
Pożyczki na miesiąc

Jastrzębie, ul.Wrzosowa 12 a
tel. 32 4711 802 , 32 4737 541    

natychmiastowa wypłata
 bez opłat wstępnych

do 600 zł

strony od 6 do 9





OBAWA I ŁZY O PASAŻE
Sesja nadzwyczajna poświęcona sprawom pasaży miała dramatyczny przebieg. Nie 
zabrakło na niej ostrych polemik, wzajemnych oskarżeń, a nawet łez. Trudno się temu 
dziwić, bo przecież wydatkowanie z kasy miejskiej sumy ok. 2 mln zł na ich modernizację 
budzi duże emocje. A na dodatek w tym wszystkim jest jeszcze los kupców, którzy przez 
trzy miesiące nie mogą handlować i trudno odnaleźć im się w tym całym zamieszaniu.
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Jak znalazł się Pan w konkursie?

Przemysław Strączek - Konkurs jest otwarty, przez-
naczony dla wielu muzyków, którzy na co dzień zajmują 
się muzyką jazzową. Dowiedziałem się o nim przypad-
kowo, z in-ternetu. Na świecie nie organizuje się zbyt 
wielu tego rodzaju konkursów. Ten dotyczy akurat głó-
wnie solistów. Przypadkiem gdzieś tam, w jakimś mo-
mencie zauważyłem, że organizowany jest Thailand 
International Jazz Conference Solo Competition 2011 
i można wysyłać zgłoszenia. Była wyznaczona data, 
której należało się trzymać. Skontaktowałem się z oso-
bą, która jest odpowiedzialna za or-ganizację konkursu. 
Przesłano mi całą informację na temat tego, jakie nagra-
nia należy przesłać i jakie dodatkowe materiały, bo trze-
ba było wypełnić specjalną aplikację i wysłać zdjęcie. 
Pomyślałem, że fajnie byłoby wziąć udział i zweryfiko-
wać w jakiś sposób wszystko to, co robiłem do tej pory. 
Tak też się stało. Otrzymałem informację, przygotowa-
łem materiały i wysłałem. Dokładnie 30 grudnia otrzy-
małem informację zwrotną, bo oni też trzymali się tego 
terminu. Cieszę się bardzo, że znalazłem się w gronie 
finalistów, jako jedyny Europejczyk. Myślę, że to bierze 
się stąd, że jest to młody festiwal, bardzo dobrze 
zorganizowany i z roku na rok bardziej promowany na 
świecie. Odbędzie się on w formie trzydniowej konferen-
cji, na którą zjeżdżają się muzycy z całego świata. Od-
będą się tam różne sesje, warsztaty, koncerty. Będzie to 
okazja do integracji środowiska jazzowego. Głównie im-
preza organizowana jest przez Uniwersytet Mahidol of 
Salaya niedaleko Bangkoku i dotyczy promocji jazzu we 
wschodniej części świata, biorą w nim udział muzycy 
z Singapuru, Hong Kongu, USA a przede wszystkim 
z Tajlandii. Jest to państwo, zamieszkiwane przez pra-
wie 60 mln ludzi, więc tym bardziej zaskoczyło mnie, że 
znalazł się w tym gronie Polak. Dla mnie jest to duże wy-
różnienie. W podróż wyruszam tam już za tydzień.

Nie było żadnych przesłuchań przed
 konkursem? Jedynym wymaganiem 

było przesłanie odpowiednich 
nagrań i dokumentów?

Nie, nie było przesłuchań. Trzeba było trzymać się pe-
wnych, wyznaczonych przez organizatorów reguł. Nale-
żało wysłać odpowiednie nagrania, nie wykorzystując 
przy tym żadnych sztuczek technicznych. Były one 
ocenianie przez kilkuosobowe, międzynarodowe jury, 
złożone z profesorów. To jest fajne uczucie, że mój ma-
teriał został przez nich doceniony. W zeszłym roku wy-
dałem płytę a jeden z utworów, który przesłałem na kon-
kurs - utwór otwierający płytę - to moja kompozycja 
oparta na bluesie molowym. Wydaje mi się, że jest to je-
dno z moich najlepszych nagrań. Oczywiście cały mate-
riał był nagrywany na żywo w studiu nagrań i udało się
 w nim uzyskać naturalne, pozytywne emocje.

Konkurs jest solowy przez co jest łatwiejszy, 
czy trudniejszy?

