKICH:

»Owce to nie powrót do średniowiecza«

Przedszkole w Gnojniku za pieniądze z Polski 
W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP opublikowało decyzję o przyznaniu Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Jana Kubisza w Gnojniku 

dwuetapowej dotacji inwestycyjnej o łącznej wartości 2 mln złotych (wg aktualnego kursu ok. 13,5 mln koron). O wykorzystaniu tych funduszy rozmawiamy 

z dyrektorem placówki, Tadeuszem Gryczem.
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GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

DLA DZIECI

E-mail: przyczko@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

Ciepła pogoda nie zraża organizato-
rów tegorocznego Zjazdu Gwiaździ-
stego – w szkole podstawowej w Wę-
dryni przygotowania idą pełną parą. 
Chociaż aura nie sprzyja sportom zi-
mowym, wszyscy, którzy zamierzają 
wziąć udział w zjazdowej rywalizacji, 
liczą na to, że 8 marca dzieci będą 
mogły wystartować w zawodach 
narciarskich polskich szkół. 43. edy-
cja imprezy odbędzie się w ośrodku 
narciarskim w Mostach koło Jabłon-
kowa. Organizatorzy przygotowują 
dwie kategorie: slalom oraz biegi, 
będzie również kategoria pokazowa 
poza konkursem: snowboard. 

Każdego roku na stokach spotyka 
się w czasie „gwiaździstych” zawo-
dów kilkuset uczniów z całego Zaol-
zia. Jak dowiedzieliśmy się w szkole 
w Wędryni, z ich podstawówki wy-
startuje około 40 zawodników, czyli 

prawie połowa wszystkich uczniów, 
ponieważ do placówki uczęszcza ich 
103. 

Tegoroczna edycja Zjazdu Gwiaź-
dzistego będzie jednak specyfi czna. 
– Zawsze przed zjazdem fajna jest 
ta atmosfera przygotowań, treningi 
przed zawodami. Tym razem wa-

runki pogodowe nie pozwalają na 
to. Dla niektórych zawody będą ta-
kim pierwszym dużym treningiem 
– powiedziała nam Irena Rajska, za-
stępca dyrektora wędryńskiej szkoły. 
Jak dodała, problemy mogą mieć 
zwłaszcza zawodnicy na nartach bie-
gowych, ponieważ w tym sezonie nie 
było w ogóle warunków do jazdy na 
biegówkach i dzieci nie miały jak się 
przygotować, nie wiadomo też, jakie 
warunki będą panować 8 marca. Na-
uczyciele starają się przygotowywać 
przynajmniej ćwiczenia „na sucho”, 
trening kondycyjny. Nie zmienia 
to faktu, że bez względu na pogodę 
dzieci starają się trenować, jak tylko 
mogą i cieszą się już na gwiaździstą 
rywalizację szkół w Mostach. Zapy-
taliśmy kilkoro uczniów wędryńskiej 
szkoły o przygotowania i emocje 
przed Zjazdem.  (ep)

Belinda Kubiczek, klasa 7
W Zjeździe Gwiaździstym biorę udział 
regularnie od 1. klasy. Odniosłam kilka 
sukcesów na tych zawodach. W 1. klasie 
zdobyłam drugie miejsce, a w 6. klasie 
zdobyłam miejsce czwarte na nartach 
biegowych. W tym roku nie ma zbyt 
dobrych warunków do treningów przed 
zawodami, ale w szkole robimy takie ćwiczenia kondycyj-
ne. Jeżdżę też z rodzicami na narty do Mostów.  

Szymon Jeż, klasa 3
To będzie mój trzeci Zjazd Gwiaździ-
sty. Już się bardzo cieszę, bo lubię rywa-
lizację sportową i jazdę na biegówkach. 
Ale w tym roku jeszcze się za bardzo nie 
przygotowywałem, jeździłem tylko tro-
chę w pobliżu domu. W mojej rodzinie 
tylko ja i starszy brat Daniel jeździmy na nartach, to wła-
śnie on mnie nauczył. Na nartach jeździ też mój dziadek.

Adrian Ondraszek, klasa 4
Jeżdżę na Zjazdy od 1. klasy, za pierw-
szym razem zdobyłem pierwsze miej-
sce, a w 3. klasie miejsce szóste. Teraz 
też chciałbym zająć jakieś wysokie miej-
sce, ale jak się nie uda, to i tak będę się 
cieszył, że wziąłem udział w tych za-
wodach. Startuję w kategorii slalom. W następnych la-
tach też będę jeździł na Zjazd Gwiaździsty. Lubię różne 
sporty, nie tylko narty. Gram w piłkę nożna i tańczę w 
„Elanie” w Trzyńcu. 

Anna Maria Filipek, klasa 3
Na Zjeździe Gwiaździstym byłam już 
dwa razy. W 2. klasie zdobyłam szóste 
miejsce w slalomie. Cieszę się już na ten 
rok, przygotowuję się i trenuję, jeżdżę 
na narty z rodzicami. Lubię też upra-
wiać inne sporty –  jeżdżę na rowerze i 
tańczę.  (ep)

Szykujcie narty na Zjazd!
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Zapraszamy do rozwiązywania. Na odpowiedzi czekamy do 24 lutego, pro-
simy o podawanie adresu, ponieważ nagrody książkowe wysyłamy pocztą. 
Książkę za poprawne rozwiązanie poprzedniej krzyżówki otrzymuje Alek-
sandra Jakubowska, uczennica klasy 3 SP w Poznaniu.

1. Instrument dęty, na przykład poprzeczny albo prosty 2. Trochę większy 
i dużo kwaśniejszy od pomarańczy 3. Zakład gastronomiczny, w którym ob-
służą cię kelnerzy 4.  Wieczne albo żelowe 5. Święto zakochanych 6. ...zoo-
logiczny, czyli ZOO 7. „Garbate” zwierzę 8. Pracownik biblioteki 9. Jedyny 
kraj, który obejmuje cały kontynent 10. Potrzebne do szycia 11. Mają ją na 
łodygach na przykład róże 12. Zdobi podłogę 13. Przeciwieństwo wysokie-
go 14. Rodzaj tańca, najpopularniejszy jest wiedeński i angielski 15. Odle-
głość pomiędzy dwoma punktami 16. Inaczej puzzle 17. Wanda, znana au-
torka wierszy i opowiadań dla dzieci 18. Potrzebny w czasie drugiego dania 
19. Dwa ma rower, a cztery samochód 20. latający gad z legend i bajek. Na 
przykład Wawelski 21. Organizowana co 4 lata w różnych krajach. Właśnie 
trwa zimowa.  (ep)

Kochany Głosiku!
W naszej szkole w Oldrzychowicach 
odbył się Balik Maskowy, który nam 
się bardzo podobał! 

