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ODSZEDŁ PASTOR 
BOGUSŁAW KOKOTEK

Wczoraj z samego rana dotarła do 
nas niespodziewana, smutna wia-
domość. W niedzielę w nocy zmarł 
nagle ks. senior Bogusław Kokotek, 
emerytowany długoletni pastor zbo-
ru ewangelickiego w Czeskim Cie-
szynie na Niwach. Niedawno ob-
chodził swoje 67. urodziny. W pią-
tek 29 lipca o godz. 15.00 w koście-
le ewangelickim w Trzyńcu odbędzie 
się jego pogrzeb.

Bogusław Kokotek urodził się 16 
czerwca 1949 roku. Po ukończeniu 
studiów na Ewangelickim Wydziale 
Teologicznym w Bratysławie od razu 
powrócił na Zaolzie, gdzie 16 wrze-
śnia 1973 roku został duchownym 

Śląskiego Kościoła Ewangelickiego 
Augsburskiego Wyznana. Początki 
jego posługi duszpasterskiej nie były 
jednak łatwe. Były to czasy normali-
zacji, kiedy to władze komunistyczne 
przesuwały księży z miejsca na miej-
sce. Dzięki temu jednak ks. Kokotek 
poznał niemal cały Śląsk Cieszyński 
– działał m.in. w zborach w Nawsiu i 
Trzanowicach.  (sch)

 Ciąg dalszy na str. 3
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CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz

Hawajska zabawa
nad Głuchówką
| s. 4

Kilka miesięcy przygotowań,
jeden dzień odpustu
| s. 5

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ

wtorek środa
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Towarzysko
nie znaczy nudno
| s. 8

Wczorajsza msza święta na Ryn-
ku w Cieszynie była ostatnim ak-
centem pobytu grupy 370 miesz-
kańców Padwy w stolicy Śląska 
Cieszyńskiego. Praktycznie tuż po 
niej młodzi pielgrzymi z północy 
Włoch wyruszyli w okolice Krako-
wa, gdzie rozpoczynają się Świato-
we Dni Młodzieży.

– Włosi spędzili bardzo aktywnie 
te kilka dni na naszej ziemi. Zresz-
tą celem ich wizyty był nie tylko 
Cieszyn, ale także Koniaków, Wi-
sła oraz obóz Auschwitz-Birkenau. 

W sobotę z kolei pracowali na rzecz 
miasta, a koncert, w którym aktu-
alnie uczestniczymy, jest podzięko-
waniem dla nich – mówiła w sobot-
ni wieczór Joanna Kulesza, świec-
ka koordynatorka Światowych Dni 
Młodzieży w Cieszynie.

Goście z Włoch zwracali uwagę 
na gościnność mieszkańców Cie-
szyna. – Otworzyli przed nami 
drzwi do swoich mieszkań i domów. 
Poczuliśmy się, jak u siebie – przy-
znał Nicolò Capuzzo.  

 (wot)

Włosi »rządzili« Cieszynem

Sobotni koncert na Rynku w Cieszynie.

Do wypadku doszło podczas prze-
prowadzania doświadczenia che-
micznego zwanego wężem fara-
ona. Polega ono na tym, że spalają-
cy się rodanek rtęci tworzy popiół 
w postaci zwartej porowatej masy, 
kształtem przypominającej wijące-
go się węża barwy żółtobrązowej. 
Podczas doświadczenia doszło do 
wybuchu spirytusu technicznego. 
Kto przeprowadzał z dziećmi eks-
peryment i kto ponosi odpowie-
dzialność za jego fatalny rezultat, 
obecnie bada policja.

– Wszczęliśmy dochodzenie 
karne wobec nieznanego spraw-
cy nieumyślnego spowodowania 
ciężkich obrażeń, których powo-
dem była niedbałość. Sprawcy gro-
zi kara pozbawienia wolności od 
sześciu miesięcy do czterech lat 
lub kara grzywny – poinformowała 
wczoraj naszą redakcję rzeczniczka 
frydecko-misteckiej policji, komi-
sarz Lenka Sikorová. Nie zdradziła 
nam jednak, kto był organizatorem 
obozu, ani czy doświadczenie dzie-
ci przeprowadzały same, czy pod 
nadzorem osoby dorosłej. 

Wąż faraona, według nauczyciel-
ki chemii i wicedyrektor Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
Marii Jarnot, to bardzo atrakcyjny 
dla oka, efektowny eksperyment, 
którego nie powinno się przepro-
wadzać w labortorium, ale właśnie 
w plenerze. – Jeżeli to doświadcze-
nie przeprowadzano w plenerze, 
to nie ma sprawy, bo gazy, które są 
produkowane, rozpłyną się w po-
wietrzu. Tak czy owak trzeba jed-
nak pamiętać o zachowaniu wszel-

kich środków ostrożności, ponie-
waż bądź co bądź chodzi o bardzo 
trujące substancje chemiczne – za-
znaczyła chemiczka, którą popro-
siliśmy o opinię w tej sprawie. Jak 
mogło przy tego typu doświad-
czeniu dojść do wybuchu spirytu-
su technicznego, który był przy-
czyną oparzeń czterech obozowi-
czów, nie zdołała nam jednak po-
wiedzieć. – Spodziewam się, że ra-
czej mogło chodzić o zbieg oko-
liczności. Kiedy z  alkoholem ob-
chodzi się w  nieodpowiedni spo-
sób, wystarczy iskra i może dojść 
do wybuchu – stwierdziła Jarnot. 

Taki wybuch w piątkowe popo-

łudnie był powodem poważnych 
problemów ze zdrowiem czwórki 
dzieci. Chodzi konkretnie o opa-
rzenia drugiego i trzeciego stopnia 
na 30-40 proc. powierzchni ciała. – 
Dzieci miały dotkliwe bóle, dlate-
go moim zadaniem było w pierw-
szym rzędzie złagodzić ich cier-
pienie – przybliżył sytuację, jaką 
zastał w obozowisku bezpośred-
nio po wypadku ratownik beskidz-
kiego oddziału Górskiego Pogo-
towia Ratunkowego, Marcel Svo-
boda. To on jako pierwszy dotarł 
na miejsce zdarzenia i jako pierw-
szy opatrywał poparzone dzieci. Po 
nim przyleciał również śmigłowiec 

ostrawskiego pogotowia ratunko-
wego oraz dotarła karetka trzyniec-
kich służb medycznych. Po zbada-
niu rannych przez lekarza chłopiec 
z  najcięższymi obrażeniami zo-
stał przetransportowany śmigłow-
cem do centrum poparzeń Szpitala 
Akademickiego w Ostawie.

– Chociaż na co dzień mamy do 
czynienia z  całym spektrum roz-
maitych wypadków, to tym razem 
była to bardzo nietypowa interwen-
cja służb ratowniczych – stwierdził 
naczelnik beskidzkich ratowników 
górskich, Radim Pavlica.

 BEATA SCHÖNWALD

Obozowy wąż (nie) wypalił
PROBLEM: Nie takiego fi nału spodziewali się rodzice, którzy wysłali swoje pociechy na obóz pod Jaworowy. Nie wszystkie bowi-
em wróciły do domu całe i zdrowe. Zamiast wakacyjnej przygody był tragiczny w swoich skutkach wypadek. Jego smutny bilans to 
czwórka dzieci w wieku 8 do 12 lat z oparzeniami drugiego i trzeciego stopnia.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło na obozie pod Jaworowym.
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BLIŻEJ SZPITALA
KARWINA (sch) – Jeszcze chwila, a 
koło Szpitala Górniczego w Karwinie 
skończy się problem z parkowaniem. 
Do końca wakacji na sąsiadującej ze 
szpitalem ulicy U Bažantnice powsta-
nie nowych 22 miejsc do parkowania. 
Miasto wybuduje je kosztem 1,9 mln 
koron, a jesienią przystąpi do budowy 
kolejnego parkingu, tym razem na 42 
samochody, oraz nieco mniejszego, na 
którym zmieści się 19 aut. Wszystkie 
parkingi będą bezpłatne. 

*   *   *

OD ŚWITU DO NOCY
BOGUMIN (sch) – Nawet w wa-
kacje pogoda nie zawsze sprzyja. 
Stąd pomysł, by przedłużyć nie tyl-
ko godziny otwarcia basenu, o czym 
informowaliśmy już wcześniej, ale 
także siłowni działającej w tym sa-
mym kompleksie rekreacyjno-spor-
towym. Popracować nad swoją kon-
dycją i muskulaturą można zatem 
aż do końca sierpnia praktycznie 
od świtu do nocy. Siłowna czynna 
jest od poniedziałku do czwartku w 
godz. 6.00-21.00, w piątki w godz. 
10.00-21.00, a w weekendy 8.00-
21.00.

*   *   *

KOMBAJN 
W PŁOMIENIACH
KARWINA (dc) – Strażacy zawo-
dowi i ochotnicy z Karwiny-Granic 
i Piotrowic-Zawady interweniowali 
w sobotę koło południa na polu w 
Mizerowie. Palił się kombajn, który 
kosił rzepak. Ogień opanował całą 
maszynę i spowodował straty sięga-
jące 3,5 mln koron. Kierowca bez-
skutecznie starał się ugasić pożar za 
pomocą dwóch podręcznych gaśnic.  
Nikt nie odniósł obrażeń. Przyczynę 
pożaru ustalają eksperci z Instytutu 
Technicznego Ochrony Przeciwpo-
żarowej w Pradze. 

*   *   *

POKAZY 
W »DRZEWIÓNCE«
MOSTY K. JABŁONKOWA (dc) 
– W ośrodku GOTIC w czwartek 
można będzie się przyjrzeć różnym 
nietypowym rzemiosłom. Od godz. 
10.00 do 15.30 będą odbywały się 
pokazy kowalstwa, produkcji mydła, 
tworzenia zabawek z kory itp. Przy 
okazji można będzie kupić sery z 
owczego mleka, placki ziemniacza-
ne, tradycyjną zupę fasolową i piwo 
z Herczawy. 

