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Czym si^ zajmujesz na co dzien w GKS-ie?
Zawsze, gdy ktos mnie o to pyta, mam problem z udzieleniem odpowiedzi. Dlaczego?

Bo zbyt duzo tego jest i szczerze mowi^c, m^czy mnie to wymienianie, bo i tak przewaznie
o czyms zapomn^. Do moich zadari nalezy mi^dzy innymi: organizacja meczow, sprawy

infrastrukturalne na stadionie, system elektronicznej sprzedazy biletow, media klubowe
(strona oficjalna, Facebook, YouTube i tak dalej), kontakt z mediami, sprawy informatyczne

^ u

i po cz^sci szeroko rozumiany marketing. Oczywiscie cz^sci tych spraw nie wykonuj^ sam,
bo jest nas wi^cej w klubie, ale mimo tego to straszny pochlaniacz czasu. To tak w skrocie,

bo na kazd^ z tych wyzej wymienionych rzeczy sklada si^ wiele drobniejszych spraw.
Jaka historia szczegolnie utkwila Ci w pami^ci odkd pracujesz w klubie?
Mysl^, ze mecz w Pucharze Polski z Gornikiem L^czna, rzuty karne i radosc

^

po strzale Dominika Kulawiaka, ktory dal nam awans do kolejnej rundy.
Jestes nazywany najwi^kszym klubowym marud^. Jak si^ do tego ustosunkujesz?
Kto tak powiedzial? Prosz^ o nazwiska, daty urodzin, numery PESEL (smiech).
A tak na powaznie: my, Polacy jestesmy znani z tego, ze marudzimy,

: ja nie widz^ problemu ;).
Czy jako osoba odpowiedzialna za wiele rzeczy przy organizacji meczow
jestes w stanie zobaczyc choc troch^ spotkania?
Wi^kszosc spraw zwi^zanych z meczem robimy przed jego rozpocz^ciem.

Zazwyczaj dzien meczowy zaczyna si^ dla mnie okolo 5-6 godzin przed spotkaniem,
a koriczy poznym wieczorem. Jesli z systemem sprzedazy biletow nie si^ nie dzieje
i na meczu jest wzgl^dny spokoj w kwestiach organizacyjnych, to po zsumowaniu
mozna przyj^c, ze jedn^ polow^ widz^. Niekiedy zdarza si^ i tak, ze mecz widz^
dopiero ze skrotu w Internecie.

f) ;;,
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1000 dni
Skrobacza
Jaroslawa
W ostatnim czasie min^to 1000 dni, od kiedyjaroslaw Skrobacz piastuje funkcj^ trenera GKS-u Jastrz^bie!
Jarostaw Skrobacz obj^t GKS Jastrz?bie 4 maja 2016 roku, w mo-

Cel przed drugoligowym sezonem 2017/2018 byt jasny. Spokojne

mencie, kiedy klub jedn^ nog^ byt w IV lidze. Zespotdokonat jednak

utrzymanie. Od poczgtku jednak zadomowilismy si? w czotowce. Po
zwyci?stwie w pierwszym meczu 5:1 z MKS-em Kluczbork nasi za-

czegos, co wydawato si? niemozliwe. Pod wodz^ trenera Skrobacza
wygrat pi?c z szesciu ostatnich spotkan ligowych i rzutem na tasm?
utrzymat si^ w 111 lidze. W mi?dzyczasie wygralismy takze okr?gowy Puchar Polski, dajgcy nam przepustk? do
wyst?pu na szczeblu centralnym Pu-

wodnicy poczuli wiatr w zaglach, seryjnie zdobywaj^c punkty w nast?pnych meczach. Ostatecznie, drugi
rok z rz?du, wywalczylismy awans,

zajmuj^c 1. miejsce w tabeli.
szymi plecami znalazty si? m.in.

charu.

zespoty, jak tKS todz, Warta Poznah,

Kolejne lata to pasmo nieustaj^cychsukcesowosi^ganychpodwodz^
trenera Skrobacza. Pierwszym bylo
dotarciedocwiercfinatu Pucharu Pol-

Radomiak Radom czy GKS Betchatow.
W biez^cym sezonie kolejny raz na
si zawodnicy, prowadzeni przez tre
nera Skrobacza, daj^ kibicom powody
do radosci. Jako beniaminek po rundzie jesiennej zajmujemy bardzo do-

ski, gdzie minimalnie lepsze okazaty
si? l-ligowe Wigry Suwatki (1:2 w Jastrz?biu, l:lwSuwalkach). Podrodze
wyeliminowalismy ekstraklasowy
Gornik t?czna, pierwszoligow^ Olim-

pi? Grudzigdz i drugoligowy Radomiak Radom. Sezon 2016/2017
zakonczylismy awansem do II ligi, nie daj^c si? wyprzedzic depcz^cemu po pi?tach Ruchowi Zdzieszowice.

y

bre, 7. miejsce. Co wazne, jest to miej
sce jak najbardziej zastuzone, co pod-

kreslaj^obserwatorzyieksperci.Wy-

grane mecze z Odrg Opole, Podbeskidziem, Nieciecz^ czy przede
wszystkim wyjazdowe derby z GKS-em Katowice z pewnoscig b?dg
dtugowspominanejeslichodziosezon 18/19.

Miejska dotacja na sport
Zarz^dzeniem Prezydenta Miasta Jastrz?bie-Zdroj zostata przyznana dotacja na rozwoj sportu (sport seniorski) w miescie, wynosz^ca 2,7 mln zt. Na klub pHkarski GKS Jastrz?bie postanowiono prze-

mhdziez przez sport, jednak nie jest to realizowane, diatego ze te srodki
fmansowe sq zbyt mate. Terazjest ogioszony konkurs na szkolenie dzieci
i mtodziezy zapotrzebowanie jest na ponad trzy miliony, a my dajemy

znaczyc 1,36 mln zt. Kwota jeszcze dwa sezony temu mogta robic

tylko 900 tys.

wrazenie, aktualnie jednak stanowi niecate 25% klubowego budzetu. Mowa tu o jednym z najnizszych budzetow, jakie majg zespoty
w pierwszej lidze. Patrz^c na poprzednie lata, mozna stwierdzic,
ze Prezesi bardzo dobrze wykorzystali kazd^ przyznan^ ztotowk?
i dzi?ki tej pomocy od miasta udato si? awansowac w ciggu dwoch
sezonow z trzeciej ligi do pierwszej. Wszystko wygl^da tak, jak w in-

Na pytania o inne mozliwosci wspotpracy na linii klub-miasto,
a takze o to, czy powinna bye przyznana druga dotacja w tym roku

nych miastach - miasto przyznaje dotacj? na klub pitkarski, a klub
godnie je reprezentuje. Dobra wspotpraca na linii miasto-klub, jak
widac, poptaca i owocem tego jest 1 liga. Warto zastanowic si? co

dalej, gdyz pierwsza liga to nie tylko wi?kszy prestiz, ale takze
wi?ksze wymagania fmansowe, o czym doskonale wie ligowa "konkurencja". Przyktadowo, GKS Tychy zostat wsparty przez miasto

kwot^ 3,6 mln zt czy GKS Katowice, ktory jako klub wielosekcyjny
dostat 10,7 mln. Po komentarz na temat dotacji wybralismy si? do
Urz?du Miasta, tarn wypowiedziatsi? m.in. radnyAndrzejMatusiak:
- Uwazam, ze powinno bye wi^cej srodkow finansowych. Liczymy na
poparcie pozostatych radnych w tej kwestii. My ca\y czas przekonujemy
Paniq Prezydent, ze na sport idzie zdecydowanie za mato srodkow finan
sowych w porownaniu do potrzeb. Mowi s/? o tym, zeby wychowywac

odpowiedziat Pan Mirostaw Kolb, Przewodnicz^cy Komisji Kultury
i Sportu:
- Miasto powinno wspoipracowac z fundacjami. Taka fundacja jak
np. Pamilia powinna miec powierzane rozne zadania, ktore dobrze wyko-

nywane przyniosq dodatkowe dochody. Wtedy pieniqdze zostawatyby
w miescie i bytyby dobrze wykorzystane, z korzysciq dla mieszkahcow.
Jesli chodzi o to, czy b^dq w tym roku jeszcze przyznane pieniqdze na
wspomaganie sportu, to bardzo bym chciat, zeby byty. Z tego, co wiem kluby pisaiy wnioski o dotacje na pot roku, wi^c kolejne pieniqdze muszq s/?
znalezc. Nie moze bye tak, ze zawodnicy czy trenerzy b^dq odchodzic do
innych klubow z powodu braku pieni^dzy na odpowiednie wynagrodzenie. Dla miasta to takze korzysci, jesli ma u siebie liczqee s/? w kraju druzyny sportowe, trzeba o to dbac, bo wprowadzenie klubu do 1 ligi to wieloletni wysitek wielu ludzi, ktorego nie mozemyzaprzepascic.
Pozostaje wi?c nadzieja, ze Urzgd Miasta wspomoze kolejnymi