W dniu, kiedy otrzymywaliśmy 
nasze półroczne świadectwa, nasze 
panie zorganizowały dla nas balik, 
który nazywał się „Bal u zwierzątek”. 
Nasi starsi koledzy z klasy piątej na-
pisali i wydrukowali zaproszenia dla 
wszystkich dzieci. Był tam śmieszny 
napis: „Policjantom, żołnierzom i 
kowbojom wstęp wzbroniony”. Byli-

śmy przebrani za różne zwierzątka: 
kotki, pieski, lwy, baranki, niedź-
wiadki, motylkki. Sala była ozdobio-
na naszymi rysunkami zwierzątek, 
które malowaliśmy na lekcjach wy-
chowania plastycznego. Na baliku  
musieliśmy się przedstawić, potem 
graliśmy w różne gry, bawiliśmy się 
w pląsy, tańczyliśmy, śmialiśmy się. 
Bardzo nam się to podobało!!!

Nasze panie nauczycielki przygo-
towały nawet na koniec baliku szam-
pana, a każde dziecko otrzymało 

paczkę z niespodzianką. Ten dzień 
był bardzo udany! Nasza szkoła jest 
bardzo fajna!

Uczniowie klasy 1. i 2. PSP 
Oldrzychowice w imieniu wszyst-

kich dzieci naszej szkoły
Hurra! Akcja z makulaturą

Szkoła Podstawowa im. Gustawa 
Przeczka w Trzyńcu przy ul. Dwor-
cowej 10 podjęła się nie lada wy-
zwania. W ciągu jednego tygodnia 
wszyscy uczniowie starali się zdobyć 
jak najwięcej zakrętek i makulatury, 
by w ten sposób po raz kolejny po-
móc Szkole Specjalnej w Trzyńcu. 
Chociaż jeszcze nie nadeszła wiosna, 
trzeba było zrobić „wiosenne” po-
rządki i przynieść stare gazety i cza-
sopisma. Wynikiem całej akcji było 
kilka kilogramów kartonów, prawie 
150 kg makulatury, a w dodatku pe-
łen olbrzymi żółty worek zakrętek, 
co w przeliczeniu oznacza parę ty-
sięcy butelek z soczków. Jesteśmy z 
siebie dumni i nawet nie musimy się 
chwalić, bo cieszymy się, że możemy 
pomagać kolegom!  I. Stodolova

Balik z babcią i dziadkiem
Z uroków karnawału jak co roku 
korzystały też babcie i dziadkowie 
dzieci z przedszkola przy ul. Mo-
skiewskiej w Czeskim Cieszynie. 
1 lutego w ośrodku kultury „Strzel-
nica” odbyła się impreza z okazji 
Dnia Babci i Dziadka połączona 
z balikiem karnawałowym dla na-
szych dzieciaków. Program dla babć 
i dziadków przygotowały z dziećmi 
panie nauczycielki. W pomysłowych 
przebraniach wystąpiły wszystkie 

dzieci – nawet najmłodsze przed-
szkolaki z grupy maluszków dzielnie 
przetrwały swój sceniczny debiut 
przed pełną widownią. Występ był 
świetny, nasze dzieciaki wspaniałe, a 
niejednej babci (a nawet dziadkowi!) 
ze wzruszenia popłynęła po policzku 
łza. Po występie w tany z wnuczę-
tami ruszyły babcie i dziadkowie, a 
potem aż do wieczora trwała karna-
wałowa impreza dla dzieci. Zabawa 
była „na 102”! 

Mama Helenki

Impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka jak co roku połączona była z balikiem 
karnawałowym.

„Policjantom, żołnierzom i kowbojom wstęp wzbroniony”. Na baliku w Oldrzy-
chowicach królowały przebrania zwierzątek.
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 Soczi 
2014 8.00 Wiadomości 8.10 Polity-
ka przy kawie 8.30 Soczi 2014 8.40 
Soczi 2014 - Kombinacja norweska - 
drużynowe skoki, ski cross eliminacje 
(M) 10.30 Soczi 2014 - Ski cross (M) 
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
12.35 Przepis dnia (s.) 12.45 Natura 
w Jedynce - Najmłodsi w ZOO 13.55 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.30 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiado-
mości 15.15 Soczi 2014 15.30 Soczi 
2014 - narciarstwo dowolne kobiet - 
halfpipe - eliminacje 17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.20 Przepis dnia (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.30 Ojciec Mateusz (s.) 21.25 
Sprawa dla reportera 22.25 Oglądaj z 
Andrzejem Fidykiem - Seksualna nie-
wolnica 23.30 Soczi 2014 - Dzień na 
Igrzyskach 23.40 Jasne błękitne okna. 

TVP 2 
6.30 Lokatorzy (s.) 7.05 M jak miłość 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 10.25 
Barwy szczęścia (s.) 10.55 Soczi 2014 
11.00 Soczi 2014 - Ski cross (M) 11.55 
Soczi 2014 - Kombinacja norweska - 
sztafeta 4x5 km 13.05 Soczi 2014 - 
Hokej kobiet - mecz o 3 miejsce 15.30 
Muzeum Polskiej Piosenki czyli histo-
ria jednego przeboju 15.45 Panorama 
Kraj 16.05 Na dobre i na złe (s.) 17.00 
Soczi 2014 17.05 Soczi 2014 - Cur-
ling kobiet - fi nał 17.35 Soczi 2014 - 
Łyżwiarstwo fi gurowe - solistki 18.00 
Panorama 18.10 Soczi 2014 - Studio 
18.15 Soczi 2014 - Łyżwiarstwo fi gu-
rowe - solistki, Narciarstwo dowolne 
- halfpipe 20.05 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 Na sygnale 21.40 Dr House (s.) 
22.35 Kocham kino - Życie na podsłu-
chu. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 9.00 
Mój pies i inne zwierzaki 9.10 Jedź 
bezpiecznie 9.30 Co niesie dzień 10.05 
Kultowe rozmowy - Janusz Weiss 10.35 
Zapraszamy na kawę 10.45 Klimaty i 
smaki - Biebrzańska kraina 11.20 Re-
portaż 11.40 Mówię i godom 12.05 
Akademia.pl 12.55 Agrobiznes 13.35 
Małe ojczyzny - Kamień 14.10 Azbest 
- podstępny wróg 14.25 Dziennik re-
gionów - tematy dnia 14.55 Tajemnice 
początków Polski - Wyspa władców 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Relacje 
17.00 Podwodna Polska - Wykute w 
skale 17.30 Aktualności Flesz 17.35 
Narciarski 18.15 Informator - Infor-
mator KSM 18.30 Aktualności 18.50 
Gość Aktualności 20.15 Kronika Mia-
sta 20.40 Za strunami harfy 21.05 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.35 Telekurier 23.00 Relacje 
23.25 Soczi 2014 23.45 Soczi 2014 - 
narty dowolne - cross (M). 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Trudne 

