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eptak mia³by zaczynaæ siê od ronda 
Zdrojowego, ale to, gdzie ewentu-Dalnie musia³by siê koñczyæ nie by³o 

ju¿ takie oczywiste. Zrodzi³o siê kilka pomy-
s³ów. Pierwszy mówi³ o skrzy¿owaniu ulic 
1 Maja, Witczaka i Koœciuszki. Drugi – bar-
dziej odwa¿ny – proponowa³, aby deptak 
bieg³ do tego miejsca, gdzie ma swój koniec 
jednokierunkowa na 1 Maja. Jednak¿e je-
dno by³o pewne – wi¹za³oby siê to z zam-
kniêciem wyznaczonego odcinka drogi. I to 
w³aœnie ta kwestia wzbudzi³a najwiêcej kon-
trowersji. Mieszkañcom miasta pomys³ 
utworzenia deptaka bardzo siê spodoba³, 
szczególnie zachwyceni nim byli m³odzi ja-
strzêbianie. W koñcu mia³oby powstaæ przy-
jemne dla okna miejsce, gdzie w pogodne 
dni mo¿na by by³o pospacerowaæ z ca³¹ ro-
dzin¹ lub blisk¹ sercu osob¹, by nastêpnie 
usi¹œæ sobie pod parasolem przy jednej 
z ekskluzywnych restauracji i coœ zjeœæ. Tak 
przecie¿ rzecz ma siê na rynkach w innych 
miastach, a deptak mia³by pe³niæ tak¹ fun-
kcjê. Mo¿liwe, ¿e 1 Maja odzyska³by wów-
czas sw¹ dawn¹ œwietnoœæ, a i ca³y Zdrój 

móg³by na tym wiele zyskaæ przyci¹gaj¹c do 
siebie jastrzêbian z innych dzielnic. Samo 
miasto mia³oby natomiast coœ na wzór ryn-
ku, którego u nas nie ma, a na brak którego 
wszyscy bardzo narzekaj¹. Jastrzêbie 
w zwi¹zku z tym nie ma okreœlonego cen-
trum i mo¿liwe, i¿ to okaza³oby siê wyjœciem 
z sytuacji. 

ynek to miejsce wokó³ którego zgro-
madzone s¹ zawsze najwa¿niejsze Ri najciekawsze punkty gastro-

nomiczne miasta. To przede wszystkim tu, 
czyli do centrum, ludzie udaj¹ siê na zakupy. 
Gdyby przyj¹æ, i¿ nasz deptak mia³by pe³niæ 
tak¹ rolê, to g³ówna ulica Zdroju zmieni³aby 
ca³kowicie swój charakter. Dlatego wiêk-
szoœæ restauratorów na 1 Maja widzi w utwo-
rzeniu w tym miejscu deptaka ogromn¹ 
szansê dla swojej dzia³alnoœci i z ca³¹ stano-
wczoœci¹ popiera ten pomys³. Natomiast 
wœród w³aœcicieli sklepów i innych mniej-
szych punktów handlowych zgromadzonych 
na tej ulicy zdania s¹ ju¿ bardziej podzie-
lone. Jedni upatruj¹ w tym ostatni¹ szansê 

na zwiêkszenie liczby klientów, których z ro-
ku na rok jest coraz mniej. Inni zaœ zwracaj¹ 
uwagê na to, ¿e zamkniêcie ulicy i zlikwi-
dowanie miejsc parkingowych wzd³u¿ 1 Ma-
ja, wp³ynie negatywnie na ich biznes i mo¿e 
doprowadziæ nawet do bankructwa. Czêsto 
b³y podnoszone argumenty, i¿ utworzenie 
jednokierunkowej, likwidacja przystanku, 
a tak¿e przeniesienie s¹du do nowego bu-
dynku wystarczaj¹co wp³ynê³y na nisk¹ 
sprzeda¿, a ca³kowite zamkniêcie ulicy by-
³oby ju¿ tylko przys³owiowym gwoŸdziem do 
trumny. Czy tak rzeczywiœcie mog³oby siê 
staæ? Tego nie wiemy i chyba siê ju¿ nigdy 
nie dowiemy. 

rzeciwna takiej inwestycji jest Prze-
wodnicz¹ca Osiedla Zdrój Krystyna PDusza. Uwa¿a ona, ¿e taka inicjaty-

wa wyp³ynê³a z ca³¹ pewnoœci¹ od m³odych 
osób, które nie licz¹ siê z dobrem starszych 
mieszkañców Zdroju. Wed³ug niej, jest to 
dzielnica emerytów i rencistów, z którymi w 
g³ównej mierze trzeba siê liczyæ. A ci wed³ug 
niej, po zamkniêciu ulicy, bêd¹ mieli utru-

dnione przemieszczanie siê, gdy¿ w wielu 
przypadkach trzeba ich wszêdzie dowoziæ. 
Zwraca uwagê tak¿e na to, i¿ poprzez ewen-
tualny objazd mo¿e zwiêkszyæ siê ruch 
wokó³ szko³y muzycznej na ul. Koœciuszki, a 
to negatywnie wp³ynê³oby na bezpieczeñ-
stwo uczêszczaj¹cych do niej dzieci. Kry-
styna Dusza ma równie¿ obawy o to, ¿e han-
del na ul. 1 Maja mo¿e wówczas zupe³nie 
upaœæ, natomiast ju¿ teraz du¿y problem 
z parkingami jeszcze bardziej nasili³by siê. 
Wed³ug Przewodnicz¹cej Osiedla Zdrój 
zamkniêcie tej ulicy stworzy ogromny chaos 
komunikacyjny, a utrudnienia z tym zwi¹za-
ne bêd¹ dotyczyæ nie tylko osób prywatnych, 
ale równie¿ autobusy kursuj¹ce w tym miej-
scu. – To przecie¿ ulica na której znajduj¹ siê 
najwa¿niejsze dla tej dzielnicy obiekty takie 
jak: koœció³, apteka, poczta, przedszkole 
i trzeba do nich jakoœ dojechaæ – mówi Kry-
styna Dusza. Miejsce na odpoczynek i spa-
cery upatruje zaœ w parku i to tam jej zda-
niem powinno siê inwestowaæ pieni¹dze.

Dyskusyjny deptak
Nie jest tajemnic¹, ¿e rynek w Zdroju nie powstanie. Inwestycja zosta³a wstrzymana i nie wiadomo, czy jeszcze 
kiedykolwiek zostanie wznowiona. W odpowiedzi na to, pojawi³ siê pomys³, aby utworzyæ deptak z prawdziwego 
zdarzenia na ul. 1 Maja, który pe³ni³by rolê nieutworzonego rynku, czyli swoistego centrum miasta. Wi¹za³oby siê to 
z ca³kowitym zamkniêciem czêœci tej ulicy. Jednak czy taka inwestycja ma jakiekolwiek szanse na realizacjê? 
Co na to wszystko mieszkañcy Osiedla Zdrój?
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KOMPLEKSOWA REALIZACJA 
MEBLI DO KA¯DEGO WNÊTRZA

www.eljotmeble.eu
Jesteœmy doskonale przygotowani do zrealizowania 

wyszukanych i nietypowych pomys³ów. 

Wykonujemy projekty oparte na Pañstwa 

sugestiach i w³asnym doœwiadczeniu.

Dysponujemy szerok¹ gam¹ akcesoriów i materia³ów 

wysokiej jakoœci i ró¿norodnoœci wybarwieñ. 

Przy realizacji projektów mebli kuchennych 

oferujemy sprzêt AGD do zabudowy.



adne z tego okrêgu – Celi-
na Jaworecka i Bernadeta RMagiera – tak¿e maj¹ wiele 

w¹tpliwoœci co do pomys³u utwo-
rzenia deptaka na 1 Maja. 

– mówi radna Jaworecka, zdecydo-
wanie przeciwna takiej inwestycji. 
Trochê ³agodniej na ten temat wy-
ra¿a siê radna Magiera, która 
stwierdza, ¿e sam pomys³ nie jest 
z³y i ka¿demu podoba³oby siê coœ 
takiego, ale uwa¿a, i¿ jest to zupe³-
nie niemo¿liwe do wykonania. 
Bernadeta Magiera widzi, ¿e Zdrój 
móg³by na tym wiele zyskaæ, ale 
strac¹ na tym mieszkañcy, dla któ-
rych zamkniêcie g³ównej ulicy sta-
³oby siê nie lada problemem. Emo-
cje i pocz¹tkowy entuzjazm gasi ró-
wnie¿ Naczelnik Wydzia³u Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji 
Maria Pilarska, która uwa¿a ca³y 
pomys³ za nierealny. – To odby³oby 
siê z ogromn¹ szkod¹ dla miesz-
kañców Zdroju na co nie mo¿emy 
pozwoliæ. Oczywiœcie widzimy 
potrzebê dalszych inwestycji w tej 
dzielnicy i dlatego bêdziemy na 
przyk³ad zagospodarowywaæ teren 
za hotelem „D¹brówka”, aby powoli 
przywracaæ dawn¹ œwietnoœæ tego 
miejsca – mówi. 

Rêka mi  
uschnie, jeœli      
za tym 
zag³osuje 

szyscy zwolennicy tego 
pomys³u musz¹ pohamo-Wwaæ swój entuzjazm, 

poniewa¿ przeforsowanie takiej 
inwestycji bez zgodny najwa-
¿niejszych osób bêdzie bardzo 
trudne. Niewykluczone, i¿ Osiedle 
Zdrój na budowie deptaka zyska-
³oby wiele. Ulica 1 Maja sta³aby siê 
nie tylko piêknym i atrakcyjnym 
miejscem do spacerowania z dzie-
æmi, ale mo¿e otworzy³yby siê nowe 
mo¿liwoœci dla ca³ej dzielnicy. Kto 
wie, czy Zdrój nie sta³by siê wów-
czas na tyle interesuj¹cym miej-
scem, ¿e Przewodnicz¹ca Zarz¹du 
tego Osiedla przesta³aby mówiæ za 
kilka lat o nim jako o dzielnicy eme-
rytów i rencistów. Skoro pomys³ 
wyszed³ g³ównie z inicjatywy m³o-
dych osób, to mo¿e tego oni w³a-
œnie oczekuj¹, mo¿e to spowoduje, 
¿e zaczn¹ kupowaæ mieszkania 
w Zdroju, a nie w innych czêœciach 
Jastrzêbia, które kusz¹ powsta-
j¹cymi jak grzyby po deszczu 
galeriami. Deptak na 1 Maja móg³-
by okazaæ siê du¿¹ szans¹ dla tej 
dzielnicy, a zarazem zapieraj¹cym 
dech w piersi miejscem dla reszty 
jastrzêbian, jednak takiej pewnoœci 
nie mamy... I w³aœnie dlatego nie 
mo¿na na si³ê uszczêœliwiaæ miesz-
kañców Zdroju, poniewa¿ kto wie, 
czy tym sposobem nie wyrz¹dzi-
libyœmy im tylko wiêkszej krzywdy.

3

Iwona Domaga³a
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Wasze komentarze

WyraŸ swoj¹ opiniê na:
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Opel Fija³kowski

ul. Armii Krajowej 70

44-335 Jastrzêbie Zdrój

tel:  + 48 32 476 70 00

fax. + 48 32 474 51 30

  

 

www.opel.fijalkowski.pl

salon_jas@fijalkowski.pl

Godziny otwarcia:

poniedzia³ek-pi¹tek: 8:00 - 18:00

soboty: 8:00 - 14:00

niedziele: 9:00 - 15:00 

ÜJu¿ czas podziêkowaæ Jaworeckiej i in-
nym uwstecznionym w pomys³ach. Id¹ wy-
bory! A skoro Pilarska jest przeciwna, to zna-
czy, ¿e pomys³ jest œwietny. Ka¿dy wie, ¿e ma 
za ma³¹ g³owê na du¿e pomys³y. 
autor: on
ÜCzy w Jastrzêbiu nie mo¿e powstaæ nic 
sensownego, poza sklepami i straganami?
autor: Lord
ÜUwa¿am, ¿e ulica 1 Maja powinna pozo-
staæ tak¹ jaka jest. Najwy¿szy czas zrobiæ coœ 
z budynkiem po by³ym s¹dzie. A deptak mo-
¿na stworzyæ w miejscu, gdzie mia³ byæ rynek, 
bo to miejsce wci¹¿ wygl¹da okropnie.
autor: Joanna-nauczycielka chemii
ÜJestem mieszkank¹ Zdroju od 20 lat i po-
mys³ utworzenia deptaka bardzo mi odpowia-
da. Do tej pory ulica 1 Maja by³a torem wy-
œcigowym dla motocykli i samochodów, wiêc 
z chwil¹ jej czêœciowego zamkniêcia dla ruchu 
ko³owego bêdzie bezpieczniej. Mo¿na 
zamkn¹æ chocia¿by odcinek od "K³osa" do 
Karola Miarki, zrobiæ kilka fontann pod-
œwietlanych z rozlewiskami i stworzyæ "mikro-
klimat" dla spacerowiczów i turystów ...
autor: MEG
ÜSpokojnie, spokojnie, id¹ wybory, wiêc 
temat rynku wróci jak bumerang. Kto tym ra-
zem go obieca?
autor: WWR
Üpani Jawrecka, czy uwa¿a pani, ze zdrój to 
dom starców? I dlaczego zak³ada pani, ze 
deptak (czyli likwidacja ha³asu samochodów 
i spalin!!!) bêdzie przeszkadzaæ starszym???
autor: hej
ÜZdrój to bardzo ³adna dzielnica, zwi¹zana 
z histori¹ uzdrowiskow¹ naszego miasta. 
Wszelkie plany z deptakiem, zamkniêciem ul. 

jednokierunkowej 1 Maja uwa¿am za bezza-
sadne i tak naprawdê ma³o realne. Zdrój jako 
dzielnica znany jest z parku, Domu Zdro-
jowego i wielu innych obiektów i miejsc pa-
miêtaj¹cych "dobre czasy". Uwa¿am, ¿e cen-
trum naszego miasta to tereny wzd³u¿ al. Pi³-
sudskiego od Urzêdu Miasta do Supersamu. 
To w³aœnie niezagospodarowana Strefa Cen-
trum, tereny za Mok'iem powinny zafunkcjo-
nowaæ jako miejsca wizualnie atrakcyjne 
i praktyczne. Naszemu miastu brakuje 
miejsc, które wyró¿nia³yby nas w regionie, 
spowodowa³y chêæ s¹siadów do odwiedzenia 
naszego miasta. Zbli¿aj¹ siê wybory i jak 
dobrze napisa³ WWR mieszkañcy bêd¹ ma-
nipulowani tematami np. dotycz¹cymi rynku - 
czyli, gdzie, jaki, a czemu tam, a mo¿e lepiej 
gdzie indziej... Wracaj¹c do Zdroju...mi³o 
spêdzaæ tam wolne chwile, np. w³aœciciel 
obiektu D¹brówka wykonuje "œwietn¹ robotê" 
i brawa mu za to. Dziêki takim osobom Zdrój 
piêknieje, miasto niech równie¿ dba tak 
mocno jak tylko mo¿e o tê dzielnicê.
autor: Norbert Ma³olepszy
ÜPrzecie¿ jest miejsce obok galerii 
Jastrz¹b- do ratusza wprawdzie daleko ale 
rynek mo¿e powstaæ - nawet zacz¹tek dróg 
w kwadracie ju¿ jest. Teraz tylko deptak, do-
œwiadczenie ju¿ zdobyte przy ma³ej galerii.
autor: ?
Ütej pani emerytce to ju¿ dziêku-jemy - ona 
uwa¿a, ¿e zamkniêta dla ruchu ulica jest 
bardziej ha³aœliwa od deptaku dla pieszych? 
normalne to jest?
autor: PS
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Organizatorami g³ó-
wnych uroczystoœci pod pomnikiem Porozu-
mienia Jastrzêbskiego s¹: Zarz¹d Regionu 
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ" 
oraz NSZZ "Solidarnoœæ" KWK "Zofiówka". (...) 
Urz¹d Miasta jest wspó³organizatorem uroczy-
stoœci i imprez towarzysz¹cych obchodom.