KRÓTKO

We wtorek przed tygodniem kanał 
TVP Polonia opuścił MUX 3 naziem-
nej telewizji cyfrowej, który wykorzy-
stuje w całości Telewizja Polska. Krok 
ten był zapowiadany przez nadawcę. 
– Przekaz wyłączono, nie urywając 
żadnego programu, po emisji serialu 
„Galeria” i bloku reklamowym – poin-
formował serwis Satkurier. 30 czerwca 
do oferty śląskiego multipleksu lokal-
nego MUX L2, którego operatorem 

jest telewizja TVT, dołączyła stacja 
Tele5. MUX L2 można odbierać 
głównie w południowo-zachodniej 
części aglomeracji śląskiej na kanale 
47 (682 MHz). Przy dobrej instalacji 
antenowej i dobrej lokalizacji moż-
na na terenie powiatu cieszyńskiego 
odebrać lokalny multipleks, który 
obejmuje kanały: Tele5, TVT, 4fun.tv, 
4fun Hits, 4fun Fit&Dance, STARS.
TV oraz VOX Music TV.  (Ox.pl)

Zmiany w naziemnej

Uczestnicy konkursu rowerowego 
mają do wykonania dwa zadania – 
pokonanie całej lub przynajmniej 
części ścieżki rowerowej „Olše-Ol-
za”, prowadzącej wzdłuż rzeki Olzy 
aż do jej ujścia do Odry w Bogumi-
nie, oraz zrobienie sobie kilku „sel-
fi e”, czyli zdjęć własnej osoby na tle 
mijanych atrakcji turystycznych. 

Organizatorzy konkursu wybrali 
dziesięć miejsc, które warto odwie-
dzić. Są to: najbardziej położony na 
wschód punkt Republiki Czeskiej w 
Bukowcu, fi gura barokowa na Rynku 
Mariackim w Jabłonkowie, kościółek 
drewniany pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Bystrzycy, wędryńskie 
piece wapienne, Huta Trzyniecka, 
Wzgórze Zamkowe w Cieszynie z 

Wieżą Piastowską i rotundą, Arche-
opark w Kocobędzu, dawne uzdro-
wisko w Darkowie i sąsiadujący z 
nim most darkowski, przystań w 
Parku im. Boženy Němcovej w Kar-
winie oraz ujście rzeki Olzy do Odry 
w Boguminie. 

– Osoby, które chcą wziąć udział w 
konkursie, nie muszą pokonywać ca-
łej 80-kilometrowej trasy za jednym 
zamachem. Mogą podzielić ją na 
kilka odcinków. Ważne, żeby po dro-
dze odwiedziły przynajmniej pięć z 
wybranych przez nas miejsc, zrobili 
tam sobie zdjęcie i umieścili je na 
naszym profi lu na Facebooku – wy-
jaśnia Petr Kolčárek, sekretarz wyko-
nawczy Rady Regionalnej Rozwoju i 
Współpracy w Trzyńcu. 

To że uczestnicząc w zabawie nie 
trzeba pokonywać całej trasy, jest 
dużym udogodnieniem zwłaszcza 
dla tych rowerzystów, którzy nie lu-
bią pedałować w pełnym ruchu dro-
gowym. Jak dotąd tylko 20-30 proc. 
trasy rowerowej „Olše-Olza” prowa-
dzi bowiem po ścieżkach przygoto-
wanych specjalnie dla rowerzystów 
i pieszych. Reszta, chociaż stara się 
omijać główną szosę i kieruje ro-
werzystów na mniej ruchliwe drogi, 
prowadzi po jezdni. – Trzeba jechać 
ostrożnie i uważać na samocho-
dy – przestrzega Monika Macháč 
z PTTS „Beskid Śląski”, która nie-
dawno pokonała odcinek z Jabłon-
kowa do Trzyńca. 

Do najbardziej newralgicznych 

odcinków, według Kolčárka, nale-
ży ten prowadzący z  Trzyńca do 
Czeskiego Cieszyna, a później da-
lej do Kocobędza. – Tam trasa dla 
rowerzystów prowadzi po głównych 
drogach, chociaż w przyszłości i tu 
można liczyć na poprawę – zazna-
cza sekretarz. Nową, bezpieczną 
ścieżkę dla rowerzystów szykuje bo-
wiem Trzyniec między hutą i Koń-
ską, nowa trasa ma powstać również 
w Czeskim Cieszynie wzdłuż torów 
w kierunku Kocobędza. Już teraz 
warte polecenia odcinki można 
natomiast znaleźć np. między Ja-
błonkowem i Nawsiem, Bystrzycą i 
Wędrynią oraz Karwiną i Dziećmo-
rowicami.    

BEATA SCHÖNWALD

Po nagrodę na dwóch kółkach 
Rada Ruchu Turystycznego regionu turystycznego Śląsk Cieszyński wyszła z nowym pomysłem, jak wypromować region. W piątek 
ogłosiła konkurs dla miłośników kolarstwa. Zabawa potrwa do końca września. Na zwycięzców czekają symboliczne nagrody. 

Tragiczne wieści napłynęły do nas 
w ostatnich dniach zza naszej za-
chodniej granicy. Podczas ostatnie-
go weekendu w Niemczech doszło 
aż do trzech zamachów. W piątek 
podczas strzelaniny w centrum 
handlowym w Monachium zginęło 
dziewięć przypadkowych osób, a 35 
zostało rannych. Sprawcą zamachu 
był 18-letni Niemiec pochodze-
nia irańskiego. Dwa dni później, 
w niedzielę rano, w Reutlingen  w 
Badenii-Wirtembergii doszło do 
incydentu przy lokalu serwującym 
kebab. Napastnik pokłócił się z ko-
bietą pracującą w budce i zadał jej 
kilka śmiertelnych ciosów macze-
tą. Zranił też kobietę i mężczyznę. 
Polskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych potwierdziło, że ofi ara była 
Polką. Sprawcą ataku był Syryjczyk, 

ale niemiecka policja twierdzi, że nie 
ma dowodów na to, że był to atak 
terrorystyczny.

Tego samego dnia wieczorem w 
Ansbach w Bawarii, w pobliżu festi-
walu muzycznego, doszło do samo-
bójczego ataku bombowego. Napast-
nik nie dostał się na teren festiwalu 
i wysadził się w pobliżu wejścia. Na 
szczęście nie ma żadnych ofi ar 
śmiertelnych, ale 12 osób zostało 
rannych. Zamachowcem był młody 
Syryjczyk, który od 2 lat mieszkał w 
Niemczech. 

Seria ataków w sąsiednim pań-
stwie miała miejsce bezpośrednio 
przed wielką imprezą religijną or-
ganizowaną obecnie w Polsce. W 
poniedziałek pielgrzymi opuścili 
polskie diecezje i tłumnie ruszyli w 
stronę Krakowa na Światowe Dni 

Młodzieży. Czy powinniśmy czuć 
się teraz bardziej zagrożeni? Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Mariusz Błaszczak, wczoraj 
uspokajał: – Nie ma informacji o za-
grożeniu atakami terrorystycznymi 
podczas Światowych Dni Młodzie-
ży(...) Polskie służby wyciągnęły na-
ukę z ostatnich wydarzeń we Francji 
oraz Niemiec i zrobią co w ich mocy, 
by nie było powtórki w Polsce.

W poniedziałek Błaszczak uczest-
niczył w odprawie z komendantami 
służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo w czasie ŚDM. Zapytany 
o to, czy po wydarzeniach w Niem-
czech zostaną zaostrzone procedu-
ry bezpieczeństwa, odpowiedział: 
– Procedury, które są w Polsce wdro-
żone, są ostre i nie było potrzeby, 
żeby je zaostrzać.  (aha)

Ostre procedury

W pawilonie Tanganika w ostraw-
skim ogrodzie zoologicznym została 
otwarta nowa ekspozycja. Dzięki niej 
zwiedzający ogród zoologiczny będą 
mogli zapoznać się z życiem zwierząt 
afrykańskich, które są aktywne w nocy. 

Żeby można było podpatrzyć ich 
życie w ciągu dnia, trzeba było zasto-
sować podstęp i przekonać zwierzęta, 
że w dzień panuje noc i odwrotnie. – 
W nocy zwierzęta mają oświetlenie 
przypominające dzień, w czasie dnia 
stworzyliśmy im warunki, które przy-
pominają noc – tłumaczy Šárka No-
váková, rzeczniczka ZOO. – Zmiana 
warunków panujących w pawilonie 
jest sterowana komputerowo. Nie 
wystarczy tylko włączyć i wyłączyć 
oświetlenie, zmiany musimy wpro-

wadzać stopniowo, by dzień płynnie 
przechodził w noc i odwrotnie. Ko-
nieczna jest także płynna regulacja 
temperatury.

W ekspozycji „Nocna Tanganika” 
zobaczymy zarówno gatunki zwierząt, 
które żyją w Ostrawie od dłuższego 
czasu, jak i nowe. Warto wymienić 
rzadki gatunek góralkowca, małego 
ssaka spokrewnionego ze słoniem, 
który do tej pory był hodowany na za-
pleczu ogrodu zoologicznego. Zwie-
rzęta te hodują dwa ogrody zoolo-
giczne w Europie, oba znajdują się w 
Republice Czeskiej: w Dworze Kralo-
wej i w Ostrawie. – Tylko w Ostrawie 
samica góralkowca wydała na świat 
potomstwo – podkreśliła Nováková. 
 (dc)

Nocne życie podpatrzone w dzień 

Uroczyste otwarcie nowej ekspozycji w ostrawskim zoo.
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Remont w »handlówce«

Ponad ćwierć kilo dopalaczy znaleźli 
policjanci u 25-latka ze Skoczowa. 
Grozi mu kilka lat więzienia. Męż-
czyzna znajduje się pod dozorem 
policyjnym.

