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sp^dzalismy z tat^ na kibicowaniu druzynie, bralismy udzial we wszystkich meczach

(

- najpierw na Kasztanowej, pozniej juz na Harcerskiej. Niejednokrotnie tata zabieral mnie rowniez
na mecze wyjazdowe. Kiedy bylem juz starszy, na mecze chodzilem sam i bez wzgl^du na to czy druzyna

wygrywala, czy tez byia na przegranej pozycji, moje zycie bylo podporz^dkowane pod to, kiedy graia.
Pami^tam takze, ze kiedy bralem slub, powiedzialem zonie, ze wszystkiego mi moze zabronic,
ale nie GKS-u (smiech). Teraz mam to szcz^scie, ze rowniez ona nie wyobraza sobie zycia

bez klubu, a ze przechodzi to na kolejne pokolenia, to i nasza corka jest na kazdym meczu

i bierze czynny udzial w zyciu klubu.
Na czym polega funkcja kierownika druzyny?
/

"^

Funkcja kierownika nie jest to tylko zmiana zawodnikow, tak jak wiele osob mysli.
Do moich obowi^zkow nalezy takze organizacja wyjazdow. Podczas meczow domowych trzeba
przygotowac caly stadion, m.in. szatnie zawodnikow, pomieszczenie dla s^dziow, delegata

i wiele innych rzeczy, ktorych bez pomocy naszych wolontariuszy nie bylbym w stanie sam zrobic.
Do moich obowi^zkow nalezy rowniez przygotowanie dokumentacji do transferow zawodnika
i ich potwierdzenie w PZPN oraz wiele innych spraw, pocz^wszy od zamowienia sprz^tu treningowego,
a koiicz^c na praniu strojow meczowych.
Oczywiste jest, ze na kazdym meczu towarzyszysz druzynie,

ale czy kierownik moze wzi^c sobie wolne?
Kierownik zawsze jest potrzebny w dniu meczowym. Do jego obowi^zkow, pomijaj^c powyzsze,

o"5

J

nalezy takze kontakt z s^dziami - godzin^ przed kazdym meczem odbywa si^ odprawa kierownikow

J

i s^dziow, na ktorej zostaje przekazany sklad meczowy oraz ustalenie strojow i ilosci zawodnikow
mog^cych si^ rozgrzewac. W czasie meczu rowniez s^ obowi^zki, a dokladnie te, ktore wszyscy widz^,
czyli przeprowadzanie zmian. Dlatego tez z wolnym dniem jest problem, musz^ bye na kazdym meczu.

Jakie s^ najwi^ksze wyzwania w pracy kierownika druzyny?
Wyzwaniem dla mnie na pewno jest znalezienie dobrego hotelu. Ze wzgl^du na budzet,

CO

J'

w ktorym musz^ si^ zmiescic, jest to nieco trudne zadanie, gdyz ceny hoteli nie s^ male.

J

Ostatnio dopiero w siedemnastym hotelu, jaki sprawdzalem,

/••'\

o
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udalo si^ wynegocjowac satysfakejonuj^ce warunki.

L
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Zbiorka karmy zakoriczona sukcesem
Zakoriczyta s\q akcja zbierania karmy oraz
artykulow dla Schroniska dla Zwierz^t wjastrz^biu-Zdroju. Dzi^ki wyzwaniu, w ktorym

podj^lismy si^ zakupu karmy, by podwoicjej
Hose, podarowalismy schronisku 500 kg! To
bardzo dobry wynik, do ktorego przyczynili
s\^ mieszkaiicyJastrz^bia, kibice oraz zawodnicy GKS-u. Bardzo dzi^kujemy za okazan^
pomoc, mamy nadziej^, ze jeszcze nie raz

wspolnymi si^ami zdolamy pomoc. Pami^tajmy,zedobrowraca.

Wizyta pilkarzy w przedszkolu
W polowie pazdziernika pilkarze odwiedzili
dzieci z Przedszkola nr 18 przy ul. Katowic-

kiej. W tym dniu podopieczni Przedszkola
mogli wdac si^ w rozmow^ z zawodnikami,

zadaj^c im pytania, po czym brali udzial
w rozgrzewce przeprowadzonej przez nich

i zabawie z pilk^ - byly to mi^dzy innymi slalomy mi^dzy pacholkami czy rzuty karne. Na
koniec dzieci otrzymaly drobne upominki
zwi^zane z naszym klubem. Mamy nadziej^

na wi^cej takich spotkan.

Daro izna na rzecz

A a e ii

astrz^ ie

FundacjaJSW,jakiJSWSzkolenie i Gomictwo
przekazalo na rzeczAkademii GKSJastrz^bie
darowizny, dzi^ki czemu przyczyniaj^ si^
w duzym stopniu do jej rozwoju. Jest to
bardzo wazna dla klubu informacja, za co jestesmy bardzo wdzi^czni.

J

Wydobywamy to, co najlepsze
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Poznajcie naszych przeciwnikow
BRUK-BET

TERMALICA NIECIECZA
(kolejka 16.)
O rywalu: Poczpteksezonu niecieczanie mieli bardzo dobry. Wygrali pierwsze trzy spotkania, nie tracpc w nich nawet gola. Nie

byto to dla nikogo zaskoczeniem, biorpc pod uwagp skted, jakim
dysponuje trener Piotr Mandrysz. Zaskoczeniem byto jednak to,
co wydarzyto sip w kolejnych spotkaniach. Termalica nie wygrata
siedmiu kolejnych meczow ligowych, a w osmym przegrato przy
Harcerskiej 0:1 w ramach 1/32 finato Totolotek Pucharu Polski po
golu Kamila Adamka w 87. minucie spotkania. Zta passa si^ skohczyla i Termalica zacz^ta w kohcu punktowac na miar^ mozliwosci,

Kiedy: 3 listopada, godz. 18:00
Gdzie: Stadion sportowy Bruk-BetTermalica w Niecieczy

w kolejnych czterech spotkaniach zdobywaj^c 10 punktow, dzi^ki
czemu doskoczyta do ligowej czotowki.