A wiêc w³adze miasta nie mia³y wiele 
do powiedzenia co do g³ównych 
uroczystoœci, nie by³y ich g³ównym 
gospodarzem, ale za to zap³aci³y za nie 
„medialny i wizerunkowy, rachunek”. 

ydarzenia sprzed 30 lat mia³y cha-
rakter bardzo spontaniczny. Wziêli 
w nich udzia³ zwykli ludzie, nie z nakazu 

lub poczucia obowi¹zku, ale z w³asnego po-
rywu i z w³asnej woli. Chêæ wspólnego dzia-
³ania pojawi³a siê na fali strajków w roku 1980, 
które najpierw ogarnê³y Wybrze¿e. Ten rejon 
Polski zawsze postrzegany by³ jako „bun-
towniczy”, a Œl¹sk uwa¿ano za bastion gierko-
wskiego socjalizmu, gdzie czerwona w³adza 
kupowa³a sobie ró¿nymi przywilejami uleg³oœæ 
górników. Dostarczali oni w zamian miliony ton 
czarnego z³ota, wydobywanego nawet w sobo-
ty i niedziele, kosztem ich odpoczynku i czasu 
dla siebie samych oraz ich rodzin. Mo¿na œmia-
³o za³o¿yæ, ¿e wybuch strajku w Jastrzêbiu-
Zdroju przyœpieszy³ i przypieczêtowa³ zdoby-
cze uzyskane na Wybrze¿u, a w konsekwencji 
i ca³ym kraju. Porozumienie zawarte w naszym 
mieœcie posz³o nawet dalej, bo dopiero tutaj ko-
munistyczna w³adza zagwarantowa³a wolne 
soboty i niedziele. 

o zwykli ludzie, mieszkañcy Jastrzêbia, 
byli motorem tamtych wydarzeñ, a nie 
jakaœ si³a polityczna. To, co dzia³o siê tutaj 

30 lat temu, dotyczy³o ca³ego miasta, a nie ja-
kiejœ organizacji. Strajkowali górnicy i pra-
cownicy innych zak³adów, pomaga³y im ich ro-
dziny, anga¿owali siê pozostali mieszkañcy, 
pomocy udzieli³ Koœció³. Solidarnie walczy³o 
ca³e miasto, by³ to przejaw prawdziwej so-
lidarnoœci jastrzêbskiej zanim jeszcze powsta-
³a ta oficjalna, zwi¹zkowa. Dlatego obchody tak 
donios³ej i wa¿nej rocznicy powinny dotyczyæ 
ca³ego miasta, a jego w³adze powinny przyj¹æ 
rolê organizacyjn¹ i koordynuj¹c¹ wszystko to, 
co w ramach tych obchodów mia³oby siê tutaj 
dziaæ, anga¿uj¹c mo¿liwie wiele zaintereso-
wanych grup i osób, tworz¹c odpowiedni Ko-
mitet Organizacyjny Obchodów, by nadaæ im 
odpowiedni¹ rangê. Jednak sta³o siê inaczej. 

ie utworzono ¿adnego komitetu organiza-
cyjnego na forum którego omawiano by 
najwa¿niejsze kwestie zwi¹zane z ob-

chodami. Kluczowe decyzje dotycz¹ce ju-
bileuszu zapada³y w Siedzibie Zarz¹du Œl¹-
sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” w Katowicach, 
które by³y przekazywane do Jastrzêbia za po-
œrednictwem lokalnych dzia³aczy zwi¹zko-
wych. Miasto Jastrzêbie-Zdrój ustawi³o siê tu-
taj zaledwie w roli pomocniczej. Wed³ug oœwia-
dczenia Urzêdu Miasta 

 

J

Listê goœci i zaproszenia 
wystosowuje, wiêc "Solidarnoœæ". To tam nale¿a-
³oby spytaæ o powody nieuwzglêdnienia na liœcie 
goœci Prezydenta RP

C

eszcze przed rozpoczêciem obchodów wy-
buch³ niema³y skandal zwi¹zany z tym, ¿e 
organizatorzy uroczystoœci w Jastrzêbiu – 

faktycznie Zarz¹d Regionu NSZZ „Solidar-
noœæ” – nie zaprosili do Jastrzêbia-Zdroju g³ó-
wnych dostojników Pañstwa Polskiego: ani 
prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego 
ani premiera Donalda Tuska i nawet by³ego 
prezydenta Lecha Wa³êsy. T³umaczono to tym, 
¿e w Jastrzêbiu mog³oby dojœæ do ekscesów 
i zlekcewa¿enia goœci. Sk¹d powziêto takie 
mniemanie? Z kim to konsultowano? Na 
pewno nie z w³adzami miasta, które do tej spra-
wy ustawi³y siê biernie: 

 – g³osi³o oœwiadczenie 
Urzêdu Miasta. Za to w Polskê poszed³ prze-
kaz medialny o zagro¿eniu godnoœci G³owy 
Pañstwa i innych osób w Jastrzêbiu Zdroju. 
Chyba nie o tak¹ „promocjê” miasta chodzi³o 
w³odarzom miasta. Czy Jastrzêbie oœmieszy³o 
siê na w³asne ¿yczenie? W ka¿dym razie w³a-
dze miasta nie wystosowa³y ¿adnego stano-
wiska w tej sprawie wobec katowickich organi-
zatorów jastrzêbskich uroczystoœci. Za to po-
nios³y niema³e rachunki zwi¹zane z „uroczy-
stoœciami i imprezami towarzysz¹cymi” Wyda-
no na ten cel ok. 110 tys. z³. Wy³o¿ono z kasy 
ok. 30 tys. z³otych na ksi¹¿kê, której treœæ sta-
nowi kalendarium jastrzêbskiej Solidarnoœci na 
przestrzeni ostatnich 30 lat, która zreszt¹ od 
razu wywo³a³a kontrowersje wœród osób za-
anga¿owanych w jej dzia³alnoœæ. Zapewne 
otrzymaj¹ j¹ biblioteki miejskie i szkolne, ale 
nak³ad 1 tys. egzemplarzy nie wskazuje na 
szersze rozpowszechnianie. 80 tys. z³ koszto-
wa³ koncert na Stadionie Miejskim, gdzie 
zaanga¿owano znane postacie polskiej sceny 
rozrywkowej.

o do zainteresowania i udzia³u jastrz¹bian 
w uroczystoœcich – poza koncertem na 
stadionie – trudno uznaæ go za szeroki. W 

wernisa¿u bardzo ciekawej wystawie fotografii 
Stanis³awa Sputo, uczestnika tamtych wyda-
rzeñ, zorganizowanej przez Miejsk¹ Bibliotekê 
Publiczn¹, wziê³o udzia³ raczej niewiele osób. 
Inne oficjalne uroczystoœci przebieg³y wedle 
utartego od lat schematu i ma³o wskazywa³o na 
ich jubileuszowy oraz promocyjny charakter. 
A wiêc Msza Œw. w koœciele „na górce” - pw. 
Najœwiêtszej Marii Panny Matki Koœcio³a. Ró-
wnie¿ z niewielkim udzia³em spo³ecznoœci pra-
wie 100-tys. miasta. Uroczystoœci przed KWK 
„Zofiówka” zosta³y zdominowane przez Zwi¹-
zek Zawodowy „Solidarnoœæ”, co jest jak naj-
bardziej zrozumia³e. Musi jednak budziæ zdzi-
wienie, ¿e prezydent Marian Janecki zamiast 
roli gospodarza uroczystoœci, przyj¹³ rolê jed-
nego z goœci i to nie tych najpierwszych - prze-
mawia³ jako jeden z ostatnich. Z g³ównych ofi-
cjeli pojawili siê Przewodnicz¹cy Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek i wicepremier Wal-
demar Pawlak, nie by³o ¿adnego przedstawi-
ciela Prezydenta RP ani oficjalnego przedsta-
wiciela Sejmu i Senatu. W porównaniu z po-
przednimi latami, ta jubileuszowa uroczystoœæ 

pod KWK „Zofiówka” wygl¹da³a na skromniej-
sz¹ i z mniejsz¹ liczb¹ uczestników. Smutny 
i zauwa¿alny by³ brak m³odzie¿y. Pod pomni-
kiem pojawi³y siê tylko poczty sztandarowe ZS 
nr 1 i ZS nr 6, a sk³adanie kwiatów przez „jedyn-
kowiczów”, jako jedynych przedstawicieli m³o-
dzie¿y, wywo³a³o gor¹ce oklaski zebranych. 
W tym wypadku trudno mówiæ o lekcji patrio-
tyzmu i regionalizmu dla m³odego pokolenia. 
No i oczywiœcie mo¿na dyskutowaæ tu o wp³y-
wie w³adz miasta na dzia³anie jastrzêbskich 
szkó³ – ale to ju¿ osobny i bardzo szeroki temat. 
Wiêksze zainteresowanie m³odzie¿y wzbudzi³ 
koncert na Stadionie Miejskim w sobotê, 
4 wrzeœnia, który przyci¹gn¹³ uwagê znanymi 
wykonawcami. I dobrze, ¿e w jego ramach po-

ZMARNOWANA SZANSA
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jawi³y siê akcenty nawi¹zuj¹ce do tamtych pa-
miêtnych wydarzeñ. Du¿¹ rolê odegra³o w tej 
kwestii równie¿ specjalne, wspomnieniowe 
wydanie „Manifeœciaka” – gazety nawi¹zuj¹cej 
do tej wydawanej nielegalnie podczas stanu 
wojennego. Powsta³a ona dziêki staraniom Ja-
strzêbskiej Alternatywy M³odzie¿owej „JAMA”, 
Stowarzyszenia POKOLENIE oraz Jastrzê-
bskiego Portalu Informacyjnego „JasNet”. „Ma-
nifeœciak”, oprócz kalendarium tamtych wyda-
rzeñ i relacji wspomnieniowych, zawiera³ ró-
wnie¿ obecne odniesienie do tamtych dni. Jed-
nak czy to wystarczy³o na zmianê ogólnego 
wra¿enia na temat organizacji obchodów tak 
wa¿nej uroczystoœci?

6

Kilka dni temu obchodziliœmy 30-lecie Porozumieñ Spo³ecznych z 1980 roku i powstanie „Solidarnoœci”. W wydarzenia te mocno wpisywa³y siê 
strajki na Œl¹sku i podpisanie Porozumienia Jastrzêbskiego. By³a to dobra okazja, by przypomnieæ o udziale naszego miasta i jego mieszkañców 

w wydarzeniach, które wstrz¹snê³y œwiatem i zmieni³y bieg historii. Tym wa¿niejsze, ¿e mówi siê o nim coraz mniej i rola Jastrzêbia jest coraz 
bardziej zapominana zarówno w samym mieœcie jak i na zewn¹trz. By³a to du¿a szansa na poczucie wspólnej to¿samoœci jastrzêbian, dumy z ich 
miasta, przypomnienia tamtych wydarzeñ – szczególnie m³odszemu pokoleniu – a tak¿e du¿a promocja Jastrzêbia-Zdroju w Polsce i za granic¹. 

Czy tak siê jednak sta³o?
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WYDARZY£O SIÊWYDARZY£O SIÊ

R
ada Miasta na specjalnej sesji wyrazi³a 
zgodê na propozycjê prezydenta 
Janeckiego, aby 3. wrzeœnia by³ Dniem 

upamiêtniaj¹cym podpisanie Porozumienia 
Jastrzêbskiego. Tak jakby nim nie by³. Nie wia-
domo dlaczego radni zignorowali petycjê, któr¹ 
przed rokiem z³o¿y³a Inicjatywa Spo³eczna 
„Pamiêæ Jastrzêbska”, ¿eby ustanowiæ ten 
dzieñ Dniem Solidarnoœci Jastrzêbskiej jako 
formy œwiêta miejskiego, przypominaj¹cego 
tamt¹ solidarnoœæ, zwyk³ych ludzi, mieszkañ-
ców miasta, którzy potrafili zjednoczyæ siê 
w tak wa¿nej chwili. Solidarnoœæ miêdzy-
ludzk¹, poczucie wspólnoty, branie spraw 
w swoje rêce dla osi¹gniêcia wspólnego szczy-
tnego celu. Inicjatywê to popar³o swoimi pod-
pisami ponad tysi¹c mieszkañców, które zbie-
rali na pocz¹tku sierpnia wolontariusze w ra-
mach jastrzêbskiej inicjatywy spo³ecznej, 
a wiêc tyle, ile wystarczy zgodnie ze Statutem 
Miasta, na projekt uchwa³y obywatelskiej. 
Radni tê inicjatywê zignorowali.

kr¹g³a, bo 30. rocznica podpisania Poro-
zumienia Jastrzêbskiego, mog³a byæ do-
br¹ promocj¹ miasta Jastrzêbie-Zdrój 

i s³owo „mog³a” jest tutaj najw³aœciwsze. Najdo-
bitniej widaæ by³o to w przekazach medialnych, 
jakie zamieœci³y z tego wydarzenia ogólno-
polskie stacje telewizyjne. By³o w nich niewiele 
lub prawie nic o znaczeniu Porozumienia Ja-
strzêbskiego dla losów Polski i Europy. Sku-
piono siê za to na tym, ¿e nie zaproszono g³owy 
pañstwa w postaci prezydenta Bronis³awa Ko-
morowskiego i by³ego prezydenta Lecha Wa-
³êsy. Ale mo¿e trudno siê temu dziwiæ, skoro 
dla wiceprezydenta naszego miasta Krzyszto-
fa Baradzieja Porozumienie – jak to wyrazi³ 
w jednym z wywiadów – by³o zaledwie jednym 
z wielu wydarzeñ, jakie mia³o miejsce w Polsce 
w latach 80. Mo¿na na to mieæ i takie spoj-
rzenie, ale dla jastrzêbian najwa¿niejsze jest 
to, co dotyczy³o ich bezpoœrednio, ich rodzin, 
bliskich i znajomych, a ju¿ w³adze miasta zde-
cydowanie powinny wykorzystaæ tak¹ okazjê 
do pokazania i rozpromowania wyj¹tkowoœci 
miasta, a nie sprowadzaæ je do „jednego z wie-
lu”. Jeœli sami nie zajmiemy siê budow¹ wize-
runku w³asnego miasta i to z takiej okazji, to kto 
ma to zrobiæ za nas? 

O

W

M

a¿ne by³o jak najszersze rozpropa-
gowanie obchodów rocznicy, przy mak-
symalnym wykorzystaniu mediów, 

równie¿ a mo¿e zw³aszcza tych lokalnych. Or-
ganizatorzy jako patronów medialnych wybrali 
tylko lokalny biuletyn samorz¹dowy, ukazuj¹cy 
siê... co miesi¹c, a wiêc nie najbardziej infor-
muj¹cy na bie¿¹co o wydarzeniach i tygodnik 
„Solidarnoœæ” nie nale¿¹cy do najpopula-
rniejszych w naszym mieœcie. O innych me-
diach o znacznie wiêkszej obieralnoœci w mieœ-
cie „zapomniano”. 

o¿e budziæ zdziwienie to, ¿e miasto, któ-
rego prezydentem jest przecie¿ nauczy-
ciel historii nie po raz pierwszy nie 

wykorzystuje promocyjnego znaczenia rocznic 
historycznych. By³o tak w przypadku 700-lecia 
Ruptawy, sprowadzonego do so³eckiego, wie-
jskiego œwiêta. Postaæ Henryka S³awika, uro-
dzonego w Szerokiej, ratuj¹cego tysi¹ce is-
tnieñ ludzkich podczas II wojny œwiatowej ró-
wnie¿ nie doczeka³a siê wiêkszego rozpropa-
gowania. Dopiero niedawno, i to dziêki inicja-
tywie prywatnej mieszkañców, na Bo¿ej Górze, 
gdzie równie¿ pad³y pierwsze strza³y II Wojny 
Œwiatowej, tej najwiêkszej tragedii ludzkoœci 
i zginêli polscy ¿o³nierze, obroñcy tej ziemi, po-
jawi³a siê prowizoryczna tablica pami¹tkowa. 

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Ko³o Nr 2 

z siedzib¹ przy ul. Turystycznej 4 

10, 11, 12 wrzeœnia - wyjazd w Pieniny
W programie: sp³yw Dunajcem, powrót przez Zakopane, 

zwiedzanie Inwaldu, Wadowic, LudŸmierza, zamku w Nidzicy, 
zapory, Szczawnicy.

Aktualniejsze dane bli¿ej terminu wyjazdu.
2 noclegi i wy¿ywienie w Pensjonacie Wolski

Wyjazd z GSM przy ul. Granicznej o godz. 7.00 
oraz z Arki Bo¿ka o godz. 7.10

18 wrzeœnia - wyjazd do operetki w Gliwicach
 „Kwiat Hawajów”. Koszt 45 z³.

Wyjazd z GSM przy ul. Granicznej godz. 16.30 
oraz z Arki Bo¿ka o godz. 16.40

23, 24, 25 wrzeœnia - wyjazd w Bieszczady, 
nocleg w pensjonacie Po³oniny w Bukowcu

W programie: zwiedzanie £añcuta, zbiornika wodnego w Solinie, 
Komañczy, Dêbowca „Polski Lazaret”

Koszt 260 z³ obejmuje 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 œniadania,
 2 suche prowianty, ognisko i przewodnik

Wyjazd GSM przy ul. Granicznej o godz. 7.00 
oraz z Arki Bo¿a o godz. 7.10                                                                                               

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
zaprasza serdecznie na

V Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej
w Jastrzêbiu Zdroju

26 wrzeœnia, godz. 18.00

Wyst¹pi¹: Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, 

Andrzej Wróbel – wiolonczela, Andrzej Gêbski – skrzypce, 

Marcin Armañski - organy
                                                                                              

Koncert Poezji Œpiewanej
 „Jest nadzieja , jest mi³oœæ, jest szczêœcie”

12 wrzeœnia, godz. 11.00
Koncert zespó³ SPES z Czêstochowy.