dotacjami kluby sportowe i kibice w Jastrz?biu-Zdroju b?dgogl^dac
widowiska na coraz wyiszym poziomie.
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Marzec z pierwsz^
Kolejna runda przed nami, kolejne stadiony
do odwiedzenia, kolejne mecze do obejrzenia.
W marcu czekajg nas bardzo atrakcyjne spotkania przy Harcerskiej 14b - z Odr^ Opole oraz GKS-em Katowice. Na te mecze nikogo
nie trzeba specjalnie zapraszac! Mecze, ktore b?dziemy rozgrywac
na wyjazdach b?d^ bardzo ciekawe. 9 marca zagramy w Gtogowie,
23 marca w Niecieczy oraz 30 marca w Olsztynie. Oczywiscie nie
moze tarn zabrakngc naszych kibicow (informacj? o wyjazdach na

anie Facebook: GKS Jastrz?bie - od kibicow dla kibicow). Rund?
niemy od domowego spotkania z opolsk^ Odr^, ktora bardzo
mocno mobilizuje si^ na ten mecz. Dodaj^c, ze tego dnia b?dzie takze
otwarcie naszego pubu Klubowa'62, szykuje si? nam bardzo gor^ca
marcowasobota.Juzdziszapraszamywszystkich kibicow naobydwa
wydarzenia, ktore tego dnia zaserwuje Warn GKS Jastrz?bie. Kolejne
spotkanie to wyjazdowy mecz w Gtogowie. Dawno nie mielismy okazji odwiedzic sektora gosci w Gtogowie, ostatni mecz tarn rozegralis-

my 6 sierpnia 2005. Odnieslismy wtedy zwyci?stwo 1:0. Liczymy na
powtork? 9 marca! Tydzieh pozniej nasza druzyna rozegra najwazniejsze spotkanie w tej rundzie. Derby z katowick^ Gieksq to mecz
gatunku tych, o ktorych nie trzeba pisac, nie trzeba ich reklamowac
ani promowac. Na takich meczach trzeba po prostu bye! Od ostatnich derbow przy Harcerskiej min?to juz prawie 10 lat, wi?c na ten
mecz czekaj^ wszyscy fani jastrz?bskiego GKS-u. Po spotkaniu z Katowicami przyjdzie nam rozegrac az trzy spotkania na wyjezdzie.
Kolejnozmierzymysi?zTermalik^Nieciecza,StomilemOlsztynoraz
- juz w kwietniu na stadionie Wisty - Garbarni^ Krakow. Mamy na-

dziej?, ze na kazdym z tych wyjazdow b?dziemy wspierac nasz klub
w bardzo duzych liczbach.
Ponizej przedstawiamy Pahstwu terminarz meczow, ktore odb?d^si? przy Harcerskiej:

Terminarz spotkan
Przy Harcerskiej
22. KOLEJK

02.03/17:0
24. KOLEJKA

16.03/17:00
KA

.04/19:00

32. KOLEJKA

4.05/19:00

:j j l

l.

Kolejne spotkanie i kolejne firmy w gronie klubowiczow
Przedstawiciele Klubu oraz Partnerskich
Klubow Biznesu, do ktorych nalezy Biznes Klub
GKS Jastrz?bie, przypomnieli przedsi?biorcom jak wiele korzysci mogg oni odniesc dofgczajgcdoprojektu.Zajedngznajwi?kszychkorzysci mozna uznac dost?p do platformy biznesowej Partnerskich Klubow Biznesu, gdzie
znajduje si? lista wszystkich firm zrzeszonych
w organizacji z terenu catej Polski oraz z Wielkiej Brytanii. Przy firmach podane sg rowniez
dane kontaktowe bezposrednio do osob decyzyjnych. Ponadto kazda z tych firm jest otwarta

Budujgc silng i pewng pozycj? w srodowi-

sku biznesowym, Klub GKS Jastrz?bie podjgt
decyzj? o dotgczeniu do grona przedsi?biorcow nie tylko z regionu, ale i z innych zakgtkow
naszego kraju, ktorzy na spotkaniach biznesowych poprzez integracj? nie tylko zwi?kszajg szanse na sprzedaz swoich produktow, ale
i wspierajg rozwoj sportu. W ramach tego projektu 17 stycznia 2019r. w Patacu Borynia odbyto si^ po raz trzeci spotkanie Biznes Klubu
GKS Jastrz?bie. Osoby reprezentujgce poszczegolne firmy przedstawity oferowane
pr^ iebie ustugi oraz produkty, ale nie tylko mo ••-?. byto si? rowniez dowiedziec,jakich kon-

z dotychczas odbywaj^cych si? spotkan Klub

taktow poszukuj^. Po skonczonych prezenta-

witat kolejnych cztonkow, podobnie byto takze

cjach przedsi?biorcy mogli rozpocz^cdyskusje

tym razem. Do grona klubowiczow w ostatnim

biznesoweorazwymieniacsi?wizytowkami.

okresiedot^czyty firmy: BrowarJastrz?bie, Se

Biznes Klub GKS Jastrz?biejuzterazcieszy

lect Automotive, Adventure Media, DOM-IN,

si? ogromn^ popularnosci^ wsrod przedsi?biorcow. Swiadczy o tym fakt, ze na kazdym

TOMATO oraz BankSpofdzielczywJastrz?biuZdroju.

nanowepropozycjebiznesowe.dlategonawigzanie z nimi kontaktu, ktory moze doprowadzic
dowspofpracy.jestniezwykleproste.
Firmy, ktore sg zainteresowane projektem
biznes Klubu, a nie mogfy wzigc udziafu wspotkaniu biznesowym, mogg wzigc udziaf w kolejnym otwartym spotkaniu Klubu Biznesu, ktoregodata zostanie podana juz niedfugo.

ABY DOt^CZYC DO GRONA FIRM STAWIAJi|CYCH NA ROZWOJ WYSTARCZY WYKONAC 3 PROSTE KROKI:

Ji

PRZYJDZ NA SN1ADANIE BIZNESOWE

SPOTKAJSifZKOORDYNATOREM

REALIZUJ ZDOBYTE KONTRAKTY

Informacjeozapisach:

H pawel.grabka@partnerskiekb.pl

Podczasspotkania
koordynatorzapoznasip
z ofert^ oraz potrzebami

? 691023451

Twojej firmy

Bierz udziat w atrakcyjnych
spotkaniach integracyjnych
Ogl^daj na zywo najwazniejsze
wydarzenia pitkarskie w catej Europie

f: Biznes Klub GKS Jastrz^bie
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Z ZYCIA
KLUBU
Pomocnik Damian Tront przedhizyl wygasaj^cy w czerwcu kontrakt z GKS-em Jastrz^bie!
Nowa umowa obowi^zywac b^dzie do 30 czer\vca2021roku.
Damian reprezentuje barwy GKS-u Jastrz?bie od wiosny 2013
roku z potroczng przerw^ (jesien 2015) na wyst?py w ll-ligowym
wowczas Nadwislanie Gora. Przez 5,5 sezonu rozegrat w zielono-

czarno-zottych barwach 157 oficjalnych spotkah, w ktorych zdobyt
14bramek.

W tym sezonie wyst^pit w 20 meczach Fortuna 1 Ligi i jednym
Pucharu Polski. Zdobyt jednego gola, na inauguracj? sezonu z Wigrami Suwatki, pokonuj^c bramkarza pi?knym uderzeniem z ok. 30

-omtwmaI

metrow.

Nowym zawodnikiem GKS-u Jastrz^bie
zostal 24-letni pomocnik Rafal Adamek,
wyst^pujijcy do tej pory w Pniowku
Pawlowice Shjskie. To mlodszy brat
obecnego napastnika GKS-u,

KamilaAdamka.
Rafat jest wychowankiem Morcinka Kaczyce, klubu graj^cego w lidze okr?gowej. W 2014 roku trafit do Pawtowic, gdzie wyst?powat
przez ostatniepi?ci pot sezonu. W Pniowku naszczeblu III ligi rozegrat
w sumie 114 spotkan, w ktorych zdobyt 22 gole.

-Nie byio zadnych problemow z aklimatyzacjq. Wi^kszosc obecnej
kadry GKS-u znamjeszcze z czasow naszych wspoinych wyst^pow w trze
ciej lidze. Chtopaki mnie bardzo pozytywnie przyj^li, z czego si? bardzo si?
ciesz?.

-Co mog? dac kibicom? Na pewno chciatbym strzelic par? bramek, bo
w minionej rundzie w Pawtowicach jako boczny pomocnik zapisatm^na

swoje konto 9 goli i 12 asyst. To wszystko b?d? chciat przetozyc^Jgr?
w GKS-ie. Najwazniejsze b?dq oczywiscie zwyci?stwa, a jesli uda si? do te
go dotozyc jakies trafienia czyasysty, to b?dzie super - powiedziat nam
po podpisaniu kontraktu Rafat Adamek.
Co na temat naszego nowego zawodnika sgdzi trener Jarostaw

Skrobacz?
Zdecydowanie najlepsza wwykonaniu Rafata byta miniona runda
jesienna, kiedy to w 17 spotkaniach dziewi?ciokrotnie wpisywat si^
na list? strzelcow, doktadaj^cdo tego az 12 asyst! Jak tatwo policzyc,
Rafat miat udziat w 21 z 31 zdobytych w tym sezonie przez Pniowek
bramek.