Szczerze mówiąc ja generalnie pracuje solowo, ale 
współpracuje z różnymi osobami. Nie mam stałego skła-
du. Pracuje z kilkoma perkusistami, kontrabasistami, 
trębaczami czy saksofonistami. Tak się składa, że płyta 
dotyczy kwartetu z trębaczem bez fortepianu. Z reguły 
jest tak, że dobieram sobie ludzi i zapraszam ich do 
wspólnego grania podczas koncertów czy nagrywania 

płyty. Nie wszyscy mogą na przykład w danym terminie 
wystąpić, bo mają jakieś inne zlecenia, to jest tak, że są 
zastępcy, potrzeba innych ludzi, którzy akurat w tym 
czasie mogą zagrać. Każdy z nich dodaje do muzyki coś 
innego. Fajne jest to, że można grać z różnymi ludźmi. 
Jazz opiera się na emocjach, czymś naturalnym, co wy-
twarza się podczas grania. Każdy człowiek jest inny i do-
daje swoją energię. Na konkursie zagram z sekcją ry-
tmiczną właśnie z tego uniwersytetu. Według informacji, 
jakie otrzymałem, należy przygotować trzy utwory. Na 
razie nie wiem jeszcze czy będę musiał zagrać trzy 
utwory, wybierając kolejność, czy jeden, wybrany spo-
śród trzech. Trudne są te utwory, dobrych kompozy-
torów, ale jeśli człowiek w tym siedzi i nad tym pracuje, to 
tym bardziej otwiera się przed nim wyzwanie. Sam fakt 
bycia tam jest dla mnie ogromnym sukcesem. Nie ma 
dla mnie znaczenia w tym momencie czy uda mi się tam 
coś zdobyć, czy nie. Naprawdę chcę tam być, bo będą 
warsztaty, prowadzone przez świetnych gitarzystów 
m.in. mojego mentora Kurta Rosenwinkla. Ciekawostka 
może być to, że w finale jest więcej gitarzystów, aniżeli 
innych instrumentalistów, więc będzie to niejako konku-
rencja gitarowa, a ja czuję się w tym dobrze.

Znalezienie się w gronie finalistów 
było sporym zaskoczeniem?

Było ogromnym zaskoczeniem. Wiadomo, że wysyłając 
zgłoszenie każdy sobie po cichu myśli, że fajnie byłoby 
znaleźć się w finale, bo przecież po to wysyłam. To nie 
jest tak, że wysyła się z myślą „a tam”. W momencie, kie-
dy otrzymałem informację, wszystko się zmieniło o 180 
stopni. Uważam, że jest to mocne wydarzenie, które bę-
dzie miało duży wpływ na moją karierę.

Stres przed finałem konkursu już się 
pojawił czy jeszcze nie?

Właśnie niedawno rozmawialiśmy ze znajomymi na te-
mat stresu i tremy. Znane jest takie powiedzenie, które 
mówi o tym, że trema jest karą za pychę. Człowiek się 
gdzieś pcha, chcąc coś osiągnąć. Na tym to polega, że 
pracuję, chcąc być najlepszym w swojej dziedzinie. Ja-
sne, że się stresuje, ale wychodzę z innego założenia, 
bo ja tam będę gościem, a nie rezydentem. Na pewno na 
sposób, w jaki będę się czuł wpłynie zmiana czasu. Wy-
daje mi się, że nie czuje tej presji, którą mogą odczuwać 
ci, którzy są stamtąd. Ale szkopuł polega na tym, że 
mam długą drogę do przebycia.

Na zakończenie, można zdradzić, 
jakie utwory przygotował Pan na konkurs?

Jasne. Jedna bardzo trudna kompozycja Coltrane'a. 
Kolejnym utworem jest jedna z kompozycji Monka. Jest 
to zupełnie inna muzyka jeśli chodzi o sferę emocji i spe-
cyfikę czucia improwizacji i prowadzenia melodii. Jego 
się boję najbardziej. Oprócz tego będzie jedna ballada. 
Mówi się o tym, że muzyka można poznać po tym, jak 
zagra balladę, że w tym tkwi sedno jego muzykalności. 
Są to utwory bardzo zróżnicowane. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję.