MIEDZ LEGNICA
(kolejka 17.)
0rywalu: Kolejny z faworytow do awansu. W poprzednim sezonie Miedz grala w ekstraklasie, ale nie poradzite sobie na najwyzszym szczeblu rozgrywkowym i wrocite na jej zaplecze. W wi^kszosci klubow, jesli nie we wszystkich, w takim wypadku z posad^
pozegnatoy sip trener, ale nie w Legnicy. Dominik Nowak, ktory
prowadzi Miedz od 9 czerwca 2017 roku, zostat na stanowisku
1ponownie obj^^ misjp awansu do ekstraklasy. Pomoc miat wtym
m.in. krol strzelcow poprzedniego sezonu Fortuna 1 Ligi, Valerijs
Sabala. totysz swojego pierwszego gola w tym sezonie zdobyt
jednak dopiero w kolejce numer 14. Mimo to, legniczanie caly

Kiedy: 9 listopada, godz. 16:00
Gdzie: Stadion Miejski wJastrzQbiu-Zdroju

czas znajduj^ sip na miejscach dajpcych udziat w barazach. Skted
Miedzi jest bardzo wyrownany, o czym swiadczyc moze chociazby
fakt, ze wtym sezonie na listp strzelcow wpisato sip juz 13 zawodnikow.

PUSZCZA NIEPOLOMICE
(kolejka18.)
masza Tutacza, ktory prowadzi Puszcz^ od ponad czterech lat.
Takim wynikiem nie moze si^ pochwalic zaden inny trener na
szczeblu centralnym. A o tym, jak ci^zko naszemu zespotowi gra s\^
z rywalem z matopolski moze swiadczyc fakt, ze w trzech rozegranych spotkaniach z tym zespotem na zapleczu ekstraklasy nie zdo-

Kiedy: 16 listopada, godz. 13:00
Gdzie: Stadion Miejski wJastrz^biu-Zdroju

bylismy ani jednego gola. Puszcza dwukrotnie wygrywata 2:0, a na
inauguracj^ biez^cych rozgrywek pad! bezbramkowy remis. Co ciekawe, Puszcza zdecydowanie lepiej radzi sobie na wyjazdach, niz
w meczach domowych. Przed wtasna publicznosci^ (stan na dzien
21 pazdziernika) niepotomiczanie zdobyli tylko cztery punkty, a na
wyjezdzie az trzynasde, co jest najlepszym wynikiem sposrod
wszystkich zespotow.

O rywalu: Solidny pierwszoligowiec i bardzo niewygodny dla jastrz^bian rywal. Niew^tpliwie ogromna w tym zastuga trenera To-

GKSTYCHY
(kolejka 19.)
spotkania, wygrywaj^c u siebie z nizej notowanymi zespoiami
roznic^ kilku goli, potrafi^ wygrac na wyjezdzie ze Stal^ Mielec, by
potem zanotowac seri^ kilku porazek z rz^du, czy na przyklad
przegrac przed wtasn^ publicznosci^ z Olimpi^ Grudzi^dz 2:3
w sytuacji, gdy do 88. minuty prowadz^ 2:0. W efekcie co jakis
czas pojawiaj^ si^ gtosy, gtdwnie ze strony fanow GKS-u Tychy, ze
powinna nast^pic zmiana trenera. Na chwil^ obecn^ (21 paz
dziernika), treneremjednakcaty czas jest RyszardTarasiewicz, ale
w przypadku kolejnych niepowodzeh, na tawce trenerskiej moze
nast^pic zmiana. W poprzednim sezonie przeciwko tyszanom

Kiedy: 23 listopada, godz. 17:00

Gdzie: Stadion Miejski wTychach
O rywalu: Bardzo nieobliczalny zespot, ztozony z solidnych zawodnikow, z ktorych cz^sc ma na koncie kilkadziesi^t meczow
w ekstraklasie. Dlaczego nieobliczalny? Potrafi^ zagrac swietne

zdobylismyjeden punkt. Przy Harcerskiej zremisowalismy 1:1 (gol
Kamila Szymury), a w rewanzu lepsi okazali si^ gospodarze, wygrywaj^c 2:1 (gol Bartosza Jaroszka). W 2. kolejce trwaj^cego sezonu ponownie mierzylismy si^ przy Harcerskiej, tym razem wy-

grywaj^c 2:1 po golach Kamila Adamka i Damiana Tronta.

STOMILOLSZTYN
(kolejka 20.)
a tymczasem podopieczni trenera Piotra Zaj^czkowskiego w rundzie jesiennej spisuj^ si^ bardzo przyzwoicie. Dorobek punktowy
jest wi^cej niz niezty i olsztynianie caly czas s^ w poblizu zespotow
zajmuj^cych miejsca wstrefie barazowej. Duza wtym zastuga najbardziej doswiadczonych zawodnikow nie tylko w ekipie Stomilu,
ale i catej lidze, czyli bramkarza Piotra Lecha, obroncyjanusza Bucholca, czy b<^d^cego z wiekiem w coraz lepszej formie, pomocnika Grzegorza Lecha, ktory wtym sezonie ma na koncie cztery gole, a poprzedni zakohczytz 11 trafieniami, tuz za krolem strzelcow,
Valerijsem Sabal^. W sierpniowym spotkaniu, ktory zostat roze-

Kiedy: 30 listopada, godz. 13:00
Gdzie: Stadion Miejski wJastrz^biu-Zdroju

grany w Olsztynie, lepszy byt Stomil, wygrywaj^c 2:1. Jedynego
gola dla GKS-u zdobytz rzutu karnego Adam Wolniewicz. Liczymy
jednak na powtork^ wyniku z zesztego sezonu z meczu rozegra-

O rywalu: Ostatnim zespotem, z ktorym zmierzymy si^ w 2019
roku, jest Stomil Olsztyn, czyli jedno z wi^kszych zaskoczen tego
sezonu. Stomil nie byt przez nikogo stawiany w roli faworytow,

nego przy Harcerskiej, gdy pokonalismy Stomil 2:1 po golach Ka
mila Adamka i Krzysztofa Gancarczyka.

Damian Tront - jeden z nielicznych pitkarzy GKS-u Jastrzpbie, ktory reprezentuje
barwy klubu dtuzej niz wipkszosc swoich kolegow z druzyny. W catym sezonie pomagat im w prawie kazdym spotkaniu przez 90 minut, a na swoim koncie ma juz ponad
100 rozegranych meczow. Zapraszamy na rozmowp z pom

Na poczptku chcielibysmy
Ci pogratulowac najbardziej
bramkostrzelnego sezonu

dz^ jak gramy i
dziewac, znaj^
i stabe strony.

w karierze, mimo ze nie

anaiizuj^. Jed

jestesmy nawet na potmetku.

wdwie strony.

Uda sip przebic wynik Kamila
Szymury z poprzedniego sezonu?