sprawy 4 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dom nie do poznania 13.00 Łabę-
dziem być... 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarze-
nia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 
Malanowski i Partnerzy 17.00 Dla-
czego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.05 Nowszy model 
(komedia USA) 22.05 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Chłopaki w akcji 10.15 List do ciebie 
11.10 Wszystko-party 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Policja kryminalna Paryż (s.) 
15.10 Televarieté 16.35 Podróżomania 
17.05 Spostrzeżenia z zagranicy 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 17.55 
Wiadomości regionalne 18.25 Taxi 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Ran-
czo pod Zieloną Siódemką (s.) 21.25 
Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 22.20 Na 
tropie 22.45 Sprawy inspektora Lyn-
leya (s.) 0.15 AZ kwiz 1.00 Mieszkać 
to zabawa 1.20 Słowo na niedzielę. 

TVC 2 
6.00 Najważniejsze chwile igrzysk 9.30 
Curling: walka o brąz (transmisja za-
wodów kobiet) 12.25 Studio Letná 
12.30 Szybki przegląd 12.45 Żyjemy 
olimpiadą 13.00 Hokej: walka o brąz 
(transmisja meczu kobiet) 15.30 Cur-
ling: fi nał (transmisja zawodów kobiet) 
18.00 Hokej: fi nał (transmisja meczu 
kobiet) 20.35 Piłka nożna: FC Vik-
toria Plzeň - FC Szachtar Donieck 
(transmisja meczu Europejskiej Ligi 
UEFA) 23.45 Z TVC sport na szczyt 
czyli Skicross to jest to 0.00 ČEZ Po-
int 0.15 Najważniejsze chwile igrzysk. 

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 12.30 Zapi-
sane w pamięci (s.) 13.25 Bez śladu 
(s.) 14.20 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok 
za krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Kryminalne zagad-
ki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 
Mortal Kombat (fi lm) 0.10 Prawo i 
porządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 0.55 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
2.10 Pan Am (s.). 

PRIMA 
6.20 Policja Hamburg (s.) 7.15 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.20 Policja Hamburg 
(s.) 11.20 Uśpiony tygrys (fi lm) 13.25 
Strażnik Teksasu (s.) 14.25 Spece od 
morderstw (s.) 15.25 Miejsce zbrodni: 
Monachium (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Scenariusz miłości (fi lm) 

22.10 Kulinarny reality-show 23.25 
Rizzoli & Isles (s.) 0.20 Zabójcze umy-
sły (s.). 

PIĄTEK 21 lutego  
TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 Soczi 
2014 8.00 Wiadomości 8.05 Polityka 
przy kawie 8.25 Soczi 2014 8.40 Soczi 
2014 - Ski cross (K) - eliminacje 9.40 
Soczi 2014 - Curling (M) - mecz o 3. 
miejsce 10.30 Soczi 2014 - Ski cross 
(K) - eliminacje 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.35 Przepis dnia 
(s.) 12.45 Natura w Jedynce - Naj-
młodsi w ZOO 13.55 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.30 Moda na sukces (s.) 
15.00 Wiadomości 15.15 Soczi 2014 
15.20 Soczi 2014 - Łyżwiarstwo szyb-
kie - bieg drużynowy (K) 15.25 Soczi 
2014 - Biathlon - sztafeta (K) 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 17.55 Galeria (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.15 Przepis dnia (s.) 
19.30 Wiadomości 20.25 Świat bez 
końca 21.25 Weekendowy Hit Jedyn-
ki - Piłkarski poker 23.15 Soczi 2014 
- Dzień na Igrzyskach 23.35 Po drugiej 
stronie korytarza. 