-Wczesniej bytem miody i chyba po prostu batem s? zaryzykowac
swoich sit wyzej (Rafal w przesztosd by\ testowany przez Piasta Gliwice,
GKS Tychy i Wigry Suwatki - przyp. red.). W Pawtowicach wyst^powatem
regularnie, a wiadomo, ze dla kazdego pitkarza najwazniejszajest wtasnie
systematyczna gra. Teraz dojrzaiem i zdecydowatem s/? na kolejny krok,
podpisujqc kontrakt z GKS-em Jastrz^bie - ttumaczy Adamek.
-Mys'/?, ze fakt, ze w Jastrz^biu wyst^puje mo] brat, miat spore zna-

czenie dla tej decyzji. To on przekonywai mnie do tego transferu. Do tej
pory wyst^powatem w trzeciej lidze, a teraz trafiiem do pierwszej, wi^c
jest to na pewno krok naprzod. Jesli bd^grat, to nabior^ wi^cej doswiad-

-Rafat Adamek to zawodnik, ktorego bardzo dobrze znamy. Pracowatem z nim zarownoja, jak i trener Wos. Pami?tam, ze sdqgatem go do
Pawtowic z Morcinka Kaczyce. Jest to chiopak o ogromnym potencjale.
Czy b?dzie potrafitgo wykorzystac, to zalezy tylko od niego. Osoby, ktore
z nim pracowaty mowity, ze czasami problemem nie byty umiej?tnosci, ale
spojrzenie na pitk? noznq, podejscie. Jesli to wszystko si? pouktada, poj-

dzie w dobrym kierunku, jesli Rafat b?dzie wiedziat, czego chce i b?dzie
chciat to osiqgnqc, to naprawd? stac go na wide. Rafat wyst?puje zwykie
na prawej pomocy, alew razie potrzeby mogtby tez zagrac na boku obrony.
Ma kapitalne warunki fizyczne. Poza tym posiada niesamowitq szybkosc;
mysl? wr?cz, zejest on teraz najszybszym zawodnikiem w druzynie. Jesli
b?dzie potrafit to wykorzystac i sprzedac, to liczymy, ze b?dzie naszym
wzmocnieniem.

Kontrakt z Raf atem obowi^zuje do 30 czerwca 2020 roku.

czenia. Trenerzy mnie znajq, wi^c wiedzq, na co mnie stac. Ja na pewno b?-

d? s/? starat to wszystko udowodnic na boisku.

Witamy w GKS-ie i zyczymy powodzenia!

GKSJastrzebie
FIFA League

••4*

Rusza upragniona runda rewanzowa Fortuna 1 ligi, weekendowe emocje

wracaj^ib^d^namtowarzyszyc az do drugiej polowy maja! Co jeslijednak
same weekendowe emocje to za maio? Odpowiedz na to pytanie nigdy nie

p^

•
I'" *

bylatakprostajakteraz: GKSJastrzbie FIFA League!

Wystartowat wtasnie pierwszy sezon ligi,
w ktorej udziat mogq wziqc wszyscy bez wzgl?du na wiek czy ptec. Teraz kazdy moze poczuc
na wlasnej skorze radosc, jaka towarzyszy wygrywaniu meczu za meczem i w?drowce na

szczyt ligowej tabeli, kazdy tez moze poczuc
dreszczyk niepewnosci, ktory Was nie opusci,
gdv przyjdzie grac mecz o ,,wszystko". GKS Ja-

j^^bie FIFA League to rozgrywki cieszqce si^
on'poczqtku duzym zainteresowaniem, o czym

Kto nie sprobuje, ten nigdy nie pozna odpowiedzi na to pytanie. Sezon jest dynamiczny, trwa
ok. 10 tygodni. W tym czasie kazdy gracz b?-

grywki maj^ charakter ci^gty, dlatego gdy jedni
b?d^ walczyc o statuetk? zwyci?zcy, inni b?dg
dawac z siebie wszystko, aby utrzymac si? w li-

3 mecze w tygodniu, czyli nie ma miejsca na nu-

dze. Spadeko szczebel nizej zaliczaj^ 3 ostatnie
druzyny, a dwie kolejne graj^ baraze z zespola-

d?. Spotkania rozgrywane s^ ONLINE w FIFA
19 na konsoli Sony PlayStation 4 w ustalonym

mi z nizszego poziomu rozgrywkowego zajmuj^cymi miejsca 4 i 5. Przed rozpocz?ciem sezo-

z przeciwnikiem terminie. Kazdy mecz trwa

nu zawodnicy sami wybieraj^ lig?, ktorej druzy-

12 minut i punktowany jest zgodnie z zasadami
obowi^zuj^cymi w realnej pilce noznej - 3 pun-

nami grajg, na pocz^tek wybrana zostata an-

dzie mial do rozegrania 30 meczow, co daje

gielska Premier League. Po kazdym sezonie planowane jest rozgrywanie pucharu, juz nie on

swiadczy utworzenie pierwszej i drugiej ligi po
zaledwie 3 dniach zapisow. Wydarzeniem
otwierajqcym lig? byt mecz dwoch czotowych
zawodnikow GKS-u Jastrz?bie, Kamil Jadach
vs. Farid Ali z bezposredniq transmisjq na YouTube. Obaj pilkarze rowniez bior^ udzialw ligo

kty za zwyci?stwo, 1 za remis, 0 za porazk?. Dla
zawodnikow zostala utworzona specjalna grupa na Facebooku, na ktorej mozna umowic si?
zarowno na mecz ligowyjak i sparing. Dodatkowo do rozegrania meczu z uczestnikami GKS

Jastrz?bie FIFA League b?dgzapraszani goscie

ch?camy do obserwowania, na biez^co poja-

wej rywalizacji, zatem kazdy uczestnik ma oka-

specjalni. Pierwszym z nich jest bramkarz reprezentacji Polski U-21 Kamil Grabara. Roz-

wiaj^ si? tarn aktualne informacje zwi^zane z ligq, a ponadto konkursy, ciekawostki i poradniki.

zj? zagrac z naszymi gwiazdami, a czy wygrac?

•^ •;# 4. |

line, a stacjonarniew jednymz jastrz?bskich lokali, gdzie rowniez b?d^ zapraszani goscie spe
cjalni. Utworzona zostata takze strona na Face

booku: GKS Jastrz?bie FIFA League, gor^co za-
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SWIAT PILKARZA
Rozmowa z Bartoszem Jaroszkiem
0 tym, czy pobije swoj rekord zottych kartek, o ciekawym temacie pracy
magisterskiej, ktor^ pisze oraz o pobycie w Zagl^biu Lubin rozmawialismy
z pomocnikiem Naszej druzyny - Bartoszem Jaroszkiem.
Jak si? odnalaztes w zespole?

Mam bardzo dobry kontakt ze wszystkimi zawodnikami. W klubie czuj? si? naprawd? bar
dzo dobrze. Obecnosc na treningach sprawia

mi duz^ przyjemnosc.

Wychodz? z zatozenia, ze w zyciu wszystko
dzieje si? po cos. Odczuwam oczywiscie
niedo-syt, ze nie udato si? zaistniec w

pierwszej dru-zynie Zagt?bia Lubin i w
ekstraklasie. Podczas mojego pobytu w
Lubinie nauczytem si? jednak wiele, byta to
dla mnie bardzo cenna sportowa lekcja.

Gdybys jeszcze raz stan^t przed
wyborem zmiany Rozwoju na GKS,
to podj^tbys tak^ samg decyzj?
bez zastanowienia?

Kibice w listach pytajg, czy pobijesz swoj
rekord zottych kartek w tym sezonie?
Dla przypomnienia w poprzednim miates

ich w 28 meczach 14 (10 w Rozwoju
i 4 w GKS-ie). Teraz masz juz osiem.

Dzisiaj, po rocznym pobycie w GKS-ie, mog?
smiato powiedziec, ze byta to bardzo dobra decyzja. Wi?c tak, gdybym miat j^ podj^c jeszcze
raz, to bym si? nie wahat.

dz^cej rundzie wiosennej b?d? miat okazj? do

Nie zatujesz odejscia z Zagt?bia
Lubin? Co prawda grates tarn

regularnych wyst?pow. Kartki mog^ si? przytrafic, natomiast wydaje mi si?, ze liczba 14 jest
niezagrozona;)

w trzecioligowych rezerwach,
ale to jednak zespot ekstraklasowy,

w kazdej chwili mogtes wskoczyc
do sktadu na mecz z Legi^ lub Lechem.
Czy moze jednak zdawates sobie
spraw?, ze trener Stokowiec

nie widzi Ci? w sktadzie?

Przede wszystkim mam nadziej?, ze w nadcho-

A tak bardziej serio - w rozmowie
z oficjaln^ stron^ Rozwoju Katowice
mowites, ze bytes jakis czas temu na
kilku spotkaniach z psychologiem
sportowym. Miato to na celu ostudzenie
Twoich zap?dow do ostrej gry.

Jak wygl^daj^ takie spotkania?
Spotkania z psychologiem miaty na celu rozpoznanie technik, ktore pomog^ mi w roztadowaniu napi?cia towarzysz^cego przed meczem
lub podczasjegotrwania.

Taka, a nie inna gra wynika zTwojej
fascynacj^futbolem brytyjskim,
a przede wszystkim lig^szkock^?
Nie, nie jest to zwigzanezzadn^lig^. Takie mam
po prostu podejscie do swoich obowi^zkow na
boisku.Staramsi?jewykonywacjaknajlepiej.
Mi mo, ze jestes zawodowym pitkarzem,
to nie porzucites edukacji. Ukoiiczytes

Komunikacj? promocyjn^ i kryzysow^
na Uniwersytecie Sl^skim, a teraz
studiujesz przedsi?biorczosc.
Tak. Uwazam, ze tzw. ,,plan B" jest w zyciu po-

trzebny. Daje mi on poczucie bezpieczehstwa

I
I
?i*

i pomaga oderwac si? od problemow dnia codziennegozwi^zanychzfutbolem.