4

Na swoim^koncie masz juz przesz^o

100 wy|t^p6w w barwach GKS-u,
Mam takp nadziejp, choc Kamil w zesztym

co j^st imponuj^cym osi^gni^ciem.

sezonie uzyskat bardzo dobry wynik jak na

Mozna si^ spodziewac, ze zostaniesz

obrohcp. Na pewno bpdpsipstaraigo

Jastrz^biu do kohca kariery?

bic, bo bpdzie to takze dia dobra zespo

e chciatbym nikomu, a zwtaszcza kibicom
Czujesz, ze jestes w zyciowej fopnie

deklarowac, ze zostan^ w klubie do kohca.

czy byty sezony, w ktorych c^u^es sip
jeszcze lepiej na boisku?

Kariera pitkarza jest stosunkowo krotka,

dlatego kazdemu zawodnikowi zalezy na

tym, aby grac na jak najwyzszym poziomie
Zawsze staratem sip iia^dp stara+si^ nadal

rozgrywkowym. Ze mn^ nie jest inaczej i b^-

dawac z siebie wszyS'tko na treningach i to

d^ sip o to starat razem z t^ druzyn^. Mam

po prostu proce'htuje na boisku, ale nie

nadziejp, ze uda mi sip zagrac w Ekstrakla-

uwazam, zeb/m bytwzyciowej formie.

sie z GKS-emJastrzpbie.

Byta taka sytuacja, ze w klubie GKSJastrzp
bie pojawitysip problemyfinansowe, nie by-

Sk^ad^GKS-u jest wyrownany,

Przebywajpc kilka lat wjednym

to prezesa i nie do kohca byto wiadome, kto

jednak patrz^c na ilosc rozegranych

miejscu, moze wkrasc sip monotonia

bpdzie nad nami czuwat. Te niepewnosci

minut, mozna powiedziec, ze jestes

i problem ze zlapaniem swiezosci.

sprawity, ze kiedy tydzieh po pierwszym se

Jak sobie z tym radzisz?
Jakie jest Twoje zrodto motywacji?

zonie w trzeciej lidze, zadzwonit do mnie

pewniakiem trenera Skrobacza.

Jak wyglpda rywalizacja
w druzynie na Twojej pozycji?

dyrektor sportowy, pan Robert Szuster

z ofertp gry w Nadwislanie Gora, podjptem

Rywalizacja na treningach jest bardzo wy-

Nie mam problemow z motywacjp, gdyz po
kazdej rundzie jednak trochp zmienia sip

decyzjp o zmianie barw. Bytto dla mnie na

soka, poniewaz mam mocnych konkuren-

sktad, sp nowe twarze w druzynie, co z pew-

sa na rozwoj, bo druzyna ta grata na wyz-

tow do gry na srodku, jakimi sp tukasz Nor-

noscip pomaga. Na monotonip nie mogp

szym poziomie niz GKSJastrzpbie. Jednak

kowski czy Marek Mroz. Tak jak wspomnia-

raczej narzekac, bo niby robimy to samo,

wrocitem stamtpd stosunkowo szybko, bo

iem - na kazdym treningu daJ^ z siebie sto

ale jednak dzipki temu, ze co pot roku poja-

juz po pot roku, poniewaz i tarn pojawity sip

procent i mysl^, ze trener to zauwaza, dzi^-

wiajp sip nowi zawodnicy, pojawia sip rywa

negatywne znaki, zwiastujpce zblizajpcy sip

ki czemu mam szans^ wykazac si^ takze na

lizacja o pierwszy sktad, ktora sprzyja sta-

upadek klubu. Skorzystatem z tej szansy

boisku i grac w pierwszym sktadzie, co gtow-

temu podnoszeniu swoich umiejptnosci.

iniezatujp.

Mozna powiedziec, ze od zawsze

Jestes wicekapitanem druzyny.

Cz^sto si^ styszy, ze drugi sezon

jestes zwipzany z Jastrzpbiem,

Powiedz, z czym wipze sip taka

po awansie jest najtrudniejszy.

jednak w 2015 r. miates epizod

funkcja i jak sip czujesz w tej roli?

Zgadzasz si^ z tym stwierdzeniem?

w Nadwislanie Gora.

pewno spory przeskok i jednoczesnie szan-

nieodniegozalezy.

Mysl^, ze cos w tym jest, poniewaz przeciw-

nicy zd^zyli nas juz poznac na tyle, ze wie-

Jak to sip stato, ze tarn

Powinienem to trochp sprostowac, ponie

trafites, a nastppnie wrocites

waz to nie ja jestem wicekapitanem. Jest

do GKSJastrzpbie?

nim Kamil Szymura. Jednak pod nieobec-

GORNICZA WIARAI 9

Jak lubisz sp^dzac czas wolny
od meczow i treningow?

Lubto sp^dzac czas z rodzin$, bliskimi. Poza
tym, jak na sportowca przystato, preferuJ^
aktywne sp^dzanie czasu - duzo jezdz^ na
rowerze, cwicz^ na sitowni czy ptywam.

Ogolnie rzecz bior^c, nie lubto nudy.

Kto jest Twoim idolem
jako rezyser srodka pola?

Kiedys bytto bytyjuzzawodnik FC Barcelony
- Andres Iniesta. Podziwiatem go ze wzgl^-

du na jego inteligencJ^ i imponuj^cy po
ziom przegl^du pola. Teraz zas bardzo cz^-

sto wzoruJ^ sto na Frenkim dejongu, srodkowym pomocniku, ktory rowniez repre-

zentuje barwy druzyny z Katalonii. Ogolnie
mowi^c, lubi^ ogl^dac zawodnikow gra-

j^cych na mojej pozyeji, podpatrywacjaksi^
zachowuj^ w danej sytuacji i jakie decyzje
podejmuj^. Wzorowanie si^ na nich poma-

ga w polepszeniu poziomu mojej gry.
I na koniec klasyk-jakzacz^a si^

Twoja przygoda z pilk^?
^^^i^se

Zacz^to s\^ to w matej miejscowosci, w ktorej mieszkam, czyli w Mszanie. Trenowatem
tarn od najmtodszych lat. Pozniej kolega na-

nose Szymiego, rzeczywiscie zdarzyto mi si^

wszystkojestto dobre wspomnienie.

na chwil^ przej^c jego rol^Jakie to uczucie?
Z jednej strony opaska kapitana lekko ci^zy,

Ktory pitkarz podczas

bo wraz z jej zatozeniem automatycznie od-

dotychczasowych meczow

czuwasz wi^ksz^ odpowiedzialnosc za cat^
druzyn^, ale z drugiej strony uskrzydla, bo

zrobit na Tobie najwi^ksze wrazenie?

jest to przeciez wyroznienie - moze st^d te

Tak naprawd^ chyba nie ma takiej osoby,

bramki, bo przeciez jedn^ z nich strzelitem
maj^c opask^ na r^ce (smiech).

ktora zrobitaby na mnie piorunuj^ce wraze
nie. Mysl^, ze ta liga jest tak wyrownana, ze

Ktory z rozegranych meczow

bardzo zblizon^jakosc. Kazdego przeciwni-

utkwit Ci najbardziej w pami^ci?

ka trzeba szanowac i sto z nim liczyc.