Miejski Oœrodek Kultury KINO CENTRUM, 
ul. Pi³sudskiego 27

                                                                               

Studium Rysunku i Grafiki

24 wrzeœnia, godz. 18.00
Spotkanie organizacyjne

Miejski Oœrodek Kultury, sala 15
                                                                            

Miejski Oœrodek Kultury w Jastrzêbiu-Zdroju

25 wrzeœnia, godz. 16.30
Kabaretu Moralnego Niepokoju w Kinie „Centrum” 

przy Al. Pi³sudskiego 27.
Bilety w cenie 35,00 z³ /w przedsprzeda¿y/, 

40,00 z³ /w dniu wystêpu /
do nabycia w Klubie „Kaktus”, 
MOK-u oraz w zak³adach pracy.

                                                                                     

Miejska Biblioteka Publiczna

10-11 wrzeœnia, 17-18 wrzeœnia, 25 wrzeœnia
Polsko-czeskie artystyczne spotkanie m³odzie¿y

                                                                               

Pañstwowa Szko³a Muzyczna 
I i II stopnia w Jastrzêbiu-Zdroju

24 wrzesieñ 2010 r., pi¹tek

godz. 16.30 Msza Œw. Koœció³ NSPJ – dzielnica Zdrój

wystêp Chóru Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia 
Jastrzêbie Zdrój pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Lucjan. 

Dot¹d nie podjêto kroków, by zamieniæ j¹ na 
trwa³y pomnik. 

eœli sami nie bêdziemy dbaæ o w³asn¹ histo-
riê i wykorzystywaæ jej wydarzeñ, a w³adze 
miasta nie przejm¹ roli rzeczywistego 

gospodarza i promotora Jastrzêbia, to nikt inny 
tego nie zrobi. W roku 30-lecia Porozumienia 
Jastrzêbskiego miasto, zamiast przypomnienia 
swojej wa¿nej historycznej roli, zosta³o 
oœmieszone na ca³¹ Polskê w œrodkach maso-
wego przekazu. Dywagowanie teraz na temat te-
go, czy to wina w³adz miasta, czy mo¿e „Soli-

darnoœci” niczego nie zmieni. Faktem jest, ¿e 
z wielu podjêtych dzia³añ zapamiêtano te naj-
bardziej kompromituj¹ce. Nale¿y dostrzec, ¿e 
obchody tak wa¿nych wydarzeñ wymagaj¹ od-
powiedniego podejœcia, powagi, kompetencji, 
taktu i umiejêtnoœci organizacyjnych. Miasto 
umywaj¹c rêce i zwalniaj¹c siê z roli g³ównego 
organizatora obchodów nie przewidzia³o, ¿e 
promocja Jastrzêbia mo¿e okazaæ siê jego 
antypromocj¹ i to zostanie zapamiêtane przez 
miliony obywateli w naszym kraju, a okazja po-
zytywnego zaistnienia i odbudowy w³aœciwego 
wizerunku w œwiadomoœci rodaków zostanie 
zmarnowana.

fot.: Damian K¹cki

J

Katarzyna Barczyñska

5



7www.jasnet.pl    kultura

W Jastrzêbiu-Zdroju od paru lat, a do-
k³adniej od 2008 roku, dzia³a Klub Sportowo-
Turystyczny Niewidomych i S³abowidz¹cych 
„CROSS Jastrzêbie”. - Stanowimy grupê osób 
w ró¿nym wieku, o ró¿nym wykszta³ceniu i zain-
teresowaniach, ³¹czy nas inwalidztwo wzroku 
oraz chêæ uprawnienia sportu w nastêpuj¹cych 
sekcjach: turystyka, szachy, warcaby, krêgle – 
zgodnie twierdz¹ cz³onkowie klubu. Stowa-
rzyszenie powsta³o po to, aby propagowaæ 
sport i kulturê fizyczn¹ w œrodowisku osób nie-
widomych i s³abowidz¹cych z terenu Jastrzê-
bia-Zdroju, ale i okolicznych miejscowoœci. 
Obecnie klub zrzesza 34 osoby, które w akty-
wny sposób dzia³aj¹ w klubie. - Na razie utrzy-
mujemy siê przede wszystkim z pieniêdzy, które 
pochodz¹ ze sk³adek cz³onkowskich. Pisaliœmy 
projekty do Urzêdu Miasta, ale nie otrzymaliœmy 
pieniêdzy. Otrzymujemy równie¿ pieni¹¿ki z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, na przyk³ad na 
szkolenia czy wyjazdy na zawody – t³umaczy 
pani wiceprezes, Józefa JuŸko.

Bryd¿, kolarstwo, krêgle, lekko-
atletyka, sporty wodne, strzelectwo, szachy, ta-
niec sportowy, trójbój czy warcaby. To sporty, 
które mog¹ uprawiaæ i uprawiaj¹ osoby nie-
widome i s³abowidz¹ce. Pomimo tego, i¿ spo³e-
czeñstwo staje siê coraz bardziej otwarte, to na-
dal funkcjonuj¹ w nim ró¿nego rodzaju stereo-
typy zwi¹zane z osobami niepe³nosprawnymi. 
Nie inaczej jest równie¿ w przypadku osób nie-
widomych. - Nasz klub powsta³ z za³o¿eniem 
pomocy osobom niewidomym i s³abowidz¹cym. 
Z myœl¹ o tym, ¿eby wyci¹gn¹æ ich z domu, aby 
nie siedzieli w czterech œcianach. Staramy siê 
organizowaæ ró¿nego rodzaju wyjazdy i spo-
tkania – mówi prezes jastrzêbskiego stowarzy-
szenia, Roman Januszewski.

Cz³onkowie Klubu Sportowo-Turysty-
cznego Niewidomych i S³abowidz¹cych 
„CROSS Jastrzêbie” spotykaj¹ siê dwa razy w 
tygodniu – w œrody i pi¹tki. Chocia¿ godziny 
spotkañ s¹ wyznaczone, to jeœli któraœ z osób 
ma ochotê zostaæ nieco d³u¿ej, ni¿ by³o to pla-
nowane, to nie ma najmniejszego problemu. 
Pi¹tkowe spotkania up³ywaj¹ g³ównie pod zna-
kiem sportu. - Jeœli s¹ chêtni do gry w szachy, to 
gramy w szachy. Podobnie jest z innymi dyscy-
plinami. Kiedy ktoœ ma problem z za³atwieniem 
na przyk³ad jakiejœ urzêdowej sprawy, to sta-
ramy sobie wzajemnie pomagaæ. Jesteœmy 
otwarci na wszystkich – t³umaczy pan Janu-
szewski. W najbli¿szym czasie, a dok³adniej 16 
wrzeœnia Klub planuje wyjazd do Koniakowa. - 
Wycieczka jest zwi¹zana ze Œwiêtem Osób 
Niewidomych, czyli Dniem Bia³ej Laski. Bêdzie-
my chcieli wyró¿niæ wówczas osoby, które 
czynnie bior¹ udzia³ w ¿yciu naszego klubu – 
dodaje.

Plansza do gry w szachy czy warcaby, 
z której korzystaj¹ osoby niewidome jest nieco 
inna ni¿ ta, któr¹ bez w¹tpienia ka¿dy z nas mia³ 
okazjê zobaczyæ. - Korzystamy z braille-
`owskich szachów. Jak to wygl¹da? Trudno to 
opisaæ, to po prostu trzeba zobaczyæ. Dla osób 
niewidz¹cych rêce s¹, jak oczy, wiêc wszystko 
robi siê na dotyk. Dotykaj¹c tych warcabów, pól, 
które s¹ wklês³e b¹dŸ wypuk³e. Szachownica 
jest na przyk³ad o wiele wiêksza, przez co gra 
jest zdecydowanie bardziej skomplikowana ni¿ 
taka tradycyjna – wyjaœnia prezes Stowarzy-
szenia. - Czêœæ osób posiada ju¿ licencje war-
cabowe, zdobywaj¹ ró¿ne kategorie. W ten 
sposób reklamuje równie¿ nasze miasto na are-
nie ogólnopolskiej. Ze stowarzyszeñ „Cross” lu-
dzie wyje¿d¿aj¹ równie¿ na zawody miêdzy-
narodowe. My akurat nie doszliœmy jeszcze tak 
wysoko, ale mam nadziejê, ¿e w miarê up³ywu 
czasu równie¿ bêdziemy mogli pochwaliæ siê 
uczestnictwem w tego rodzaju imprezach – mó-
wi wiceprezes jastrzêbskiego „Crossu”, pani 
Józefa JuŸko.

Takich klubów, jak jastrzêbski jest na 
terenie naszego kraju 37 – ka¿dy zajmuje siê in-
nymi dyscyplinami sportu. „Cross Jastrzêbie” 
jest zarejestrowany w klubie ogólnopolskim. - 
Nasze stowarzyszenie nie dzia³a zbyt d³ugo, 
wiêc na razie nie posiadamy wiêkszych œrod-
ków finansowych czy sponsorów. Dlatego 
zajmujemy siê tymi dyscyplinami sportowymi, 
które nie s¹ na tyle kosztowne. Wyje¿d¿amy na 
ró¿ne zawody, w których uda³o nam siê ju¿ za-
istnieæ. Organizujemy równie¿ turnusy reha-
bilitacyjne dla cz³onków klubu „Cross”. Ca³y 
czas coœ siê dzieje. Mo¿e w³aœnie dlatego s¹ 
osoby spoza naszego miasta, które chc¹ do³¹-
czyæ do naszego klubu. Walczymy o to, aby 
osobom, które maj¹ dysfunkcjê wzroku by³o ³a-
twiej – mówi pan Januszewski.

Cz³onkowie Klubu Sportowo-Turystycznego 
Niewidomych i S³abowidz¹cych „CROSS Ja-
strzêbie” mog¹ pochwaliæ siê ju¿ pewnymi osi¹-
gniêciami w takich dyscyplinach, jak na przy-
k³ad ¿eglarstwo. W najbli¿szym czasie bêd¹ 
wybierali siê tak¿e na zawody strzeleckie do 
Œwinoujœcia. Od czasu do czasu grupê cz³o-
nków z jastrzêbskiego „Crossu” mo¿na spotkaæ 
równie¿ w krêgielni. - Gra w krêgle sprawia nam 
najwiêksze problemy. Lekarze raczej zabra-
niaj¹ graæ w krêgle tym osobom, które s³abo wi-
dz¹, bo jest to dodatkowe obci¹¿enie dla ich 
wzroku. W naszej jastrzêbskiej krêgielni spoty-
kamy siê co wtorek – t³umaczy pani wiceprezes. 
- Chcemy rozwin¹æ nasz klub, aby zrzesza³ jak 
najwiêcej osób i organizowaæ du¿o ciekawych 
imprez, wyjazdów. By³oby bardzo dobrze, ¿eby 
do klubu przychodzi³o wiêcej osób m³odych – 
mówi¹ zgodnie prezesi.

"Jesteœmy otwarci 
na wszystkich”

Stolik, a na nim ustawiona plansza do gry w szachy b¹dŸ warca-
by. Dwie osoby z pe³nym skupieniem pochylone nad ow¹ plan-
sz¹. Na pozór wszystko wygl¹da zupe³nie normalnie, gdyby 
ktoœ z niezbyt du¿¹ uwag¹ przygl¹da³ siê temu z boku, bez 
w¹tpienia nie dopatrzy³by siê niczego, co mog³oby go zdziwiæ. 
Nikt nie domyœli³by siê, ¿e te osoby s¹ niewidome. 

Natalia Ko¿uch
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Final Creation
Zanim wszyscy siê spotkaliœcie i za³o¿yliœcie   
zespó³, na „swoich” instrumentach graliœcie 
solo. Gdzie nauczyliœcie siê na nich graæ i 
dlaczego s¹ to takie a nie inne instrumenty? 

Jak wygl¹da³y pocz¹tki dzia³alnoœci zespo³u?

 W³aœnie, jak powsta³a obecna nazwa zespo³u?  
Posiada ona jak¹œ symbolikê?

Jaki jest Wasz najwiêkszy sukces? 

  Jaki gatunek muzyczny móg³by
  pomieœciæ Wasz¹ twórczoœæ? 

Twórczoœæ Waszego zespo³u to tylko autorskie 
piosenki, czy tak¿e aran¿acje utworów innych 
artystów? 

Tomek Bury³a (gitara elektryczna): 
Gry na gitarze uczy³em siê w szkole muzy-
cznej. Rozpoczêcie tam nauki umo¿liwi³ mi mój 
ojciec - on sam chyba myœla³, ¿e tak naprawdê 
nie bêdzie mi siê chcia³o graæ na czymkolwiek, 
ale ja pozytywnie go zaskoczy³em. Pierwszy 
stopieñ skoñczy³em na gitarze klasycznej, 
a drugi ju¿ na elektrycznej. 
£ukasz B³aszczyñski (wokal): 
Ja œpiewam od czterech lat, ca³y czas w pe³ni 
amatorsko. Moja przygoda ze œpiewem 
zaczê³a siê bardzo spontanicznie. Pos³ucha-
³em kilku zespo³ów, obejrza³em parê koncer-
tów… I to po prostu zmotywowa³o mnie do 
dzia³ania. Pomyœla³em: „fajnie by by³o” i wzi¹-
³em siê do roboty. A teraz lubiê siê powydzieraæ 
(œmiech) 
Pawe³ Skorupa (gitara basowa): 
Na gitarze basowej gram od piêciu lat i w zasa-
dzie sam nie wiem, jak siê to zaczê³o… Jakoœ 
tak… Od tego czasu jestem samoukiem: ko-
rzystam z Internetu i z doœwiadczenia innych 
muzyków. 
 Konrad Filas (perkusja): 
Gram na perkusji ju¿ trzy lata i ci¹gle uczê siê 
tego samodzielnie. Fakt, ¿e gram na perkusji, 
jest w³aœciwie przypadkiem. Kiedyœ chcia³em 
graæ na gitarze, nie? Nie wiem w sumie… Ty mi 
tak mówi³eœ, prawda? (zwraca siê do £ukasza) 
£ukasz: No, tak. 
Konrad: Potem, sk¹d perkusja siê tak napra-
wdê wziê³a, to nie wiem… Chyba z mi³oœci.

   

£ukasz: D³ugo jesteœmy ju¿ w tej naszej kan-
ciapie… Ale ten sk³ad, który teraz tutaj siedzi, 
którym wystêpowaliœmy na Jastrzêbskiej Kon-
frontacji Brzmieñ, istnieje dopiero od po³owy 
2009r – przy czym Pawe³, basista, jest z nami 
od niedawna. Historia naszego zespo³u jest 
naprawdê d³uga, przeszliœmy przez wiele jej 
etapów, kiedyœ graliœmy pod szyldem Morality 
Zero, Fear of Mind, du¿o tego by³o… Teraz 
jesteœmy Final Creation… 
Konrad: …I mamy nadziejê, ¿e tak zostanie. 

 

£ukasz: Sama nazwa i jej symbolika powsta³y 
dziêki inwencji twórczej Paw³a. Wymyœlaliœmy 
kupê nazw, a ta, jedna, po prostu trafi³a w se-
dno. Ona okreœla to, ¿e pokonaliœmy wiele pro-
blemów zwi¹zanych ze stworzeniem stabil-
nego sk³adu zespo³u. „Final creation” z angiel-
skiego znaczy „ostateczne dzie³o” – i to w³aœnie 
opisuje nas wszystkich. 

Konrad: Ten ostatni… Przy tak krótkim okresie 
wspólnej gry, trochê o to trudno. Ale niew¹tpl-
iwie zwyciêstwo w Jastrzêbskiej Konfrontacji 
Brzmieñ jest dla nas wielkim sukcesem. Na 
chwilê obecn¹ chyba nawet najwiêkszym. 

Tomek: Metal, progressive metal, metalcore, 
metal alternatywny… 

£ukasz: Postawiliœmy od pocz¹tku na to, ¿e 
gramy swoje numery. Kiedyœ zdarza³y siê co-

very, ale zrezygnowaliœmy z tego. Ja osobiœcie 
nie lubiê, nie wiem jak ch³opaki…
 Konrad, Pawe³, Tomek: 
Nie, nie bardzo… Nic z tego… 
Konrad: Nie lubiê w takim stopniu wzorowaæ 
siê na innych, wolimy chyba tworzyæ w³asn¹ 
markê. 