Jestes pilnym studentem?

Na dyplomie same pi^tki?
Zdarzaj^ si? pigtki, ale raczej wychodz? z zatozenia, ze dany przedmiot po prostu trzeba za-

liczyc;)
Duzo jest problemow z pot^czeniem
pitki i edukacji? Szczegolnie, ze na co
dzieri mieszkasz w Siemianowicach
Sl^skich i na treningi musisz dojezdzac,

o

co zabiera sporo czasu.

Nie, to raczej kwestia dobrej organizacji i ch?ci,
wi?c nie mam z tym wi?kszych ktopotow.

Praca magisterska na jaki temat?

si? nie wybieram. Natomiast czasem w zyciu
zawodnika pojawiaj^ si? oferty, ktorych nie na-

Rola rzecznika prasowego podczas konfliktu na
liniiklub-kibice.

lezy od rzucac. Zobaczymy, co czas pokaze.

Czyli nasz klubowy rzecznik prasowy
powinien obawiac si? o swoj^ posad?
w przysztosci? Wspominates, ze widziaibys
si? wtasnie w takiej roli po zakohczeniu
gry w pitk?. Media, wywiady i kamery
nie s^ Ci straszne.

Jak wspominasz swoje pocz^tki
gry w pitk? nozn^? Czy mysiates
o tym, ze zajdziesz tak daleko?
Szczerze mowi^c nigdy nie myslatem, ze b?dzie to moj pomyst na zycie. Bardzo doceniam
to, w jakim miejscu jestem, ale apetyt rosnie

w miar? jedzenia. Zycie pitkarza sktada si?
Nie ukrywam, ze lubi? t? cz?sc futbolu zwiqzanego z cat^ otoczkg medialn^. Dobrze si? w tym
czuj?, ale na razie jeszcze bardziej wol? wyst?powac na boisku i na tym si? przede wszystkim
skupiam. Zycie pokaze, co b?d? robit po zakonczeniugrywpilk?.

Czy GKS Jastrz?bie to dla Cifebie
tylko przystanek, czy wi^zesz
z Jastrz?biem kolejne lata?
Bardzo dobrze si? czuj? w Jastrz?biu. Zzytem
si? z chtopakami w szatni. Wszystko jest w najlepszym porz^dku i na chwil? obecn^ nigdzie

z szans, ktore zawodnik musi wykorzystywac,
chc^cpi^csi?najaknajwyzszypoziom.

Jaka sytuacja z boiska na zawsze

b?dzie w twojej pami?ci?
Z czego jestes najbardziej dumny?
Na pewnowgtowiezostaj^mecze, ktorych losy
udato si? odwrocic. Ostatni taki trafit si? ze Stomilem Olsztyn, gdy przegrywalismy do przerwy 0:1, a udato nam si? wygrac. Bardzo przyjemne uczucie. Natomiast najbardziej jestem
dumny z tego, ze wyst?puj? na poziomie I ligi.
Che? wi?cej, ale cierpliwie do tego d$z?.

\R70SZ JAROSZEK
W GKS-ieod: 13 miesigcy

Strzelone gole: 2

Rozegrane mecze: 26

0 Zdtte kartki: 12

Minutyna boisku: 1 765

Q Czerwone kartki: 2
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juz niebawem odb?dzie
si^wydarzenie,nakt6re

czekaj^ nie tylko kibice,
alekazdy,ktolubiobejrzec
mecz lub spotkac si? ze
znajomymiwprzyjaznym,

klimatycznym miejscu.
D^^go ^czekiwane
0 arciepubu ubowa'62

juznapocz^tkumarca!

Nazwa lokalu jest scisle zwi$zana z Klubem Sportowym
GKS Jastrz^bie, ktory zostal zatozony w... mimo sporow na

ten temat, dla nas oficjalny rok to bezdyskusyjnie 1962.
-Chcemy, aby ten lokal miai sih, energ^ i charakter kibicow.
Zeby by\ drugim sercem Klubu tuz po stadionie i jednoczesnie miejscem przedhzenia dobrej zabawy po meczu - komentuje Julia Iskra,
ktora z powodzeniem dopina ostatnie sprawy zwiqzane z uruchomieniempubu.

Chc^c przyblizyc Pahstwu histori^ powstania tego miejsca,
poprosilismy o wypowiedz osobiscie nadzoruj^cego post^p
pracwiceprezesa klubu GKS Jastrz^bie, Pawta Duszyhskiego:
-Po roku od pojawienia si^ pomysh, udah s\^ zrealizowac nasz
kolejny projekt. Otwarde pubu planowane byh poczqtkowo na Mistrzostwa Swiata w Rosji {czerwiec 2018 - przyp. red.). Oczywiscie

ten terrain szybko okazat si^ abstrakcjq i kazdy kto miat okaz^^
otwierac tego typu lokal wiedziatby o tym, jednak dla nas to byta
nowosc i pewnego rodzaju przygoda. Nie byh srodkow na zatrudnienie osoby stride zajmujqcej s^ organizacjq prac w Klubowej'62,

dlatego realizacjq przedsi^wz^cia za^^Hsmy s? praktycznie sami
wraz z Prezesem Dariuszem Stanaszkiem, ktory jak zwykle nie stronii od innowacyjnych rozwiqzan. Ten gosc ma ieb na karku, to prawdziwy strateg. Lokal zacz^lismy remontowac wspdlnie z firmq Wl-

SAGER - Dawid Pohmski oraz Meble MAZAN. Prace zakonczylismy
w pazdzierniku. Ogromne podzi^kowania nalezq s/^ prezesowi JSS

nansowaniem inwestycji. Srodki zgromadzone na lokal przez fundacj^ bardzo szybko topniaiy, a wykonczenie oraz sprz^t tojeszcze
whkszy koszt niz sam remont. Tu pojawii s/? nasz aniot stroz - pan!
Izabela Kaznowska z Centrum Rozwoju Inicjatyw Spotecznych

w Rybniku (CRIS). Dzi^ki wczesniejszej wspotpracy w 2017 roku
uruchomilismy naszq Fundacj^ Familia, a teraz udah si^ potqczyc
inwestycj^ w lokal z utworzeniem nowych miejsc pracy dla osob
bezrobotnych. Dzi^ki temu projektowi w naszym pubie juz na poczqtku prac^ znalazh 5 osob, z czego przy zatrudnieniu 4 z nich

wsparcia udzielit CRIS. Juz od 1 marca fundacja bedzie zatrudniah
wsumie 8 pracownikow. Myslq, ze to odpowiedni moment, zeby na
szym losem zainteresowaiysie tez whdze miasta. W2018 roku mu-

Sp. z o.o. Jerzemu Kuszkowi za udost^pnienie lokalu na preferencyjnych warunkach do momentujego uruchomienia. Zarowno on, jak

sielismy zwolnic 2 pracownikow, ktorzy do dzisiaj nie znalezli innej

i cata grupa Zywiec byli nam bardzo pomocni i wspierajqcy w wielu
kwestiach. Po okoh szesciu miesiqcach pojawiiy s/^ problemy z f\-

pracy, a wystarczyh dac nam kilka zlecen, zeby utrzymac ich etaty.
Nie chcemy na chleb, chcemy sami go piec. Dysponujemy zespotem
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Grupa Zywiec zadba+a o zaopatrzenie, a dobr^ atmosfer
zapewni obstuga lokalu. W menu maj'^ znalezc si^ mi?dzy innymi ciepte napoje, przek^ski oraz cata gama roznego rodzaju
trunkow. W najblizszym czasie planowane jest tez wprowadzenie drobnych positkow z gotowych potproduktow, oczywiscie
pod nadzorem sanepidu. Do pubu b?d^ zapraszani goscie spe-

cjalni na dyskusje z aktywnym udzialem wszystkich obecnych.
Lokal b?dzie mozna wynaj^c i urz^dzic w nim imprez? w niepowtarzalnym klimacie. Poza dniami meczowymi Klubowa'62 b?-

dzie otwarta w kazdy dzieh tygodnia od godziny 12:00 do
23:00. Wyj^tkiem b?d^ dni, kiedy transmisje meczow mog^ si?
przeciggac do pozniejszej godziny oraz weekendy. Lokal przystosowany jest do wyswietlania meczow w bardzo dobrej jakosci; lepszemu przezywaniu sportowych emocji sprzyjac b?dzie
projektor oraz telewizory na zewngtrz. Na wspolne swi?towanie powrotu rozgrywek Fortuna 1 Ligi oraz otwarcie lokalu zaprasza Julia Iskra:
W

- Otwarcie planujemy przed pierwszym meczem rundy wiosen-

nej 2 marca 2019 roku o godzinie 13:00. Po meczu zaplanowanym
na 17:00 ponownie zapraszamy wszystkich do Klubowej'62, mieszczqcej s/? w Centrum Handlowym Gwarek (wejsde od strony ronda
Centralnego - przyp. red.). Na miejscu, poza lanym piwem i przysta-

wkami, b^dq na Was czekac rozne atrakcje i niespodzianki. Bqdzde
znami! - zaprasza Julia Iskra, specjalistka od marketingu.