Duzo byto takich meczow, ale najbardziej
chyba dwumecz w Pucharze Polski z Wigrami Suwatki, bo wtedy gralismy w trzeciej li-

Koledzy z druzyny mowi^,
ze ogl^dasz duzo meczow,

masz jakqs swoj^ wybran^ lig^?
Ogl^dasz tez mecze Fortuna 1 ligi?

ze wzgl^du na to, ze naszym rywalem byta

druzyna o dwie potki wyzsza, jesli chodzi
o poziom rozgrywek, a na boisku wcale nie
bylismy wtedy gorsi. Mielismy szans^ na
awans do potfinatu Pucharu Polski, co by-

Musz^ przyznac, ze podczas weekendu

ogl^dam ich bardzo duzo. Zdarza si^ cz^sto, ze po trzy- cztery mecze. Mam bzika na

tam, ze wtedy tez strzelitem bramk^, co nie-

tym punkcie. Bardzo lubi^ ogl^dac mecze
FC Barcelony, ktora prezentuje atrakcyjny
futbol, choc ogolnie to nie ma dla mnie

stety nie dato nam tego awansu, ale mimo

wtokszego znaczenia, kto gra wjakiej lidze.

toby dla nas bardzo mobilizuj^ce. Pami^-

skiej MOSiR, i po kilku treningach pan Norbert Ceglarek zdecydowat, ze zostajto- Miatem wtedy okoto 15 lat. Pogratem dwa sezony w juniorach, po czym trener Grzegorz
tukasik zaprosit mnie na treningi do pier-

wszyscy zawodnicy maj^ tak^ sam^ b^dz

dze i byto to dla nas dobre doswiadczenie

mowit mnie na przejscie do szkotki pitkar-

wszej druzyny. Widocznie si^ spodobatem,

bo jestem tutaj nadal (smiech).

A moze ly ta zacz^c
robic cos dla innych...?

K(OBIET)

Kazdyz nas ma cos, co moze dac innym. Pomaganie innym

na powiedziec, zewolontariatsportowytosamezalety. Pra-

to najprostsza rzecz na swiecie - wystarczy chciec i zrobic

ca dla klubu przynosi radosc i satysfakcj^. Wolontariusze

pierwszy krok. Pomaganie innym jest mega fajne, mega

staj^ si^ cztonkami klubowej druzyny, ktorzy maj^ okazjQ

dobre, a przede wszystkim mega wazne. Pomagac mozna

zobaczyc jak dziata klub sportowy od srodka, jak wygl^da

zawsze i wsz^dzie. I wcale nie pisz^ tu o wielkich rzeczach.

praca pitkarzy, trenerow czy prezesow. Mog^ poznac nie-

Czasem wystarczy drobny gest, mite stowo, a swiat drugiej

zwykle ciekawych ludzi, przezyc niezwykte, nie tylko sport-

osoby moze siQ zmienic na lepsze.

owe wydarzenia i bye cz^sci^ nich. Wolontariat w klubie GKS

SEKTOR

Jastrz^bie to mozliwosc zdobywania cennego doswiadczePomagac mozna nie tylko bezposrednio komus - s^siadce,

nia i rozwijania kompetencji, ktore bye moze kiedys przyda-

koledze, mamie czy osobom potrzebuj^cym, ale takze orga-

dz^ si^ w karierze zawodowej. Taka praca z pewnosci^ ma

nizacjom, fundacjom, a nawet klubom, zostaj^c wolonta-

wplyw na rozwoj spoteczny, emocjonalny i personalny.

riuszem. To wtasnie o nich dzisiejszy artykut - o wolonta-

riuszach. W klubiejest ich kilku, a zobaczyc ich mozecie np.

Zach^cam i zapraszam do zostania wolontariuszem. Dot^cz

podczas meczow. Przychodz^ kilka godzin szybciej na sta-

do naszej wyj^tkowej spotecznosci, b^dz w centrum waz-

dion, aby przygotowac swoje stanowiska pracy. Mozecie ich

nych sportowych wydarzeh i wspieraj swoj ulubiony klub

spotkac na kasach, sektorach, przy strefie dla dzieci, w szat-

sportowy. Dodatkowo, przy klubie dziata Fundacja Familia,

niach, na boisku, a takze w sklepie kibica. Grono wspania-

ktora organizuje wiele ciekawych inicjatyw, takze kazdy znaj-

tych, serdecznych ludzi, ktorzy-jakwidz^-z energ^, humo-

dzie cos dla siebie. B^dz tak dobry jak Monika, Wiktoria, Ni

rem i otwartosci^ pomagaj^ swojemu ulubionemu klubowi

kola, Beniamin, Mateusze dwa, Kamila, Klaudia, Kasia i zmie-

sportowemu,jakimjestGKSJastrz^bie.

niaj z nami sportowe otoczenie. I pamiQtajcie -,,cztowiekjest

wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kirn jest i nie
S^ oni kolejnym ogniwem, ktore t^czy klub w catosc. Ostatnio

przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siQ z innymi". Dla-

pisatam Warn o pracownikach klubu, teraz o wolontariu-

tego zach^camy wszystkich, podzielcie si^ z nami Wasz^

szach, ktorzy na co dzieh chodz^ do szkoty, a w wolnej chwili

energ^, dobroci^, ch^ci^ zdobywania swiata. Zadzwohcie,

poswi<=:caj3 si^ na rzecz pracy dla klubu - z wtasnej woli,

umowcie si^ na spotkanie, a pokazemy Warn nasz sportowy

a wszystko po to, bo uwazaj^, ze pomaganie jest po prostu

swiat.