£ukasz: Najpierw muzyka. 
Tomek: Z mojej perspektywy to wygl¹da tak, 
¿e w pewnym momencie mówimy sobie „Za-
czynamy coœ nowego”. To nie jest tak, ¿e praca 
nad utworem koñczy siê wtedy, kiedy zgramy 
ju¿ wszystkie instrumenty. Powsta³y utwór po-
wtarzamy, powtarzamy i powtarzamy, a¿ doj-
dziemy do perfekcji. Natomiast przy tworzeniu 
nowego kawa³ka, na samym pocz¹tku pytamy 
siê samych siebie, czego po nim oczekujemy: 
chcemy agresywny utwór, to robimy agresy-
wny, chcemy coœ spokojnego, to robimy spo-
kojny, chcemy melancholijny, to melancholiê… 
Konrad: Mamy po prostu ustalone z góry 
próby, na których wymyœlamy, tworzymy… 
Najpierw gitarzysta pracuje nad riffami, potem 
dok³damy do tego perkusjê, bas, na koñcu 
powstaje tekst i zgrywamy z tym sam wokal. 

£ukasz: To ja zajmujê siê pisaniem tekstów. 
Teksty staram siê dopasowywaæ zawsze do 
ogólnej stylistyki powsta³ego utworu. Jest bar-
dzo wiele rzeczy, o których mo¿na pisaæ i to jest 
w tym najfajniejsze. G³ównie tworzê teksty 
w jêzyku angielskim – nie jestem mistrzem an-
glistyki, ale generalnie od razu piszê w tym 
jêzyku. 

Tomek: Tego, co gramy. Mój ulubiony wykona-
wca to na przyk³ad Metallica – thrash metal, 
czyli to, co kocham. 
£ukasz: Ja s³ucham g³ównie ciê¿kiej muzyki. 
To nie jest coœ takiego jak techno, hip-hop, cho-
cia¿ osobiœcie nie przeszkadza mi, jak ktoœ so-
bie tego s³ucha. Najbardziej lubiê twórczoœæ 
zespo³u Slipknot. 
Konrad: Heavy metal, metal, metalcore… 
A mój ulubiony zespó³ to King Diamond. 
Pawe³: Ja s³ucham bardzo wielu gatunków mu-
zycznych. Ostatnio ci¹gle s³ucham metalu pro-

Jak wygl¹da sam proces tworzenia Waszych 
autorskich utworów? Najpierw powstaje muzyka, 
czy najpierw powstaj¹ teksty? 

Kto pisze teksty do Waszej muzyki?
Sk¹d czerpie on inspiracje? 

Jakiej muzyki s³uchacie prywatnie? 

gresywnego, folk metalu i metalcoru: zako-
chany jestem w Pain of Salvation, Dream The-
ater i Eluveitie. Wczeœniej mia³em te¿ okres, 
w którym zafascynowany by³em jazzem… To 
nie jest wiêc tak, ¿e zamykam siê na gatunki 
muzyczne, które nie maj¹ s³owa „metal” w na-
zwie. 

 

Konrad: Lubiê pi³kê no¿n¹. Co prawda nie 
gram, bo kondycyjnie teraz ju¿ prawdopodo-
bnie bym nie wyrobi³, ale kibicujê najlepszemu 
klubowi na œwiecie: Juventusowi Turyn. 
Tomek: Ja interesujê siê g³ównie muzyk¹. To 
moja najwiêksza pasja i chyba jest tak, ze poza 
ni¹ nie widzê zbyt wielu rzeczy. 
Pawe³: Ja lubiê generalnie kino i rowery. 
Dzisiaj zjad³em te¿ kebaba i mi bardzo 
smakowa³ na przyk³ad. 
£ukasz: Muzyka zajmuje pierwsze miejsce 
w moim ¿yciu, ale lubiê te¿ kino. Uwielbiam 
obejrzeæ dobry film: szczególnie horror. Lubiê 
te¿ piwo. I sport: czasem mam ochotê sobie 
poogl¹daæ, czy coœ… (œmiech) Jednak 
niestety nie lubiê rowerów. 

£ukasz: Ja obecnie pracujê. 
Konrad: A ja z £ukaszem - w jednym i tym sa-
mym miejscu pracy. 
Pawe³: Ja dorabiam w sklepie muzycznym 
i studiujê informatykê na Wy¿szej Szkole Bi-
znesu w Cieszynie. 
Tomek: Ja obecnie skoñczy³em gimnazjum 
i od 1-szego wrzeœnia idê do technikum na 
profil technik-budowlaniec. 

Pawe³: Zdecydowanie tak. Muzyka to moje ¿y-
cie, wiêc bardzo chcia³bym powi¹zaæ z ni¹ 
swoj¹ przysz³oœæ. Niestety istnieje te¿ jakieœ 
prawdopodobieñstwo, ¿e moja kariera muzy-
czna nie potoczy siê tak, jakbym tego chcia³… 
W³aœnie na ten wypadek idê na studia. 
Tomek: Ja myœlê, ¿e te¿ chcia³bym iœæ w tym 
muzycznym kierunku. A je¿eli nie wyjdzie, to 
idê przecie¿ do technikum, po jego skoñczeniu 
pójdê do pracy… 
Konrad: Ja zawsze chcia³em z £ukaszem 
za³o¿yæ zespó³. Trzymaliœmy siê razem i do 
teraz tak jest – wreszcie te¿ uda³o siê nam 
spe³niæ nasze wspólne marzenie. Chcemy 
dalej dzia³aæ w tym kierunku, bo kochamy to,   

Jakie s¹ Wasze zainteresowania pozamuzyczne?

Gdzie chodzicie do szko³y, 
a byæ mo¿e pracujecie? 

A póŸniej?  Czy planujecie zwi¹zaæ 
swoj¹ przysz³oœæ z muzyk¹? 

co robimy. 
£ukasz: Ja te¿ wi¹¿ê przysz³oœæ z muzyk¹ – 
dok³adnie tak, jak mówi Konrad. 

Konrad: My nie bierzemy pod uwagê, ¿e to siê 
nie uda. Musi siê udaæ! (œmiech) 

 

£ukasz: Nie ma mowy… Przed samym 
koncertem byliœmy pewni, ¿e NIE wygramy… 
Tomek: …A to z tego powodu, ¿e bardzo ma³o 
osób s³ucha tak ciê¿kiej muzyki.
Konrad: Mnie osobiœcie te¿ bardzo zaskoczy³a 
nasza wygrana. Kiedy wyszed³em na scenê, 
by³em po prostu zszokowany: ludzie bardzo 
dobrze bawili siê podczas naszego wystêpu. 
I wygraliœmy. 

£ukasz: Bardzo dziêkujê wszystkim g³osuj¹-
cym na nas uczestnikom Jastrzêbskiej Kon-
frontacji Brzmieñ. Oprócz tego, s³uchajcie: nie-
d³ugo fina³ tego festiwalu, wiêc zaproœcie zna-
jomych, ¿eby te¿ na nas g³osowali! (œmiech) 
Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e cieszê siê, ¿e 
mogliœmy tam zagraæ. To wszystko wysz³o 
bardzo spontanicznie, nie mieliœmy nawet wy-
starczaj¹co du¿o czasu, ¿eby siê odpowiednio 
przygotowaæ. I jeszcze raz: tym osobom, które 
na nas g³osowa³y, chcia³bym, ponownie po-
dziêkowaæ, ¿e to zrobi³y, a co do tych, które nie 
g³osowa³y… Dziêki Wam mamy tym wiêksz¹ 
motywacjê do pracy. Nie ma mowy, ¿e osi¹-
dziemy na laurach! 
Tomek: Co do samej Konfrontacji… To, ¿e tam 
wyst¹piliœmy, zdarzy³o siê cudem. Gdyby nie 
to, ¿e kolega – Marcin Gabzdyl - da³ mi znaæ 
o koncercie, to nie by³oby nas tam. Z nim 
skontaktowali siê organizatorzy – wiedzieli, ¿e 
jest muzykiem, pytali wiêc o chêæ wyst¹pienia 
na Konfrontacji. On wtedy nie mia³ jednak ¿ad-
nego zespo³u, dlatego te¿ zadzwoni³ do mnie. 
Ja przekaza³em to kolegom z zespo³u i tak to 
wtedy wysz³o. 
Konrad: Jeszcze ja widzom z Konfrontacji 
chcia³bym podziêkowaæ za to, ¿e na nas g³oso-
wali. Poza tym… nie wiem, czy bêdzie jeszcze 
okazja, wiêc z tego miejsca bardzo chcia³bym 
poprosiæ o mo¿liwoœæ pozdrowienia kogoœ… 
Chcia³bym pozdrowiæ Micha³a. 
Na jego ¿yczenie specjalne 

£ukasz: Na pewno, tak jak ju¿ mówiliœmy, oka-
zj¹ do koncertu bêdzie fina³ Jastrzêbskiej Kon-
frontacji Brzmieñ. A skoro z tym ju¿ wystarto-
waliœmy, to dobrze by³oby to poci¹gn¹æ dalej. 
Konrad: Trzeba iœæ za ciosem! 

rozmawia³a:
fot. Karol Zadroga

A £ukasz i Konrad? Co bêdzie, jak kariera
muzyków siê nie powiedzie? 

Odnosz¹c siê do Jastrzêbskiej Konfrontacji 
Brzmieñ… Czy spodziewaliœcie siê wygranej?

Czy chcielibyœcie powiedzieæ coœ Waszej 
publicznoœci z Jastrzêbskiej Konfrontacji 
Brzmieñ oraz wszystkim Waszym fanom i 
s³uchaczom tworzonej przez Was muzyki? 

Czy planujecie w najbli¿szym czasie 
jakieœ koncerty? 

Katarzyna Grzesiak

Konrad Filas, Pawe³ Skorupa, £ukasz B³aszczyñski, Tomek Bury³a
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NOWA
INWESTYCJA
W JASTRZÊBIU-ZDROJU

OSIEDLE “S£ONECZNE”

twoje miejsce 
za miastem

ju¿ od 
2

2 300,00 pln za m

Ul. Pó³nocna  30, Jastrzêbie Zdrój
tel. 508 041 003, 32 47 61 269

Na pocz¹tku warto jednak wyjaœniæ, 
o co w tym sporcie chodzi. Krêgle to jedna z na-
jbardziej popularnych dyscyplin „barowych”. 
Nazywana jest równie¿ bowlingiem, choæ 
w istocie sam bowling to jeden z rodzajów gry 
w krêgle. Jednak z uwagi na swoj¹ ogromn¹ po-
pularnoœæ, oba s³owa stosowane s¹ zamiennie 
w odniesieniu do tej samej dyscypliny. Czyli 
str¹cania ustawionych w trójk¹t krêgli za po-
moc¹ kuli. Do Polski bowling trafi³ w raz z innymi 
„zachodnimi wynalazkami” w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych. Na tej fali w ka¿dym wiêkszym mie-
œcie powstawa³y lokale, gdzie mo¿na by³o 
spróbowaæ swoich si³. 
       Równie¿ w Jastrzêbiu Zdroju. Od 2004 roku 
w Diamencie dzia³a Klub Krêgielnia, ciesz¹cy 
siê spor¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców 
naszego miasta. To tu pierwsze szlify zyskiwali 
lokalni mistrzowie. Na pocz¹tku wielkim osi¹-
gniêciem by³o przekroczenie granicy 170 pun-
któw, za co w³aœciciele lokalu wrêczali specjal-
ne nagrody. Z czasem poziom umiejêtnoœci 
jastrzêbskich pasjonatów krêgli na tyle wzrós³, 
¿e z³amanie bariery nawet 200 punktów nie by³o 
czymœ rzadko spotykanym. Z tego wzglêdu 
przed piêcioma laty w Krêgielni rozegrano I Mi-
strzostwa Jastrzêbia Zdroju w krêglach. Zwy-
ciêzc¹ zosta³ Marcin Puc, który pojawi³ siê ró-
wnie¿ w tegorocznej edycji, ale dosta³ siê na 
ni¹... z listy rezerwowej. Okaza³o siê bowiem, 
¿e kilka osób mimo zg³oszonej wczeœniej chêci 
udzia³u w imprezie, postanowi³a inaczej spêdziæ 
czas. Chêtnych jednak nie brakowa³o, zatem 
puste miejsca zosta³y szybko zape³nione.

Do walki „O Z³ot¹ Kulê Jasnetu” przy-
st¹pi³y szeœædziesi¹t dwie osoby, które w ra-
mach oœmiu grup eliminacyjnych rywalizowa³y 
o awans do pó³fina³u. Promocjê uzyskiwali zwy-
ciêzcy grup oraz osiem osób z kolejnych lokat 
w grupach, które zdoby³y najwiêcej punktów. - 
W zasadzie najtrudniej bêdzie przejœæ przez 
sito eliminacji  - mówili uczestnicy. W dwugo-
dzinnej walce o awans nie zabrak³o sportowych 
emocji, choæ poziom gry w ramach samych grup 
by³... ró¿ny. Jedni str¹cali „dziesi¹tkê” za „dzie-
si¹tk¹”, a inni bili rekordy w zaliczaniu... rynien. 
W tym przypadku jednak spraw¹ wa¿niejsz¹ od 
umiejêtnoœci by³a chêæ udzia³u w zawodach, 
zgodnie ze starym olimpijskim porzekad³em, ¿e 
wa¿niejsze od medali jest samo uczestnictwo. - 
Nie ma siê co dziwiæ, ¿e nie padaj¹ rekordy. To 
jest mimo wszystko stres. Rywalizacja to nie to 
samo, co gra towarzyska - mówi³ jeden z tych 

graczy, którzy po rundzie eliminacyjnej musieli 
opuœciæ tory.

Wœród szesnastu pó³finalistów nie za-
brak³o przedstawicielki p³ci piêknej, Marty Lon-
dwig, która w ramach swojej grupy elimina-
cyjnej ust¹pi³a jedynie obroñcy tytu³u, Marci-
nowi Pucowi. Warto wspomnieæ, i¿ pani Marta 
pobi³a w eliminacjach swój rekord ¿yciowy. Po-
za wspomnianymi reprezentantami grupy A do 
drugiej rundy awansowali: Pawe³ So³tys, Krzy-
sztof Cichy, Kamil Podolski, Roman Chmura, 
Rafa³ Pawlak, Jaros³aw Pawlak, Mateusz Jo-
pek, Piotr Ziaja, Pawe³ Paku³a, Jakub Redziko-
wski, Rafa³ Horak, Rafa³ Kuchta, Przemys³aw 
WoŸniak i David Kowalski. Szczególnie wysoki 
poziom reprezentowa³a grupa F, z której pro-
mocjê uzyska³o a¿ trzech uczestników: Paku³a, 
Redzikowski i Horak. Dwaj pierwsi stoczyli piê-
kny bój o zwyciêstwo w grupie, który rozstrzy-
gnê³a dopiero dogrywka.

O sk³adzie grup pó³fina³owych decy-
dowa³o rozstawienie wynikaj¹ce z iloœci pun-
któw zdobytych w ramach eliminacji. Tu ju¿ nie 
by³o miejsca na kalkulacje. Pó³finaliœci zostali 
podzieleni na cztery grupy, których zwyciêzcy 
mieli zagraæ w wielkim finale. Rywalizacja w ra-
mach grupy A przynios³a... najmniej emocji. 

"O Z³ot¹ Kulê Jasnetu"
II Otwarte Mistrzostwa Jastrzêbia Zdroju „O Z³ot¹ Kulê JasNetu” zgromadzi³y w pêkaj¹cym w szwach Klubie 
Krêgielnia spore grono pasjonatów bowlingu. Do walki o tytu³ przyst¹pi³o ponad szeœædziesi¹t osób, a kibicowa³o im 
drugie tyle. Nie zabrak³o sportowych emocji i dramatycznych zwrotów akcji. A tak¿e pokazu wysokich kwalifikacji 
w tej dyscyplinie. Dwukrotnie „pêk³a” granica dwustu punktów, a przekroczyli j¹: w finale mistrz Kamil Podolski oraz 
w pó³finale wicemistrz Mateusz Jopek.

Roman Chmura, Kamil Podolski, Jaros³aw Pawlak, Matuesz Jopek
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Parametry wykoñczeniowe budynku: 

?Fundamenty ³awa ¿elbetowa, 

    œciany podziemia z bloczków betonowych. 