\

ludzi ambitnych, z duzym potencjaiem, ktorzy wczesniej niekoniecznie mieli szans^ s/? wykazac.

Od momentu podpisania umowy z rybnickim Centrum Rozwoju
Inicjatyw Spoiecznych prace nabraty tempo - w styczniu przeszlismywszystkieodbioryprzeprowadzaneprzezsanepid,a w poiowie
lutego otrzymalismy konces^^ no sprzedaz alkoholu. Czeka nasjednak nodal duzo pracy, bo oprocz przygotowah do otwarda, montazu
monitoringu, podpinania sprz^tu czy szkoleh barmahskich, prowadzimy tez prace zwiqzane z wykonaniem duzego ogrodka z cahrocz-

nq cz^sdq ogrzewanq koksownikami oraz czsdq letniq z licznymi
atrakcjami dla dziedakow. Chcemy aby to miejsce miaio wyjqtkowy

klimat w skali ogdlnokrajowej. Jak powiedziat Mike Tyson: Jestem
marzydelem. Musz^ marzyc i si^gac gwiazd, a jesli jakiejs nie dostan^, zabieram garsdami chmury."

.J
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stkim, dbam o poprawne wykonywanie cwiczen,

by byty one nie tylko skuteczne, ale rowniez nie
narazaiyna niepotrzebne kontuzje.

Dawid Lizak jest absolwentem Slgskiej
Wyzszej Szkoly Medycznej i jako przyszly
dietetyk jest zwolennikiem zdrowego odzywiania. Od czterech lat zajmuje si? sportem
zawodowo.

- Kazdego dnia czuwam nad tymi, ktorzy cheq
cos zmienic w swoim zydu. Poprzez wyczerpu-

jqce treningi chc? pokazac kazdemu z osobna, ze

Sport dla kazdego oznacza co innego. Dla jednych wii^e si^ z podejmowaniera nowych wyzwaii, poprawq sylwetki czy kondycji, dodatkowymi endorfinami czy dbatosci^ o zdrowie, inni kojarz^ go z gehenn^,
o ktorej wola nawetnie slyszec. O tym, ze warto uprawiac sport ijakie korzysci mog<j ptyn^c z regularnego treningu, opowie nam dwoch trenerow
personalnych z klubu BestFitw Jastrzybiu-Zdrojii.

d?zkq pracq, dyscyplinq oraz samokontrolq kaz
dy jest w stanie osiqgnqc swoj eel - nie tylko na
polu sportowym, ale tez w zydu codziennym.
Pan Dawid uwaza, potgezenie treningu z odpowiednigdietg pozwala na samodoskonale-

nie nie tylko dobrze wyglgdajgcego ciala, ale
i zdrowia. Wcigga wi?c ludzi w nafog aktywnego zycia oraz zdrowego odzywiania, prze-

kazujgc im swojg wiedz? oraz odpowiednio
motywujge. Swoje poczgtki ze sportem

Hanna Heldt oraz Dawid Lizak to osoby,
ktorych praca jest jednoczesnie ich pasjg.

snego data, ale pomagam tez innym osiqgnqc
szczyt sprawnosd fizycznej, zbudowac musku-

wspominawtypowydlam?zczyznyspo^^

Dzi?ki swojej motywacji osiggn?li cos, do

larnq sylwetk? czy tez zgubic zb?dne kilogramy.

-Na zaj?ciach z WF-u w 1 klasiegimnc^m-

czego trudno dotrzec innym samodzielnie.

Mo/ podopieczni przechodzq ze mnq przemiany,
prowadzqee do wyznaczonego przez nich celu

nej mielismy zaliczenie z wyciskania na klatk?.
Na starym atlasie nie potrafitem podotac 50 kil-

i poprawy jakosd zycia. Pani Hanna oferuje
swoj^ pomoc kazdemu, kto jest gotow podjgc dziatania w kierunku zmiany swojego

ogramom. Zirytowah mnie to do takiego stopnia, ze postanowilem odwiedzic pobliskq "mordowni?". Dozrobienia uprawniehtrenerskich
na Akademii Mistrzostwa Sportowego namowila Pana Dawida narzeczona Weronika.

Jednak,jakprzekonujg,zmianyzaczynajgsi?
wgtowie.

Przygoda Pani Hanny zacz?la si^ szesc
lat temu, gdy postanowifa zmienic swoj styl
zycia:
-Postawilam sobie za eel, ze schudn? tyle,
by czuc si? dobrze z samq sobq i zyskac pewnosc

zdrowegotrybu zycia.

BestFit Club jest idealnym miejscem do
tego. Jest to klub oferujgey wysoki poziom,

siebie. Udah mi si? to, gdy zrzucitam 25 kilogramow w 6 miesi?cy. Pol roku pozniej stala
juzna podium jakobrgzowa medalistkawza-

m.in. ze wzgl?du na kadr? trenerskg - kazdy

Trener Lizak twierdzi, ze byla tojedna z lepszych decyzji w jego zyciu.

znajdzie tutaj instruktora, ktory pomoze

-Pozniej zdecydowatem si? na ekspery-

sprostacjego wymaganiom na zaj?ciach gru-

ment z mojq sylwetkq i wystartowatem w M/-

wodach sylwetkowych.
-Zgrabna sylwetka, dobra kondyeja, spraw-

powych takich jak fitness, Crossfit, kettlebell, indoor cycling bgdz trenera indywidual-

strzostwach Polski Juniorow w Kulturystyce.
By\o to niezapomniane wydarzenie, bo po raz

nosc i si\a to rzeczy, ktore dajq nam wi?kszq pew
nosc siebie, dodajq odwagi, pozwalajq tatwiej
podejmowac nowe wyzywania i wplywajq na

nego. - Klub oddaje do dyspozyeji przestronne,
dobrze wentylowane sale wyposazone w najlepszy sprz?t, stref? sihwq, cardio, cross oraz sal?

kolejny udowodnitem, ze d?zkq pracq mozna
osiqgnqc wszystko. Aktualnie kazdg wolng

dtuzsze cieszenie si^ zyciem bez problemow
zdrowotnych. Aby zaczgc zmieniac swoje zycie potrzeba wiele determinacji, a pomoc mo-

do fitnessu, dzi?ki czemu kazdy znajdzie cos dla
siebie. Moze pochwalic si? rowniez recepejq,

ze pomoc odpowiednio przygotowanej oso

pomocq.

by:

ktora zawsze wita z usmiechem i ch?tnie siuzy
- Mog? zapewnic, ze wspotpraca ze mnq

-Jestem przekonana, ze moja wiedza i do-

chwil? sp?dza na nauce i zwi?kszaniu doswiadczenia, ktore pomoze mu w wi?kszym
stopniu wpfywac na zdrowie podopiecznych.

Razem z Panig Hanng zapraszajg wszystkich,
ktorzy wcigz szukajg dla siebie
mowek.Zgodniemowig:

swiadczenie pomogq osiqgnqc zamierzone cele.

i wysitek whzony w trening nie pojdq na marne,
gdyz dobieram odpowiednie cwiczenia, ukia-

-Wymagaj od siebie! Zrob krok do przodu
i przyjdz do naszego klubu, resztq zajmiemy si?

Od kilku lat udoskonalam nie tylko wyglqd w\a-

dam indywidualnq diet? oraz, przede wszy-

my!

K(

SEKTOR K(obiet) - tu pogadamy o kobietach jastrz^bskiej pilki, o pilkarskich ploteczkach,
historii. B^dziemy oceniac mecze kobiecymi oczami i tworzyc rankingi najprzystojniejszych
pdkarzy - a co! A tak! B^dzie ciekawie, spontanicznie, no tak, po prostu... z jajami.

Wydanie gazety GORNICZA WIARA to swietna okazja, zeby
znalazto si? w niej choc troch? miejsca dla nas - bab! Czy pi+ka nozna
to sport tylko dla facetow?Zdecydowanie nie! Dawniejfutbol byttypowo m?sk^ rozrywk^, ale do czasu... Kobiety coraz cz?sciej poja-

wiaj^ si? na stadionach i to nie tylko jako ozdoby. Panie same przejmujg inicjatyw? w kibicowaniu, znaj^ si? na pitce, na zasadach i maj^
swoje ulubione kluby. Nie trzeba nas namawiac do tego, aby pojawic
si? na stadionie. Lubimy po prostu obejrzec dobry mecz na zywo
i u ^stniczyc w wydarzeniu sportowym duchem i ciatem. Mysl?, ze
nie tylko m?zczyzn na meczach to juz powoli na naszym jastrz?bskim stadionie normalnosc - na mecze chodz^ m?zczyzni, ko

biety idzieci.
Na jastrz?bskim stadionie coraz wi?cej kobiet, a wiecie drodzy
czytelnicy, ze w Arabii Saudyjskiej kobiety mogty po raz pierwszy
wejsc na stadion dopiero w styczniu 2018? Kobiety zostaty umieszczone w specjalnych strefach oddzielonych od trybun dla m?zczyzn
barierkami. Stadiony zostaty wyposazone w obiekty przeznaczone
dla kobiet, s^ to m.in. obszary do modlitwy, restauracje, toalety,
palarnie czy parking - tak, aby w zadnym wypadku nie mogty miec

kontaktu z przypadkowymi m?zczyznami. Zdaniem tamtejszych
krytykow kobiety nie powinny przebywac na stadionach, gdzie w ttumie m?zczyzn stychac przeklehstwa i chuligahskie przyspiewki. Poza
tym, kobiety powinny bye chronione przed widokiem nie catkiem

pitkarski, jako jedn^ z sekcjiTowarzystwa Sportowego Unia Poznah.
W roku 1957 odbyt si? mecz Kolejarz Katowice - Czarni Szczecin
(4:0), ktory zapowiadany byt jako pierwszy w historii kobiet w Polsce.
W tej chwili mamy oficjalnie zarejestrowanych juz 40 tys. pitkarek,
mamy juz pi?c poziomow rozgrywek ligowych, a liczba klubow bior^cych udziat w oficjalnych rozgrywkach to ok. 250. Dodatkowo,
w ostatniej edycji Tumieju o Puchar Tymbarku wzi?to udziat 100 tysi?cydziewczynek.Ajaktowygl^dawJastrz?biu-Zdroju...Sprawdz?