TVP 2 
5.55 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.25 Loka-
torzy (s.) 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.25 Barwy 
szczęścia (s.) 10.55 Soczi 2014 11.00 
Soczi 2014 - Ski cross (K)11.50 So-
czi 2014 - Studio 11.55 Soczi 2014 - 
Curling (M) - mecz o 3 miejsce 13.40 
Soczi 2014 - Narciarstwo alpejskie 
- slalom kobiet, łyżwiarstwo szybkie - 
bieg drużynowy mężczyzn 15.00 Soczi 
2014 15.10 Płocka Noc Kabaretowa 
2013 15.45 Panorama Kraj 16.15 Ma-
riolka prawdę Ci powie 17.10 Soczi 
2014 - Narciarstwo alpejskie - slalom 
(K) 18.10 Soczi 2014 - Hokej męż-
czyzn - 1/2 F 18.45 Panorama 18.50 
Soczi 2014 - Hokej mężczyzn - 1/2 F 
20.35 Barwy szczęścia (s.) 21.15 Ro-
dzinka.pl (s.) 22.20 Dzięki Bogu już 
weekend 23.35 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 0.25 Dzielnica. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Rączka gotuje 9.30 Co niesie dzień 
10.05 Relacje 10.45 Nożem i widelcem 
11.20 Dziękuję ci życie 11.40 Eurosą-
siedzi 11.55 Czas na jazdę 12.10 Ma-
gazyn Aktywni 60+ 12.55 Agrobiznes 
13.35 Polacy tu i tam 14.10 Antenowe 
remanenty 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.55 Tango czyli życie 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Klub 
Srebrnego Włosa 17.00 Zaproszenie - 
„Jak święty Mikołaj wakacje planował” 
17.30 Aktualności Flesz 17.35 Kroni-
ka Miasta - Kronika Miasta Dąbrowa 
Górnicza 18.00 Trudny rynek 18.30 
Aktualności 20.00 Męska strefa 20.30 
Ptak też człowiek - Trudne życie dra-
pieżnika 21.05 Echa dnia 22.00 Ak-
tualności Wieczorne 22.35 Telekurier 
23.00 Klub Srebrnego Włosa 23.25 
Soczi 2014 23.45 Soczi 2014 - narty 
dowolne - cross kobiet 0.30 Soczi 2014 
- biathlon - sztafeta kobiet. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy (s.) 10.00 Trudne 
sprawy 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Dom 
nie do poznania 13.00 Łabędziem 
być... 2 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Trudne sprawy 4 15.50 Wyda-
rzenia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 
Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlacze-
go ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 
Wydarzenia 19.30 Świat według Kiep-
skich (s.) 20.05 Sezon na misia II (fi lm 
USA) 21.45 Obcy kontra Predator II 
(fi lm USA) 23.35 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 1.40 Dziewczyny 
z fortuną (teleturniej). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Hobby naszych czasów 10.10 Alfabet 
C plus J 11.25 Kamera na szlaku 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowa-
niu 14.20 Śmierć w raju (s.) 15.15 Nie 
wahaj się i kręć 16.20 AZ kwiz 16.45 
Mała farma 17.10 Łopatologicznie 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Pierwsza republika 
(s.) 20.55 13. komnata Pavlíny Jíšovej 
21.25 Wszystko-party 22.10 Koło peł-
ne gwiazd 23.05 Policja kryminalna 
Paryż (s.) 23.55 AZ kwiz 0.20 Spo-
strzeżenia z zagranicy. 

TVC 2 
6.00 Najważniejsze chwile igrzysk 9.25 
Studio Letná 9.30 Curling: walka o 
brąz (M) 12.30 Narciarstwo akroba-
tyczne: halfpipe (K) 13.10 Szybki prze-
gląd 13.25 Żyjemy olimpiadą 13.45 
Narciarstwo alpejskie: slalom (K) 14.30 
Curling: fi nał (M) 17.40 Narciarstwo 
alpejskie: slalom (K) 18.30 Łyżwiar-
stwo szybkie: short track (transmisja 
fi nału) 20.15 Szybki przegląd 20.20 
Żyjemy olimpiadą 20.35 ČEZ Point 
20.45 Z TVC sport na szczyt czyli 
nowa energia czeskiego narciarstwa 
21.05 Najważniejsze chwile igrzysk. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Krok za krokiem (s.) 
11.25 Nowe przygody starej Christine 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Zapisa-
ne w pamięci (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 
14.20 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za kro-
kiem (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości 17.30 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Harry Potter i Książę 
Półkrwi (fi lm) 23.15 Kill Bill II (fi lm) 
1.35 Prawo i porządek: Zbrodniczy za-
miar (s.). 

PRIMA 
6.20 Policja Hamburg (s.) 7.15 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.20 Policja Hamburg 
(s.) 11.20 Błądzące serca (fi lm) 13.25 
Strażnik Teksasu (s.) 14.25 Spece od 
morderstw (s.) 15.25 Miejsce zbrodni: 
Monachium (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 VIP wia-
domości 20.15 Farmer szuka żony 
21.20 Pr. rozrywkowy 22.15 Show Jana 
Krausa 23.15 Szczęki II (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 19. 2. 2014

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

CZK  0,151  0,152 0,149  0,154

EUR  4,130 4,190  4,130  4,190

USD  3,010  3,100  2,970  3,090

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,50    6,65   6,46    6,62

EUR  27,30 27,70 27,84 27,66

USD  20,00 20,50 19,66 20,27 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 19. 2. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,10 zł

ON  5,10 zł

LPG 2,55 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,23 zł

ON  5,29 zł

LPG 2,72 zł

 Cieszyn, Neste
E95  5,16 zł

ON  5,22 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,21 zł  

ON  5,27 zł

LPG 2,68 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,90 kc  

ON  36,50 kc  (wik)
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6.10 Świat się kręci 7.00 Chrześcijań-
ski obowiązek 7.25 Zima w Wiklino-
wej Zatoce 8.00 Pytanie na śniadanie 
10.30 Wilnoteka 11.00 Polonia 24 
11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęś-
cia (s.) 12.35 Wiadomości 12.50 M 
jak miłość (s.) 13.50 Komisarz Alex 
(s.) 14.35 Zapiski Łazęgi - Dobrzany 
14.50 Jak to działa - pr. popularnonau-
kowy - Implanty 15.25 Złotopolscy 
(s.) 16.00 Hala odlotów (s.) 16.55 Ga-
leria (s.) 17.30 Teleexpress 17.55 W 80 
minut dookoła świata czyli nieznany 
życiorys Jacka Wójcickiego 18.50 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.20 Ex Libris 20.00 
Wiadomości 20.50 Na dobre i na złe 
(s.) 22.00 Polonia 24 22.45 Tumor 
Witkacego 0.45 Galeria (s.). 

SOBOTA 22 lutego  
6.40 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 
24 9.40 Załoga Eko 10.05 Ciepło na 
lata - Niezwykłe okna 10.25 Świat się 
kręci 11.20 Więzy krwi 12.20 Pamię-
taj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz (s.) 
13.30 Makłowicz w podróży - Austria 
i Szwajcaria 14.00 Na dobre i na złe 
(s.) 15.00 Tu Stalinogród 16.00 Kultu-
ralni.pl 17.00 Słownik polsko@polski, 
talk-show prof. Jana Miodka 17.30 Te-
leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 
Kazimierz Kowalski zaprasza 19.45 
Dobranocka za oceanem - Kulfon co 
z ciebie wyrośnie - Kinodraka 20.00 
Wiadomości 20.45 Czas honoru (s.) 
21.35 Pamiętaj o mnie 22.00 Polacy tu 
i tam - mag. polonijny 22.40 Uwaga - 
Premiera! - Co słonko widziało. 