Kobieta Pierwotna
Kino „Centrum”

22 stycznia 2011r., godz. 18.00
Monodram z udziałem Hanny Śleszyńskiej 

pt. „Kobieta Pierwotna.
                                                            

Ferie Zimowe 
Klub „Kaktus” 

21 oraz 26 stycznia 2011r., godz. 15.30-18.00 
Dyskoteka karnawałowa dla dzieci 

- wstęp wolny.
21 stycznia 2011r.,  godz. 15.00 – 18.00

Warsztaty Tańca hip-hop 
z Agnieszką Jaśkowską,

25 stycznia 2011r., godz. 9.00
Wycieczka do Wisły – Czarne

30.01.2011r., godz. 10.00-18.00
VI Jastrzębski Turniej Warmachine & Hordes                           

                                                                                                                                                     

Miejska Biblioteka Publiczna
21 stycznia 2011r., godz. 17.30
Spotkajmy się w „Muzycznym” 
- popołudnie z muzyka w tle.

Styczniowe wystawy w MBP:

Galeria "Pod Sową" prezentuje wystawę 
wypożyczoną z Muzeum w Żilinie, na Słowacji, 

zatytułowaną "Zamek Budatin 
- spacerem przez wieki".

Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów nr 2

23.01.2011r. 
Wyjazd na operetkę „Księżniczka Czardasza. 
Wyjazd z przystanku GSM o godzinie 15.00 

z Arki Bożka 15.10 
30.01.2011r. 

Ruchome Szopki. 
Wyjazd z przystanku GSM o godzinie 8.00, 

z Arki Bożka 8.10 
                                                                        

      Miejski Ośrodek Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju

27.01.2011 r. godz. 11.00 
„Smutna rzeka” spektakl w wykonaniu aktorów 

Krakowskiego Biura Promocji Kultury
27.01.2011 r. godz. 18.00 
Koncert zespołu „BLEND” 

- kawiarnia w kinie „Centrum”

3 stycznia...
Radny Janusz Tarasiewicz złożył interpe-
lację w sprawie podziemnych pasaży han-
dlowych

4 stycznia... 
Uczniowie ZS nr 2 zorganizowali prawo-
sławne jasełka w języku rosyjskim 

5 stycznia... 
Związki Zawodowe Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej wystąpiły o rozpoczęcie rozmów 
na temat podwyżki płac 

7 stycznia...
Wyłoniono zwycięzców konkursu pod 
nazwą „Serduszko nadziei”. Konkurs wpi-
sał się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy w Jastrzębiu 

8 stycznia... 
Zginęło dwóch górników w Kopalni „Pnió-
wek” 

9 stycznia... 
Odbył się XIX finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy
 

10 stycznia... 
W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie 
poświęcone opiece medycznej w mieście 
w związku z  drastyczną obniżką kontra-
któw dla jastrzębskich przychodni specjali-
stycznych 

11 stycznia... 
Państwowa Straż Pożarna wzbogaciła się 
o nowoczesną drabinę mechaniczną 

12 stycznia... 
Komisja Edukacji Rady Miasta wniosko-
wała o podwyższeniu dodatku dla nauczy-
cieli będących wychowami klas z 70 zł do 
100 zł brutto

13 stycznia... 
Odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Mia-
sta 

14 stycznia... 
Uroczyście obchodzono 66. rocznicę Mar-
szu Śmierci 

16 stycznia... 
W Kościele pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej odbył się koncert kolęd i pa-
storałek w wykonaniu Zespołu Wokalnego 
„Wiolinki”

17 stycznia... 
Odbyła się sesja nadzwyczajna w sprawie 
podziemnych pasaży handlowych 

18 stycznia... 
Radny Janusz Tarasiewicz wystosował list 
otwarty do Ministra Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie ograniczenia 
kontraktów na leczenie pacjentów w Ja-
strzębiu 

19 stycznia... 
Odbyło się posiedzenie Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Ekologii, na której omó-
wiono inwestycje miejskie zrealizowane 
w 2010 roku 