?Œciany budynku z pustaków typu Silka

?Strop teriwa 

?WiêŸba dachowa drewniana 

?Pokrycie dachu - dachówka (cementowa) - 

    Kominy z gotowych kszta³tek ceramicznych 

    (wentylacyjne) i kamionkowe (spalinowe) 

?Stolarka okienna jednostronny kolor z³oty d¹b 

?Okna dachowe 3 sztuki 

?Drzwi wejœciowe 

?Drzwi gara¿owe 

?Posadzki cementowe 

?Œcianki dzia³owe (góra, dó³) 

?Docieplenie œcian styropianem gr. 14 cm 

?Wyprawa tynkiem akrylowym baranek 1,5 mm 

?Cokó³ z mozaiki ¿ywicznej 

?Przeprowadzona instalacja 

    elektryczna bez punktów œwietlnych 

?Ogrzewanie pod³ogowe 

    w ca³ym domu z piecem gazowym 

?Budynek ogrodzony bez strony frontowej 

?Doprowadzone media (woda, pr¹d, gaz)

www.alvic.pl

Zdecydowanie najlepszy okaza³ siê tu Mateusz 
Jopek, który jako pierwszy tego dnia prze-
kroczy³ barierê dwustu punktów. Dlatego to on 
uwa¿any by³ przez wielu za faworyta fina³u. Bar-
dzo ciekawie rozwija³a siê sytuacja w grupie 
B i C. W grupie B piêkn¹ walkê stoczyli Roman 
Chmura i Rafa³ Horak. Przed ostatni¹ kolejk¹ 
pierwszy z panów traci³ do drugiego kilkanaœcie 
oczek, ale ze wzglêdu na wczeœniejsze trafienie 
„dziesi¹tki”, jego wynik w ostatniej rundzie 
pomno¿ony zosta³ przez dwa. Dziêki temu 
Chmura „wyci¹gn¹³” rezultat na 157 punktów. 
Nastêpnie po swoj¹ ulubion¹ br¹zow¹ kulê wy-
szed³ ubrany w koszulkê reprezentacji Cho-
rwacji Horak. Wytrzyma³ presjê, ale... zabrak³o 
trzech punktów. Gdyby w ostatnim rzucie „dobi³” 
trzy krêgle, wówczas dosz³oby do dogrywki. Nie 
uda³o siê, ale zaraz po nieudanym rzucie prze-
grany podszed³ do zwyciêzcy i w prawdziwie 
sportowy sposób pogratulowa³ mu sukcesu. - 
Moglibyœcie organizowaæ takie imprezy czê-
œciej - powiedzia³ jeden z kibiców. - Takiej „ja-
zdy” nie by³o nawet w trakcie mundialu w RPA - 
doda³. Nie mniej emocji by³o w grupie C rywali-
zuj¹cej na trzecim torze. W ostatecznej rozgry-
wce liczyli siê tylko Jaros³aw Pawlak i Rafa³ Ku-
chta. Drugi z wymienionych mia³ przed swoim 
ostatnim rzutem wszystkie atuty. Zawiód³. Zwy-
ciê¿y³ Pawlak, który mia³ w Krêgielni bez w¹-
tpienia najwiêkszy fanklub. Jednak kibicowa³y 
mu nawet osoby postronne. G³êboko emocjo-
nalne reakcje Jaros³awa Pawlaka po udanych 
rzutach, porównywalne jedynie z radoœci¹ 
medalistów olimpijskich, zyska³y mu spore 
grono sympatyków. Natomiast na czwartym 
torze wygra³ Kamil Podolski. Mia³ najni¿szy 
wynik z wszystkich czterech finalistów, zale-
dwie 138 punktów. Chyba ma³o kto spodziewa³ 
siê tego, co stanie siê w finale.

W wielkim finale, gdzie na ucze-
stników czeka³y atrakcyjne nagrody sponsoro-
wane przez Hotel „D¹brówka”, restauracjê 
„Stary Zdrój”, „Bahamas Coctail Dance Club”, 
Ksiêgarniê Jêzykow¹ „McTech" oraz firmê 
„Twoja Szko³a”, a tak¿e piêkne puchary z tytu-
³ow¹ „Z³ot¹ Kul¹ Jasnetu”, spotkali siê: Mateusz 
Jopek, Roman Chmura, Jaros³aw Pawlak i Ka-
mil Podolski. Szybko wykrystalizowa³y siê dwa 
duety: Podolski i Jopek oraz Pawlak i Chmura. 
Pierwszy walczy³ o wygran¹. Drugi o trzecie 
miejsce. W rywalizacji o „br¹z” zdecydowanie 
lepszy okaza³ siê Jaros³aw Pawlak, zdobywaj¹c 
135 oczek. Zawiód³ Roman Chmura, tak dobrze 

trafiaj¹cy w poprzednich rundach. W walce o 
ostateczny triumf si³ê charakteru pokaza³ Kamil 
Podolski, który trafi³ do fina³u z najni¿szym re-
zultatem z ca³ej czwórki. Pocz¹tkowo Jopek 
móg³ mieæ nadziejê na pokonanie póŸniejszego 
mistrza. Jednak po kilku strike'ach („dziesi¹tka” 
zbita w pierwszym rzucie) z rzêdu Podolskiego, 
gdy rezultat mno¿y³ siê przez trzy, Mateusz mu-
sia³ skupiæ siê na obronie wicemistrzostwa.

Fantastyczna postawa Kamila Podol-
skiego pozwoli³a mu nie tylko na ostateczny 
triumf, ale równie¿ zdobycie najwiêkszej iloœci 
punktów w ca³ym turnieju. Rezultat 212 pun-
któw jest naprawdê godny szacunku. - Gram od 
czasu, kiedy powsta³a Krêgielnia. Zapewne 
kilkadziesi¹t razy zdarzy³o siê graæ - mówi³ po 
zwyciêstwie Podolski. - Uda³o mi siê dziœ poko-
naæ przeciwników. Na pewno mia³em trochê 
szczêœcia, choæ umiejêtnoœci równie¿ na 
pewno pomog³y. Bardzo cieszê siê z wygranej. 
Poziom w finale by³ bardzo wysoki, a emocji nie 
brakowa³o. Takie imprezy s¹ potrzebne w 
Jastrzêbiu. Musimy pokazaæ, ¿e nasze miasto 
¿yje, mimo spadaj¹cej liczby mieszkañców. Na 
pewno we-zmê udzia³ w kolejnej edycji. Proszê 
mnie ju¿ zapisywaæ (œmiech) - zakoñczy³ 
szczêœliwy zdobywca „Z³otej Kuli Jasnetu”.

Po wielkim finale przyszed³ czas na 
uroczyst¹ dekoracjê finalistów i pó³finalistów. Ci 
ostatni mogli liczyæ na dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez „Bahamas Coctail Dance 
Club”, Sklep i Studio „Dobry Moment", a tak¿e 
solarium „Nexx Sun & Sun” oraz Bank Spó³-
dzielczy. Nastêpnie puchary i nagrody otrzymali 
kolejno: Roman Chmura (IV miejsce), Jaros³aw 
Pawlak (III miejsce), Mateusz Jopek (II miejsce) 
i zas³u¿ony zwyciêzca, Kamil Podolski. Okla-
skom i radoœci zwyciêzców nie by³o koñca. Przy 
pozowaniu do zdjêcia nie zabrak³o... u³o¿onych 
z balonów JasNetu symbolicznych kuli i krêgla. 
Potem mo¿na by³o œwiêtowaæ.

Bez w¹tpienia cieszyæ mo¿e spore 
zainteresowanie zawodami. Klub Krêgielnia 
bardzo dobrze spe³ni³ swoj¹ rolê areny imprezy 
o randze mistrzostw miasta. Du¿¹ rolê w sukce-
sie II Otwartych Mistrzostw Jastrzêbia Zdroju 
„O Z³ot¹ Kulê Jasnetu” mieli kibice, którzy stwo-
rzyli wspania³¹ atmosferê sportowego œwiêta. 
Mimo „zaledwie” lokalnej rangi imprezy, emocji 
i nerwów nie brakowa³o. Najbardziej radowaæ 
mo¿e jednak padaj¹ce z wielu stron pytanie: 
„Kiedy robicie kolejn¹ edycjê?”.

"O Z³ot¹ Kulê Jasnetu"
II Otwarte Mistrzostwa Jastrzêbia Zdroju „O Z³ot¹ Kulê JasNetu” zgromadzi³y w pêkaj¹cym w szwach Klubie 
Krêgielnia spore grono pasjonatów bowlingu. Do walki o tytu³ przyst¹pi³o ponad szeœædziesi¹t osób, a kibicowa³o im 
drugie tyle. Nie zabrak³o sportowych emocji i dramatycznych zwrotów akcji. A tak¿e pokazu wysokich kwalifikacji 
w tej dyscyplinie. Dwukrotnie „pêk³a” granica dwustu punktów, a przekroczyli j¹: w finale mistrz Kamil Podolski oraz 
w pó³finale wicemistrz Mateusz Jopek.

Mariusz Go³¹bekRoman Chmura, Kamil Podolski, Jaros³aw Pawlak, Matuesz Jopek
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dope³ni³y reszty zniszczenia. Dopiero po za-
koñczeniu walk zdecydowano siê odbudowaæ 
zamek. Dzisiaj mieszcz¹ siê w nim: Pañstwo-
wa Biblioteka, Galeria Narodowa i inne wy-
stawy. 

Pere³k¹ architektoniczn¹, do której 
zawitali turyœci z Jastrzêbia jest Koœció³ 
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny, po-
pularnie zwanym Koœcio³em Macieja. Trudno 
jednoznacznie okreœliæ jego styl architekto-
niczny, bo by³ rozbudowywany od XII do XIX 
wieku. W czasach tureckich przekszta³cono go 
w meczet, o czym œwiadcz¹ zachowane po 
dziœ dzieñ malowid³a œcienne, bogate w chara-
kterystyczne dla muzu³manów ornamenty. 

Wycieczka nie mog³a obyæ siê bez 
wizyty na Górze Gellerta, z której w XI wieku 
poganie zrzucili biskupa, staraj¹cego siê na-
wróciæ ich na chrzeœcijañstwo. W œre-
dniowieczu uwa¿ano, ¿e wzgórze by³o miej-
scem sabatu czarownic. Dziœ znajduje siê na 
nim cytadela. Wybudowana z rozkazu Fran-
ciszka Józefa po walkach w roku 1848. 

Sobotnie zwiedzanie Budapesztu 
zakoñczy³o siê degustacj¹ wina, którym 
Wêgrzy szczyc¹ siê na ca³y œwiat. A wieczorn¹ 
kolacjê umili³a grupa wykonuj¹ca piosenki 
cygañskie. Pe³ni wra¿eñ po pierwszym dniu 
uczestnicy wycieczki udali siê na zas³u¿ony 
wypoczynek, poniewa¿ na drugi dzieñ równie¿ 
zaplanowano intensywne zwiedzanie.

W sobotê, 4 wrzeœnia o godzinie 3 
nad ranem grupa jastrzêbskich turystów wyru-
szy³a z Jastrzêbia do Budapesztu. Wiêkszoœæ 
trasy podró¿nicy przespali, budz¹c siê dopiero 
na S³owacji, tu¿ przed granic¹ z Wêgrami. Do 
stolicy tego pañstwa przybyli oko³o godziny 10 
rano. Wprawdzie przywita³ ich padaj¹cy de-
szcz, ale œmia³o wyruszyli aby zwiedzaæ. Ro-
zpoczêto od Placu Milenijnego, na którym znaj-
duje siê pomnik przywódców plemion wêgier-
skich, pod kierunkiem których Madziarzy 
opanowali tereny w Europie i za³o¿yli swoje 
pañstwo. PóŸniej wszyscy udali siê do Katedry 
œw. Stefana, obowi¹zkowego punktu ka¿dej 
wycieczki. Ten najwiêkszy koœció³ stolicy 
mieœci w sobie relikwie swojego patrona, 
a pierwszego króla Wêgier. Z daleka roz-
poznawalny jest po charakterystycznej, 96-
metrowej kopule. 

Równie¿ Góra Zamkowa znajduj¹ca 
siê w Budzie pe³na jest zabytków i miejsc go-
dnych odwiedzenia. Wprawdzie ludzie osie-
dlali siê w tym miejscu ju¿ w najstarszej epoce 
kamienia, jednak dopiero król Bela IV (Woj-
ciech) wybudowa³ tam zamek i ulokowa³ swoj¹ 
stolicê. By³ on wielokrotnie przebudowywany. 
Okupacja turecka zapocz¹tkowana zosta³a 
w pierwszej po³owie XVI wieku i walki z armi¹ 
chrzeœcijañsk¹ w stuleciu nastêpnym, przy-
czyni³y siê do ruiny tego obiektu. Na dodatek 
bombardowania z czasów II wojny œwiatowej 

Nad piêknym

Galeria Jastrzêbie

II piêtro

Ul. Warszawska 2

tel. 32 476 39 88

www.francoferuzzi.pl

Czerñ, biel oraz zieleñ, gama b³êkitów 
oraz ¿ó³æ - to kolory, 

na których opiera siê najnowsza kolekcja 
marki Franco Feruzzi.

Twardo zakorzeniona w klasycznych wzorach 
kolekcja prze³amana zosta³a licznymi sportowymi 

i casualowymi elementami.
Kolekcja skierowana jest nie tyle do mê¿czyzn 
odwa¿nych, co do mê¿czyzn znaj¹cych swoj¹ 

wartoœæ, œwiadomych swoich wyborów i po czêœci do 
tej czêœci, którzy chc¹ wyró¿niaæ siê z t³umu.

„Polak - Wêgier dwa bratanki…” 



13www.jasnet.pl    a to ciekawe

nego. Gdzie w jednej z grot zamieszkali oj-
cowie Paulini. Miejsce to by³o i jest jednym 
z ulubionych przez Polaków ¿yj¹cych na ziemi 
wêgierskiej. Sk³adaj¹c wizytê w tym miejscu 
natknêliœmy siê na Mszê œw. odprawian¹ w na-
szym jêzyku. 

Na dok³adne poznanie Budapesztu z 
pewnoœci¹ potrzeba wiêcej czasu. Mo¿na by 
jeszcze d³ugo mówiæ o kulturach i zwyczajach, 
które krzy¿uj¹ siê w tym mieœcie, o wp³ywach 
staro¿ytnego Rzymu, walkach z Tatarami, oku-
pacji tureckiej czy – z nowszych czasów – zma-
ganiach z komunizmem. Z pewnoœci¹ wy-
cieczka zorganizowana przez PTTK Oddzia³ 
Jastrzêbie-Zdrój zainspiruje niektórych do do-
k³adniejszego poznania tego miasta i ziemi wê-
gierskiej. 

 Po raz kolejny trafne okaza³o siê 
powiedzenie, ¿e podró¿e kszta³c¹. Poznaj¹c, 
chocia¿ pobie¿nie, Budapeszt i jego dzieje 
jastrzêbianie zapoznali siê z wa¿nym 
fragmentem historii Europy Œrodkowo-Wscho-
dniej. To miasto wielu kultur znajduje siê zale-
dwie 5-6 godzin drogi od Jastrzêbia, dlatego po 
prostu wypada w nim bywaæ, przynajmniej od 
czasu, do czasu. Do wizyt zachêca ciekawa 
przesz³oœæ i wspó³czesne oblicze tego 
oœrodka.

Niedziela przywita³a wszystkich piê-
kn¹, s³oneczn¹ pogod¹, co nie by³o bez zna-
czenia, poniewa¿ zaplanowano rejs statkiem 
po Dunaju. Ta jedna z najwiêkszych rzek w Eu-
ropie zachwyca szczególnie w takich miastach 
jak Wiedeñ czy Budapeszt. W mieœcie tym 
w najszerszym miejscu jej d³ugoœæ wynosi 1 
km. P³yn¹æ t¹ rzek¹ doskonale widaæ naj-
wa¿niejsze obiekty stolicy Wêgier, a przy do-
brej pogodzie taka godzinna podró¿ jest na-
prawdê niezapomnianym prze¿yciem. Nic dzi-
wnego zatem, ¿e turyœci chêtnie wykonywali 
fotografie najwa¿niejszych miejskich obiektów. 
Zapieraj¹cym dech w piersiach jest widok 
parlamentu, jednego z symboli tego pañstwa. 
W³aœnie od strony Dunaju prezentuje siê on w 
ca³ej okaza³oœci. Na wielbicielach techniki du-
¿e wra¿enie robi³y mosty. Wprawdzie podczas 
II wojny œwiatowej zosta³y zniszczone, ale dzi-
siaj mo¿na na nowo podziwiaæ ich piêkno. Most 
£añcuchowy jest jedn¹ z najbardziej znanych 
osobliwoœci Budapesztu, któr¹ upodobali 
równie¿ sobie… samobójcy, skacz¹cy w nurty 
Dunaju. 

Zwiedzono tak¿e Wyspê Œw. Ma³-
gorzaty. Ulubione miejsce relaksu budapesz-
tañczyków. Posiada bardzo ciekaw¹ historiê, 
zwi¹zan¹ z córk¹ Beli IV – Ma³gorzat¹, któr¹ 
król przeznaczy³ do ¿ycia zakonnego, w po-
dziêce Bogu za zwyciêsk¹ bitwê z Mongo³ami. 
PóŸniej skierowano siê do tzw. Koœcio³a Skal-

Modrym Dunajem
...o prawdziwoœci tego stwierdzenia mogli przekonaæ siê jastrzêbianie, którzy pierwszy weekend wrzeœnia 
zdecydowali siê spêdziæ na Wêgrzech. Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
odby³a siê wycieczka do Budapesztu. Wprawdzie dwa dni to zdecydowanie za ma³o aby poznaæ jedn¹ 
z najpiêkniejszych stolic europejskich, ale uczestnicy wyprawy i tak byli pod wra¿eniem tego, co zobaczyli.