NIEDZIELA 23 lutego  
6.10 Galeria (s.) 8.20 Polacy tu i tam 
- Magazyn polonijny 8.50 Zapiski 
Łazęgi - Dobrzany 9.05 Panna z mo-
krą głową 9.40 Ziarno 10.10 Tygrysy 
Europy 11.15 Pamiętaj o mnie 11.30 
Saga rodów - Ród Piekarskich 11.50 
Mały alczyk, wielka sprawa 12.45 Pod 
Tatrami 13.00 Transmisja Mszy Świę-
tej z kościoła pw. Podwyższenia Krzy-
ża Św. w Czarnej 14.30 Sprzedawcy 
używanego rock’n’rolla - 25 lat T. Love 
15.20 Okrasa łamie przepisy - Kuch-
nia żydowska czyli dawna kuchnia 
polska 15.55 Alchemia zdrowia i uro-
dy 16.10 Skarby prowincji. Kruszwica 
16.25 Dzika Polska - Lasy pełne życia 
16.55 Made in Poland 17.30 Teleex-
press 17.50 M jak miłość (s.) 18.45 
Opole 2008 na bis - recital zespołu 
Bajm 19.20 Pamiętaj o mnie 19.40 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
XI Światowe Zimowe Igrzyska Polo-
nijne Karkonosze 2014 - Koncert Ga-
lowy 22.30 Tygodnik.pl 23.30 Tygrysy 
Europy 0.35 Ciepło na lata - Niezwy-
kłe okna 0.50 M jak miłość (s.). 

PONIEDZIAŁEK 24 lutego 
6.30 Sprzedawcy używanego rock’n’-
rolla - 25 lat T. Love 7.25 Znak Orła 
8.00 Pytanie na śniadanie 10.45 Tygo-
dnik.pl 11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy 
szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości 12.50 
XI Światowe Zimowe Igrzyska Polo-
nijne Karkonosze 2014 14.35 Kultu-
ralni PL 15.40 Złotopolscy (s.) 16.20 
Studio Wschód - Studio Wschód. 
Rozdzieliła ich historia 16.55 Gale-
ria (s.) 17.20 Polonia w Komie - USA 
17.30 Teleexpress 17.55 Made in Po-
land 18.25 Saga rodów - Ród Piekar-
skich 18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Cafe Historia - Archiwa rodzinne 
20.00 Wiadomości 20.45 Łamigłów-
ka - Dolny Śląsk 20.50 Głęboka woda 
22.00 Polonia 24 22.40 Kronika XI 
Światowych Zimowych Igrzysk Polo-
nijnych Karkonosze 2014 22.55 To-
masz Lis na żywo 23.50 Fascynujące 
Śląskie - Zygmunt Brachmański 0.20 
Naszaarmia.pl.

TV POLONIA 
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go”, Rynek 12, Cieszyn: do 24. 2. 
wystawa pt. „Herby miast powiatu 
cieszyńskiego”. Czynna codziennie 
w godz. 10.00-17.00.
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, Głęboka 50: do 28. 3. wy-
stawa pt. „Grafi ka Lucyny Deckert-
-Firla”. Czynna: wt-pt: 10.00-17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-17.00. 

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

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

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

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

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

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Bella i 
Sebastian (20, 21, godz. 15.30); Babo-
vřesky 2 (20, 21, godz. 17.45, 20.00); 
Ratując pana Banksa (20, 21, godz. 
18.00); Co jest grane, Davis? (20, 21, 
godz. 20.30); KARWINA – Cen-
trum: Babovřesky 2 (20, 21, godz. 
17.30); Sierpień w hrabstwie Osage 
(20, 21, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Babovřesky 2 (20, 21, 
godz. 17.30); Labor day (20, 21, godz. 
20.00); Bella i Sebastina (21, godz. 
15.30); CIESZYN – Piast: Wkręce-
ni (20, godz. 16.00); Jack Strong (20, 
godz. 18.00, 21, godz. 15.45); Rysiek 
Lwie Serce (21, godz. 14.00); Pompe-
je (21, godz. 18.00, 20.00).

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

CO W TERENIE
H AW I ER Z ÓW- M I A S T O  – 
Klub Emerytów zaprasza na spot-
kanie klubowe 20. 2. o godz. 15.00 
do świetlicy przy ulicy Horymira 
1511/9.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza wszystkich człon-
ków i sympatyków naszego Koła na 

brygadę, która odbędzie się w sobotę 
22. 2 od godziny 8.30.
PTTS „BŚ” – Zaprasza w sobotę 22. 2. 
na tradycyjny Rajd Zimowy – Bagi-
niec. Rejestracja w schronisku w godz. 
9.30-11.30. Odjazd pociągiem z Cz. 
Cieszyna o godz. 7.22 do Nawsia.
RYCHWAŁD – Zarząd MK PZKO 
zaprasza członków i sympatyków w 
sobotę 22. 2. o godz. 15.30 na zebra-
nie sprawozdawcze do Domu PZKO. 
W programie wybory, sprawozdania 
z działalności, dyskusja.
TRZYNIEC-ŁYŻBICE – Zarząd 
MK PZKO Trzyniec-Łyżbice-Wieś 
zaprasza wszystkich swoich człon-
ków i sympatyków na kolejny turniej 
MK w Bowlingu, który odbędzie się 
w sobotę 22. 2. tradycyjnie w Quin 
Clubie na Kamionce. Zbiórka o 
godz. 9.00, początek turnieju o godz. 
9.15. Dla zwycięzców przygotowane 
będą wartościowe nagrody.
TRZYNIEC-OSÓWKI – MK 
PZKO zaprasza na zebranie spra-
wozdawcze w niedzielę 23. 2. o godz. 
15.30 do lokalu szkoły w Końskiej.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK 
zaprasza na walne zebranie w nie-
dzielę 23. 2. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO. Po zebraniu prezentacja zdjęć 
i fi lmów z zeszłorocznych imprez.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 

pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-097

KUPIĘ ANTYKI i instrumenty 
muzyczne, tel. 608 374 432. GL-082

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
w Karwinie-Frysztacie, Rynek Ma-
saryka: wystawa ekslibrisów Zbi-
gniewa Kubeczki. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.
KONGRES POLAKÓW, ul. Ko-
meńskiego 4, Cz. Cieszyn: do 28. 2. 
wystawa poświęcona Józefowi i Ka-
rolowi Bergerom. Czynna w dni po-
wszednie w godz. 8.00-15.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIE-
CKIEJ, Galeria „Na schodach”, Frý-
decká 389, Trzyniec: do 28. 2. wy-
stawa obrazów Josefa Lady. Czynna: 
wt-pt: 9.00-17.00, nie: 13.00-17.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 