WYDARZYŁO SIĘWYDARZYŁO SIĘ

Zapowiedzi
kulturalne
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Co sprowadza Pana do Jastrzębia?
Udało nam się założyć spółkę akcyjną GKS 
1962 Jastrzębie SA. Powołano Zarząd oraz 
Radę Nadzorczą, której przewodniczę. Teraz 
pozostają przed nami kwestie zgłoszenia wszy-
stkiego do PZPN oraz KRS. Jeśli chodzi o Radę 
Nadzorczą, to poza mną zasiada w niej jeszcze 
pan Sergiusz Wójcik, prezes stowarzyszenia 
GKS 1962 Jastrzębie. Trzecia osoba, podobnie 
jak pan Wójcik, miała wywodzić się z Jastrzę-
bia. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły 
efektu, a próbowaliśmy namówić między inny-
mi pana Mariana Jarosza. Ostatecznie jako 
trzeci wszedł do Rady wójt gminy Mszana, pan 
Jerzy Grzegoszczyk. Według statutu Rada mu-
si liczyć minimum trzy osoby. Liczę, że uda się 
dokooptować również kogoś z Miejskiego Oś-
rodka Sportu i Rekreacji, a także przedstawi-
ciela jastrzębskich przedsiębiorców. Docelowo 
bowiem chodzi o wykup części akcji.

Na razie 100% akcji 

GKS 1962 Jastrzębie SA 

ma Pan Dariusz Kozielski.
Na razie tak. Stowarzyszenie GKS 1962 
Jastrzębie otrzyma 10% + 1 akcję w momencie 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Taki 
układ pozwoli na uniemożliwienie przeniesie-
nia klubu do innego miasta. Pojawiają się bo-
wiem takie spekulacje. Mój udział akcyjny na 
etapie tej szóstej ligi istotnie jest wysoki, ale 
z czasem będzie malał.

Co skłoniło Pana do pomocy 

w budowie klubu w Jastrzębiu? 

Był Pan prezesem Odry Wodzisław 

i to raczej z tym miastem jest 

Pan kojarzony.
Wiem, co ludzie mówią o różnicach między 
mieszkańcami obu miast. Ale tu mówimy o zu-
pełnie innej rzeczy. Trzeba zwracać uwagę na 
fakt, gdzie „można robić piłkę”. Istotnie, w Wo-
dzisławiu nadal prowadzę piłkę na poziomie 
młodzieżowym. Być może z czasem będzie to 
również piłka seniorska. Natomiast na dzień 
dzisiejszy Odra jest klubem prowadzonym 
przez Czechów. Z obecnymi władzami Odry 
mam zdecydowanie nie po drodze i nie chcę 
mieć z nimi do czynienia. Co innego piłka mło-
dzieżowa. Taka Barcelona opiera swój skład na 
wychowankach. Oczywiście, pochodzą oni 

A propos zaangażowania. 

Pan Dariusz Kozielski 

a Zagłębie Sosnowiec.
Sytuacja dość podobna do tej w Jastrzębiu. Lu-
dzie z Sosnowca byli zaangażowani w moją 
szkółkę i klub. Pomagali mi i na pewnym etapie 
chciałem ich „wciągnąć” do Odry Wodzisław. 
Tymczasem to oni wciągnęli mnie do Sosno-
wca. Zagłębie jest o trzy szczeble wyżej niż 
GKS Jastrzębie, więc za cztery lata, jeśli wszy-
stko pójdzie dobrze, będziemy w tym miejscu, 
co oni teraz. A Zagłębie zapewne awansuje wy-
żej. Niedawno mieliśmy spotkania, na których 
namawialiśmy osoby z Sosnowca do wejścia 
w tamtą spółkę. Tak jest w całej Europie, a u nas 
na odwrót. Jak ktoś ma 60% akcji to może dy-
rygować. A ten co ma 40% nie ma nic do powie-
dzenia. Słyszymy, że ktoś kupił Manchester 
United. A przecież kupił jakiś procent akcji, a nie 
cały klub. Trzeba u nas wszystko tak konstru-
ować, żeby jak najwięcej ludzi mogło być w coś 
zaangażowanych. To determinuje rozwój. Po-
lacy uważają, że musi być silna ręka jednego 
człowieka. Ja uważam inaczej.

Dał się Pan poznać jako człowiek,

 który sprowadził do Odry

 Wodzisław gwiazdy pierwszej

 wielkości. Dziś niektórzy zarzucają

 Panu różne rzeczy, łącznie 

z przeinwestowaniem. 