Katarzyna Barczyñska

HAWANAHAWANA

Ju¯ OTWARTE!
RESTAURACJA HAWANA - NAZWA TAKA JAK KIEDYŒ, STYL I ELEGANCJA NA DZIŒ!

RESTAURACJA PO NOWOCZESNEJ I GENERALNEJ RENOWACJI.
WOLNE TERMINY NA IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE!

PRZYJD�, ZOBACZ I WRÓC DO WSPOMNIEÑ Z TAMTYCH CZASÓW.

JASTRZÊBIE ZDRÓJ, UL. MAZOWIECKA 2                   tel.: 503 142 713, 608 034 893



14 www.gazeta.jasnet.pl    sport

Zanim przejdziemy do rozmowy na tematy 
bie¿¹ce wrócimy do tego, co ju¿ za nami. 
Siódme miejsce na zakoñczenie minionego 
sezonu by³o rozczarowaniem dla Zarz¹du 
klubu?

Kazimierz Szynal 
- To by³o miejsce w naszym zasiêgu. Moim zda-
niem, jak na drugi sezon w ekstralidze, by³o to 
dobre miejsce. Chocia¿ wiadomo, ¿e po do-
brym pocz¹tku sezonu apetyty wzros³y, to ¿y-
cie zweryfikowa³o mo¿liwoœci tej dru¿yny. 
Szkoda, ¿e w koñcówce po przegranym play-
offie z Wojasem Podhale, nie uda³o siê na tyle 
zmobilizowaæ, ¿eby wygraæ mecz o szóste 
miejsce, bo myœlê, ¿e ono by³o bardziej ade-
kwatne do mo¿liwoœci dru¿yny, jak¹ mieliœmy 
w Jastrzêbiu w zesz³ym sezonie, ni¿ siódme, 
na którym rzeczywiœcie zakoñczyliœmy rozgry-
wki. 

W kadrze JKH GKS Jastrzêbie zasz³y spore  
zmiany. Czym Zarz¹d kierowa³ siê przy 
budowaniu sk³adu dru¿yny na ten sezon?

- Przede wszystkim, jak co roku, staraliœmy siê 
wzmocniæ dru¿ynê. Tak siê dzieje od momentu 
reaktywowania dru¿yny seniorów w Jastrzê-
biu. Na pewno nasze plany zosta³y równie¿ 
zweryfikowane przez ¿ycie, bo niektórzy za-
wodnicy, którym zakoñczy³y siê kontrakty z na-
szym klubem, postanowi³o szukaæ mo¿liwoœæ 
gry gdzieœ indziej. Czêœæ m³odych zawodników 
zrezygnowa³a z uprawiania hokeja. ZnaleŸli 
sobie jakieœ inne zajêcie, pracê zawodow¹. 
I my absolutnie nie mogliœmy im tego zabroniæ. 
Jeszcze inna grupa zawodników, jak na przy-
k³ad Jiri Zdenek czy Pavel Zdrahal, wybrali bar-
dziej lukratywn¹ mo¿liwoœæ zarobkowania we 
Francji. Na ich miejsce przyszli zawodnicy, któ-
rzy reprezentuj¹, moim zdaniem, odpowiedni¹ 
klasê. S¹dzê, ¿e obecna dru¿yna bêdzie sil-
niejsza, ni¿ ta z ubieg³ego sezonu. 

Jak Zarz¹d na chwilê obecn¹, po okresie 
przygotowawczym, ocenia t¹ dru¿ynê?

- Dru¿yna rozegra³a bardzo dobre mecze. 
Przyk³adem mo¿e byæ wygrany sparing z Du-
kl¹ Jihlava, która jest bardzo dobr¹ czesk¹ dru-
¿yn¹. By³y równie¿ te gorsze, typu przegrane 
z Opav¹. W okresie przygotowawczym takie 
wahania formy mo¿na wybaczyæ, inaczej wy-
gl¹da sprawa, gdyby takie wahania zdarzy³y 
siê w trakcie ligi. Rozgrywki pucharowe rozpo-
czêliœmy od nie najgorszego, ale przegranego 
meczu w Tychach, a ostatnio zagraliœmy bar-
dzo dobre spotkanie – szczególnie dwie pier-
wsze tercje – z dru¿yn¹ z Nowego Targu. Po-
zwala to pozytywnie myœleæ o grze tej dru¿yny 
w czasie sezonu. 

Jaki cel stawiany jest w tym 
sezonie przed dru¿yn¹?

- Celem w tym sezonie jest zajêcie przynaj-
mniej czwartego miejsca w lidze, awans do pó-
³fina³u Mistrzostw Polski. Zobaczymy czy zo-
stanie osi¹gniêty. Jeœli awansujemy do pó³-
fina³u play-off, to wtedy bêdziemy myœleli 
o tym, co dalej. Ale naszym g³ównym zadaniem 
jest awans do pó³fina³u przy czym trzeba zda-
waæ sobie sprawê z tego, ¿e to jest sport. 
W tym roku liga mo¿e byæ bardzo ciekawa. W 
latach ubieg³ych by³y dwie, trzy dru¿yny, które 
dominowa³y w lidze. Teraz takich dru¿yn, które 
bêd¹ liczy³y siê w stawce, mo¿e byæ wiêcej.

A jeœli chodzi o Puchar Polski, którego system 
rozgrywek w tym roku uleg³ zmianie?

- W tym przypadku równie¿ chcielibyœmy wy-
walczyæ awans do pó³fina³u. A jeœli ju¿ siê tam 
znajdziemy, to myœlê, ¿e wszystko bêdzie mo-
¿liwe. W meczu play-off z Podhalem brak³o nam 
5 minut, ¿eby wyeliminowaæ póŸniejszego Mi-
strza Polski, co pokazuje, ¿e w sporcie wszy-
stko mo¿e siê zdarzyæ. Jednak naszym celem 
jest graæ dobrze i zajmowaæ jak najwy¿sze lo-
katy.

Mówi¹c o Pucharze Polski, w jaki sposób 
zostanie rozwi¹zana meczu ze 
Stoczniowcem, który siê nie odby³?

- Przypomnê, ¿e Stoczniowiec nie przyjecha³ do 
nas. Najprawdopodobniej dojdzie do takiej sy-
tuacji, ¿e Stoczniowiec przyjedzie na Œl¹sk i ro-
zegramy dwa mecze w Jastrzêbiu, czyli w ra-
mach meczów pucharowych nie bêdziemy mu-
sieli jechaæ na rewan¿ do Gdañska. W zasadzie 
jest to jest ustalone.

Po zakoñczeniu minionego sezonu JKH GKS 
zawar³o porozumienie o wspó³pracy z klubem 
z Opola. Na czym polega na wspó³praca?

- Tak, jest zawarte porozumienie z klubem 
z Opola. Takie rozwi¹zanie jest to zgodne 
z przepisami PZHL-u. Zawodnicy do 23 lat mo-
g¹ graæ w dru¿ynie z Jastrzêbia i Opola i odwro-
tnie zawodnicy z Opola mog¹ graæ w Jastrzê-
biu. Do tej pory to raczej Opole korzysta³o z na-
szych zawodników, ale myœlê, ¿e taka mo¿li-
woœæ aby to nasza dru¿yna mog³a skorzystaæ 
z pomocy zawodników z Opola równie¿ siê na-
darzy i wybijaj¹cy siê zawodnicy Orlika bêd¹ 
mogli zaprezentowaæ siê w ekstralidze. 

Jakie korzyœci p³yn¹ 
z tego rodzaju wspó³pracy?

- W przypadku Opola jest to jakieœ uzupe³nienie 
sk³adu dru¿yny. Jeœli chodzi o nasz klub, to 
w sytuacji, gdy bêdziemy potrzebowaæ z jakie-
goœ wzglêdu zasilenia zespo³u, to te¿ bêdzie 
mo¿liwoœæ uzupe³nienia sk³adu zawodnikami 
z Opola. To mo¿e okazaæ siê przydatne zw³a-
szcza z tego wzglêdu, ¿e meczów w pucharze 
i lidze jest sporo. 

Zmiany zasz³y nie tylko w kadrze dru¿yny 
seniorskiej, ale i w barwach strojów, 
które mieliœmy ju¿ okazjê zobaczyæ.

- W tym sezonie bêdziemy graæ w barwach na-
szego g³ównego sponsora, partnera strategi-
cznego, jakim jest Jastrzêbska Spó³ka Wêglo-
wa. Tu chcia³bym wyjaœniæ kibicom, zw³aszcza 
jastrzêbskim, ¿e ten klub, który w opinii wielu 
jest klubem solidnym, oprócz dru¿yny seniorów 
ma równie¿ rozwiniête szkolenie m³odzie¿y. 
W naszym klubie jest zatrudnionych dziewiêciu 
trenerów. Ponosimy wszelkie koszty zwi¹zane 
z utrzymaniem hokeja w Jastrzêbiu, czyli koszty 
utrzymania dru¿yn dzieciêcych, m³odzie¿o-
wych i seniorów. Nasz klub opiera siê na pracy 
wielu ludzi, ale przede wszystkim na finansach. 
Gdyby nie nasz g³ówny sponsor, czyli Jastrzê-
bska Spó³ka Wêglowa, to nie by³oby w naszym 
mieœcie hokeja w wydaniu seniorskim, a tak¿e 
tak rozwiniêtego szkolenia dzieci i m³odzie¿y. 
Zmiana barw strojów by³a uk³onem w stronê te-
go g³ównego sponsora i grupy kapita³owej Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej. Oprócz JSW ró-

"Obecna dru¿yna 
bêdzie silniejsza... 

Sezon ligowy tu¿, tu¿. Wiêkszoœæ klubów ma ju¿ wyznaczony cel na zbli¿aj¹ce 
siê rozgrywki. O tym, które dru¿yny bêd¹ liczy³y siê w walce o mistrzostwo 
kraju, bêdzie mo¿na powiedzieæ coœ wiêcej dopiero w trakcie sezonu. Na 
razie wiadomo, ¿e kandydatów do walki o czo³owe miejsca jest sporo. 
Jednym z nich jest Jastrzêbski Klub Hokejowy GKS Jastrzêbie. - S¹dzê, ¿e 
obecna dru¿yna bêdzie silniejsza, ni¿ ta z ubieg³ego sezonu – mówi Kazimierz 
Szynal, Prezes JKH GKS Jastrzêbie. 
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wnie¿ nie nale¿y zapominaæ o mieœcie, które 
nam bardzo pomaga i innych sponsorach, któ-
rym chcia³em tutaj podziêkowaæ. O sile tego 
klubu stanowi¹ równie¿ rodzice, jak i wszyscy 
jego cz³onkowie. Myœlê, ¿e dobra organizacja 
i finanse pozwol¹ nam w tej trudniej sytuacji, 
która ma obecnie miejsce w hokeju, przetrwaæ 
równie¿ ten sezon. A mimo tego, ¿e klub nie ma 
d³ugów czy wiêkszych zaleg³oœci, to w dalszym 
ci¹gu bud¿et jest niedomkniêty i bez podwy¿ki 
ze strony naszych g³ównych sponsorów bêdzie 
trudno w dobrej kondycji przetrwaæ ten sezon. 
 

Wspomnia³ Pan tu o grupach 
m³odzie¿owych. Ostatnio Klub móg³ chwaliæ 
siê sporym sukcesem jednej z tych grup na 
arenie miêdzynarodowej.

- Tak, dru¿yna pod wodz¹ trenera Marka Chra-
bañskiego wygra³a mocno obsadzony turniej 
w Pradze. To by³ bardzo du¿y sukces jastrzê-
bskiego, a mo¿na powiedzieæ, ¿e równie¿ pol-
skiego hokeja. Wk³ad w ten sukces mia³ klub, 
sponsorzy i rodzice, którzy mocno anga¿uj¹ 
siê zarówno w sposób wychowawczy, jak i fi-
nansowy w szkolenie tych grup wiekowych. M-
yœlê, ¿e nabór plus praca z m³odzie¿¹ gwa-
rantuje takie sukcesy, jakie osi¹gamy. W nie-
których kategoriach wiekowych mocno siê li-
czymy. W Jastrzêbiu, od czasu reaktywacji 
dru¿yny ligowej, zawsze kilku albo i wiêcej za-
wodników gra³o jako wychowankowie klubu. 

Czy Pana zdaniem doczekamy siê kiedyœ 
podobnych sukcesów polskich dru¿yn 
seniorskich?

- Liczê na to. Myœlê, ¿e jakimœ bodŸcem do roz-
woju hokeja w Polsce jest lepsze szkolenie 
m³odzie¿y, dobra organizacja, a przede wszy-

stkim pieni¹dz na to szkolenie. Tego u nas - jeœli 
chodzi o polski hokej - brakuje. Stosowane s¹ 
inne rozwi¹zania ni¿ u naszych po³udniowych 
s¹siadów, a mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e w za-
sadzie tych rozwi¹zañ nie ma. 

Jastrzêbskie grupy m³odzie¿owe graj¹ 
nie tylko w lidze polskiej, ale i czeskiej.

- Tak. Graliœmy  w lidze czeskiej i bêdziemy 
w tym sezonie graæ w czterech grupach wieko-
wych. Oprócz tego pomagamy naszym s¹sia-
dom z Karwiny, wypo¿yczaj¹c zawodników do 
gry w tej dru¿ynie. My równie¿ bêdziemy brali 
udzia³ w rozgrywkach ligi czeskiej jako Jastrzê-
bie  i to w takim dosyæ du¿ym wymiarze - czte-
rech grup. 

Na koniec, czego ¿yczyæ 
jastrzêbskiemu hokejowi w tym sezonie?

- Dalszej stabilizacji finansowej, wsparcia 
sponsorów, w tym strategicznego, czyli Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej. Poza tym tego, 
aby na meczach dopisywali kibice, którzy bêd¹ 
wierzyli w klub i to, ¿e wszystko zmierza w do-
brym kierunku. Obecnie mamy najlepsze lata w 
historii jastrzêbskiego hokeja. Na przestrzeni 
kilkudziesiêciu lat nie by³o tak mocnej dru¿yny, 
w której graliby obecni czy byli reprezentanci 
Polski. W tej chwili mamy praktycznie szeœciu 
obcokrajowców, w tym cz³owieka, który ma na 
swoim koncie wystêpy w czeskiej reprezen-
tacji, który by³ królem strzelców czeskiej 
ekstraligi, a w zesz³ym sezonie by³ kapitanem 
czeskiej dru¿yny ekstraligowej (Richard Kral – 
przyp. red.). Oczywiœcie chylê czo³a przed za-
wodnikami, którzy grali kiedyœ   w Jastrzêbiu 
i którzy budowali ten hokej.       W tej chwili ta 
dru¿yna jest mocna i oby            uda³o siê utrzy-
``maæ ten klub w dobrej             kondycji jeszcze 

przez nastêpne lata.

rozmawia³a:

...ni¿ ta z 
ubieg³ego sezonu”

Natalia Ko¿uch
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budynek JASTER

44-335 Jastrzêbie Zdrój 

tel/fax: 32 / 475 32 20

www.ifi.com.pl

Oferta MS-1174
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 55,70
Piêtro: 10
Cena: 145 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1108
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Bogoczowiec
Powierzchnia u¿ytkowa: 49,30
Piêtro: wysoki parter
Cena: 109 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1119
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 50,85
Piêtro: 3
Cena: 130 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1064
Lokalizacja:Jastrzêbie-Zdrój, Marusarzówny
Powierzchnia u¿ytkowa: 50,04
Piêtro: wysoki parter
Cena: 128 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1227
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 70,51
Piêtro: 7
Cena: 145 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1184
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 70,03
Piêtro: 5
Cena: 175 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-986
Lokalizacja: 
Powierzchnia u¿ytkowa: 72
Piêtro: 3 
Cena: 165 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-983
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 41
Piêtro: 10
Cena: 110 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 51
Piêtro: 3
Cena: 119 800
Kontakt:

789

 Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-853
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Wielkopolska
Powierzchnia u¿ytkowa: 70
Piêtro: 8
Cena: 155 000
Kontakt:  Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-752
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Turystyczna
Powierzchnia u¿ytkowa: 55,70
Piêtro: 3
Cena: 139 500
Kontakt:  Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1060
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Kusociñskiego
Powierzchnia u¿ytkowa: 54
Piêtro: 4
Cena: 159 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1228
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Warmiñska
Powierzchnia u¿ytkowa: 35,70
Piêtro: 2
Cena: 105 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-668
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 48,32
Piêtro: 2
Cena: 135 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-851
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Szeroka
Powierzchnia u¿ytkowa: 35,93
Piêtro: 3
Cena: 83 500
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-884
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 34,50
Piêtro: 3
Cena: 8
Kontakt: 