Cieszynie, Praska 3/14: do 16. 5. 
wystawa pt. „Silesia picta – Pano-
ramy miast śląskich i mapy Śląska”; 
stała ekspozycja „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hrdinů 
47a: do 20. 6. wystawa pt. „Tragedia 
Lidic”. Czynna: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: do 30. 4. wysta-
wa pt. „O nožířství a damascénské 
oceli”; stała ekspozycja „Migawki 
z historii Karwiny”. Czynne: wt-
pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
CIESZYŃSKI OŚRODEK KUL-
TURY, galeria „Domu Narodowe-

Akwileja w północnych Włoszech, 
która przed wiekami była dużym 
ośrodkiem handlowym na brzegu 
Adriatyku, natomiast dziś jest ma-
łym miasteczkiem liczącym 3,3 tys. 
mieszkańców, jest „bohaterem” no-
wej wystawy w Muzeum Ostraw-
skim. Została nazwana „Akwileja 
– skrzyżowanie Imperium Rzym-
skiego”. Wernisaż odbył się we wto-
rek. 

Akwileja została założona w 181 
roku p.n.e. Dwieście lat później 
stała się największym, najbogat-
szym i najbardziej zaludnionym 
miastem w północnych Włoszech. 
Za czasów cesarza Augusta miasto 
nazywane było „drugim Rzymem”. 
W czasach największego rozkwitu 
Akwileja była początkiem Szlaku 
Bursztynowego, który prowadził z 
wybrzeża Adriatyku aż po południo-
we wybrzeże Bałtyku i kończył się 
w dzisiejszym Gdańsku. Akwileja 

była zarazem skrzyżowaniem Szla-
ku Bursztynowego z legendarnym 
Szlakiem Jedwabnym. Liczne od-
krycia archeologiczne potwierdzają, 

że miasto było jednym z głównych 
ośrodków obróbki bursztynu w cza-
sach Imperium Rzymskiego. Anty-
czną Akwileję zniszczyli w V wieku 

Hunowie. Dzisiejsza Akwileja jest 
małym miasteczkiem z bazyliką z 
1031 roku, w której znajdują się cen-
ne freski i oryginalna mozaikowa 
posadzka. Na uwagę zasługują też 
ruiny rzymskiego rynku oraz muze-
um archeologiczne. 

– Zważywszy, że również Ostrawa 
zawdzięcza swoje założenie jednej z 
ważnych gałęzi Szlaku Bursztyno-
wego, mniejszą część wystawy po-
święcamy regionowi ostrawskiemu 
na Szlaku Bursztynowym w czasach, 
kiedy antyczna i średniowieczna 
Akwileja przeżywała wzloty i upad-
ki – powiedział David Majer, kurator 
wystawy. 

Ekspozycję można oglądać do 
21 marca. Muzeum Ostrawskie, 
mieszczące się w starym ratuszu na 
Rynku Masaryka, otwarte jest w dni 
powszednie od godz. 9.00 do 17.00, 
w soboty od 9.00 do 13.00, a w nie-
dziele od 13.00 do 17.00.  (dc)

Gdzie zaczynał się Bursztynowy Szlak...

Ruiny Forum Romanum w Akwilei.

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.czG
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ŻYCZENIA

Dnia 21 lutego obchodzi piękny jubileusz życiowy – 90. 
urodziny 

pan WŁADYSŁAW ŚMIEJA

z Karwiny-Pokroku. Z tej okazji dobrego zdrowia, pogody 
ducha i wiele radości na dalsze lata życzy żona z rodziną. 

RK-031

Myśli nasze powracają do chwil,

kiedy byłeś z nami, Ty nas kochałeś, 

my nie zapominamy.

Dnia 20. 2. 2014 obchodziłby swoje 100. urodziny, zaś 
29. 4. 2014 wspominamy 17. rocznicę śmierci

śp. ALOJZEGO SIKORY

z Jabłonkowa-Szygły. Wszystkim, którzy razem z nami 
poświęcą  Mu chwilę modlitwy i pamięci, dziękują żona 
Helena, córka i synowie z rodzinami. GL-098

WSPOMNIENIA

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 17. 2. 2014 zmarła w 
wieku niespełna 83 lat nasza Ukochana Mamusia, Bab-
cia, Prababcia, Teściowa, Szwagierka i Ciocia

śp. IRENA PIEGZA

zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Pogrzeb Drogiej 
Zmarłej odbędzie się w piątek 21. 2. 2014 o godz. 11.00 
z kościoła katolickiego w Czeskim Cieszynie. W smut-
ku pogrążona rodzina. GL-099

NEKROLOGI

Z młodzieżą 
o młodzieży
Z jakimi problemami boryka się mło-
dzież działająca w ramach Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego i 
jak można jej pomóc w ich rozwiązy-
waniu? Odpowiedzi na te pytania będą 
poszukiwać uczestnicy spotkania mo-
dzieży z ZG PZKO, które odbędzie 
się w sobotę o godz. 9 w salce konfe-
rencyjnej „Bajki” w Czeskim Cieszy-
nie. Jak podkreślił prezes ZG PZKO, 
Jan Ryłko, inicjatywa zorganizowania 
spotkania z młodzieżą i o młodzie-
ży wyszła z Zarządu Głównego. Do 
dyskusji zostali zaproszeni przedsta-
wiciele Sekcji Akademickiej „Jedność” 
oraz Klubów Młodych działających w 
ramach PZKO. – Została przygoto-
wana lista tematów, na które będziemy 
chcieli rozmawiać. Na pewno zostaną 
poruszone takie sprawy, jak integracja 
młodzieży w ramach Związku czy or-
ganizacja imprez i możliwości ich do-
fi nansowania – dodał Ryłko. (sch)

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. WANDY DELONG

synowi Eugeniuszowi i rodzinie składa Kongres Polaków w Republice 
Czeskiej. GL-100

G
L–

05
5



czwartek   |   20 lutego 20148 SPORT

W środę zabrakło siły polskim nar-
ciarkom w sztafecie sprinterskiej. 
Polki w składzie Justyna Kowalczyk, 
Sylwia Jaśkowiec zajęły piątą pozy-
cję. Nie trzeba dodawać, iż wodzi-
rejką polskiego biegu była Justyna 
Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec pobie-
gła z kolei na granicy swoich możli-
wości. – Nie jestem nadczłowiekiem 
– powiedziała Justyna Kowalczyk 
w wywiadzie dla TVP. Zwyciężyły 
Norweżki (Ingvild Flugstad Oest-
berg, Marit Bjoergen) przed Fin-
kami (Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu 
Niskanen) i Szwedkami (Ida Inge-
marsdotter, Stina Nilsson). W mę-
skiej stawce po złoto sięgnęli sprin-
terzy z Finlandii, Czesi w składzie 
Martin Jakš, Aleš Razým zaliczyli w 
fi nale kraksę i zostali sklasyfi kowani 
na ostatnim, dziewiątym miejscu. 