– Oprócz narkotyków policjanci 
zabezpieczyli sprzęt do porcjowa-
nia, kilkadziesiąt woreczków stru-

nowych, wagę elektroniczną i mły-
nek do rozdrabniania. Mieszkaniec 
Skoczowa został zatrzymany w 
policyjnym areszcie. Stróże prawa 
przedstawili mu zarzuty handlu i 
posiadania narkotyków. W sprawie 
zostały zatrzymane kolejne osoby. 
 (Ox.pl)

Dopalacze w Skoczowie
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W Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie trwa tynkowanie głównego budynku. 
Oprócz tego w klasopracowniach komputerowych na parterze kładzione są nowe 
podłogi. – Mamy nowy dach, okna także zostały już wcześniej wymienione. Teraz 
przyszła kolej na tynki. Przygotowania trwały dość długo, ponieważ budynek stoi 
w strefi e zabytkowej miasta i trzeba było sprostać wymogom Instytutu Ochrony 
Zabytków – powiedziała dyrektorka szkoły, Krystyna Bonček. Placówka 
przygotowuje się jednocześnie do realizacji drugiego projektu – remontu dachu i 
elewacji sali gimnastycznej przy ul. Vrchlickiego.  (dc)
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W Pruchnej w gminie Strumień usunięto po-
mnik wdzięczności Armii Czerwonej. Przez 
wiele lat właściciele ziemi, na której stał mo-
nument, starali się o jego likwidację. W końcu 
dopięli swego. Pomnik stał na działce należącej 
do kilku właścicieli. Postawiono go już w 1945 
roku w podziękowaniu dla żołnierzy Armii 
Czerwonej Frontu Ukraińskiego, którzy przez 
około sześć tygodni prowadzili tu zacięte boje. 
W walce o Pruchną zginęło ponad tysiąc żoł-
nierzy sowieckich, którzy pochodzili z różnych 
republik Związku Radzieckiego.

W poprzednim ustroju dbano o wygląd 
monumentu, a także składano pod nim kwia-
ty. Po 1989 przestał wzbudzać zaintereso-
wanie mieszkańców, w wyniku czego został 
zarośnięty krzewami i drzewami. Jako że nie 
należał do gminy Strumień, nie było możli-
wości jego wcześniejszego rozebrania. Nie 
fi gurował także w żadnej ewidencji zabytków 
ani w wykazie Rady Ochrony Walk i Mę-

czeństwa, więc o jego ochronie nie mogło być 
mowy.

Dyskusja o istnieniu takich pomników histo-
rii rozgorzała po wprowadzeniu przez Sejm RP 
ustawy dekomunizacyjnej. W Pruchnej prote-
stów przeciwko likwidacji zaniedbanego monu-
mentu jednak nie było. – Z prawnego punktu 
widzenia pomnik został rozebrany w sposób 
prawidłowy. Mimo wszystko uważam, że po-
winno się w jakiś sposób upamiętnić żołnierzy, 
którzy oddali tu życie w walce. Był to pomnik 
postawiony nie w celach propagandowych, jak 
w wielu miejscach Polski, ale symbolizował on 
faktyczne miejsce ofi ar walk  – powiedział por-
talowi „Ox.pl” Grzegorz Kasztura, badacz hi-
storii regionu, twórca portalu „www.front1945.
cieszyn.pl”, gdzie można znaleźć wiele cennych 
informacji na temat działań wojennych w czasie 
II wojny światowej w naszym regionie.  (Ox.pl)

Pomnik usunięty 

Ten pomnik przeszedł już do historii.

– Nieważne, ile kto ma lat, ważne, 
jak dopisuje mu zdrowie – stwier-
dził pan Adolf ze śmiechem. Pomi-
mo zaawansowanego wieku mieszka 
sam (przez całe życie był kawalerem) 
i sam przychodzi na spotkania klu-
bowe. 

Suscy seniorzy cenią Adolfa Paw-
lasa za prelekcje, które przygotowy-
wał i nadal przygotowuje. – Przed 
wojną udzielałem się w harcerstwie, 
tam robiliśmy odczyty. Potem nawią-
załem do tego. Zawsze interesowała 
mnie historia, poza tym notuję różne 
ciekawostki, które usłyszę w telewizji 
lub gdzieś wyczytam. Mam w domu 
masę książek, na książki nigdy nie 
żałowałem pieniędzy – powiedział 
pan Adolf „Głosowi Ludu”. 

Adolf Pawlas urodził się w Su-
chej Średniej, na Pawlasówce. Jego 
rodzice mieli gospodarstwo rolne. 
Teraz mieszka w innym miejscu, lecz 
nadal w obrębie rodzinnej wioski. 
Wspomina, że profesor historii w 
Gimnazjum Realnym im. Juliusza 

Słowackiego w Orłowej doradzał 
mu, by poszedł na studia humani-
styczne. Stało się inaczej. Po wybu-
chu wojny został przydzielony przez 
władze okupacyjne do pracy na ko-
palni „Barbara”. Po wojnie zdał w 
Polsce maturę, lecz o studiach nie 
było mowy – musiał zarabiać na ży-
cie. Aż do emerytury związany był z 
kopalnią „Franciszek” (wtedy „Prezy-
dent Gottwald”) w Suchej Górnej. 
Skończył kurs sztygarski, później 
zaocznie Technikum Kolejarskie. 
Wykonywał różne zawody pod zie-
mią i na powierzchni: był strzelcem, 
sztygarem, maszynistą, mistrzem na 
bocznicy kolejowej. 

– Adolf Pawlas przez długie lata 
był prezesem naszego klubu. Jest 
aktywny i bardzo oczytany, ma do-
stęp do różnych pism z Polski. Nadal 
jeździ na wykłady MUR-u do Cze-
skiego Cieszyna, odwiedza harcerzy 
w Polsce z Harcerskim Kręgiem Se-
niora – powiedział o koledze Broni-
sław Słowik.  (dc)

95. urodziny w gronie kolegów
Poniedziałkowe spotkanie Klubu Panów w Najlepszych Leciech (tak nazywa się klub seniora w MK PZKO w Hawierzowie-Suchej) miało uroczysty charakter. Męż-
czyźni składali życzenia z okazji jubileuszu swemu długoletniemu koledze, Adolfowi Pawlasowi. Z życzeniami i prezentem przybył także prezes Miejscowego Koła, 
Franciszek Jasiok. Wszyscy razem odśpiewali „Sto lat”. Pan Adolf będzie obchodził w czwartek 95. urodziny.

Franciszek Jasiok składa życzenia Adolfowi Pawlasowi. 
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(Dokończenie ze str. 1)
Po 1989 roku ks. Bogusław Kokotek 
został mianowany przewodniczą-
cym Społeczności Ewangelickiej w 
Republice Czeskiej, która prowadzi 
działania na polu kulturalnym i me-
dialnym Kościoła w regionie Śląska 
Cieszyńskiego. W 1991 roku przy-
szła kolejna nominacja. Ks. Kokotek 
został mianowany seniorem Dol-
nego Senioratu Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego A.W. Cztery lata 
później został wybrany na pastora 
zboru ewangelickiego w Czeskim 
Cieszynie na Niwach. Tam pozo-
stał do emerytury, tam organizował 
znane i popularne na całym terenie 
Koncerty Adwentowe, na które za-
praszał wybitnych polskich wyko-
nawców, takich jak Golec uOrkie-
stra czy ostatnio Irena Santor. 

Oprócz głoszenia Słowa Boże-
go ks. Bogusław Kokotek parał się 
również pracą dziennikarską. Pub-
likował w wielu mediach kościel-

nych i świeckich. Od 1987 roku był 
redaktorem naczelnym czasopisma 
„Przyjaciel Ludu” oraz „Kalendarza 

Ewangelickiego”. W Radiu Ostraw-
skim prowadził audycję ekumenicz-
ną „Głos Chrześcijan”, współpraco-
wał z radiem TWR w Brnie oraz z 
telewizją Noe. Swój program miał 
również w czeskocieszyńskiej tele-
wizji kablowej.  

Ks. Kokotek chętnie współpra-
cował także z naszą gazetą. Po raz 
ostatni było to z okazji Dnia Dzie-
cka, kiedy organizowaliśmy dla na-
szych czytelników konkurs-zabawę, 
w ramach której kilka osobistości 
z Zaolzia publikowało na łamach 
„Głosu Ludu” swoje wspomnienia 
z dzieciństwa wraz ze zdjęciem z 
tamtych czasów. Jedną z tych oso-
bistości był właśnie ks. Bogusław 
Kokotek. 

Zmarły pastor czeskocieszyński 
był człowiekiem oddanym nie tylko 
służbie Bogu, ale także ludziom i 
społeczności, w której się wychował 
i w której przyszło mu żyć. Anga-
żował się w sprawy boskie i ludzkie. 

Jako Polak interesował się sprawa-
mi polskiej mniejszości na Zaolziu, 
uczestnicząc w takich wydarze-
niach, jak Zgromadzenia Ogólne 
Kongresu Polaków. Swoim słowem 
podzielił się również z delegatami 
tego ostatniego, które miało miejsce 
w kwietniu br. Nic więc dziwnego, 
że pierwsza reakcja długoletniego 
prezesa Kongresu Polaków w RC, a 
obecnie wiceprezesa tej organizacji, 
Józefa Szymeczka, na wiadomość 
o zgonie ks. Kokotka brzmiała tak. 
– Jesteśmy wstrząśnięci tą wiado-
mością, bo odszedł przede wszyst-
kim dobry człowiek, któremu zale-
żało na naszej sprawie.

Bogusław Kokotek był mocno 
zaangażowany również w sprawy 
swojego miasta, Trzyńca. Do tego 
stopnia, że w samorządzie miej-
skim pracował jako radny i członek 
Zarządu Miasta oraz pełnił funkcję 
przewodniczącego miejskiego Ko-
mitetu ds. Mniejszości Narodowych.

– Jego odejście to dla Trzyńca i 
dla mnie osobiście ogromna i nie-
powetowana strata. Pan Bogusław 
Kokotek był szanowany, honoro-
wy, zawsze spokojny, miły i przyja-
cielski człowiek z wielkim sercem. 
Swoimi chrześcijańskimi pogląda-
mi i czynami stał się niezastąpio-
nym ogniwem łączącym mniejszo-
ści w Trzyńcu, przyczynił się do 
pogłębiania relacji czesko-polskich, 
a wielu wydarzeniom swoją obec-
nością dodawał duchowego wy-
miaru. Będzie nam go brakowało 
– stwierdziła burmistrz Trzyńca, 
Věra Palkovská.

Najbardziej będzie jednak brako-
wało zmarłego rodzinie i Kościoło-
wi. – To dla nas wielki cios i nie-
powetowana strata, bo ks. Kokotek 
był człowiekiem zaangażowanym w 
wielu sprawach, również teraz, bę-
dąc już na emeryturze – podsumo-
wał biskup ŚKEAW, Jan Wacławek.
 (sch)

Odszedł pastor Bogusław Kokotek

Ks. Bogusław Kokotek
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Od dawna dewizą beskidzkich górali były sło-
wa „co oko widzi, to ręka zrobi”. Przedmio-
ty codziennego użytku potrzebne w kuchni 
i w polu, ale też stroje regionalne wykonywa-
li własnoręcznie, używając tylko takich mate-
riałów, które dostarczyła im przyroda. Kolejne 
pokolenia uczyły się od swoich dziadków sztu-
ki wytwarzania rzeczy użytecznych, a zarazem 
pięknych i pozostających w harmonii z naturą; 
przedmiotów, które miały duszę.