3 000
Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1014
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 34,50
Piêtro: 6
Cena: 84 900
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1067
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 70
Piêtro: 1
Cena: 134 500
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1031
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 30
Piêtro: 4
Cena: 79 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1138
Lokalizacja: Cieszyn, Skrajna
Powierzchnia u¿ytkowa: 47,70
Piêtro: 4
Cena: 175 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1162
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Harcerska
Powierzchnia u¿ytkowa: 34,50
Piêtro: parter
Cena: 82 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1086
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 36,00
Piêtro: 1
Cena: 93 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta MS-712
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Œl¹ska
Powierzchnia u¿ytkowa: 
Piêtro: 1
Cena: 93 000
Kontakt: 

33,52

Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta MS-1165
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 38,60
Piêtro: parter
Cena: 77 500
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta MS-1096
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 55
Piêtro: 10
Cena: 139 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta DS-1196
Lokalizacja: Wodzis³aw Œl¹ski, Wilchwy
Powierzchnia u¿ytkowa: 35,64

Cena: 85 000
Kontakt: 

Piêtro: 3

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1099
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 72,00
Piêtro: 2
Cena: 155 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta MS-1169
Lokalizacja: Paw³owice
Powierzchnia u¿ytkowa: 60,23
Piêtro: 4
Cena: 171 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta GS-783
Lokalizacja: Paw³owice, Golasowice
Powierzchnia u¿ytkowa: 840,00
Przeznaczenie dzia³ki: budowlana
Cena: 70 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta GS-1009
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdr., Bzie Zameckie
Powierzchnia u¿ytkowa: 1955,00

Cena: 135 000
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta GS-1084
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Ruptawa
Powierzchnia u¿ytkowa: 1027,00

Cena: 67 300
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta GS-1224
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 1068,00

Cena: 88 000
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta MS-1191
Lokalizacja: Paw³owice
Powierzchnia u¿ytkowa: 55,70

Cena: 149 500
Kontakt: 

Piêtro: 2

Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta GS-13
Lokalizacja: Pielgrzymowice
Powierzchnia u¿ytkowa: 1901,00

Cena: 115 000
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-1185
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, S³oneczna
Powierzchnia u¿ytkowa: 38,73

Cena: 93 000
Kontakt: 

Liczba pokoi: 1

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-933
Lokalizacja: Zebrzydowice
Powierzchnia u¿ytkowa: 1934,00

Cena: 94 500
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta DS.-912
Lokalizacja: Godów, £aziska
Powierzchnia u¿ytkowa: 190,00

: 1331m2
Cena: 359 000
Kontakt: 

Pow. dzia³ki:

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-1211
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 579,00
Powierzchnia dzia³ki:  inwestycyjna
Cena: 250 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta DS.-1006
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 380,00
Pow. dzia³ki: 470,00
Cena: 500 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

16 www.gazeta.jasnet.pl    nieruchomoœci    



Oferta nr: 233612
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój - Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 55,70
Piêtro: 1
Cena: 146 000
Kontakt: tel. 605477700

Oferta nr: 234083
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 120m2

Cena: 175 000
Kontakt: 

Pow. dzia³ki: 20a

tel. 501482239

Oferta nr: 237865
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój ul. Œl¹ska
Powierzchnia u¿ytkowa: 38,00
Piêtro: 1
Cena: 98 000
Kontakt: tel. 501482239

Oferta nr: 227872
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój Centrum

tel. 605477700

Powierzchnia u¿ytkowa: 70,02
Piêtro: 5
Cena: 175 000
Kontakt: 

Oferta nr: 235891
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój, Karola Miarki
Powierzchnia u¿ytkowa: 37
Piêtro: 10
Cena: 133 900
Kontakt: tel. 605477700

Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Pomorska
Powierzchnia u¿ytkowa: 45.61
Piêtro: 2
Cena: 119 500
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: 
Powierzchnia u¿ytkowa: 35.60
Piêtro: 1
Cena: 93 000
Kontakt: 

Jastrzêbie, Marusarzówny

tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Brzychwy
Powierzchnia u¿ytkowa: 38.60
Piêtro: parter
Cena: 77 500
Kontakt: tel. 601 976 218

Oferta nr: 233228
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 118,00

Cena: 410 000
Kontakt: tel. 605477700

Pow. dzia³ki: 14,9ara

Oferta nr: 215718
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Ruptawa
Powierzchnia u¿ytkowa: 106

Cena: 250 000
Kontakt: 

Pow. dzia³ki: 13ara

tel. 501482239

Oferta nr: 237865
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 48,92
Piêtro: parter
Cena: 135 000
Kontakt: tel. 501482239

Oferta nr: 235751
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój, Wroc³awska
Powierzchnia u¿ytkowa: 55,70
Piêtro: 10
Cena: 135 000
Kontakt: tel. 605477700

Oferta nr: 231570
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój, Kaszubska
Powierzchnia u¿ytkowa: M4
Piêtro: 10
Cena: 144 500
Kontakt: tel. 605477700

Lokalizacja: Jastrzêbie, Bo¿a Góra Prawa
Powierzchnia u¿ytkowa: 49
Piêtro: 4
Cena: 99 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój ul. Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 34.50
Piêtro: 6
Cena: 85 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Pomorska
Powierzchnia u¿ytkowa: 25.70
Piêtro: 2
Cena: 65 000
Kontakt: tel. 514 085 004

Oferta nr: 226952
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 150,00

Cena: 295 000
Kontakt: 

Pow. dzia³ki: ok 35ara

tel. 501482239

Oferta nr: 237734
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój ul. Œl¹ska
Powierzchnia u¿ytkowa: 36
Piêtro: 
Cena: 90 600
Kontakt: tel. 501482239

Oferta nr: 233221
Lokalizacja: Jastrzêbie, Marusarzówny
Powierzchnia u¿ytkowa: 35,6

Cena: 94 000 
Kontakt: 

Piêtro: 1

tel. 605477700

Oferta nr: 209831
Lokalizacja: Jastrzêbie, Bo¿a Góra Prawa
Powierzchnia u¿ytkowa: 60
Piêtro: parter 
Cena: 140 000
Kontakt: tel. 501482239

Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój ul. Turystyczna
Powierzchnia u¿ytkowa: 70.51

Cena: 145 000
Kontakt: 

Piêtro: 7

tel. 601 976 218

Lokalizacja: Chybie, Zaborze
Powierzchnia u¿ytkowa: 34.50

Cena: 91 000
Kontakt: tel. 

Piêtro: 6

601 976 218

Lokalizacja: Jastrzêbie, ul.Wielkopolska
Powierzchnia u¿ytkowa: 55.70

Cena: 145 000
Kontakt: 

Piêtro: 9

601 976 218

Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Pomorska
Powierzchnia u¿ytkowa: 25.70
Piêtro: 2
Cena: 75 000
Kontakt: tel. 514 085 004
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PRAWKO 

OD 16 LAT!

tel. 500 655 481

wyk³ady:
Jastrzêbie Zdrój:
D.H. DOMUS - ul. Wielkopolska, 
Z.S. nr 6 - ul. Harcerska

kat. A i B

PRZYJD� Z TYM KUPONEM 

A OTRZYMASZ BADANIA LEKARSKIE 

I GODZINÊ JAZDY GRATIS! TEL. 500 655 481

Przedstawiciel Handlowy Netia
Poszukujemy osób do sprzeda¿y us³ug 
Netii. Ciekawe zarobki, nie normowany 

czas pracy. 
Mile widziane osoby w wieku emerytalnym. 

Gwarantujemy system szkoleñ.
 CV na adres sumorekrutacja@gmail.com

Dam pracê
Jastrzêbie Zdrój

Zatrudnimy fryzjerkê z doœwiadczeniem. 
Oferujemy: uczciwe wynagrodzenie, mi³¹ 

atmosferê, stabilne zatrudnienie. 
kontakt: 501 644 281
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Biegi

Hokej

Kolarstwo

Troje reprezentantów Jastrzêbia Zdroju wziê³o 
udzia³ w VI Gorce Maraton (biegi górskie), który 
odby³ siê w okolicach Nowego Targu. Na trasie 
o dystansie 40 km o przewy¿szeniu oko³o 3200 
metrów najlepszy z naszych by³ znany z udzia³u 
w imprezach kolarskich Arkadiusz Narusze-
wicz. Zawodnik BodyDry Airco Team zakoñczy³ 
zawody na 29. miejscu. Jako 58. liniê mety mi-
n¹³ Zbigniew £ukasik z Klubu Wyso-
kogórskiego, a 98. by³a jego klubowa kole-
¿anka, Anna Kolekta, która wœród pañ zajê³a 9. 
miejsce. Wygra³ Jan Wydra z Mszany Dolnej.

Dagmara Banach, Krzysztof Janik i Jakub Staœ-
kiewicz pobiegli w XX Pó³maratonie Phillipsa 
w Pile. Najlepiej spisa³ siê Janik, który ukoñczy³ 
zawody na 178. miejscu i z czasem 1:27:08 
(netto) zaj¹³ 55. lokatê w kategorii M20. Nieca³e 
siedem minut po nim finiszowa³a Dagmara Ba-
nach z KB MOSiR Jastrzêbie, która jedno-
czeœnie zajê³a 13. lokatê wœród pañ w ramach 
Mistrzostw Polski w Pó³maratonie. Ponad trzy 
minuty póŸniej liniê mety przekroczy³ jej 
klubowy trener, Jakub Staœkiewicz.

Czworo reprezentantów Jastrzêbia Zdroju 
wziê³o udzia³ w 18. Ogólnopolskim Biegu Uli-
cznym o Puchar Burmistrza Miasta z okazji 
Dnia Rydu³tów. Najlepiej spisa³a siê Aneta Su-
waj, która zwyciê¿y³a w biegu otwartym kobiet 
na 1000 metrów. Natomiast trójka m³odych za-
wodników KB MOSiR pobieg³a w kategorii m³o-
dzików na tym samym dystansie. Czwart¹ lo-
katê zaj¹³ niezawodny Sebastian Urbanek.

Puchar Polski :
GKS Tychy - JKH GKS Jastrzêbie 
2:1d. (1:0; 0:0; 0:1; d.1:0). 
Bramki: 1:0 (18:28) Proszkiewicz - Gonera - 
Banachewicz 5/4, 
1:1 (59:27) Rimmel (wycofany bramkarz), 
2:1 (60:27) Sokó³ - Šimíèek - Parzyszek 4/3.  
JKH GKS Jastrzêbie: 
Kosowski (do 59:10 i od 59:27); 
Rimmel - Bryk (2), D. Galant - D¹bkowski, 
Górny - Pastryk (2); 
Lipina (2) - Král - Bordowski, S³odczyk (2) - 
Urbanowicz (2) - Furo, Kulas - K¹kol (2) - 
Bordowski (2), Bernacki.

Adrian Krzy¿ostaniak zaj¹³ 60. lokatê w ko-
lejnym etapie kolarskiego Eska Bike Marathon, 
który odby³ siê w Wieluniu. Jastrzêbianin 
wystartowa³ w mega-maratonie na dystansie 61 
km. Na pokonanie trasy zawodnik Grupy Ko-
larskiej Pik-Netmetis potrzebowa³ czasu 
2:51:55.

Czworo reprezentantów Jastrzêbia Zdroju 
wziê³o udzia³ w kolejnym etapie Suzuki Po-
werade Bike Marathon. Tym razem uczestnicy 
rywalizowali w Krakowie. Najlepiej spisa³ siê 
Andrzej Piotrowski (BodyDry Airco Team), który 
w giga-maratonie na dystansie 98 km zaj¹³ 
lokatê pod koniec pierwszej setki. Pozosta³a 
trójka naszych kolarzy pojecha³a w mega-ma-
ratonie na dystansie 65 km. Najbardziej za-
dowolony mo¿e byæ Tomasz Faszczowy (Ho-
rtex Team MTB), który by³ 145. Ponad pó³ 
godziny d³u¿ej jecha³ Artur Nielipiñski (Rusa³ 
Team). Pod koniec czwartej setki uplasowa³a 
siê jedyna jastrzêbianka, Ma³gorzata Ada-
mczyk, która tym samym zajê³a 12. lokatê 
w kategorii K3.

Tenis sto³owy

Pi³ka no¿na

P³ywanie

Rajdy samochodowe

Szachy

Zawodniczka JKTS Jastrzêbie Karolina Miklar 
zwyciê¿y³a w I Wojewódzkim Turnieju Kwa-
lifikacyjnym juniorek, który zosta³ rozegrany 
w £aziskach. W finale imprezy m³oda jastrzê-
bianka pokona³a Gabrielê Legiersk¹ z Cie-
szyna. Trzecia lokata przypad³a Zuzannie Ma-
jewskiej, a czwarta Patrycji Paszek.

Liga okrêgowa: 
GKS 1962 Jastrzêbie - Gwiazda Skrzyszów 
4:1 (3:1); 
1:0 Kamil Jadach '12, 
2:0 Szymon Kie³kowski '21, 
2:1 Mateusz WoŸnica '27, 
3:1 Kamil Gorza³a '38, 
4:1 Kamil Gorza³a '90.

Klasa A: 
KS Wielopole - Granica Ruptawa 2:2 (Utikal, 
Granica), 
Granica Ruptawa – LKS Skrbeñsko 1:1 
(Zieliñski).

Klasa B: 
¯ar Szeroka – Inter Krostoszowice 2:1, 
Forteca II Œwierklany - ¯ar Szeroka 2:0.

Klasa C: 
Zryw Bzie – LKS Zwonowice 1:1, 
Sokó³ Chwa³êcice - Zryw Bzie 2:6, 
LKS II Be³k - Granica II Ruptawa 3:2, 
Granica II Ruptawa - Jednoœæ RogoŸna 6:0.

Ponad trzydzieœci kilometrów pokonali w sumie 
uczestnicy uroczystej sztafety p³ywackiej zo-
rganizowanej z okazji XXX rocznicy Po-
rozumienia Jastrzêbskiego. W imprezie, ktora 
odby³a siê 2 wrzeœnia na basenie Laguna 
wziê³o udzia³ ponad æwieræ tysi¹ca osób, w tym 
dwuletnia Zosia Milcarek oraz nestor ja-
strzêbskiego sportu, 69-letni Teodor Sikora. Im-
prezê tradycyjnie zorganizowa³ Stanis³aw Ha-
œkiewicz wraz z przyjació³mi z KRS TKKF Mors 
oraz NSZZ Solidarnoœæ. Przedstawiciele TKKF 
Mors równie¿ wziêli udzia³ w zawodach. Po-
nadto na Lagunie pojawi³a siê silna repre-
zentacja Jastrzêbskiego Klubu Morsów Bia³y 
Miœ. 

Wies³aw Ingram i Krzysztof Janik zajêli 14. miej-
sce w klasyfikacji generalnej 5. rundy Raj-
dowego Pucharu Polski, 25. Rajdu Karko-
noskiego Dark Dog. Za³oga bocheñsko-
jastrzêbska jad¹ca Renault Clio Sport by³a 4. 
w klasyfikacji klasy N3 oraz grupy N. Baz¹ rajdu 
by³a Jelenia Góra. Zwyciê¿y³a ekipa Pawe³ 
Hankiewicz i Agnieszka Wierzchowska. 

UKS Pionier Jastrzêbie nie potrafi³ nawi¹zaæ 
wyrównanej walki z rywalami podczas za-
wodów I Euroregionalnej Ligi Szachowej, która 
odby³a siê w Chorzowie. Jastrzêbianie wy-
stêpuj¹cy w sk³adzie: Pawe³ Rydzewski, Kamil 
Kordela, Maciej Karp i Monika Kordela zajêli 
siódm¹, ostatni¹ lokatê. Wygrali gospodarze - 
ChTS Chorzów. W efekcie Pionier bêdzie 
zmuszony walczyæ o utrzymanie w I lidze w 
bara¿u z dru¿yn¹ z II ligi.

wiecej informacji sportowych znajdziesz na:wiecej informacji sportowych znajdziesz na:

WWW.SPORT.JASNET.PLWWW.SPORT.JASNET.PL

Kolejne zwyciêstwo Gieksy 
Kolejne trzy punkty zapisuj¹ na swoim koncie pi³karze GKS 1962 Jastrzêbie. Dziêki 
bramkom Kamila Jadacha i Witolda Wawrzyczka podopieczni Andrzeja Myœliwca 
pokonali na wyjeŸdzie LKS 1908 Nêdza 2:1. Gol dla gospodarzy pad³ po nie-
fortunnym zagraniu Micha³a Macha. Wyrównanie stanu meczu mia³o miejsce 
chwilê po tym, gdy Jadach wyprowadzi³ nasz zespó³ na prowadzenie. Gola na wagê 
zwyciêstwa strzeli³ w 80. minucie z rzutu wolnego Witold Wawrzyczek.