Zgodnie z oczekiwaniami obyło się 
bez polskiego medalu w snowboardo-
wym slalomie gigancie równoległym 
kobiet. Co gorsza, Polki odpadły już 
w kwalifi kacjach. Aleksandra Król 
została zdyskwalifi kowana, a Karoli-
na Sztokfi sz zajęła w eliminacjach 28. 
miejsce. Triumfowała Szwajcarka Pa-
trizia Kummer, na siódmym miejscu 

uplasowała się Czeszka Ester Lede-
cká. W południe o medal otarł się naj-

lepszy czeski narciarz alpejski, Ondřej 
Bank, który w emocjonującym fi nale 

slalomu giganta zajął piąte miejsce z 
minimalną stratą do zawodników na 
podium. Bank w dodatku po pierw-
szej rundzie zajmował sensacyjną 
drugą lokatę. – Sam nie wierzyłem 
własnym oczom – skomentował swój 
wyczyn Bank, który pomimo braku 
medalu z Soczi wyrasta na jednego z 
bohaterów czeskiej ekipy. 

Dziś nie ma co liczyć na kolejne 
medale. Czwartkowy program w So-
czi zapowiada się raczej nieciekawie. 
Zaplanowano tylko trzy fi nały – ski-
kros mężczyzn (11.40), halfpipe ko-
biet (18.30) i mecz o złoty medal tur-
nieju hokeja na lodzie kobiet (18.00). 
Dużo większe emocje towarzyszyć 
będą piątkowym półfi nałom męskiej 
rywalizacji w hokeju na lodzie. Wczo-
raj, po zamknięciu numeru, o półfi nał 
walczyła reprezentacja RC. Rywalem 
podopiecznych Aloisego Hadamczika 
była mocna drużyna Stanów Zjedno-
czonych. Czesi w walce o ćwierćfi nał 
pokonali 5:3 Słowację. Do półfi nału 
awansowali wczoraj hokeiści Szwecji, 
którzy łatwo (5:0) uporali się z nie-
spodzianką turnieju – Słowenią oraz 
Finowie – po zwycięstwie z Rosją 3:1. 

 JANUSZ BITTMAR

Złota środa dla reprezentantów RC
Już tylko cztery dni pozostały do końca Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Reprezentacja Polski nie powiększyła wczoraj 

swojego dorobku medalowego. Biało-czerwoni dysponują czterema złotymi medalami, które są w posiadaniu Kamila Stocha (złoto z 

konkursów skoków na średniej i dużej skoczni), Justyny Kowalczyk (złoto na 10 km stylem klasycznym) i Zbigniewa Bródki (złoto 

z wyścigu panczenistów na 1500 m). Niewiele z kolei zabrakło Polakom do brązowego medalu w drużynowym konkursie skoków 

narciarskich. Rozpędzona reprezentacja RC do sześciu medali dołączyła wczoraj drugie złoto zasługą Martiny Sáblíkowej w wyścigu 

panczenistek na 5000 metrów oraz srebro za sprawą biathlonowej sztafety mieszanej (Soukalová, Vítková, Soukup, Moravec).  

Martina Sáblíková zdobyła wczoraj drugie złoto dla RC.

Takie natężenie imprez sportowych 
musi się spodobać każdemu kibicowi. 
Lutowe przesilenie – czyli igrzyska 
olimpijskie, piłkarska Liga Mistrzów 
i rozpoczynająca się jutro rewanżo-
wa runda 1. Gambrinus Ligi – to 
jak trójbój siłowy dla prawdziwego 
mężczyzny. Czeska najwyższa klasa 
piłkarska rusza po zimowej przerwie 
już jutro – na pierwszy ogień zmie-
rzą się zespoły z górnych rejonów ta-
beli, Dukla Praga i Teplice. Nękany 
kłopotami natury spadkowej Banik 
Ostrawa podejmuje w niedzielę mi-
strza RC, Viktorię Pilzno. Bilety na 
inaugurację wiosennego sezonu na 
Bazalach rozchodzą się jak świeże 
bułeczki. 

Wszyscy z niecierpliwością wypa-
trujemy meczu z Pilznem. To będzie 
próba charakteru naszego zespo-
łu – powiedział „GL” nowy szkole-
niowiec Banika Ostrawa, František 
Komňacký, który drużynę przejął w 
zimowej przerwie w stanie rozsypki. 
Przedostatnie miejsce w tabeli jest 
wynikiem zakrojonych na szeroką 
skalę eksperymentów kadrowych, 
nieprzemyślanych decyzji poprzed-
niego kierownictwa, przede wszyst-
kim zaś efektem przeciętnego naryb-
ku piłkarskiego. Komňacký, który w 
sezonie 2003/2004 (wspólnie z Pav-
lem Vrbą) wywalczył z Banikiem mi-
strzowski tytuł, zdaje sobie sprawę z 
powagi sytuacji panującej obecnie na 
Bazalach. – Od razu powiedziałem 
włodarzom klubu, że do wiosennej 
rundy musimy przystąpić z co naj-
mniej czterema wzmocnieniami. Li-
czy się zaś jakość – stwierdził trener. 
Czy te plany wypaliły? Niezupełnie. 