fajne. Oprocz obowi^zkow, ktore posiada kazdyz nich, moz-

Ewelina Auguscik

Si

DATAUPODZENIA:27.10.199
WAGA:68k
JNUMER:2L
fZROStJ73 cm
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mecze...
Koncowka sezonu 1988/1989. Na cztery kolejki przed zakonczeniem rozgrywek przyszto nam sip udac na derbowy pojedynek do
Bytomia z Szombierkami, ktore tak jak my, byty zagrozone degradacjp do II ligi. Mecz do pewnego czasu uktadatsip dla nas dobrze,
bo po pierwszej potowie prowadzilismy 2:1. Jednak zmasowane
ataki Szombierek doprowadzity do wyniku 2:2, a w kolejnych minutachjarostaw Matusiak wybronii nam parp strzatow. Pocipgiem do
Bytomia udata sip 130 kibicow GKS-u. Po meczu, zeby nie spotkac
sip z fanami Polonii Bytom, policja kieruje nas pocipgiem przez
Gliwice, gdzie paru tapie sip na nieprzyjemne spotkanie z milicjan-

iECZ
BAIAZiWY 0 SiiJICIE Hi I LIGI
VIKS "ZAIilSZ^'BTiiGOSZBi -BIS jastrz^bie

tami.

Osiem tysipcy kibicow pojawito sip na kolejnym meczu wjastrzpbiu
na spotkaniu zgodowym z GKS-em Katowice. Zaprzyjaznionych
z naszymi fanow z Katowic przyjechato pocipgiem okolo tysipca.
Katowice prowadzily 1:0, a mecz byt nudny. Dopiero w 85. minucie
Marek Powiecko strzeliigola wyrownujpcego. Mecz konczy sip remisem, co prawdopodobnie pozbawia szans na mistrzostwo GKS
Katowice, a nam daje nadziejp na utrzymanie.
Na ostatni wyjazd w I lidze udajemy sip do todzi na mecz z tKS-em.
Na ten wypad jastrzpbscy fani udali sip dwoma autokarami oraz
w 30 osob pocipgiem. Grupa kolejowa musiata bardzo uwazac
w Katowicach na dworcu, bo wtej kolejcefani Ruchu wtym samym
czasie udawali sip do Wroctawia na mecz ze Slpskiem. Ich ekipa
liczyta az 2000 osob. Choc poci^gi do todzi i Wrodawia staty na
spsiednich peronach, ruszylismy do todzi bez wipkszych strat, nie
liczpc maiych ucieczek nielicznych kibicow GKS-u przed niebieskp
szarahczp. Na samym stadionie doszto do matego spipcia z kibicami tKS-u. Pozniej byfy prowadzone rozmowy o sztamie, lecz zadna
ze stron nie chciata pozdrowic drugiej i temat upadt W podroz powrotnp kibice kolejowi udali sip wraz z ekipp autobusowp. Z kolei
pitkarze potrafili sip zmobilizowac i pogolu Ryska Krausa prowadzili
1:0. W drugiej po+owie todzianie zdobyli gola i mecz skohczyt si^
sprawiedliwym podziatem punktow.

Stoi% od lwJi II trwnw L*eh axfrnoooviox, mm zysta Karak
Czaroiawskl, (awodnleyt Haela^ Biarwagaa Andrza^ Broiio^yk,
Franolarak Jaroac, Robart Matuazawakl, Adaa Kminlawskl,

Darluaz Paalaka, ntriuaa Rxlolakl. NlrsaJtaw HUavskl,
I tranar nuLyatmm Staehurakl, kloz^ ad lavajt Vo^elaeh
Szafradakl, Kr^rasto^ Aradt.Hlrosiaw Rsapa( Darlusz Glinlavles,
Plotr TMwokl, Hml S^raazawakl, Darluaa Durda, Jaoak tot,
Plotr Mowak, Harluaa Hodrackl,

BYDGOSZCZ 1 LIPCfl IS^^^ gods. 17-ta
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W srodowej, ostatniej kolejce, podejmujemy przy Kasztanowej Ja-

gielloniQ Biatystok. Z Podlasia dojastrz^bia wybralo si^ kolej^ 30 ki
bicow. Na stacji Jastrz^bie-Gorne przywitai ich komitet powitalny
GKS-u. Z poci^gu wysiadto dwoch fanowjagi i zostali przez naszych
troszk^ poobijani, a ze zrobito nam si^ ich zal, zabralismy ich na
piwo. Chtopaki niezle s\^ spili. Giowna ekipa Jagi dotarta pod stadion GKS-u, gdzie zaczaita si^ na nich inna grupa fanow GKS-u,
jednaktym razem biatostoczanie rozgonili intruzow. Sam mecz byt
nudny i skohczyt si^ bezbramkowym remisem. PZPN troch^ poczarowat i okazato si^, ze mamy szans^ utrzymac sip w barazach, a los
przydzielit nam bydgoskiego Zawiszp, choc kazdy wolatby grac
zMotorem Lublin.

Tydzieh po meczu zjagielloni^ zagralismy pierwsze spotkanie z Zawisz^ Bydgoszcz u siebie. WJastrzpbiu pojawito sip sporo kibicow
z Bydgoszczy, bo ponad 300. Przyjechali autobusami. Juz w okolicach KWK Moszczenica doszto do pierwszych stare (choc byta zgoda), bojastrzpbscyfani utrzymywali dobre kontakty z Polonip Byd
goszcz i sztama dobiegta kohca. W kolejnych ,,wydarzeniach" na
stadionie kibice Zawiszy przewaznie byli lepsi. Na samym meczu

pojawito sip 5000 kibicow. Padt wynik 0:0 i wiadomo byto, ze w rewanzu bpdzie bardzo cipzko. Spotkanie rewanzowe w Bydgoszczy
to prawdziwe swipto dla kibicow Zawiszy. Na stadionie pojawito sip
25 000 fanow spragnionych powrotu Zawiszy do I ligi (byto to spot
kanie z najwipkszp liczbp kibicow na trybunach podczas meczow
GKS-u Jastrzpbiej.Jastrzpbscy pitkarze nie mieli za duzo do powiedzenia i po golach Podolskiego i Durdy stadion oszalat z radosci.
Nasi mysleli o czym innym. Kusmierski i tuczak o Francji, a inni
gdzie by sip tu zatapac do pierwszoligowego klubu. Kibice tradycyjnie udali sip na mecz w dwoch grupach. Jedna, autokarowa,
w 65 osob, a druga, pocipgowa, w 13 osob. Ekipa pocipgowa jechata
razem z kibicami Gornika Pszow, ktorzy mieli wtedy zgodp z Zawiszp i wysiedli w Inowroctawiu, by dostac sip na stadion trochp poz
niej. Ekipa autobusowa zostawita flagi na PKP i przed meczem mieli
problemyz ich odebraniem, bozgubili paragon. Na meczu byli ra
zem w 78 osob incognito, bez wychylania sip. O kolejnym, drugoligowym juz sezonie,w kolejnym numerze.