dlaWasinapisz?wkolejnymnumerze!
Z ciekawostek - w grudniu 2018 roku Reprezentacja Polski ko
biet zdobyta mistrzostwo Europy w halowej pitce noznej osob niestysz^cych-wiedzielisciewogole,zetakierozgrywkisi?odbywaj^?!
W rozgrywanym wgrudniu tumieju Polki okazaty si? najlepsze, zwyci?zaj^cwdecyduj^cym meczu z Niemkami. Wrywalizacji m?zczyzn
nasi kadrowiczezaj?li 6. miejsce.

Tymczasempami?tajcie,zetojuzkoniecstynnychdowcipowokobietach i ich wiedzy nt. spalonego. Koniec kpin z tego, ze zona pyta
m?za w potowie meczu: ,,Kochanie, a ktorzy to nasi". Wedtug badah

az jedna na cztery kobiety w Polsce jest fank^ pitki noznej! Nie wszystkie kobiety unikaj^ oglgdania meczow pitkarskich. Potowa kobiet,

odzianych m?zczyzn. Dodatkowo,obawianosi?tezmozliwosci przy-

gdy ich partner oglgda mecz, zostaje w domu i zajmuje si? innymi zaj?ciami - czyta ksi^zki, gotuje, sprz^ta, ogl^da film na drugim tele-

padkowego dotykania si? osob roznej ptci podczas wychodzenia

wizorze albo po prostu idzie spac. Natomiast az 40% z nich ogl^da

ttumu ze stadionu.... AWy, drogie Panie, co o tym myslicie? Boja tarn

mecze razem ze swoim partnerem. Tylko 7% z nich decyduje si? opuscic swojego m?zczyzn? i spotkac si? z kolezankami poza domem,
a 1,7% idzie na zakupy. Pokazuje to, ze przedstawiany w mediach masowych schemat, w ktorym kobieta pozostawia swojego partnera,
aby isc na zakupy lub na ,,babski wieczor" nie sprawdza si? w Polsce.

ch?tnie lubi? pospiewac, czasem przekl^c... A popatrzec na gote
torsy:) H mmm, zawsze to jakis dodatek do meczu.

Kibicowanietojednasprawa, ale w Polsce kobieca pitka nozna ma
si? nawet dobrze. Na ziemiach polskich kobiety zacz?ty uprawiac pitk? nozn^juz na pocz^tku XX wieku. Naturalnie, ich gry miaty

Takze do zobaczenia 2 marca na stadionie!

wowczascharakterwyt^cznietowarzyski i nieoficjalny. Wewrzesniu

1921 roku utworzono w Poznaniu pierwszy w historii kobiecy zespot

Ewelina Auguscik
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taki mecz
Podczas jednego z ostatnich wyjazdow na mecz sparingowy do Kamienia, w czasie luznej
rozmowy z pracownikami klubu padto pytanie, czy nie napisalbym czegos do ,,G6rniczej Wiary"
o meczach wyjazdowych GKS-u i wspomnieniach z tym zwi^zanych.
Po krotkim namysle zdecydowalem, ze cos wymysl^...

Jak dla kazdego kibica, najwazniejsze s^
derby z lokalnym rywalem. Dla mnie jednak
nie s^ to jednak mecze z Gornikiem Zabrze,
Ruchem Chorzow czy GKS-em Katowice,

a z najblizszym rywalem, czyli Odrq Wodzi
staw. W sezonie 1987/1988 GKS Jastrz?bie
wyst?powat w 2. lidze z szans^ na awans do

1. ligi. Na szesc kolejek przed kohcem GKS

niony zawodnik, Ryszard Kraus, wczesniej

i pozniej zawodnik GKS-u Jastrz?bie. Mecz
byt bardzo zaci?ty. Na 10 minut przed koh
cem meczu jastrz?bscy szalikowcy (kilka setek) zabrali si? na poci^g do Jastrz?bia-Zdroju. W 86. minucie Jozef tuczak strzela bramk? dla GKS-u, a pot widowni, ktora pozostata,

byt na trzecim miejscu ze strat^ jednego pun-

do kohca meczu cieszyta si? ze zdobytej
bramki i przez minut? krzyczeli do kibicow

ktu do zajmuj^cego drugie miejsce Piasta

gospodarzy: ,,Na kolana! Na kolana...!".Ci by-

Nowa Ruda (2. i 3. druzyna grata w barazach

li w szoku. Moim zdaniem byt to mecz wyjaz-

o 1. lig?). Ruch Chorzow byt liderem z przewagaszesciupunktownadPiastemibytpoza
zasi?giem wszystkich druzyn. Fani GKS-u
Jastrz?bie podrozowali do pobliskiego Wo-

dowy GKS-u Jastrz?bie z najwi?ksz3 liczb^
jastrz?bskich fanow w historii. Sprawcow

dzistawia na rozne sposoby. Pierwsza grupa

blemy z prawem. GKS Jastrz?bie wskoczyt
w tabeli na drugie miejsce i nie oddat go do
kohca sezonu, graj^c w barazach o 1 lig?

pojechata pociagiem, ktory podpalili i spton?tydwawagony.ZakohczylipodrozwTurzy
Slaskiej i przez pola ruszyli na stadion Odry.
Godzin? pozniej kolejnym przepetnionym
pociagiem ruszyta druga grupa. Dojechali do
Turzy, gdzie palacy si^ pociag zakohczyt ich

podpalenianamierzytapolicja.wefekcieczego dwoch kibicow GKS-u z Zor miato pro-

25 kolejka, 14.05.1988 r. godz. 17:00

Wodzistaw Sl^ski
Odra Wodzistaw - GKS Jastrz?bie 0:1 (0:0)
0:1 - Jozef tuczak (86 min.)

z Piastem Nowa Ruda. O barazu i nast?pnych

Odra Wodzistaw: Czop - Maslanka, Dolny,

meczach wyjazdowych, ktore utkwity mi

Konarewicz, Karwot, Cichecki, Wieczorek,

w gtowie, dowiecie si? z kolejnych nume-

Gajewski, Pontus, Kraus, Staniek.

row...

Trener: Hubert Fiatkowski.

podroz i rowniez ruszyli przez pola do Wo-

dzistawia. Miejscowy gospodarz byt mocno

otKicr tain

wkurzony, ze fani znowu zadeptali jego pola

w wooustAwm

obia*

Powiecko, Owczarczyk Rytko, Zaj^c,

Sak (87. Pietrzak), tuczak, Zi?cik,
Sw?dera (83. Szewczyk), Kusmierski.

uprawne. Nast?pni kibice zjezdzali erkami
(dzisiejsze E-3) oraz wtasnymi samochodami. Jastrz?bskich kibicow byto okoto 2000
albonawetwi?cej(normalnienaOdr?wtym
czasie chodzito ok. 2 tysi^ce kibicow). W d ruzynie Odry w tym czasie grat bardzo uzdol-

GKS Jastrz?bie: Wozniak - Tekiela,

Trener: Ryszard Duda.

CSEMA $,— A m
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Widzow:ok.5000
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Podsumowanie dzialalnosci Akademii Pitkarskiej
GKS Jastrz^bie za 2018 rok
Akademia Pitkarska GKS Jastrz^bie powstata 1 stycznia 2018 roku. Wtedy bowiem, na mocy porozumienia, przej^+a wszystkie dru-

zyny i zawodnikowSzkotki Pitkarskiej MOSiR Jastrz?bie. Celem nadrz^dnym Akademii jest szkolenie dzieci i mtodziezy w pitce noznej na
potrzeby pitki seniorskiej klubu GKS Jastrz^bie. Akademia w swoim
dziataniu dgzy do indywidualnego wyszkolenia zawodnikow, mogg-

umowa zawarta pomi^dzy Urz^dem Miasta Jastrz^bie-Zdroj i Klu
bem Sportowym GKS Jastrz^bie a Szkotg Podstawowg nr 2 Mistrzo
stwa Sportowego wJastrz^biu-Zdroju. Aktualnie w 10 oddziatach do
szkoty ucz^szcza 202 uczniow - zawodnikow Akademii. Zadaniem

oddziatu mistrzostwa sportowego jest stworzenieuczniomopbi^lnych warunkow, umozliwiajgcych godzenie zaj^c sportowych \J^^-

cychwprzysztoscistanowicosileipoziomie klubu.

mizaj^ciamiedukacyjnymi.wszczegolnosci przez:

AKTUALNEDANE

•opracowanie tygodniowego rozktadu zaj^c tak,

Aktualnie w zaj^ciach Akademii bierze udziat ponad 400 mtodych

aby rozktad zaj^c edukacyjnych byt dostosowany
do rozktadu zaj^c sportowych;

pitkarzy. Uczestnicz^ Oni w rozgrywkach, reprezentuj^c klub od
najmtodszych kategorii zaka G2 do juniorow Al. W roku 2018 w oficjalnych rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Slgski
Zwigzek Pitki Noznej w Katowicach udziat brato 12 druzyn. W najwyzszej I lidze wojewodzkiej reprezentowaty nas druzyny Al i Dl.

•dgzenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia

tgcznie w 2018 roku rozegrano ponad 300 meczow mistrzowskich.

krajowych lub mi^dzynarodowych realizowania
indywidualnego programu lubtoku nauki,

We wszystkich zawodach o punktygrato 221 zawodnikow Akademii.
Najmtodsi adepci brali udziat w licznych turniejach krajowych i mi^dzynarodowych. Nasi zawodnicy sg reprezentantami Slgskiego Zwigzku Pitki Noznej. Reprezentujgc nasz Klub uczestniczg w konsultacjach, zawodach mistrzowskich i obozach. Akademia swoim zasi^-

przez uczniow na zaj^ciach edukacyjnych wiadomosci
obj^tych programem nauczania;
•umozliwienie uczniom osiggajgcym bardzo dobre
wyniki sportowe i uczestniczgcym w zawodach

•organizowanie ferii letnich i zimowych, z dostosowaniem
ich terminow do terminow zawodow sportowych

(w tym obozy i zgrupowania sportowe).

giem obejmuje juz 4 latkow, prowadzgc wsrod Nich nabor i selekcj^.

TRENERZY

SZKOtA MISTRZOSTWASPORTOWEGO

Aktualnie w Akademii pracuje 19 wykwalifikowanych trenerow, posiadajgcych stosowne licencje:

Kolejnym waznym etapem procesu szkolenia jest integralny partner
Akademii - Szkota Podstawowa nr 2 Mistrzostwa Sportowego

1.WojciechKania(Al,El-SMS)

w Jastrz$biu-Zdroju. Szkota w mysl porozumienia z klubem prowadzi proces szkoleniowo - dydaktyczny dla zawodnikow na pozio-

2.JarostawGrycman(Bl-SMS)
3.DariuszKtus(Cl-SMS)

mie klas IV - VI11. Warunki w zakresie szkolenia sportowego reguluje

4.KamilPajgk(Cl-SMS)
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5.AndrzejMysliwiec(C2-SMS)
6.Grzegorztukasik(Dl-SMS)
7.MirostawKawecki(Dl-SMS)
8.Andrzej Piwowar (D2 - SMS)

OBOZYSPORTOWEITURNIEJE

9.MateuszWrana(D2-SMS)
10.GrzegorzLada(El-SMS)

•zimowymwDzierzoniowie

11.AdamSmigielski(El-SMS)
12.Jarostawlltikal(E2)
13.TomaszKocerba(Fl)
14.RadostawBorowski(F2)
15.Adrian Kopacz(F2,G2)
16.MichatCmich(Gl)
17.tukaszWr6bel(Gl,G2)
18.RobertZapata-trenerbramkarzyCl-Al
19.BartoszSzelong - trener bramkarzy El - C2

TRENERZYWSPOMAGAJACY
Dla zapewnienia prawidtowego, profesjonalnego rozwoju mtodych
zawodnikow, wspotpracujemy nie tylko z trenerami pi+ki noznej.
prowadz^ wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy przygoa motorycznego (Damian Zawierucha), aerobicu (Katarzyna
Gruzto-tukasik, Natalia Legierska), judo (Jan Btaszczyk) i instrukto
rzy ptywania.

W 2018 roku zawodnicy Akademii brali udziat w obozach sportowych:

•letnimwNowej Rudziei DusznikachZdroju
Akademiazorganizowata 2turniejepitkarskie:
•20 - 21 stycznia 2018 - Mi^dzynarodowy Turniej
Pi+ki Noznej - Memorial Pitkarski im. Grzegorza Kolosy,
Adama Stepeckiego i Jana Tyszkiewicza.

•1 grudnia 2018 - Mikolajkowy Halowy Turniej Pi+ki Noznej

TESTY
Wszyscy zawodnicy od kategorii El do Al zostali poddani testom
funkcjonalnym okreslaj^cym ich indywidualn^ mobilnosc, stabilizacj i koordynacj^ mi^sniow^. Ponadto, dwukrotnie w ci^gu roku,
kazdy zawodnik poddany zostal testom motorycznym: szybkosc,
sita, wytrzymalosc. Stopniowo wprowadzamy badania zakupionym
w ostatnim czasie analizatorem sktadu data In Body. Badania te pozwalaj^ trenerom na opracowanie optymalnych, spersonalizowa-

nych planowtreningowych.

SPRZETSPORTOWY
OPIEKAMEDYCZNA
Zawodnicy Akademii obj^ci s^ opiek^ fizjoterapeuty i masazysty.
Wszyscy, dwukrotnie w ci^gu roku, przechodz^ okresowe badania
prowadzone przez lekarza medycyny sportowej (wtym EKG i bada
nia laboratoryjne krwi i moczu).

W 2018 roku udato si wymienic wi^kszosc sprz^tu treningowego.
Kazda grupa posiada komplet nowych pitek i trenazerow. Zawodnicy
posiadaj^ jednolity sprz^t - ubior treningowy i meczowy. Zakupione
zostaty pitki nr ,,5", ,,4", ,,3", manekiny treningowe, znaczniki, ptotki,

sprz^t do treningu sitowego, maty fitness, tasmy i gumy do cwiczen,
rolleryitp.

WIEDZATEORETYCZNA
W swojej dziatalnosci Akademia d^zy do stworzenia mozliwie opty
Dla mtodych zawodnikow prowadzone s^ wyktady m.in. z zakresu
odzywiania w sporcie i prawidtowej suplementacji, treningu mentalnego oraz antydopingu prowadzone przez pracownikow naukowychAkademiiWychowaniaFizycznegowKatowicach.

malnych warunkow, zapewniaj^cych systematyczny, profesjonalny
rozwoj swoich wychowankow.
Grzegorz tukasik

Dyrektor Akademii PHkarskiej GKS Jastrz^bie
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XII Mi^dzynarodowy Memorial im.
Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego,
Jana Tyszkiewicza
Cechg, ktora od zawsze wyrozniata nas, mieszkancow regionu

slgsko-dgbrowskiego, byta odwaga. Jastrz?bie-Zdroj odegrato znacz^cg rol^ w przemianach, do jakich doszlo w Polsce w latach osiem-

dziesigtych. Wielkim bohaterstwem wykazali si^ na przyklad Grzegorz Kolosa, Adam Stepecki czy Jan Tyszkiewicz, ktorzy brali udzia^
wsolidarnosciowych strajkach o godne zycie nas wszystkich. Wszyscy trzej zgin?li w wypadku samochodowym we wrzesniu 1993 roku.
W2018 roku min?ta okrggla 25. rocznica tego tragicznego wydarzenia, w zwigzku z tym chcielibysmy przypomniec starszym,
a mtodszych zapoznac z tymi waznymi dla historii regionu postaciami. Mi?dzy innymi dzi?ki ich odwaznej postawie zyjemy teraz w najbardziej rozwini?tym regionie Polski. Upami?tniajgc tych niezwyk^ych dziataczy klub GKS Jastrz?bie wraz z NSSZ ,,Solidarnosc" zorganizowalijuzporazdwunasty memoria^ pi^karski,ktoryodjjp^^i?na
Hali Widowiskowo-Sportowej wdniach 19-20 stycznia br. %^eekend ten zmierzyty si? ze sobg druzyny z rocznikow 2007 i 2008 z Polski oraz Stowacji. Nic nie podniosto rangi wydarzenia tak, jak szczera
radosc dzieci uprawiajgcych ukochang dyscyplin? sportowg, moggcych zaprezentowac swoje umiej?tnosci szerszej publicznosci.
Pierwszego dnia rywalizowaty ze sobg zespoty z rocznika 2007.
Zmagania trzymaty widzow w napi?ciu do samego konca, gdyz do
ostatniego spotkania nie byto wiadomo, kto zostanie zwyci?zcg
turnieju. O wygranej zadecydowat mecz mi?dzy GKS-em Jastrz?bie
a Gornikiem Zabrze. Ostatecznie to zabrzanie cieszyli si? ze zwyci?stwa w catym turnieju, wygrywajgc zpodopiecznymi trenera Andrzeja Piwowara 2:1. Decydujgca bramka padta w ostatniej sekundzie spotkania. W sobotnim turnieju wzigt takze udziat drugi zespot
GKS-u, ktory prowadzit trener Mateusz Wrana. Zakonczyt on rywalizacj? na miejscu siodmym. Najlepszym zawodnikiem turnieju zostat
wybrany Mateusz Brzyszkowski z GKS-u Jastrz?bie, najlepszym
bramkarzem okazat si? Antoni Batabuch z Gornika Zabrze, a krolem
strzelc6wzostatTomaszMocek,rowniezzG6rnika Zabrze.