Trójwieś Beskidzka jest miejscem, w którym 
do dziś możemy odnaleźć prawdziwe skarby 
żywej tradycji. Dzisiaj czasy się zmieniły, góry 
nie są już barierą tak trudną do pokonania i na-
wet górale mają łatwy dostęp do sklepów. Mo-
żemy w nich odnaleźć tysiące różnorodnych 
produktów, które napływają do nas z całego 
świata. Niestety najczęściej są to rzeczy pro-
dukowane masowo, opatrzone znakiem „made 
in China”. Ludzie zaczynają szukać czegoś „z 
duszą” i dlatego coraz większym zainteresowa-
niem cieszą się produkty wyjątkowe, regionalne.

Mieszkańcy Istebnej postanowili wyjść na-
przeciw tym potrzebom. Kolejny rok z rzędu 
w czasie wakacji w Gminnym Ośrodku Kul-
tury otwarta jest Wystawa Twórczości Ludo-
wej. To jedyne miejsce w regionie, gdzie moż-
na zobaczyć prace tak wielu ludowych twórców. 
Znajdziemy tu misterne koniakowskie koron-
ki, piękne hafty krzyżykowe, obrazy, biżuterię, 
rzeźby, tradycyjną ceramikę i wiele innych. Co 
najważniejsze, większość z nich można kupić.

– Początkowo były to prace kilkunastu, póź-
niej kilkudziesięciu twórców. Prace można było 
u nas tylko oglądać, a osoby, które chciały coś 
kupić, odsyłaliśmy bezpośrednio do twórców. 
Zainteresowanie wyrobami było coraz większe, 
dlatego wystawa z roku na rok staje się coraz 
pokaźniejsza. W tym roku wystawiamy dzie-
ła już ponad 140 artystów. Zaczęliśmy pełnić 
rolę łącznika pomiędzy artystami a konsumen-
tami i w tym roku wystawa jest już połączona z 
kiermaszem. Odwiedzający nas mogą na miej-
scu kupić wyjątkową pamiątkę, a nawet złożyć 

indywidualne zamówienie. Choćby dziś jedna z 
odwiedzających nas pań zamówiła haftowaną 
sukienkę – opowiada Karolina Marzec-Hubka, 
opiekunka wystawy, a zarazem współtwórczyni 
projektu Ludowi.com.

– W tym roku na szczególną uwagę zasłu-
gują rzeźby Pawła Jałowiczora oraz Jana Bojko. 
Warto zwrócić uwagę na obrazy olejne Doro-
ty Gajdowicz, a także te namalowane przez Ja-
kuba Gazurka, zwanego przez niektórych be-
skidzkim Nikiforem. Bardzo ciekawe są też 
koszyki wyplatane przez Jana Zogatę z bar-
dzo specyfi cznego tworzywa jakim jest korzeń 
świerkowy. Zogata sam przygotowuje ten su-
rowiec – proszę zobaczyć jak te koszyczki nie-
samowicie pachną – Karolina Marzec-Hubka 
mogłaby o artystach opowiadać w nieskończo-
ność. – Dużą popularnością cieszą się także wy-
roby ze skóry tworzone przez Arkadiusza Zmy-
słowskiego oraz męskie spinki z motywami gó-
ralskimi wykonywane przez samouków. Koron-
czarki także wpadły na oryginalny pomysł i za-

częły tworzyć oryginalne koniakowskie łapa-
cze snów, które możemy powiesić w oknie dla 
ozdoby lub, jak wierzą Indianie, dla ochrony 
przed złymi duchami.

Opiekunka wystawy jest bardzo zadowolona 
z faktu, że cieszy się ona dużą popularnością.

– Chyba prawie każdy, kto odwiedza Isteb-
ną, przychodzi także do nas. Przyjeżdżają na 
nią ludzie nawet z zagranicy, i to nie tylko ze 
Słowacji i Republiki Czeskiej. Co roku odwie-
dza nas na przykład pasjonatka z Australii. Dla 
osób, które nie mogą do nas przyjechać osobi-
ście stworzyliśmy sklep internetowy oraz stronę 
na portalu Facebook. Można nas znaleźć pod 
hasłem „Rekodzieło ludowe”.

Wystawę Twórczości Ludowej można podzi-
wiać do połowy października, od poniedziałku 
do soboty w godz. 10.00-18.00, a w niedziele 
od 10.00 do 15.00. Znajduje się ona w samym 
sercu Istebnej, na pierwszym piętrze budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

 ANNA HERMAN

Made in Beskidy

Klub Młodych „Gróń” z Miejscowe-
go Koła PZKO w Bystrzycy od dzie-
więciu lat urządza zabawę w hawaj-
skim stylu. – Pierwsza edycja to była 
mała, „rodzinna” imprezka, przywie-
ziono chyba tylko osiem ton piasku. 
Z roku na rok przybywa ludzi i pia-
sku – powiedział „Głosowi Ludu” 
Tomasz Kantor, prezes Klubu. W 
tym roku na przygotowanie „plaży” 
zużyto 60 ton surowca. Przywiozły 
go dwie ogromne ciężarówki. – Pia-
sek musieliśmy kupić. Po imprezie 
ponownie go sprzedamy, lecz już za 
niższą cenę, ponieważ nie będzie już 
idealnie czysty. Na szczęście mamy 
sponsorów – wyjaśnił Kantor. 

Imprezę przygotowuje cały Klub 
Młodych, liczący ok. 50 osób. W tym 
roku, po udanej imprezie rekrutacyj-
nej, do Klubu zgłosiło się 12 nowych 
członków, tegorocznych absolwentów 
podstawówki. Również oni zosta-
li włączeni w przygotowanie imprezy. 

Barmani, którzy mieszają drinki, 
są odpowiednio przeszkoleni. Pomo-
cą dla klubowiczów jest nawiązana 
przed kilku laty współpraca z profe-
sjonalnym barem. Dzięki niej mogą 
podpatrzyć pracę zawodowców. 

- W tym roku mamy więcej rodza-
jów drinków niż w poprzednich la-

tach. Najważniejszym składnikiem 
jest lód, potem alkohol, do tego do-
dajemy różnego rodzaju syropy oraz 
soki, ewentualnie inne składniki 
– limonkę, miętę, cukier trzcinowy. 
Drinki bezalkoholowe mają taki sam 
skład, tylko nie dajemy do nich al-
koholu – opisała przygotowanie na-
pojów Renata Polok z Klubu Mło-
dych, która już od siedmiu lat obsłu-
guje bar na „Hawaii Party”. 

Pierwsza część popołudnia nale-
żała przede wszystkim do rodzin z 
dziećmi. Maluchy mogły wyszaleć się 
w ogromnej „piaskownicy”, pobawić 
się na dmuchanej zjeżdżalni. W zaba-
wie towarzyszył im animator w stro-
ju lwa. Wieczorem bystrzycką pla-
żę wypełnili dorośli, przede wszyst-
kim młodzież. Odbył się atrakcyjny 
pokaz barmański, koncertowała też 
grupa Sto zvířat. Potem, aż do pół-
nocy, wszyscy bawili się przy muzy-
ce w wykonaniu DJ Bobo (Bogdana 
Hajduka).  – O północy musieliśmy 
zakończyć zabawę, ponieważ plene-
rowe imprezy w Bystrzycy nie mogą 
trwać dłużej. Wiele osób żałowało, że 
to już koniec, mówiły, że chętnie ba-
wiłyby się nawet do drugiej – powie-
dział Tomasz Kantor po imprezie. 

 DANUTA CHLUP

Hawajska zabawa nad Głuchówką
W upalne dni nieraz stoimy przed dylematem, czy wybrać się na imprezę kulturalną, czy może lepiej sączyć sobie gdzieś w cieniu orzeźwiający napój. W sobotę w By-

strzycy można było pogodzić jedno z drugim. Na kolejnej edycji „Hawaii Party” nie zabrakło bardziej i mniej znanych drinków z alkoholem i bez, muzyki, słońca, a 

nawet piaszczystej plaży. To właśnie piasek powoduje, że impreza cieszy się powodzeniem nie tylko wśród młodzieży, ale także rodzin z małymi dziećmi. W tym roku 

na „Hawaii Party” bawiło się ok. tysiąca osób. 

Barmani z Klubu Młodych oferowali orzeźwiające drinki z alkoholem i bez procentów. 
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Uczestników „Hawaii Party” w Bystrzycy za-
pytaliśmy, co przyciągnęło ich na tę impre-
zę. Interesowało nas także, czy lubią praw-
dziwe nadmorskie plaże. 

JANUSZ SIKORA, 
Trzyniec-Oldrzychowice

Przyjechaliśmy na rowerach z sąsiednich Ol-
drzychowic. Rocznego syna zostawiliśmy u ro-
dziców i przyszliśmy z żoną się zrelaksować i 

zabawić. Kilka lat temu byliśmy już na „Hawa-
ii Party”. Nad morze czasem jeździmy, ale wolę 
górskie klimaty.  

PETRA NOGOVÁ,
Bystrzyca 

Przyszłam pierwszy raz, byłam ciekawa, jak wy-
gląda taka impreza. Namówiła mnie koleżanka. 
Prawdziwe plaże też, oczywiście, lubię, zwłasz-
cza w Polsce. Co roku jeździmy nad Bałtyk. 

MAREK SZYMECZEK,
Trzyniec-Końska

Lubię tu przychodzić, bo jest dużo piasku i faj-
na zabawa. Jestem z młodszymi braćmi, budu-
ję z nimi zamki. Prawdziwe plaże nad morzem 
także znam, byliśmy na przykład we Władysła-
wowie, a także w Grecji. 