Jak to było?
Nie polemizuję z takimi zarzutami. Trzeba za-
pytać, kto takie rzeczy opowiada? Nie usły-
szycie tego typu rzeczy od ludzi, którzy zarzą-
dzali piłką. Kozielskiego nikt nie wpuścił do 
Odry tylko dlatego, że krytykował innych, ale 
miał jakiś potencjał myślowy i możliwości. Uda-
ło mi się przekonać takich piłkarzy jak Onyszko, 
Brasilia czy Mauro Cantoro do gry za procent 
tych pieniędzy, które dawano im gdzie indziej. 
Udało mi się stworzyć ekipę, która dzielnie wal-
czyła o punkty. Ktoś wyliczył, że kadra wio-
senna była tańsza od kadry, którą Odra miała 
w rundzie jesiennej. A dodatkowo trzeba prze-
cież widzieć ilość zdobytych punktów. Poza tym 
należy pamiętać, że kontrakty powyżej 100 tys. 
zł rocznie, czyli praktycznie wszystkie, podpisy-
wała Rada Nadzorcza. Zobaczymy, jak to bę-
dzie wyglądało teraz. Czy ci ludzie, którzy teraz 
tworzą Odrę, utrzymają ją w pierwszej lidze. 
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z całego świata. Ale są to ludzie wychowani 
i nauczeni pewnych podstaw właśnie w Bar-
celonie. Poza tym ludzie wolą oglądać swojego 
kolegę z dzielnicy i dla niego przyjdą na mecz. 
Na drugi koniec Polski mogę jechać, aby zoba-
czyć Lecha z Manchesterem City. Ale tu wolę 
oglądać mojego kolegę. W Jastrzębiu powstała 
spółka akcyjna, bo daje większe możliwości ro-
zwoju. Zmieniło się prawo i miasto może poma-
gać takiemu podmiotowi. Ponadto łatwiej jest 
pozyskiwać wsparcie. Moim pomysłem jest, 
aby w gronie wspierającym klub było możliwie 
najwięcej firm. Nie zjadłem wszystkich rozu-
mów świata i uważam, że im więcej głów do my-
ślenia, tym lepiej. Jeśli nie mamy 30 tysięcy lu-
dzi na jednym meczu i wpływy z biletów nie wy-
starczają do funkcjonowania klubu, to trzeba 
opierać się na środkach od małych firm. To do-
celowo stworzy mocny klub.

Wspominaliśmy już o tym, 

ale proszę o ucięcie jakichkolwiek

spekulacji na temat przeniesienia

klubu do Wodzisławia.
To wynika z przepisów statutowych spółki. Po 
przekazaniu akcji stowarzyszeniu nie będzie to 
możliwe. Poza tym, nie po to obiecywałem 
wszystkim po przyjściu do Jastrzębia, że tu bę-
dzie piłka, aby się z tego wycofać. Nie ukry-
wam, że miałem też propozycje z Wodzisławia. 
Ale pierwsi byli ludzie z Jastrzębia. Dochowam 
słowa. A Wodzisław? Przecież tam jest pier-
wsza liga i spółka akcyjna. Po co tworzyć nowy 
klub, kiedy przecież jest tam piłka na zapleczu 
ekstraklasy? Nie mam zamiaru robić komuś 
konkurencji pod nosem. Natomiast Jedłownik 
to niewielka dzielnica Wodzisławia. Można tam 
stworzyć piłkę na poziomie okręgowym, ale czy 
jest sens awansować wyżej? Polski futbol opie-
ra się teraz na wielkich ośrodkach. Zniknęły za-
równo Grodzisk Wielkopolski, jak i Wronki. To 
o czymś świadczy. W Jastrzębiu mamy do czy-
nienia z wielkim potencjałem kibicowskim oraz 
świetnym szkoleniem młodzieży w MOSiR-ze. 
Ci chłopcy muszą mieć gdzie zaczynać kariery. 
Nie jest to wielką tajemnicą, że to miasto ma 
większy potencjał niż Wodzisław. Tu jest zapo-
trzebowanie na piłkę i dlatego tu jestem. A ro-
zwój jastrzębskiego futbolu zależał będzie wy-
łącznie od ludzi z Jastrzębia. Ja tu jestem czło-
wiekiem, który chce rozpocząć budowanie od 
podstaw. Takim nasionkiem, z którego coś kie-
dyś wyrośnie. Stąd moje zaangażowanie.