Drugiego dnia w turnieju braty udziat druzyny z rocznika 2008.
Do rywalizacji stan?to az 9zespotow, a najlepszy okazat si? RKP
ROW Rybnik, wyprzedzajgc Ruch Radzionkow iGKS Jastrz?bie.
Nasz zespot, prowadzony przez trenera Wojciecha Kani?, trzecie

miejsce zawdzi?cza zwyci?stwu w ostatnim spotkaniu, w ktorym po-
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konat AMM Rapid Wodzistaw Slgski stosunkiem bramek 4:0.0 tym,
jak zaci?ty byt to turniej, niech swiadczy fakt, ze do wytonienia krola
strzelcow potrzebne byto rozegranie rzutow karnych pomi?dzy trzema zawodnikami, ktorzy mieli na swoim koncie po cztery gole. Osta-

tecznie najlepszy okazat si^ Kamil Buchaczz Ruchu Radzionkow. Najlepszym bramkarzem turnieju okazat si? Jakub Klus z GKS-u Jastrz?bie, ktory w osmiu spotkaniach nie dal si? pokonac ani razu. Najlep-

szym zawodnikiem turnieju zostat Adam Filecz RKP ROW Rybnik.
Koniec rozgrywek zwienczyta ceremonia wr?czenia nagrod,

w ktorej uczestniczyty osoby zwigzane z naszym klubem, m.in. byty
wiceprezydent Jastrz?bia-Zdroju Robert CHojecki, dyrektor
MOSIR-u Zofia Florek, przedstawiciele NSZZ Solidarnosc Danuta

Jemioto i Halina Cierpiat, przewodniczgcy Wydziatu Gier Slgskiego
Zwigzku Pitki Noznej Marek Gatuszka oraz przedstawiciele klubu:
prezes Dariusz Stanaszek i trener JarostawSkrobacz.

DZIEN1-ROCZNIK2007

LE^ESPOt
1.
2.

GornikZabrze
GKSJastrz?bie

3.

RKP ROW Rybnik

4.

Pniowek Pawtowice SI.
Odra Centrum WodzistawSI.

5.
6.
7.

Naprzod Ryduttowy
GKSIIJastrz?bie

MECZE PUNKTY BRAMKI

6
6
6
6
6
6
6

16
15
13
7
5
2
1

9-2

14-3
8-3
3-8
3-4

3-11
2-12

DZIEN2-ROCZNIK2008
LP.

ZESPOt

MECZE

PUNKTY BRAI

1.

RKP ROW Rybnik

2.

Ruch Radzionkow

3.

GKSJastrz?bie

4.

MFKRuzomberok
RuchChorzow
Odra Centrum WodzistawSI.
GornikZabrze

8
8
8
8
8
8
8

18
15
14
12
11
9
6

5.

6.
7.

8-2
5-1
6-0
7-2
6-7
2-5
3-6

Organizatorzy pragng bardzo podzi?kowac wszystkim sponsorom,
partnerom i darczyncom, dzi?ki ktorym mozliwe byto zorganizowa-

nie turnieju.Sg to:
•Zarzgd Regionu Slgsko-Dgbrowskiego NSZZ ,,Solidarnosc"
•NSZZ ,,Solidarnosc" Pracownikow Oswiaty i Wychowania

w Jastrz?biu-Zdroju
•NSZZ ..Solidarnosc" KWK ..Pniowek"
•NSZZ ..Solidarnosc" KWK ..Borynia"
•NSZZ ..Solidarnosc" KWK ,,Jas-Mos"

•NSZZ ..Solidarnosc" Przedsi?biorstwo Komunikacji Miejskiej
w Jastrz?biu-Zdroju
.NSZZ ..Solidarnosc" KWK ..Knurow-Szczygtowice"

•Krajowy Sekretariat Gornictwa i Energetyki
NSZZ ..Solidarnosc"
•Krajowy Sekretariat Metalowcow NSZZ ..Solidarnosc"
•Komisja Krajowa NSZZ ..Solidarnosc"

•Miasto Jastrz?bie-Zdroj

•Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Jastrz?biu-Zdroju
•Fundacja Familia

•Slgski Zwigzek Pitki Noznej

(\ r\

j
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JASTRZ^BSKIEGO

u
cz^sc II

Na boiskach klasy B: Marcin Boratyn

Zatozony w 1961 r. Gornik
Jastrz?bie nosii swojq pierwotnq
nazw? zaledwie dwa lata. W tym
czasie nastqpiiy znaczqce zmiany na terenie Jastrz?bia: wgrud-

Wojak, niegdys znakomity napa
stnik Gornika Radlin, a do niedawna trener Gornika Jastrz?bie.

Skarbnikiem zostai Benedykt
Urbanek z kopalni Jastrz?bie".

niu 1962 r. uruchomiono pier-

wszq kopalni? (KWK Jastrz?-

Warto dodac, zejuz wowczas

bie"), awczerwcu nast?pnego ro-

prowadzono szkolenie miodziezy,

ku nadano osiedlu prawa miejskie. Druzyna Gornika bardzo
dobrze radziia sobie w sezonie

ktorej stale w mtodym miescie
przybywaio. Druzyny juniorow

1962/63 i nawet zaj?ia pierwsze

grywkach ligowych, choc poki co

miejsce premiowane awansem
do klasy B. Niestety, po weryfika-

musiaiy uznawac wyzszosc swo-

cji wynikow przez OZPN, druzy
na z Jastrz?bia stradta 4 punkty
i spadia na trzecie miejsce. Drugq
lokat? uzyskat za to LZS Moszczenica i to on mogi si^ cieszyc

miejscowosci.

kolejny awans trzeba b?dzie zaczekac, poniewaz w lidze prym
wiodty rezerwy (!) druzyn z Chwa-

si? z awansu. Dziatacze z Jastrz?-

nie Gornik zajqi piqte miejsce. Tu

bia nie kryli swojego niezadowolenia, tym bardziej, ze ich zespoi
prezentowat si? naprawd? do
brze. Znalezli jednak wyjscie z tej
sytuacji. Zaproponowali dziataczom LZS Moszczenica fuzj? obu

warto dodac, ze miejscem rozgry-

klubow. Argumentowali, ze po-

wstanie silny zespoi, ktory przy

wsparciu kopalni, b?dzie mogi
marzyc o kolejnych awansach.
Dziaiaczom z Moszczenicy ten
pomysi nie przypadi do gustu,
jednak presja ,,czynnikow" partyj-

nych i kopalnianych byia tak duza, ze musieli pogodzic si? z takim
rozwiqzaniem. W rezultacie la-

tem 1963 r. powstat klub o nazwie Gornik Jas-Mos.

Druzyna zadebiutowata wklasie B, ale szybko okazah si?, ze na

i trampkarzy braty udziat w roz-

ich rowiesnikow z sqsiednich

hwic, Wilchwi Pszowa. Ostatecz-

wania meczow domowych byh
wciqz boisko na Gornym.
Dziatacze, marzqcy o nast?p-

nym awansie, szukali wzmocnien
w okolicznych klubach. Najcz?sciej posiikowano si? zawodni-

kami Gornika Radlin. W slad za
Wiadystawem Trybusiem przyszli stamtqd m.in. napastnik Wal
ter Polonius (majqcy za sobq wyst?py w ekstraklasie) oraz Eryk
Komorek i Maksymilian Franke.

fotelu lidera. Wiosnq jastrz?bianie nie mieli sobie rownych i zakohczyli sezon na pierwszym
miejscu z duzq przewagq nad
drugq Silesiq Lubomia. W skiad
druzyny, ktora wywalczyia historyczny awans do klasy A wchodzili: Smoika, Gajda, Smalcerz,
Nawrat, Podlesny, Koziot, Trybus,
E. Brudny, Ludwig, Zdrzaiek,
E. Komorek, Polonius, Wilczek,

wgorniczym miescie byty^mak
bardzo obiecujqce. Wiasnie zbrojono terenypod budow? Nowego
Jastrz?bia. Planowano wzniesie-

nie osiedli dla kilkudziesi?ciu tysi?cy ludzi, a to oznaczaio, ze
w slad za rozwojem miasta, poj-

dzie takze progres sportowy.

Franke, Matlik, Husarek, K. Obra-

caj, Antohczyk, Kulczyk, Powik
i Nowak. Trenerem druzyny byt
Wadaw Dyszlewski, wczesniej
prowadzqcy zespoiy Gornika
Wilchwyi Kolejarza Wodzisiaw.

Wiosnq 1965 r. nastqpiiy

Tak wzmocniony zespoi rozpoczqisezon 1964/65 od... falstartu, poniewaz przegrai swoj pierwszy mecz w taziskach Rybnickich. Pozniej bytojuzznacznie le-

zmiany personalne w klubie. Po
sad? prezesa objqi Wiadysiaw
Chlebik, ktory juz za pot roku zostanie dyrektorem kopalni ,,Mo-

piej. Gornik odniost 10 kolejnych

czego sekcji piiki noznej. Funkcj?
sekretarza klubu objqi Pawei

zwyci?stw I zim? przesiedziat na

Perspektywy rozwoju fj^i^lu

szczenica" - zaktadu opiekuh-

LEGITYMACJA
CZLONKOWSKA
Legitymacja uprawnia do bezplatncgo wst^pu na wszelkie imprezy
sportowe organizowane przez Klub
Sporto'wy ,,GORNIK" Jastrz^bie-

Moszczenica po uiszczeniu sktadkl
czlonkowskiei za okazanicm waznej
przepustki.
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