Nowi piłkarze, którzy mieli 
wzmocnić siłę rażenia ostrawskie-

go klubu, leczą kontuzje. Estoński 
pomocnik Joel Lindpere boryka się 
z kontuzją mięśni podbrzusza, ło-
tewski obrońca Alans Sinielnikovs 
zameldował się na Bazalach z na-

derwanymi wiązadłami w kolanie. 
Łatwo się domyślić, iż cena rynkowa 
obu piłkarzy nie była zbyt wysoka. 
W meczach kontrolnych z bardzo 
korzystnej strony pokazał się Bra-

zylijczyk Carlos de Azevedo, ale 
także w jego przypadku start w nie-
dzielnym meczu z Pilznem graniczy 
z cudem. Banik wciąż nie otrzymał 
bowiem zgody na transfer Azevedo 
z drugoligowego słowackiego Bar-
dejova, w barwach którego zdobył w 
jesiennym sezonie dziesięć bramek. 
Wszystko wskazuje na to, że trener 
Komňacký nie będzie mógł w nie-
dzielę skorzystać również z usług 
wypożyczonego z Pilzna napastnika 
Michaela Krmenčíka. W tej sytuacji 
wyjściowa jedenastka Banika do-
zna w pierwszej wiosennej kolejce 
zaledwie kosmetycznych zmian. W 
kadrze na mecz z Pilznem pojawi 
się utalentowany Vojtěch Štěpán z 
Hradca Kralowej. Skrzydłowy po-
mocnik w wygranym 4:1 sprawdzia-
nie generalnym ze Zlinem zaliczył 
trzy golowe asysty. – Štěpán należał, 
obok Davora Kukeca, do najlepszych 
zawodników na boisku – ocenił Ko-
mňacký. Dobra forma Chorwata 
Davora Kukeca jest zresztą jednym 
z niewielu pozytywnych sygnałów 
przed startem rewanżowej rundy. 
Do gry po skomplikowanej operacji 
kolana wrócił także napastnik Václav 
Svěrkoš, ale w wypadku byłego re-
prezentanta RC na ocenę gry trzeba 
będzie zaczekać. – Chciałbym po-
móc drużynie, ale na pewno nie roz-
pocznę wiosennej rundy w najwyż-
szej dyspozycji. Potrzebuję czasu na 
aklimatyzację – stwierdził Svěrkoš, 
który zaliczył trzydzieści niezłych 
minut ze Zlinem. Svěrkoš należy do 
najbardziej doświadczonych graczy 
Banika. Awansował w tej hierar-
chii po pożegnaniu się z inną ikoną 
klubu, pomocnikiem Martinem Lu-
kešem.  (jb)

RUSZA WIOSENNY SEZON 1. LIGI PIŁKARSKIEJ

Kolejna reanimacja Banika Ostrawa

WYGRANA KARWINY Z 
SENCEM. Piłkarze Karwiny od 
wygranej rozpoczęli zgrupowa-
nie na Słowacji. Drugoligowy ze-
spół Josefa Mazury pokonał 2:1 
Senec po bramkach Diaby (18.) i 
Eismanna (21.). Dziś wieczorem 
karwiniacy zmierzą się na boisku 
w Sencu z drugoligowym Šamorí-
nem. Karwina: Pindroch – Knötig, 
Ciku, Vaněk, Kurušta, Diaby, Hot-
tek, Eismann, O. Cverna, Jovano-
vič, Mikula.

*   *   *
TRZYNIEC PRZEGRAŁ Z SE-
NICĄ. Piłkarze Trzyńca przegrali 
0:2 w meczu sparingowym z Senicą. 
Gole dla pierwszoligowego słowa-
ckiego zespołu zdobył Milan Jirá-
sek. Spotkanie zostało rozegrane 
na sztucznej nawierzchni w Senicy, 
a drużyna Trzyńca zagrała w nieco 
innym składzie, niż w udanym spot-
kaniu z Sigmą Ołomuniec. Trener 
Karel Kula dał bowiem szansę za-
istnieć także rezerwowym zawod-
nikom. Kolejnym rywalem Trzyńca 
będą w najbliższą sobotę piłkarze 
Opawy. Trzyniec: Paleček – Velner, 
Vomáčka, Čelůstka, Kubáň – Malíř, 
Hupka, Wojnar, Janoščin – Dedič, 
Haša; zmiennicy: Gavlák, Lisický, 
Málek, Kyselý, Joukl, Gulajev. 

*   *   *
OSTATNIA SZANSA NA 
AWANS DO HALOWYCH 
LE K KOAT LE T YC Z N YC H 
MŚ. Rekordową oprawę będą mia-
ły Mistrzostwa Polski w lekkiej 
atletyce, które w sobotę i niedzielę 
odbędą się w Sopocie. W imprezie 
weźmie udział 309 zawodników 
z 80 klubów. Zmagania czoło-
wych lekkoatletów może w Ergo 
Arenie obejrzeć komplet widzów 
– informują polskie media. Po raz 
pierwszy od 1990 roku gospoda-
rzem lekkoatletycznych halowych 
mistrzostw Polski nie będzie Spa-
ła. Sopockie zawody są nie tylko 
generalnym sprawdzianem przed 
15. halowymi mistrzostwami świa-
ta, które odbędą się w Ergo Are-
nie w dniach 7-9 marca, ale rów-
nież ostatnią szansą na uzyskanie 
przez biało-czerwonych minimum 
uprawniającego do startu w HMŚ 
– czytamy na łamach „Interia.pl”. 

*   *   *
SKOCZKOWIE WRÓCILI 
DO POLSKI. Polscy skoczkowie 
narciarscy na czele z Kamilem Sto-
chem wrócili wczoraj do kraju. Jak 
informuje Polski Związek Narciar-
ski, cel został spełniony. Stoch wy-
walczył dwa złote medale, a w kon-
kursie drużynowym biało-czerwoni 
do końca walczyli o podium.  (jb)

CZWARTEK
 8.45 skikros mężczyzn, 
kwalifi kacje (RC – Kraus)
 16.00 łyżwiarstwo fi gurowe, 
solistki program dowolny (RC 
– Ukolová)

PIĄTEK
 13.00 hokej, półfi nał turnie-
ju mężczyzn nr 1
 15.30 biathlon, sztafeta ko-
biet 4x6 km (Polska – Hojnisz, 
Gwizdoń, Pałka, Nowakowska
-Ziemniak; RC – Soukalová, 
Vítková, Puskarčíková, Lan-
dová)
 18.00 hokej, półfi nał turnie-
ju mężczyzn nr 2 (jb)

Davor Kukec
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