W Jastrzębiu 
można 
robić 
piłkę

Dariusz Kozielski pojawiał się wielokrotnie na meczach występującego w lidze okręgowej GKS Jastrzębie. Wróble ćwierkały o toczących 
się rozmowach o możliwym zaangażowaniu byłego prezesa Odry Wodzisław w jastrzębski futbol. W efekcie GKS 1962 Jastrzębie zagrał 
w okręgówce na licencji Gosława Jedłownik, którym Dariusz Kozielski rządzi i dzieli. To nie koniec. 10 stycznia powołano spółkę akcyjną 
GKS 1962 Jastrzębie SA, która docelowo ma wystawić zespół do rozgrywek w szóstej lidze. Pieniądze wyłożył właśnie Dariusz Kozielski i to 
on jest obecnie właścicielem 100% akcji nowego tworu. Sam objął w nowym klubie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

rozm. Mariusz Go³¹bek

Dariusz Kozielski



koniecznie. Właśnie w ten sposób przygotowy-
wali pokaz. Do samochodu wsiadła dziewczy-
na, która wcieliła się w rolę „ofiary”, której mieli 
pomóc strażacy. Nagle można było usłyszeć 
dźwięk syren, zwiastujących zbliżanie się wozu 
strażackiego. Dziewczynę wydobyto z pojazdu 

w widowiskowy sposób, przy użyciu specjali-
stycznego sprzętu. W tle można było usłyszeć 
głos jednego ze strażaków, który tłumaczył, 
w jaki sposób powinno wzywać się pomoc: 
„Pod jaki numer należy zadzwonić, aby wez-
wać straż pożarną? Oczywiście, takim uniwer-
salnym numerem, pod który dzwonimy z telefo-
nu komórkowego to 112” - sam odpowiedział na 
zadane przez siebie pytanie. Po wyciągnięciu 
„poszkodowanej” z samochodu nadszedł czas 
na drugą część pokazu... „Mamo, czy panowie 
strażacy chcą podpalić teraz ten samochód?” - 
zapytało jedno z dzieci przyglądających się po-
czynaniom strażaków. Kilka minut później po-
jazd stanął w płomieniach, a strażacy przy-
stąpili do gaszenia. „Wow” - dało się słyszeć ze-
wsząd okrzyki podekscytowanych najmłod-
szych jastrzębian, którzy bez wątpienia byli pod 
wrażeniem tego, co zobaczyli. 

Poza tym po parkingu ciągle krążyły konie, 
które na tą okazję przywieźli przedstawiciele 
Stowarzyszenia Jazdy Konnej „Equi verso”. 
Część osób z zaciekawieniem wodziła wzro-
kiem za tymi pięknymi zwierzętami, które z po-
wagą przechadzały się po wyznaczonym dla 
siebie terenie. Co odważniejsi zdecydowali się 
podejść do zwierzęcia, pogłaskać czy przy-
patrzeć się z bliska. Ci, którzy nieco zmarzli mo-
gli zagrzać się gorącą grochówką czy kiełba-
ską, którą rozdawano na stoisku, wystawionym 
na parkingu. W ten sposób czas szybko mijał 
i ani się obejrzeć, a wybiła godzina 15.00. Lu-
dzie powoli zaczęli przenosić się do sali wido-
wiskowej kina „Centrum”, gdzie miała odbyć się 
część koncertowa jastrzębskiego finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako pie-
rwsi do wspólnej zabawy zachęcali członkowie 
bytomskiego zespołu Jumanji. Najpierw z gło-
śników popłynęły mocniejsze dźwięki, by po 
chwili zmienić nieco klimat: „Chcecie usłyszeć 
trochę reggae?” - zapytał wokalista kapeli. To 
pytanie spotkało się ze sporą aprobatą osób, 
które zasiadły w sali jastrzębskiego kina. Pod 
sceną pojawili się tańczący ludzie, którzy poru-
szali się w rytm muzyki. 