Strajkowicz

bie Fifa League
W najblizszych dniach ruszajp zapisy
do trzeciego sezonu GKS Jastrzpbie
FIFA League. Rozgrywki ksztaltem bpdp
przypominaty poprzednip edycjp, jed-

przednim sezonie. Nowi gracze zaczy-

najp od najnizszych lig. Jednak dzipki
dynamicznej formule rozgrywek w dpgu sezonu mozna awansowac lub

nak wprowadzone bpdp lekkie poprawki, jeszcze bardziej podnoszpce

spascaz6razy. Dziejesiptak, poniewaz

atrakcyjnosc ligi. Bpdzie to zarazem

jpcych po dwa tygodnie. W cipgu nich
zawodnicy rozgrywajp po jednym me-

pierwszy sezon rozgrywany najnowszp
czpsdp: FIFA20. Mijazaledwiepierwszy

sezon podzielony jest na 6 rund, trwa-

czu z rywalami ze swojej ligi. Po roze-

miesipc od premiery, co swiadczy o wy-

graniu siedmiu meczow i zakonczeniu

jptkowo krotkich przygotowaniach do

rundy, 3 pierwszych graczy awansu-

sezonu. Wykorzystac to mogp nowi
gracze i dotpczajpc do ligi, szybko za-

je do ligi wyzej, 2 kolejnych zostaje,

czpcpipcsipwgorptabeli.

a 3 ostatnich spada do nizszej. Formula
ta powoduje, ze kazdy mecz jest wazny,
a przede wszystkim nie trzeba czekac

Na czym polega GKS Jastrzpbie
FIFA League?
Rozgrywki powstaty z myslp o mitosnikach sportow wirtualnych.
W czasach, gdy duza czpsc z nas ma w domu konsolp i rozgrywa
mecze z komputerem lub w gronie tych samych kolegow, warto

caty sezon zeby awansowac, wystarczp

dwa tygodnie.
Oprocz wirtualnych rozgrywek, organizowane sp rowniez turnieje
w pubie Klubowa'62.24 pazdziernika odbylsip tarn drugi juzturniej

zaproponowac cos nowego. Tak^ propozycj^ jest liga, w ktorej
oprocz nowych przeciwnikow, dochodzi rowniez walka o punkty,
a zarazem nagrody na koniec sezonu. Formuta rozgrywek rozni sip

Pilkarzevs. Kibice. Bylato rywalizacja wgrze FIFA 20 pomipdzypitkarzami GKSJastrzpbie a osobami zgtaszajpcymi chpc udzialu wtakiej zabawie. Przy okazji byla to bardzo dobra okazja, zeby nie tylko
zmierzyc sip z zawodnikami pierwszoligowego klubu, ale rowniez

od standardowego sezonu rozgrywanego w realn^ pitkp nozn^. Tu-

wymieniczdania na przeroznetematy.

taj przed rozpoczpciem sezonu kazdygracz wybiera dowoln^ druzynp, ktor^ bpdziegratod pierwszej doostatniej kolejki. Gracze po-

dzieleni s^ na osmioosobowe ligi, wedtug miejsc zajptych w po-

Zapisy do trzeciego sezonu odbywajp sip na profilach Facebook
oraz Instagram: GKSJastrzpbie FIFA League

\
t

I

strz^bie) jest od 2010r.Jak m

dk^d pami^ta najbardziej <i^

i/afefig^Jor(|iNii^ti^^
tofO 5foro f/f byd na kazdym moim mecztiMoim pierwszym trenerem byt Jarostaw Utikal
•y^i

f^^.ft;

rowe oraz sp^dz
I oorozmawiado Dike z Robertemtewandowskii

Zawo S ratownik
Jak pewnie zauwazyliscie, na kazdym meczu GKS-u Jastrz^bie rozgrywanym na naszym stadionie, mozna za-

uwazyc ratownikow medycznych. W sytuacji awaryjnej
sq w stanie udzielic pomocy kibicom w ci^gu paru chwil.

wysokosci Siewierza trafilismy na wypadek komunikacyjny,
ktory wydarzyl s\^ kilka minut wczesniej. Udzielalismy pier
wszej pomocy. To byla pierwsza w moim zyciu resuscytacja
kr^zeniowo-oddechowa. Niestety kobieta, ktora byla kie-

Dzisiaj mamy okazj^ poznac blizej jednego z nich, Piotra

rowc^ samochodu osobowego, zmarla. To bylo zdarzenie,

Piotrowicza, ktory wraz ze swoim zespotem gotowi sq
poswi^cic swoj cenny czas na ratowanie innych.

po ktorym postanowilem nauczyc s\^ profesjonalnie ratowac zycie ludzkie. Poczekalem na odpowiedni moment i poszedlemnastudia.

Na poczqtek pytanie - jakie wymagania trzeba
spetnic, zeby zostac ratownikiem medycznym?
Terazwystarczyukohczycstudia na poziomielicencjackim.

lie mia^ Pan lat, kiedy zostat
Pan ratownikiem medycznym?
Zawod ratownika medycznego jest stosunkowo mlodym
zawodem. Ukonczytem Akademi^ Medyczn^ w Biaiymstoku
i otrzymalem zawod ratownika medycznego w 2004 roku.
MiaJemwtedy31 lat.

Co sktonito Pana do podj^cia
decyzji takiej jak ta, by nim zostac?
Trudne pytanie (smiech). W pierwszej klasie liceum pierwszq
pomoc^ zaraziia mnie nauczycielka z Przysposobienia
Obronnego. Ukonczyiem kurs instruktorski i zacz^tem szkolic z pierwszej pomocy. Ale takim powaznym impulsem byto
wydarzenie, ktore mialo miejsce, gdy mialem 18 lat.Jechaiem z moimi kolegami na Jasn^ G6r^ do Cz^stochowy. Na

Pami^ta Pan swojq pierwszq interwencj^?
Niestety nie pami^tam. Za to mam w pami^ci pierwsz^ wizyt^ w domu 65-letniego m^zczyzny, ktorego trzeba bylo reanimowac. Ratowalismy wtedy jego zycie, okazato s\q, ze
mialzawalserca.