EWA RYŁKO,
Gródek 

Przyszliśmy, bo słyszeliśmy, że tu zawsze jest 
dużo piasku. To fajna okazja, by dzieci się zaba-
wiły. Dopiero dzisiaj dowiedziałam się od ku-
zynki o tej imprezie. Pogoda się udała, będzie 
muzyka, więc na pewno będzie fajnie. A praw-
dziwe plaże? Owszem, lubimy. Dwa tygodnie 
temu wróciliśmy z Tajlandii.  (dc)

ANKIETA 
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W niedzielę stonawianie i ich goście obchodzili odpust pa-
tronki kościoła parafi alnego, św. Marii Magdaleny. Pierwsza 
msza święta odbyła się już w sobotę wieczorem, a zaraz po-

tem strzały z zabytkowej armaty obwieściły początek uro-
czystości. W niedzielę odbyły się dwa uroczyste nabożeń-
stwa. Podczas obu śpiewał chór mieszany „Stonawa” z Miej-

scowego Koła PZKO. Przez cały dzień czynny był lunapark,  
odbywały się występy kulturalne w Parku PZKO i na terenie 
klubu sportowego.  (dc)

Podczas nabożeństw dzieci niosły dary. 

Występ orkiestry dętej i mażoretek. 

Dzieciom odpust kojarzy się przede wszystkim z lunaparkiem. 

Program kulturalny w Parku PZKO cieszył się zainteresowaniem publiczności.

Tak minęła niedziela w Stonawie

Pierwsze przygotowania do odpu-
stu rozpoczynają się już zimą. Wte-
dy panie z Klubu Kobiet, wykorzy-
stując wolne popołudnia, przygoto-
wują wstążki do piernikowych serc. 
– Potem, mniej więcej miesiąc przed 
imprezą, robimy ozdoby z marcepa-
nu. Dwa tygodnie przed odpustem 
pieczemy pierniki – Maria Owcza-
rzy zdradziła harmonogram prac. 
– Do pomocy bierzemy także mło-
de dziewczyny, studentki. Pomaga-
ją w dekorowaniu serc, pakowaniu, 
a także podczas sprzedaży na odpu-
ście – dodała Anna Rzyman, szefo-
wa Klubu Kobiet. 

W ostatnich dniach przed im-
prezą prace kulinarne, którymi kie-
ruje pani Maria, toczyły się na kil-
ku „frontach”. Panie upiekły 700 cia-
stek, wraz z kilkoma panami do po-
mocy już o czwartej rano jechały do 
piekarni w Domasłowicach Dol-
nych, gdzie z 30 kg mąki, przeszło 
200 jaj i innych składników upie-
kły 2,4 tys. kołaczyków. Kolejki po 
wypieki ustawiały się już w sobotę. 
Oprócz tego, pod okiem zaprzyjaź-
nionej kucharki, kobiety przygoto-
wywały dania mięsne. 

Niedzielny odpust rozpoczął się 
od nabożeństw w kaplicy. Zostały 
odprawione dwie msze święte, cze-

ska i polska. Także Dom PZKO od 
rana był otwarty. Ludzie wracający 
z mszy kupowali ciastka, kołaczyki i 
pierniki, zamawiali obiady. Jednym z 
gości był ks. proboszcz Przemysław 
Traczyk. To już tradycja, że księża 

odprawiający msze w kaplicy są za-
praszani do Domu PZKO na obiad. 

Po południu w ogrodzie PZKO 
odbył się festyn. Impreza ta cieszy 
się dużą popularnością wśród miesz-
kańców Raju i nie tylko, zarówno 

Polaków, jak i Czechów. W cieniu 
drzew można porozmawiać, pośpie-
wać, potańczyć przy muzyce w wy-
konaniu grającej aż do wieczora kar-
wińskiej kapeli „Malá černá hudba”. 
Nie brakuje także atrakcji dla dzieci.

– Bardzo lubimy tutaj grać, tym 
bardziej, że dziś orkiestry dęte nie 
mają zbyt wielu okazji do wystę-
pów. Tutejszy odpust to dla nas tra-
dycja, czujemy się tu wspaniale, za-
wsze czekamy na tę imprezę. Gramy 
przecież dla „swoich” – śmiał się ka-
pelmistrz Milan Kupka.

Regularnym gościem imprezy 
była poprzednia konsul generalna 
RP w Ostrawie, Anna Olszewska. 
W tym roku przyjechał nowy kon-
sul, Janusz Bilski. Chociaż w odróż-
nieniu od swojej poprzedniczki, nie 
obchodzi imienin w dniu św. Anny, 
również on otrzymał z rąk prezesa 
Koła, Tadeusza Puchały, duże pier-
nikowe serce. 

Nagrodą dla społeczników, któ-
rzy wkładają dużo czasu i wysił-
ku w przygotowanie imprezy, są nie 
tylko zadowoleni goście. Namacal-
nym dowodem jest dochód dla Koła 
PZKO. – Na tej imprezie musimy 
zarobić – mówi Tadeusz Puchała, 
akcentując czasownik „musimy”. Te-
raz, kiedy Koło PZKO nie urządza 
już samodzielnych balów (choć an-
gażuje się w przygotowanie wspól-
nego karwińskiego „Balu Polskie-
go”), odpust to bardzo ważna impre-
za dla liczącego 297 członków Koła.

 DANUTA CHLUP

Kilka miesięcy przygotowań, jeden dzień odpustu
Działacze Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Raju długo i starannie przygotowują się do odpustu św. Anny. Uroczystość patronki kaplicy, stojącej na tej samej uli-

cy co Dom PZKO, jest dla nich okazją do zorganizowania sporej imprezy, na której bawią się mieszkańcy całej dzielnicy. Tegoroczny odpust połączony z festynem ogro-

dowym odbył się w niedzielę.

Konsul Janusz Bilski (z lewej) otrzymał od prezesa Tadeusza Puchały duże serce wykonane przez panie z Klubu Kobiet. 
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ZA DŁUGO I ZA CIĘŻKO
Panuje przekonanie, że ciągle – po-
mimo ogromnego postępu techni-
ki - pracujemy za dużo i za ciężko. 
To, co kiedyś urzędnikowi wyposa-
żonemu w ołówek atramentowy i ar-
kusze papieru zajmowało wiele go-
dzin, dziś w ułamku sekundy wy-
konuje komputer. A jednak tak jak 
dawniej ślęczymy przez cały dzień w 
biurze. Otoczeni tymi komputerami, 
kopiarkami, telefonami... 

Faktem jest, że większość (pra-
cujących) obywateli naszego kra-
ju zatrudnionych jest na pełny etat. 
A ustawowy tygodniowy czas pra-
cy wynosi u nas 40 godzin (wyjątek 
stanowią górnicy, osoby zatrudnio-
ne w trybie trójzmianowym i dwu-
zmianowym; ich wszystkich obowią-
zuje krótszy tydzień pracy). Praca na 
niepełny etat jest niezbyt popularna, 
po pierwsze dlatego, iż zarobki wte-
dy są, co oczywiste, niższe, po drugie 
dlatego, iż nie za bardzo lubiana jest 
przez samych pracodawców. W wie-
lu krajach Europy jest zgoła inaczej – 
sporo osób pracuje tam w niepełnym 
wymiarze godzin. M.in. dlatego, że 
także niższe stawki wynagrodzenia 
pozwalają na godne życie. Najmniej 
czasu w pracy spędzają Holendrzy 
– średnio jest to ok. 30 godzin tygo-
dniowo. Ponad 75 proc. kobiet przy 

tym nie ma tam sztywnych godzin 
pracy. Dzięki temu mogą swobodnie 
łączyć opiekę nad dziećmi z karie-
rą. Mężczyźni rzadziej decydują się 
tam na takie rozwiązanie, ale w każ-
dym razie zwolenników krótszego i 
elastycznego czasu pracy jest tam o 
wiele więcej, aniżeli u nas. Znacz-
nie więcej czasu dla siebie i rodzi-
ny mają też Duńczycy – pracują 34 
godz. tygodniowo, Irlandczycy – ok. 
35 godz., Niemcy – ok. 36 godz. Pra-
codawcy i pracownicy skupiają się 
tam jednak bardziej na dobrej orga-
nizacji  i wydajności. 

PRACOWNIK 
WSPÓŁDECYDUJE

Chociaż z przyczyn fi nansowych 
praca w niepełnym wymiarze godzin 
(na skróconym etacie) jest u nas nie-
zbyt popularna, to wiele osób nie-
wątpliwie z zadowoleniem skwi-
towałoby możliwość korzystania z 
elastycznego czasu pracy. W kra-
jach Europy Zachodniej model taki 
jest od lat bardzo rozpowszechnio-
ny. Także w naszym kraju coraz wię-
cej pracodawców traktuje elastycz-
ny czas pracy jako standard. Podczas 
gdy przed aksamitną rewolucją było 
to rozwiązanie bardzo rzadkie i do-
tyczyło niewielu środowisk zawodo-
wych (korzystali z niego np. dzien-
nikarze), teraz elastyczny czas pracy 

to sprawa całkowicie legalna i nor-
malna. Coraz więcej pracodawców 
zaczyna rozumieć, że najważniej-
sza jest dobrze i w terminie wykona-
na praca, nie zaś sama obecność pra-
cownika na stanowisku. Pracodaw-
ca może zdecydować się na wpro-
wadzenie elastycznego czasu pra-
cy zgodnie z kodeksem pracy i jego 
paragrafem 85 a. Oczywiście nie ma 
mowy o żadnej „wolnej amerykance”. 
Pracodawca musi dokładnie określić 
zasady i reguły, do których zaintere-
sowani nimi pracownicy bezwzględ-
nie powinni się stosować. Pracownik 
może więc na przykład jednego dnia 
pracować 12 godzin, kolejnego czte-
ry godziny, a następnie zrobić sobie 
dzień wolny. Najważniejsze, aby w 
całym okresie rozliczeniowym zsu-
mowana liczba godzin była zgodna 
z umową zawartą pomiędzy praco-
dawcą a pracownikiem. 

Kodeks pracy dopuszcza trzy ro-
dzaje elastycznego czasu pracy. 
Pierwszy to elastyczny dzień robo-
czy, kiedy to pracownik sam usta-
la godzinę, o której będzie zaczy-
nać pracę. Drugi to elastyczny ty-
dzień pracy, kiedy to sam pracow-
nik, za zgodą pracodawcy, decyduje o 
początku i końcu swojego dnia pra-
cy, ale w konkretnym tygodniu musi 
przepracować całą wyznaczoną pulę 

godzin. I trzecia możliwość to ela-
styczny okres czterech tygodni, kie-
dy to pracownik sam decyduje o tym, 
o której godzinie rozpoczyna i koń-
czy pracę, przy czym w okresie rozli-
czeniowym musi przepracować usta-
wową liczbę godzin. 