Nasi pi³karze przez wiêkszoœæ spotkania kontrolowali grê. Jednak ponownie sporo do ¿yczenia po-
zostawia³a skutecznoœæ. Trener Andrzej Myœliwiec oceni³, i¿ mecz w Nêdzy by³ lepszym wystêpem 
naszej dru¿yny, ani¿eli poprzednie wyjazdowe starcie w Pietrowicach. Szkoleniowiec doda³, i¿ tru-
dno gra siê przeciw zespo³owi, którego g³ównym celem jest obrona. Warto dodaæ, ¿e pod koniec 
pierwszej po³owy gospodarze mieli doskona³¹ okazjê na objêcie prowadzenia, ale po strzale g³ow¹ 
jednego z pi³karzy Nêdzy, Antoñczyka uratowa³ s³upek. Spotkanie w Nêdzy obserwowa³o oko³o 
400 naszych kibiców.

4 wrzeœnia 2010, Nêdza, 17:00
LKS 1908 Nêdza - GKS 1962 Jastrzêbie 1:2 (0:0)
0:1 Kamil Jadach '65
1:1 Micha³ Mach '66 (samobójcza)
1:2 Witold Wawrzyczek '80

GKS 1962 Jastrzêbie: Marcin Antoñczyk - Tomasz Kocerba, Kamil Michalczyk, Micha³ Mach, 
Szymon Kie³kowski (89. Tomasz Jopek) - Kamil Gorza³a, Adrian Kopacz, Witold Wawrzyczek, 
Arkadiusz Taraszkiewicz - Kamil Jadach (85. Artur Kula), Krzysztof Knesz 
(60. B³a¿ej Pawliczek). Trener - Andrzej Myœliwiec.

Pewne zwyciêstwo JKH GKS
Podopieczni Jiriego Reznara w udany sposób zainaugurowali na w³asnym lodo-
wisku rozgrywki Pucharu Polski. JKH GKS Jastrzêbie pewnie pokona³ rywali z No-
wego Targu. Jedyn¹ bramkê dla MMKS-u zdoby³ w ostatniej ods³onie spotkania 
Damian Kapica.

JKH GKS Jastrzêbie - MMKS Nowy Targ 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
1:0 (1.49) Mateusz Bryk - Patrik Rimmel - Mateusz Danieluk 5/4
2:0 (2.37) Petr Lipina - Richard Kral
3:0 (27.50) Tomasz Kulas - Richard Bordowski - Adrian Labryga
4:0 (31.04) Richard Bordowski - Tomasz Kulas
5:0 (36.16) Richard Kral 5/3
5:1 (43.29) Damian Kapica - Marcin Kolusz

Kary: 14 min. - 20 min.

JKH GKS Jastrzêbie: Kamil Kosowski (Daniel Kachniarz - nie gra³) - Patrik Rimmel,
Mateusz Bryk; Petr Lipina, Richard Kral, Mateusz Danieluk - Daniel Galant, Bartosz D¹bkowski; 
Maciej Urbanowicz, Marcin S³odczyk, Milan Furo - Tomasz Pastryk, Adrian Labryga; 
Richard Bordowski, Arkadiusz K¹kol, Tomasz Kulas - Kamil Górny, Damian Kie³basa, 
Jakub Ciupa, Rafa³ Bernacki.

MMKS Podhale Nowy Targ: Tomasz Rajski (Jaros³aw Furca - nie gra³) - Kamil Kapica, 
Sebastian £abuz; Piotr Kmiecik, Kasper Bryniczka, Jaros³aw Ró¿añski - W³adys³aw Bryniczka, 
Rafa³ Dutka, Damian Kapica, Marcin Kolusz, Bart³omiej Neupauer - Bart³omiej Gaj, 
Maciej Sulka; £ukasz Szumal, Mateusz Michalski, Marek Pu³awski - Dominik Cecu³a

Na pocz¹tku sierpnia w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzêbiu Zdroju  z³o¿one zosta³o doniesienie 
w sprawie nieprawid³owoœci natury finansowej w klubie MKS GKS Jastrzêbie. Zawiadomienie 
skierowa³ prezes postawionego w lipcu w stan likwidacji stowarzyszenia MKS GKS, Jerzy 
WoŸniak.

Prokurator Rejonowy Jacek Rzeszowski podkreœli³, i¿ materia postêpowania jest skomplikowana. 
Doniesienie nie zawiera³o bowiem ¿adnych szczegó³owych dokumentów. Ze wzglêdu na dobro 
prowadzonego w sprawie œledztwa prokuratura nie chce ujawniaæ szczegó³ów.

Prezes powsta³ego w czerwcu nowego stowarzyszenia GKS 1962 Jastrzêbie Sergiusz Wójcik 
oœwiadczy³, i¿ z³o¿ony do prokuratury wniosek w ¿adnym stopniu nie dotyczy wystêpuj¹cego 
obecnie w lidze okrêgowej klubu. GKS 1962 nie ma bowiem ¿adnych formalnych zwi¹zków 
z dawnym MKS GKS Jastrzêbie. - Tworz¹ go inni ludzie, na zdrowych zasadach i w oparciu o 
realne mo¿liwoœci, równie¿ finansowe - oceni³ Wójcik.

GKS w prokuraturze 



mia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e sporty samochodowe rozwijaj¹ siê 
tak szybko, jak je¿d¿¹ pojazdy w nich uczestnicz¹ce. Coraz 
wiêksza liczba zainteresowanych gromadzi siê na torach wyœci-

gowych. Oprócz tego statystyki mówi¹ o tysi¹cach, a wrêcz milionach 
widzów, którzy zasiadaj¹ w domach, przed telewizorami. Wielu z nas kibi-
cuje sympatycznemu polskiemu kierowcy Formu³y 1 Robertowi Kubicy. 
Jeœli wiêc samo ogl¹danie pêdz¹cych i ultranowoczesnych bolidów wywo-
³uje tyle emocji, to mo¿e warto spróbowaæ w³asnych si³ w tej dyscyplinie? 
Poczuæ wiatr we w³osach przy zapieraj¹cej dech w piersiach prêdkoœci 
i przyp³yw adrenaliny podczas ryzykownego wejœcia w zakrêt? Mo¿e na-
wet spróbowaæ zostaæ najszybszym na torze wyœcigowym i przy tym, z koñ-
cem miesi¹ca, zdobyæ atrakcyjne nagrody? Niemo¿liwe? A jednak! Trzeba 
tylko odwiedziæ nowo powsta³y, pierwszy w regionie, Tor Kartingowy 
„Silverstone”. Gdzie?  Tu¿ pod nosem: w Wodzis³awiu Œl¹skim!

Przygotowany na zamówienie, mokry, betono-
wy tor bêdzie symulowa³ jazdê po oblodzonej 
drodze i z pewnoœci¹ sprawdzi, a byæ mo¿e na-
wet podniesie, umiejêtnoœci ka¿dego kierowcy.

Jeœli mowa ju¿ o sytuacjach wyj¹tko-
wych, to z pewnoœci¹ tor kartingowy „Silver-
stone” jest idealnym miejscem na uczczenie 
specjalnych okazji. Istnieje mo¿liwoœæ przygo-
towania dla grup zorganizowanych zawodów 
z pe³n¹ opraw¹, dekoracj¹ zwyciêzców i szam-
panem. Na „Silverstone” ka¿da  impreza uro-
dzinowa, zwyczajny wypad rodziny czy nawet 

Œ

Tor znajduje siê we wnêtrzu ogromnej, napom-
powanej poduszki powietrznej, która zapewnia 
ochronê przed deszczem i umo¿liwia jazdê 
równie¿ w sezonie jesienno-zimowym.  Tor 
mierzy blisko 230 metrów d³ugoœci! Uk³ad jego 
trasy pozwala na osi¹gniêcie du¿ych, jak na 
gokarty, prêdkoœci, lecz jednoczeœnie zape-
wnia bezpieczeñstwo „rajdowców”. Stanowi on 
nie lada wyzwanie dla amatorów gokartów, za-
równo pod wzglêdem umiejêtnoœci, jak i kondy-
cji fizycznej. Gokarty wyposa¿one s¹ w silniki 
Hondy o pojemnoœci 200ccm i mocy 6,5KM, 
a rozpêdzaj¹ siê do prêdkoœci 40km/h! Ucze-
stnik ma wiêc okazjê do sprawdzenia swoich 

umiejêtnoœci i reakcji w sytuacjach niemal¿e 
ekstremalnych. Podczas pasjonuj¹cych wyœci-
gów emocje i adrenalina siêgaj¹ zenitu. Jedno-
razowo na torze mo¿e rywalizowaæ ze sob¹ do 
5 kierowców „bolidów”.  

Ka¿dy z gokartów wyposa¿ony jest  
w system pomiaru czasu. Najlepsze wyniki 
umieszczane s¹ na stronie internetowej, a sze-
œciu najszybszych kierowców miesi¹ca bierze 
udzia³ w ostatecznej rozgrywce o miano zwy-
ciêzcy. Przewidziane s¹ ró¿norodne nagrody, 
w tym g³ówna, o wartoœci a¿ 400z³! Ka¿dy ma 
szansê zakwalifikowaæ siê do fina³u! 

Najciekawszym w tym wszystkim jest 
fakt, ¿e œciganie siê gokartami dla przyje-
mnoœci, jest tak¿e doskona³¹ lekcj¹ jazdy, 
któr¹ mo¿na wykorzystaæ podczas codzien-
nych przeja¿d¿ek samochodem. Ka¿dy œwie¿o 
upieczony, a tak¿e przysz³y kierowca, ma 
szansê poæwiczyæ refleks, umiejêtnoœæ reago-
wania na stresowe sytuacje czy kontrowania 
poœlizgów. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ spró-
bowania swoich si³ w trudniejszych warunkach. 

znajomych ze szko³y lub pracy, z pewnoœci¹ 
bêdzie zaliczony w poczet tych zapamiêta³ych. 
przyjemnych i udanych. Warto równie¿ w tym 
miejscu dodaæ, ¿e rezerwowaæ bolidy mo¿na 
tak¿e telefonicznie!

Zaciekawieni zapytaj¹: „Czy to dla 
ka¿dego?”. Niemal. Podobnie jak na drogach, 
kierowc¹ mniejszej wersji „bolidu F1” nie mo¿e 
byæ osoba znajduj¹ca siê pod wp³ywem alko-
holu. Nietrudn¹ do pokonania barier¹ jest ró-
wnie¿ wzrost, który jest konieczny, by dosiê-
gn¹æ do peda³ów gazu i hamulca (minimum 
130cm). Z kolei osoba przezorna zapyta: „Czy 
gokarty s¹ bezpieczne?”. Oczywiœcie! Bezpie-
czeñstwo to priorytet Toru Kartingowego 
„Silverstone”. Przed rozpoczêciem jazdy, ka-
¿dy amator wysokich prêdkoœci nieodp³atnie 
wyrabia wymagan¹ do otrzymania wspo-
mnianych nagród i gratisów, licencjê. Warun-
kiem jej otrzymania jest zapoznanie siê z obo-

wi¹zuj¹cym na torze regulaminem. Nie jest 
równie¿ tajemnic¹, ¿e licencjonowani klienci 
nie bêd¹ musieli przy kolejnej wizycie pono-
wnie czytaæ regulaminu toru. Oprócz tego, 
przed wyjazdem z „pit stopu”, kierowcy obo-
wi¹zkowo ubieraj¹ jednorazowe czepki higie-
niczne, kaski ochronne oraz rêkawice u³atwia-
j¹ce prowadzenie gokartu. Przed chwyceniem 
kierownicy, ka¿dy otrzyma s³own¹ instrukcjê 
profesjonalnej i dobrze wyszkolonej obs³ugi 
toru. Gdy znajdziemy siê ju¿ na trasie, obowi¹-
zuj¹ nas sygna³y wysy³ane przez pracowników 
toru za pomoc¹ flagi. Dziêki temu „Silverstone” 
zapewnia bezpieczeñstwo wyœcigów – tego w 
koñcu wymaga karting. A sk¹d wzi¹³ siê po-
mys³, by jeŸdziæ tego typu pojazdami?

Pomys³odawcami kartingu s¹ amery-
kañscy piloci z czasów II Wojny Œwiatowej. To 
w³aœnie oni, w przerwach miêdzy lotami, œcigali 

dzieæ, w oczekiwaniu na znajomych i wykorzy-
staæ bezprzewodowe ³¹cze internetowe Wi-Fi, 
rozkoszowaæ siê ciep³ym lub zimnym  napojem 
i przestudiowaæ tabelê wyników. Jazda gokar-
tem to wielka frajda nie tylko dla doros³ych, ale 
tak¿e dla dzieciaków: a có¿ lepszego ni¿ sze-
roki uœmiech pociechy? Wed³ug regulaminu 
wejœcie na tor dozwolone jest od wzrostu 1,3m 
– najm³odsi mog¹ wiêc braæ udzia³ w wyœci-
gach od oko³o 7 roku ¿ycia. Mo¿e wiêc byæ to 
wspania³a okazj¹ do wspólnych rodzinnych, 
„mêskich” wypadów. „Lepiej, by mój syn jeŸdzi³ 
na torze, ni¿ siedzia³ przed komputerem i œciga³ 
siê jedynie wirtualnie” – twierdzi Adam, ojciec 
siedmioletniego Damiana.
 Tor istnieje ponad miesi¹c, a ju¿ teraz ma wielu 
zadowolonych fanów i sta³ych klientów. Wœród 
nich s¹ Marcin i Dominika, którzy tu¿ po jeŸdzie 
relacjonowali swój: "Gokarty to trafiony pomys³ 
na wspólny wieczór. Dziœ mogliœmy pory-
walizowaæ, je¿d¿¹c na torze. Z pewnoœci¹ tu 

jeszcze wrócimy." Przyjœæ 
mo¿esz tak¿e Ty! Warto 
spróbowaæ w³asnych si³, 
wygraæ cenne nagrody pie-
niê¿ne i rzeczowe, a co 
najwa¿niejsze dobrze siê 
zabawiæ. 

Od teraz na has³o "JasNet" 10 % D£U¯EJ ZABAWY NA 
TORZE „SILVERSTONE-KART”! Baw siê i trenuj, 

a mo¿e ju¿ wkrótce staniesz siê drugim 
Robertem Kubic¹…?

TEL: 666 301 000

siê po p³ycie lotniska na w³asnorêcznie zbu-
dowanych wózeczkach, napêdzanych niewiel-
kim silnikiem. Bardzo szybko owe ma³e poja-
zdy zyska³y autonomiczn¹ nazwê – gokarty - 
i ogromn¹ popularnoœæ na ca³ym œwiecie. Co-
raz wiêksz¹ zyskuj¹ tak¿e w Polsce, czego 
œwietnym przyk³adem jest nowy, w pe³ni profe-
sjonalny Tor Kartingowy „Silverstone”, istnie-
j¹cy od niedawna w naszej okolicy. Na stronie 
internetowej toru znajduj¹ siê wskazówki, które 
u³atwi¹ chêtnym dostanie siê na miejsce.

Jeœli wiêc myœlisz o tym, by ciekawie 
spêdziæ czas i spróbowaæ czegoœ nowego, 
koniecznie musisz odwiedziæ Tor Kartingowy 
„Silverstone”. Zabierz rodzinê lub znajomych, 
a wspólnie spêdzone chwile bêd¹ niezapo-
mnian¹ atrakcj¹. Co warto podkreœliæ, nie 
wszyscy musz¹ siê œcigaæ. Obok toru znajduje 
siê pomieszczenie, w którym mo¿na odpocz¹æ 
po wyczerpuj¹cej jeŸdzie, lub po prostu posie-
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www.zahir.com.pl

kupon rabatowy 5% 
na zakup dowolnego 

karnetu. Wa¿noœæ 
kuponu do 30.09.2010r.

rabat nie ³¹czy siê z innymi promocjami

Fitness Club Zahir
Ul. 1-go Maja 25

44-330 Jastrzêbie Zdrój
tel. 32 47 63 792

- nowy harmonogram zajêæ
- nowe atrakcyjne i skuteczne zajêcia spalaj¹ce tkankê t³uszczow¹,
poprawiaj¹ce kondycjê i modeluj¹ce sylwetkê m.in. Balloning ball
pilates, Intensive step interwa³, body slim, abt max, i wiele innych.

- nowy harmonogram zajêæ
- nowe atrakcyjne i skuteczne zajêcia spalaj¹ce tkankê t³uszczow¹,
poprawiaj¹ce kondycjê i modeluj¹ce sylwetkê m.in. Balloning ball
pilates, Intensive step interwa³, body slim, abt max, i wiele innych.

 Fitness club Zahir 
poleca szeroki wybór masa¿y: 

leczniczy,
relaksacyjny, 

gor¹cymi kamieniami, 
karite, 

masa¿ twarzy, 
zabieg modeluj¹cy 

z b³ota morza martwego.

 Fitness club Zahir 
poleca szeroki wybór masa¿y: 

leczniczy,
relaksacyjny, 

gor¹cymi kamieniami, 
karite, 

masa¿ twarzy, 
zabieg modeluj¹cy 

z b³ota morza martwego.