Czy wydarzyta si^ u Pana w pracy sytuacja,
ktora szczegolnie zapadla w pami^ci?
Tak... To byl wyjazd do trzech osob - matki z dwojkq dzieci
wracaj^cych z wycieczki rowerowej. Zostaly potr^cone przez
pijanego rriQzczyznQ prowadz^cego busa. Bylismy pierwszym zespotem na miejscu zdarzenia. To, co zobaczylem
bylo okropne. Reanimowalem wtedy 7-letniq dziewczynk^
i przypadlomi niestety zawiezc do szpitalawZywcusprawc^
wypadku. Do dzisiaj mam przed oczami cate to zdarzenie.

Ratownik medyczny to niewqtpliwie zawod
podwyzszonego ryzyka. Ryzykujecie zycie,
nie mogqc wziqc sobie wolnego.
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Nie m^czy to Pana?
Trudno powiedziec. Na pewno mQczy mnie to, ze duzo osob

traktuje karetki jak taksowki. Ludzie nie umiej^c udzielac
pierwszej pomocy wzywaj^ nas do zwyklych zachorowan
albo do niewielkich urazow. Gdyjezdz^ ratowac zycie, robi^
to z wielk^ przyjemnosci^ i nigdy mnie to nie b^dzie m^czyc.
Cz^sto spotykamy si^ niestety z bardzo przykrymi sytuacjami. To bardzo smutne, ze jestesmy atakowani przez ludzi, zarowno stownie, jak i fizycznie.

zatem, kiedy prezesem byt przez chwilQ Pan Arkadiusz Kuta.
Ale musz^ przyznac, ze od momentu przej^cia klubu przez
Pana Dariusza Stanaszka wspolpraca bardzo si^ zaciesnila.
Klub bardzo dba o bezpieczeiistwo zawodnikow i kibicow.
Juz od dawna moi ratownicy s^ na wszystkich meczach, ktore odbywaj^ si^ na wszystkich szczeblach we wszystkich grupach wiekowych. Razem z panem prezesem mamy przed
kilka pomystow, by dzi^ki pilce noznej rowniez szerzyc
udzielania pierwszej pomocy. Mog^ wiQC powiedziec,
zewspolpracazklubemprzynosiduzeefekty.

He godzin sp^dza Pan w karetce w ci^gu miesi^ca?

PracuJ^ jako ratownik medyczny nie tylko w Zespolach
Wyjazdowych Panstwowego Ratownictwa Medycznego, ale
rowniez w szpitalach na SOR-ze i Izbie PrzyJ^C. W sumie
sredniowmiesi^cupracuJ^ 300 godzin.

Czy jako ratownik medyczny, mimo bogatego
doswiadczenia, musi Pan w dalszym ci^gu

zdobywac wiedz^ ucz^szczaj^c na jakiekolwiek
szkolenia z tym zwi^zane czy raczej nie?
Ratownicy medyczni s^ zobligowani przez Ustaw^ o Panstwowym Ratownictwie Medycznym do samodoskonalenia.
W pi^cioletnim okresie rozliczenia musimy zdobyc 200 punktow edukacyjnych, a zebyje zdobyc musimy ukohczyc kursy, szkolenia czy uczestniczyc w sympozjach. Mnie tez to
obowi^zuje, wi^c szkol^ si^ systematycznie.
Od wielu osob mozna ustyszec narzekanie
na system opieki zdrowotnej w naszym kraju
- ze mimo odprowadzanych sk^adek nadal trzeba
doptacac do leczenia, cz^sto niemate pieni^dze.
Jaki ma Pan do tego stosunek,

W swojej ofercie macie dose ciekawe,
a zarazem bardzo przydatne gadzety.
Co to doktadnie jest i jak mozna to wykorzystac?

jak to wg Pana wygl^da?

Firma Azymut to nie tylko obstawy medyczne. Szkolimy
z pierwszej pomocy wszystkich, ktorzy chc^. Staram si^ sze

Patrz^c ogolnie na stuzb^ zdrowia, jest ona w oplakanym

rzyc ide^ pierwszej pomocy i juz od wielu lat produkujemy
breloczki, w ktorychjest maseczka do wentylacji i r^kawiczki

stanie. Zas patrz^c na moJ3 ,,dzialk^", czyli pomoc dorazn^,

z punktu widzenia pacjenta jest catkiem dobrze. Wystarczy
wiedziec i umiec si^ w tym temacie poruszac. Przez 24 go-

dziny jestesmy pod opiek^ lekarza podstawowej opieki

jednorazowe. To taki maty, a zarazem wielki gadzet. Musimy
miec swiadomosc, ze bezpieczehstwo podczas udzielania
pierwszej pomocy jest bardzo wazne. Podczas ratowania

drugiego czlowieka cz^sto mamy kontakt z jego ptynami fizjologicznymi. Zakladaj^c na r^ce r^kawiczki jestesmy bez-

zdrowotnej. W godzinach 8-18 opiekuje s\^ nami lekarz rodzinny-ten, ktorego sobie wybieramy w przychodni. Zas od
godziny 18 do 8 t^ rol^ przejmuje lekarz z Nocnej Swi^tecznej Opieki Zdrowotnej. Ten rodzaj opieki jest dzisiaj w kazdym szpitalu. Dlatego jesli jestesmy chorzy, mamygor^czk^
czy po prostu zle si<^ czujemy, mozemy si^ do niego zgtosic.
Istnieje rowniez mozliwosc zamowienia wizyty domowej, ale
tylko wtedy, gdy nasz stan zdrowia nie pozwala przyjechac
samemu do lekarza. W stanach zagrozenia zycia przez cal^
dob^wzywamyZespol Ratownictwa Medycznego.

jakis czas temu wspolnie z prezesem GKS-u, wpadlismy na

Od kilku lat wspotpracuje Pan z GKS-em Jastrz^bie.

pomysl zrobienia takiego breloka specjalnie dla kibicow
GKS-u. Mozna b^dzie go kupic w sklepie kibica i w trakcie

Jak zacz^ta si^ ta wspotpraca i jak ona wygl^da?
Oj,to b^dziejuz kilka lat. Moja Firma AZYMUTwspotpracuje
z GKS-em odk^d byli w trzeciej lidze. Wspotprac^ nawi^-

pieczniejsi.
Z pewnosci^ moze to nabyc kazdy.
Prosz^ powiedziec zatem,
gdzie jest taka mozliwosc?
Breloczki mozna kupic na naszych szkoleniach oraz naszej
stronie internetowej: www.f-azymut.pl. Dodam takze, ze

kazdego meczu GKS-u Jastrz^bie. Chcemy wspolnie z klubem zachQcic Pahstwa do szkoleh z pierwszej pomocy i zakupu tak bardzo waznego gadzetu.