»TELEWORKING« I INNE
Oprócz elastycznego czasu pracy co-
raz więcej zwolenników zarówno 
wśród pracodawców, jak i pracow-
ników mają inne formy pracy. Poza 
pracą na niepełnym etacie, pracow-
nik może – jeżeli pracodawca do-
puszcza taką możliwość – pracować 
w domu (coraz popularniejszy ho-
meworking). Nie mniej popularny 
jest w niektórych środowiskach „te-
leworking”, praca polegająca na wy-
konywaniu obowiązków zawodo-
wych poza siedzibą fi rmy, najczę-
ściej w domu, ale nie jest to warun-
kiem. „Telepracownikowi” przysłu-
gują wszystkie prawa wynikające ze 
stosunku pracy (urlopy, zasiłki cho-
robowe itp.). Obowiązki wykonuje 
się za pośrednictwem środków ko-
munikacji elektronicznej. Inna forma 
pracy to „job sparing”, czyli dzielenie 
jednego stanowiska pracy przez kil-
ku pracowników. Pracownicy otrzy-
mują wynagrodzenie proporcjonalne 
do wykonanego zadania. 

DAWNIEJ BYŁO GORZEJ
Tak czy owak standardem jest dzi-
siaj w państwach demokratycznych 
ośmiogodzinny dzień pracy. War-
to wiedzieć, że w czasie rewolu-
cji przemysłowej w Wielkiej Bry-
tanii normalną rzeczą była pra-
ca sześć dni w tygodniu przez na-
wet 16 godzin dziennie. Dopiero w 
1810 roku walijski reformator Ro-
bert Owen sformułował żądanie 
10-godzinnego dnia pracy. Ustano-
wił tę zasadę w należącym do siebie 
zakładzie pracy, który stał się przy-
kładem dobrego zarządzania i suk-
cesu. W 1817 roku Owen sformu-
łował zasadę: osiem godzin pracy, 
osiem godzin wypoczynku i osiem 
godzin snu. W tamtych czasach 
była to istna utopia, coś nie do po-
myślenia. Długo i ciężko pracowali 
wtedy przecież nie tylko dorośli, ale 
także dzieci. 

Jako pierwsi zapewnienie 8-go-
dzinnego dnia pracy otrzymali wy-
kwalifi kowani pracownicy w Nowej 
Zelandii i Australii. Stało się to w 
latach 1840-1850. Robotnicy w in-
nych krajach musieli jeszcze pocze-
kać. Najczęściej do początków, a na-
wet połowy XX wieku. W Czecho-
słowacji 8-godzinny dzień pracy 
został ustawowo zapewniony pod 
koniec 1918 roku.  (h)

A może elastyczny czas pracy?
Dlaczego pracujemy? Dla pieniędzy. Bo musimy jeść, opłacić mieszkanie, kupić odzież. Bo chcemy poprawić sytuację własną, swoich dzieci i wnuków. Bo chcemy zabezpie-
czyć się na starość. Bo lubimy to, co robimy. Bo nie lubimy się nudzić. Bo przyjemne jest uczucie przydatności, spełnienia, tworzenia nowych wartości. Bo praca postrzegana 
jest jako coś oczywistego, nieuniknionego. Praca zawsze była nieodłącznym elementem życia, pomimo to, iż większa część pracy wykonywanej na świecie w przeszłości i te-
raz to ciężki znój, a nie żadna przyjemność. Jak utrzymywał jednak Zygmunt Freud, psychika zdrowa to psychika zdolna do miłości i pracy. Coś w tym jest.

Interaktywne centrum przyrod-
nicze „Ursus”, mieszczące się przy 
wjeździe do centrum Dolnej Łom-
nej, świętowało pierwsze urodziny. 
W placówce skupiającej się na edu-
kacji w zakresie przyrody Beskidów 
można obejrzeć interaktywne eks-
pozycje, odwiedzić ogród edukacyj-
ny czy odpocząć przy trójwymiaro-
wym fi lmie. Częścią placówki jest 
Centrum Informacji Parku Krajo-
brazowego Beskidy.

Z poszczególnych ekspozycji, 
wystaw, ścieżek edukacyjnych i sze-
regu wykładów, warsztatów i szko-
leń skorzystać mogą przedstawicie-
le wszystkich pokoleń. – Interak-
tywna wystawa pt. „Przy wszystkim 
była i jest woda” ma na celu poka-
zanie, jak istotną rolę w przyrodzie 
odgrywa właśnie woda. Jej symbol, 
kropla wody, jest nośnikiem całej 
ekspozycji. Odwiedzający dowie-
dzą się m.in., jak powstawały Be-
skidy, wznoszące się kiedyś na wy-
sokość 4000 metrów, na czym po-
lega obieg wody w przyrodzie, jak 
można przewidzieć pogodę na pod-
stawie własnych obserwacji czy jaką 
ważną funkcję w przyrodzie pełnią 
mokradła – powiedziała Jitka Kača-
lová, lektor Centrum Przyrodnicze-
go „Ursus”.

W centrum ekspozycji znalazł 
się trójwymiarowy model Beskidów 
umożliwiający zobaczenie Kozu-
bowej i doliny Łomnej z lotu pta-

ka. Obejrzeć można również model 
koryta rzeki czy środek tajemniczej 
jaskini. Druga wystawa skupia się 
na życiu zwierząt. Można też od-
być lekcję z rozpoznawania śladów 
zwierzęcych w przyrodzie. Wszyst-
ko z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii. Edukacja w cen-
trum przyrodniczym przybiera róż-
ne formy, nie brakuje tu kameral-
nej sali kinowej, w której wyświetla-
ne są trójwymiarowe fi lmy przyrod-
nicze oraz ogrodu oferującego na-
ukę w formie doznań i zabawy. Jed-
na ze znajdujących się w ogrodzie 
ścieżek edukacyjnych informuje o 
alternatywnych źródłach energii i 
ich wykorzystaniu w praktyce. Zo-
baczymy tu m.in. młyn wodny, pa-
nel słoneczny, wiatrak czy koło me-
chaniczne.

Centrum przyrodnicze odwie-
dzają zarówno indywidualni zwie-
dzający, jak i zorganizowane grupy 
szkolne korzystające z oferty edu-
kacyjnych programów dotyczących 
np. życia niedźwiedzi, lasu i pusz-
czy. – Oprócz rodzin z dziećmi oraz 
grup szkolnych odwiedzają nas co-
raz chętniej grupy seniorów, któ-
rzy przyjeżdżają do Łomnej w ce-
lach turystycznych. Staramy się być 
otwarci na każdego, organizujemy 
wiele imprez, szkoleń, warsztatów i 
obozów podmiejskich – powiedzia-
ła dyrektor centrum przyrodnicze-
go „Ursus”, Jana Karpecká. Jej zda-

niem, pierwszy rok funkcjonowania 
placówki nie był łatwy. – Od same-
go początku musieliśmy być otwarci 

na wszystkich i brać pod uwagę po-
trzeby placówek edukacyjnych oraz 
indywidualnych zwiedzających. 

Nieustannie rozwijamy zakres swo-
jej działalności – dodała Karpecká. 

 (maki)

Urodziny centrum przyrodniczego
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Spo-
tlight (27, godz. 9.30); Nauczyciel-
ka (26, 27, godz. 19.00); KARWI-
NA – Centrum: Tarzan: Legenda 
(26, 27, godz. 17.30); Slack Bay (26, 
godz. 20.00); Kung Fu Panda 3 (27, 
godz. 10.00); Captain Fantastic (27, 
godz. 20.00); TRZYNIEC – Ko-
smos: Właściwy facert (26, 27, godz. 
17.30); Kiedy gasną światła (26, 27, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Gdzie jest Dory? (26, 27, godz. 15.45, 
17.45); Iluzja 2 (26, 27, godz. 19.45). 
CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Zaprasza w pią-
tek 29. 7. na zwiedzanie Cieszyna z 
przewodnikiem (w planie spacer po 
Cieszynie, wejście do Książnicy Cie-
szyńskiej). Zbiórka przed pomni-
kiem Ślązaczki o godz. 15.30.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 26. 7. o godz. 15.30.

JABŁONKÓW – Parafi a rzymsko-
katolicka zaprasza na festyn na Ko-
zubowej w niedzielę 31. 7. W tym 
roku będzie tylko jedna msza święta, 
czesko-polska o godz. 9.00.
 Komitet Organizacyjny 69. Go-
rolskigo Święta zaprasza w czwartek 
28. 7. o godz. 16.00 do jabłonkow-
skiego Domu PZKO na spotkanie z 
prezesami okolicznych MK PZKO i 
przewodniczącymi innych organiza-
cji. W programie program i sprawy 
organizacyjne  Gorolskigo Święta.
PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – In-
formuje, że odjazd na wycieczkę au-
tokarową W19 Babia Góra jest w 
sobotę 30. 7. o godz. 6.25 z Karwi-
ny, o godz. 6.45 z Cz. Cieszyna, (je-
dziemy w kierunku na Bielsko-Bia-
łą). Proszę nie zapomnieć o doku-
mentach, ubezpieczeniu, euro. Infor-
macje tel. 605 239 165.
OFERTY
NÁTĚRY STŘECH – FASÁD
ruční nátěry i vysokotlaké nástříky 

střech pozink, hliník, trapéz plech, 
vlnitý eternit, eternit, pálené ta-
šky atd. Vše je provedeno odbor-
ně s  nejvyšší kvalitou. Prodlouže-
ná záruka. Zajímavé smluvní ceny. 
Tel. 775 524 815, www.stresnirekon-
strukce.cz. GL-223

IPA – STŘECHY novinka na trhu 
– bezešvá technologie. Konec se za-
tékáním. Tel. 776 051 335. GL-223

PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkula-
cja ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 
679 452, www.bleskosvody. com.
 GL-478

OFERTA PRACY
SP I PRZEDSZKOLE IM. ST. 
HADYNY w Bystrzycy zatrudni od 
25. 8. 2016 przedszkolankę w peł-
nym wymiarze czasu pracy. Informa-
cje pod nr. tel. 558 558 250. GL-480

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00; powtórka na ante-
nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.
WYSTAWY
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Ga-
leria „Na schodach”, Frýdecká 387, 
Trzyniec: do 28. 7. wystawa pt. „Ku-
til, ruka šikovná!”. Czynna: wt-pt: 
godz. 9.00-17.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. Cie-
szynie, Praska 3/14: stała ekspozy-
cja pt. „Obrazki z przeszłości Ślą-

ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2: do 21. 8. wy-
stawa pt. „Dámy a pánové držte si 
klobouky!”. Czynna: po-pt: godz. 
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-
pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-
wa i okolicy”; do 31. 12. wystawa pt: 
„Z historii piwowarstwa”. Czynne: 
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka 10, Karwina-
Frysztat: do 18. 9. wystawa pt. „Když 
Evropou nesla se secese”. Czynna: 
po-pt: godz. 8.00-16.00, nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: stała ekspo-
zycja pt. „Tradycje górnictwa”; do 
31. 12. wystawa pt. „Meble histo-
ryczne”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-
16.00, nie: godz. 13.00-17.00.
CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, Głę-
boka 50, Cieszyn: do 2. 8. wy-
stawa grafi ki Katarzyny Gielec-
kiej-Grzemskiej. Czynna: wt-pt: 
godz. 10.00-17.00; so i nie: godz. 
14.00-18.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul 
Mennicza 46, Cieszyn: do 30. 7. 
wystawa pt. „In hoc signo vinces – 
Chrześcijańskie dziedzictwo w na-
uce i kulturze polskiej”. Czynna: 
wt-pt: godz. 8.00-16.00; so: godz. 
9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
Czynna codziennie w godz. 9.00-
19.00. 