NAWET-50% NA I!T MANY AS0R1
W SKLEP1E Gr RNICZA WIAR
sklep znajduj si w centrum handlowym gwarek

^lastrzblu-ZdroJu jStowarzyszenle J?Jastrzebskl S
ukujeosdb posladajacych wiedze oraz paml^t

dotyczqce^wszystklch dyscyplln sportowyc
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It_ - pechowy finisz
s ietnego sezonu

Po nieudanym sezonie w II lidze, zakonczonym bolesnym spad-

kiem do Ligi Wojewodzkiej, zarz^d klubu miat duzo uwag do
dotychczasowego sztabu szkoleniowego. Zmiana trenera byta
nieunikniona. Dziatacze postanowili zatrudnicjerzego Kuliga. Nowy szkoleniowiec - w wywiadzie dla ,,Naszych Problemow" - stwier-

dzit, ze zespo^ boryka si^ z wieloma ktopotami. Wsrod nich wymienil-szczuptosc podstawowej kadry, slabe rezerwy, zaniedbanie
w wyszkoleniu technicznym zawodnikow, a takze szereg
niedoci^gni^c organizacyjnych.

Sezon 1974/75 wystartowatw potowie sierpniajastrz^bianie przegrali w wyjazdowym meczu z Wawelem Wirek 1:0.Jednak w nast^pnych 8 spotkaniach zespol Kuliga zaliczyt seri^ bez porazki, przy
czym stracit tylko jedn^ bramk^ - wjedynym remisowym meczu
z Wyzwoleniem Chorzow. Tak znakomita passa wywindowata GKS
na drugie miejsce wtabeli - tuz za Rakowem Cz^stochowa. Stato
si^ jasne, ze te dwa zespoly stocz^ wyrownan^ walk^ o awans do
II ligi. Tymczasem pi+karze zjastrz^bia zaliczyli potkni^cie z Walk^
Zabrze i Rakow uciekl GKS. Rozjuszeni gbrnicy rozbili wowczas Zagt^biank^ D^browa Gornicza 5:0, a w nast^pnym meczu miato rozstrzygn^c si^, kto jest najlepszy w lidze. Mecz w Cz^stochowie toczytsi^ jednak pod dyktando Rakowa, ktory pokona^GKS 2:0. Mimo
to jastrz^bianie nie sktadali broni. W kolejnym meczu rozgromili
SiemianowiczankQ 5:0, a dzi^ki porazce Rakowa z Wyzwoleniem,
wskoczyli na fotel lidera. Remis GKS z Pszowem w ostatniej kolejce
jesieni kosztowatjednak utrat^tej pozycji na rzecz rywali z Cz^sto-

ocenit, ze choc pocz^tek byf udany, to wci^z byto wiele do poprawienia. Miat tu na mysli stab^ skutecznosc oraz przestoje w grze.
Wyrazit jednak nadziej^, ze te mankamenty zostan^ poprawione
i zespotwywalczy ponowny awans do II ligi. I rzeczywisciejego podopieczni w nast^pnych meczach odniesli cztery kolejne zwyci^stwa. Dawato to w sumie seri^ 8 meczow bez straty gola! Sposob na
pokonanie naszego bramkarza znalezli dopiero w 24 kolejce zawodnicy Zagt^bianki D^browa Gornicza. Decyduj^cy o awansie
okazatstomeczwJastrz^biu pomi^dzy GKS a Rakowem. Spotkanie
byto niezwykle zaci^te, ale to gospodarze zdobyli jedyn^ bramkQ.
Do kohca pozostat jeden mecz - na wyjezdzie jastrz^bianie zremisowali z Siemianowiczank^ 2:2 i ostatecznie zaj^li pierwsze miej
sce wgrupie. To z kolei kwalifikowato GKS do barazy o II li
Jastrz^bie znalazto s\^ w IV grupie barazowej wraz z Uni^ Tarnow,
Uni^ Raciborz i Zagt^biem Lubin. Rywalizacja ta wzbudzita ogromne zainteresowanie wsrod kibicow (dotychczasowe zmagania ligowe obserwowato ok. 500-1000 widzow). Pierwszy mecz, w Tarno-

wie, zakoiiczyt si^ porazk^ GKS 1:2. Ktos w klubie wymyslit wyjazd
na mecz w dniu spotkania. Kilka godzin sp^dzonych w autobusie,
podczas gdy za oknami panowat niemozliwy upal, dato si^ pitkarzom we znaki. Zreszt^, zespot przywioztoy punkt zTarnowa, gdyby
nie karny w ostatniej minucie... U siebie jednak GKS byt nie do za-

trzymania. Najpierw, przy 5 tysi^cach kibicow, podopieczni Kuliga
pokonali Uni^ Raciborz 2:0, nast^pnie, rowniez na ul. Kasztanowej,

chowy.

zwyci^zyli Zagt^bie 3:1 (hat-trick Jozefa Ziai), wreszcie w rewanzu
pokonali Tarnow 2:0 (dwa gole Ziai). Teraz trzeba byto wywiezc
korzystne rezultaty z Raciborza i Lubina. W pierwszym meczu to s\^

Runda jesienna pokazata, ze jesli GKS chce liczyc si^ w walce

udato. NieocenionyZiajazdobyijedyn^ bramk^ i GKSmiatll lig^ na

o awans, to w kazdym meczu musi walczyc o zwyci^stwo, bowiem
- przy tak wyrownanej rywalizacji z Rakowem - liczy si^ kazdy
punkt. Pocz^tek rundy wiosennej mozna byto uznac za pomyslny.

wyci^gnOcie r^ki. Niestety, w Lubiniejastrz^bie przegrato 1:0. Ziaja

Dwa zwyci^stwa i dwa remisy (z Gornikiem Knurow i Wyzwoleniem
Chorzow, a wi^c pretendentami do awansu) pozwolily wywalczyc
pozycJ^ lidera. Po tych 4 meczach rundy wiosennej trener Kulig

binianie cieszyli si^ z awansu do II ligi.

zmarnowat kilka setek, po czym zameldowat si^ w sk^adzie... Zagi^bia Lubin. I tak, w dose kontrowersyjnych okolicznosciach, to lu-
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