W najgłębszym żalu i smutku pogrążeni, zawiadamiamy krewnych, przy-
jaciół i znajomych, że dnia 23. 7. 2016 opuściła nas na zawsze w wieku 
85 lat nasza Najukochańsza Matka, Babcia, Prababcia, Siostra, Teściowa, 
Kuzynka i Ciocia

śp. HELENA TARABOWA
zamieszkała w Hawierzowie.

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę 27 lipca 2016 o godz. 
14.30 z kościoła ewangelickiego w Suchej Średniej. 

W smutku pogrążona rodzina. GL-500

Choć ciało moje i serce moje ustanie,
jednak Bóg jest skałą serca mego
i działem moim na wieki.

    Ps. 73,26.

W głębokim żalu zawiadamiamy, iż z woli Wszechmo-
gącego Boga, Pana życia i śmierci, został odwołany z do-
czesności do wieczności w niedzielę dnia 24 lipca 2016 w 
wieku 67 lat nasz Drogi Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat, 
Szwagier i Wujek

śp. Ks. Senior mgr BOGUSŁAW KOKOTEK

długoletni duszpasterz Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W.
Pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 29 lipca 2016  
o godz. 15.00 w kościele ewangelickim w Trzyńcu.

W smutku pogrążona rodzina. GL-504

Wyrazy głębokiego współczucia całej rodzinie oraz najbliższym z powo-
du zgonu 

śp. Ks. Seniora BOGUSŁAWA KOKOTKA

przewodniczącego komisji ds. mniejszości narodowych w Trzyńcu, człon-
ka PZKO oraz współpracownika miesięcznika „Zwrot” składają Zarząd 
Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Cze-
skiej oraz redakcja miesięcznika „Zwrot”. GL-506

Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu zgonu
śp. Ks. Seniora BOGUSŁAWA KOKOTKA

żonie Annie i rodzinie składa Kongres Polaków w Republice Czeskiej.
 GL-507

W tej ziemi wyrosłej,
ta ziemia mnie karmiła,
tej ziemi służyłem,
w tej ziemi odpocznę.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że zmarł po ciężkiej 
chorobie w wieku 74 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec 
i Dziadek

śp. JIŘÍ ŠOTKOVSKÝ 

zamieszkały w Milikowie pod nr. 188.
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 
dnia 29. 7. 2016 o godz. 14.00 w kościele ewangelic-
kim w Nawsiu. 

Zasmucona rodzina. GL-505

Wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia całej rodzinie i naj-
bliższym z powodu zgonu

śp. HELENY TARABOWEJ 

długoletniej i ofi arnej członkini Zarządu MK PZKO w Hawierzowie-
Suchej, składa w imieniu wszystkich członków Koła, Zarząd. GL-498

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci.

    Wisława Szymborska

Głęboko zasmuceni żegnamy
ANTONIEGO WASZUTA

długoletniego członka MK PZKO w Nieborach oraz chóru mieszane-
go „Zgoda”, wspaniałego człowieka i przyjaciela. Rodzinie i najbliższym 
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd MK PZKO w Nieborach. GL-501

Zgasły jego miłe oczy,
opadły spracowane ręce,
ucichło złote serce,
odszedł tam, skąd nie ma powrotu.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 20. 7. 2016 
zmarł w wieku 80 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, 
Dziadek, Brat, Szwagier i Wujek

śp. inż. STANISŁAW MICZEK
zamieszkały w Trzyńcu-Podlesiu nr 272.

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbył się w najbliższym kręgu rodzinnym. 
W smutku pogrążona rodzina. GL-503

Myśli nasze powracają do chwil,
kiedy byłeś razem z nami.
Ty nas kochałeś, my nie zapominamy...

Dnia 27. 7. przypominamy sobie 1. rocznicę śmierci
śp. JANA BRZUSKI

z Nieborów.
Z miłością i szacunkiem wspominają żona i córki z ro-
dzinami. GL-492

Kto w sercu żyje, nie umiera.
Dnia 26 lipca mija 10. rocznica śmierci naszego Kochanego

śp. LUDWIKA SZMEKA
z Milikowa. 

O chwilę wspomnień i zadumy prosi rodzina.
 GL-460

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Ogłoszenia do »GL« 
przyjmowane są 

w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 

ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 

w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 

e-mail: ogloszenia@glosludu.cz

W firmie Hudeczek Service, 

sp. z o.o. – Studio Graficzne, 

Hudeczek Service sp. z o.o., 

Olbrachcice, Stonawska 340, 

w godz. 8.00-15.00. 

e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

W Odd. Literatury Polskiej 

Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 

(przy rynku) w po: 13.00-18.00, 

wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.

Poza  godzinami otwarcia podanie 

ogłoszenia moúna uzgodni 

(telefonicznie pod nr.: 

596 312 477 lub 724 751 002

e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 

należy przysyłać bądź przynosić 

osobiście do redakcji do godz. 12.00 

dnia poprzedzającego wydanie ga-

zety. W przypadku nekrologów cze-

kamy do godz. 13.30, prosimy jed-

nak wcześniej zgłosić telefonicznie  

fakt zamówienia ogłoszenia.
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KARWINA ZMIERZA 
W DOBRYM KIERUNKU

Gole dla podopiecznych Jozefa Webera strzelili na 
Leśnej w Trzyńcu Voltr (2), Zelený i  Puchel. Trzyń-
czanie jeszcze w zeszłym sezonie grali z Karwiną 
wspólnie w drugiej lidze, teraz jednak musieli uznać 
wyższość rywala, który już 30 lipca zaliczy premie-
rowy występ w gronie pierwszoligowców. Karwi-
niacy na wyjeździe zmierzą się z Jabloncem. Mecz 
na Leśnej oglądał m.in. trener bramkarzy Jablonca, 
Michal Špit, na trybunie Stadionu Rudolfa Łabaja 
nie zabrakło też wielu znanych osobistości ze świa-
ta regionalnego sportu. Start Karwiny w najwyższej 
klasie rozgrywek budzi duże emocje. – Odliczamy 
już dni do meczu z Jabloncem. Derby z Trzyńcem 
pokazały, że stać nas na efektowną, a także efektyw-
ną grę. Zmierzamy w dobrym kierunku – stwierdził 
zadowolony szkoleniowiec Karwiny, Jozef Weber. 
Jak już informowaliśmy, w barwach zaolziańskiego 
pierwszoligowca zabraknie w jesiennej rundzie na-
pastnika Lubomíra Urgeli, którego karwiński klub 
wypożyczył do końca sezonu do drugoligowego 
Banika Ostrawa. W miejsce Urgeli, który w wiosen-
nym sezonie drugiej ligi zagrał poniżej oczekiwań, 
sprowadzono nad Olzę napastnika Radka Voltra ze 

Slavii Praga. Młody piłkarz cały ubiegły sezon spę-
dził na gościnnych występach w Jihlawie, o meczach 
w stolicy Wysoczyny wolałby jednak jak najszybciej 
zapomnieć. – To nie był udany okres w moim spor-
towym życiu. Zatrzasnąłem jednak drzwi i skupiam 
się na grze w Karwinie. Otrzymałem kolejną okazję 
w życiu i chcę ją wykorzystać jak najlepiej – zade-
klarował Voltr, który dołączył w Karwinie do grona 
młodych piłkarzy pozyskanych przed startem pierw-
szoligowego sezonu. Oprócz Voltra z zespołem tre-
nują też obrońcy Martin Toml (Mlada Bolesław) i 
pomocnik Petr Galuška (Slovácko). Właśnie 20-let-
ni Galuška dwoma trafi eniami przesądził w week-
end o zwycięstwie młodzieżowej ekipy Karwiny 
2:1 w meczu kontrolnym ze słowackim Martinem. 
Czy trener Jozef Weber skorzysta w dużej mierze z 
„młodych wilków” również w sobotnim meczu 1. ko-
lejki najwyższej klasy rozgrywek? – Niewykluczone, 
ale wyjściowa jedenastka jeszcze nie została ustalo-
na. Nie ukrywam jednak, że po udanym sparingu z 
Trzyńcem muszę nieco zweryfi kować swoje plany 
– dodał Weber. Wszystko wskazuje na to, że debiu-
tu Karwiny w pierwszej lidze nie zaliczy w Jabloncu 
ofensywny pomocnik Jan Moravec, który według 
ostatnich prognoz nie zdąży się wylizać z kontuzji. 

W TRZYŃCU CHCĄ 
POSPRZĄTAĆ BAŁAGAN

Trzyńczanie przygotowują się do sobotniego 
meczu z dywizyjnym Hawierzowem w 1. run-
dzie Pucharu Mol. Przegrana w kiepskim stylu z 
Karwiną zmusiła trenerów Trzyńca do działania. 
– Przeanalizujemy błędy ze sparingu z Karwiną, 
tylko nie wiem, czy na spokojnie, bo mocno się 
zdenerwowałem po sobotniej przegranej. Można 
stracić cztery bramki, ale nie w tak kiepskim sty-
lu, popełniając dziecinnie proste błędy – zaznaczył 
szkoleniowiec Trzyńca, Martin Zbončák. – Do 
pucharowego spotkania z Hawierzowem musimy 
podejść w zupełnie innym stylu – dodał. Czwarto-
ligowy Hawierzów zakosztował już tegorocznego 
pucharu, w karnych wyeliminował bowiem w run-
dzie wstępnej Frydlant nad Ostrawicą. Pucharowe 
rozgrywki cieszą się w naszym regionie niezbyt 
dużą popularnością. Większość zespołów wyko-
rzystuje je wyłącznie jako idealny sparing przed 
startem klubowych rozgrywek. W przypadku 
Trzyńca drugoligowy budzik zaśpiewa 6 sierpnia, 
kiedy to podopieczni Martina Zbončáka zmierzą 
się na Leśnej z Czeskimi Budziejowicami.
  JANUSZ BITTMAR

Towarzysko nie znaczy nudno
Pierwszoligowi piłkarze Karwiny pokonali w sobotę w sparingowych derbach drugoligowy Trzyniec 4:0. Ostatni sprawdzian przed 
startem 1. ligi wypadł dla Karwiny wyśmienicie, trzynieccy piłkarze z kolei od razu włączyli tablety, by przeanalizować swoje dzie-
cinne błędy indywidualne. Weekend w naszym regionie stał pod znakiem plejady meczów kontrolnych. W innym „szlagierze” dru-
goligowy Banik Ostrawa przegrał na wyjeździe z GKS Katowice 1:3. Podopieczni Vlastimila Petrželi, którzy cztery dni wcześniej 
pokonali w sparingu 3:1 Frydek-Mistek, spadli z obłoków na ziemię. 

Trzyniecki Petr Hošek odpiera atak Matěja Fiali.

SPORT
PUCHAR MOL

PIOTROWICE 
PETRZKOWICE  1:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: 77.  Ha-
nusek – 48.  Ptáček, 56.  Václa-
vík.  Piotrowice: Pacanovský – 
Hoff mann, Leibl, Gill, M. Puškáč 
– Lukan (63.  Hanusek), Kli-
mas (63.  Bajzáth), Škuta, Miko 
– Urban, Plešek (76.  Chwastek).
Runda wstępna Pucharu MOL zwa-
biła na piotrowicki stadion zaledwie 
120 widzów. W meczu czwartoli-
gowca z beniaminkiem trzeciej ligi 
ze zwycięstwa radowali się piłkarze 
faworyta z Petrzkowic. Gospodarze 
zaliczyli poprawną drugą połowę, 
w której kontaktowego gola zdobył 
Hanusek, na więcej podopiecznych 
trenera Martina Špički nie było jed-
nak stać. Ostrawianie w I rundzie 
Pucharu MOL trafi ą na drugoligo-
wą Opawę, drużyna Lokomotywy 
Piotrowice może z kolei skoncen-
trować się na przygotowaniach do 
startu czwartoligowych rozgrywek. 
6 sierpnia, w 1. kolejce Dywizji E, 
podopieczni Martina Špički podej-
mują Beneszów Dolny. 

FRYDLANT 
HAWIERZÓW  0:0 (k 3:4)

Hawierzów: Směták (90. Stach) 
– Lisický, Cigánek, Michalčák, L. 
Skoupý  – Omasta (84. Rozsíval), 
Musiol, Matušovič,  Zupko, Uher – 
Gomola (72. K. Skoupý).

Bohaterem pucharowego meczu 
został hawierzowski golkiper Stach, 
który wyłapał w decydującej serii 
rzutów karnych Polacha. Indianie 
świętują awans do 1. rundy, w któ-
rej w najbliższą sobotę zmierzą się z 
drugoligowym Trzyńcem.  (jb)

Kot triumfował 
w Wiśle
Maciej Kot wywalczył drugie w tym 
sezonie zwycięstwo w zawodach let-
niej Grand Prix w skokach narciar-
skich. Polak po dwóch bardzo dobrych 
skokach triumfował w sobotnim kon-
kursie na skoczni im. Adama Małysza 
w Wiśle-Malince, wyprzedzając dru-
giego Norwega Andresa Fannemela o 
4,6 punktu. Na trzecim miejscu upla-
sował się Niemiec Andreas Wellinger. 

Oprócz Macieja Kota punkty w 
sobotnich zmaganiach wywalczy-
ło czterech reprezentantów Polski: 
siódmy Jan Ziobro, 10. Kamil Stoch, 
20. Jakub Wolny i 21. Andrzej Stęka-
ła. – Myślę, że dzisiaj wszyscy prze-
de wszystkim bali się wiatru, którego 
miało nie być, a jednak pojawił się na 
skoczni. Była jedna wielka niewidoma. 
Na szczęście nie przeszkodziło to w 
rozegraniu konkursu. Wiadomo, byli 
pechowcy, byli szczęściarze, ale przede 
wszystkim decydował poziom sporto-
wy – stwierdził zadowolony Kot. Za-
dowolony był też trener reprezentacji 
Polski, Stefan Horngacher. – Maciek 
oddał naprawdę specjalne skoki. Jest 
w stanie wznieść się na wyższy poziom 
podczas zawodów i bardzo miło mi to 
widzieć – skomentował wyczyn Ma-
cieja Kota szkoleniowiec polskiej ka-
dry A. – Do Hinterzarten pojedziemy 
w takim samym składzie, jaki był w 
Courchevel, czyli: Maciej Kot, Kamil 
Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka, 
Dawid Kubacki i Jakub Wolny, po-
nieważ musimy myśleć też o kwotach 
na kolejny period. Janek Ziobro ska-
kał dziś bardzo dobrze, ale jego plany 
przygotowań są trochę inne, bardziej 
zindywidualizowane, a wszystko po 
to, aby był bardziej stabilny i bardzo 
dobry zimą, dlatego nie wystartuje w 
Hinterzarten i Einsiedeln – zdradził 
Horngacher.  (jb)

Mamy powody do dumy. Rafał Maj-
ka po raz drugi sięgnął po trofeum dla 
najlepszego „górala” w wyścigu kolar-
skim Tour de France. W najważniej-
szej i największej kolarskiej imprezie 
planety triumfował Brytyjczyk Chris 
Froome z ekipy Sky, czołową dzie-
siątkę klasyfi kacji generalnej zamknął 
reprezentant RC Roman Kreuziger i 
kolega klubowy Rafała Majki z gru-
py Tinkoff . Szampana otworzyli też 
słowaccy fani kolarstwa, po raz ko-
lejny bowiem w klasyfi kacji sprinte-
rów bezapelacyjnym zwycięzcą został 
Peter Sagan – kolejny Muszkieter z 
zespołu Tinkoff . 

– Życzę Chrisowi zwycięstwa w 
Tour de France, ale my także jeste-
śmy szczęśliwi z naszymi koszulka-
mi – stwierdził zadowolony Rafał 
Majka, który w klasyfi kacji łącznej 
Tour de France uplasował się na 27. 
pozycji. – To mój najlepszy dotych-

czasowy wynik w Tour de France i 
zarazem zobowiązanie na następne 
lata, żeby nie spocząć na laurach i 
wciąż rozwijać swój warsztat – zade-
klarował zwycięzca klasyfi kacji gór-
skiej TDF, który w tegorocznej edy-
cji wyścigu czterokrotnie stawał na 
podium. W historii Tour de France 
jeszcze żadnemu Polakowi nie uda-
ło się wygrać klasyfi kacji generalnej. 
Najbliżej, w 1993 roku, znalazł się 
Zenon Jaskuła, który wyścig ukoń-
czył na trzecim miejscu.  

Dla Rafała Majki najbliższe ty-
godnie sprowadzą się do szlifowania 
nowego kontraktu, tyle że już nie w 
grupie Tinkoff , która ofi cjalnie żegna 
się z profesjonalnym kolarstwem. Po-
lak przymierzany jest do występów w 
nowopowstałym teamie kolarskim z 
Bahrajnu zasilanym z pieniędzy księ-
cia Nassera bin Hamada Al Khalifa, 
najstarszego syna władcy Bahrajnu, a 

także prezesa tamtejszego komitetu 
olimpijskiego. Sukces Rafała Majki w 
tegorocznym Tour de France z pew-
nością przyspieszy pertraktacje. W 
Wielkiej Pętli w korzystnym świetle 

pokazał się też inny Polak broniący 
barw grupy Tinkoff  – Maciej Bodnar. 
Kolarz wspierający w Tinkoff  naj-
większe gwiazdy wywalczył w etapie 
do Montpellier trzecie miejsce.  (jb)

Rafał Majka najlepszym góralem Tour de France

Rafał Majka

TRZYNIEC – KARWINA  0:4
Do przerwy: 0:2. Bramki: 24. i 55. Voltr, 18. 
Zelený, 81. Puchel. Trzyniec: Paleček – Velner 
(77. Benetka), Malcharek (62. Joukl), Hošek 
(72. Dedič), Janošík (54. Teplý), Čelůstka, 
Janoščín (60. Stříž), Krišto, Ižvolt, Reintam 
(65. Bedecs).  Karwina: Pindroch – Janečka 
(46. Fiala), Dreksa, Hošek, Eismann (46. Pu-
chel) – Šisler (46. Toml) – Voltr (61. Juřena), 
Okleštěk (46. Duda), Budínský (46. Panák), 
Zelený – Jurčo (46. Prošek).

GKS KATOWICE 
BANIK OSTRAWA  3:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 37. Mandrysz, 51. 
Goncerz, 81. Bębenek – 58. Helešic. GKS: 
M. Abramowicz (82. S. Nowak) – Czerwiń-
ski, Kochański, Jurkowski, Jaromin (46. D. 
Abramowicz) – Mandrysz (70. Prokić), Ka-
linkowski (70. Kostępski), Duda (70. Pielorz), 
Kramarczyk (70. Wołkowicz), Zejdler (24. Ju-
raszczyk, 79. G. Nowak) – Goncerz (76. Bę-
benek). Ostrawa: Vašek (46. Chmiel) – Celba 
(43. Jakovlev), Pokorný, Sus, Lupták – Hlinka 
(46. Ožvolda) – Mondek (43. Holzer), Mičo-
la (46. Malý), Nerad (46. Matěj), Helešic (70. 
Chvěja) – Urgela (46. O. Šašinka).
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