Po pierwszym koncercie, tak jak planowa-
no, nastąpiła przerwa na licytację. W ruch po-
szły pierwsze przedmioty, które na tą okazję 
przekazał Jurek Owsiak. Można było wylicyto-
wać m.in. unikalne płyty np. zespołu Armia, któ-
rych nie sposób obecnie nigdzie znaleźć. Ka-
żdy przedmiot opatrzony był oczywiście w pod-
pis Jurka Owsiaka. Po kilkunastu minutach 
aukcji, która nie miała jeszcze takiego rozpędu, 
jak te, które nastąpiły później, na scenie poja-
wiła się grupa jastrzębskich hip-hopowców. Kil-
ku młodych chłopaków i jedna dziewczyna bez 
większych problemów rozgrzali publikę, która 
żywo reagowała na zachęty do wspólnej zaba-
wy, płynące ze sceny. Sala kina „Centrum” była 
pełna. „Łapy w górę” - można było usłyszeć, co 
jakiś czas. Niektórzy rzeczywiście słuchali mło-
dych muzyków i wyciągali dłonie w górę. Inni 
woleli spokojnie wysłuchać koncertów. Jastrzę-
bianie schodząc ze sceny zapowiedzieli, że: 
„Na pewno jeszcze o nas usłyszycie!”. Tym sa-
mym nadszedł czas na kolejną licytację. Tym 
razem bardziej ożywioną. Jeden z przedmio-
tów, czyli: maskotka Straży Miejskiej Jastrzę-
bie-Zdrój, drewniane klocki i koszulka z auto-
grafem Beaty Maksymow, została wylicytowa-
na za 100 zł. Jastrzębianie byli niezwykle hojni, 
gadżety licytowane były w większości za 50 zł 
i więcej. Co pewien czas na scenie pojawiał się 
Marcin Faryna, szef sztabu jastrzębskiego 
WOŚP-u, podając kwotę, którą zebrano w Ja-
strzębiu na daną chwilę. Około godziny 17.30 
było to już niemal 20 tys. złotych. 

Niedzielny finał w naszym mieście rozpo-
czął się już o 10.00 w Galerii „Jastrzębie”. Jed-
nak ta część imprezy zostanie opisana w oso-
bnym artykule. W kierunku parkingu, znajdują-
cego się przed kinem „Centrum” koło godziny 
13.00 zaczęły zmierzać pojedyncze, większe 
bądź mniejsze grupki jastrzębian. W wolnym 
tempie zaczynali się gromadzić w miejscu, 
gdzie miały odbywać się pokazy. Jednym 
z pierwszych był ten, przygotowany przez ja-
strzębskich strażaków. Tuż obok małego, pod-
ziemnego pasażu stanął samochód. Wokół 
niego zgromadził się mały tłumik ludzi, którzy 
zaczęli rozbijać w nim reflektory... Dziwne? Nie-
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(przy ZS nr 1)
tel.: 693 140 987
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 9 stycznia zagrała po raz dziewiętnasty. Finałowej imprezy nie mogło zabraknąć 
również w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie bawiono się już od soboty (impreza w klubie „Explozja”). 
Głównym organizatorem w naszym mieście była Młodzieżowa Rada Miasta, z ramienia której działał sztab w składzie: 
Marcin Faryna, Magdalena Bargieł, Marcin Niemczyk, Agata Nicia (Młodzieżowa Rada Miasta) i Artur Domaszk (Jastrzębska 
Alternatywa Młodzieży Aktywnej). 
Listę współorganizatorów można znaleźć na stronie internetowej jastrzębskiego WOŚP-u:   www.wospjastrzebie.pl. 
Jaką kwotę tym razem udało się uzbierać w naszym mieście? 
Jak wyglądała cała impreza? Co licytowano i za ile?



7www.jasnet.pl    a to ciekawe



Słońce nieśmiało wyłaniało się za linii hory-
zontu. Jego delikatne pastelowe promienie kładły 
się na spowijającą miasto mgłę. Powoli wiotka 
szata mgły zaczęła opadać, pozostawiając po so-
bie czyste rozświetlane porannym słońcem po-
wietrze. Była to wyjątkowo dobrze zapowiadająca 
się niedziela 9 stycznia. Niby zwykła, nic nie zna-
cząca data, niby zwykłe, nic nie znaczące miejsce 
– Galeria Jastrzębie. Niby zwykła niedziela, ale 
czy w zwykłą niedzielę wczesnym rankiem ozda-
bia się galerię, układa stoły, scenę? Czy w zwykła 
niedzielę szkoły rozstawiają w Galerii Jastrzębie 
swoje stanowiska? Chyba nie i macie rację. Nie-
dziela, 9 stycznia z całą pewnością do normalnych 
nie należała! To w tym dniu o godzinie 10 roz-
poczęła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w Jastrzębiu-Zdroju. To tu szkoły mogły zaprezen-
tować swoich utalentowanych uczniów. Również 
to tu, mogły zlicytować przygotowane przez siebie 
fanty czy sprzedać swoje wypieki. Wszystko po to, 
by zebrać jak największe fundusze. Wszytko po 
to, żeby pomóc jak największej liczbie dzieci 
z chorobami urologicznymi. Jak im się to udało? 
Jak wyglądał 9 stycznia w Galerii Jastrzębie? 

Imprezę, którą w profesjonalny sposób pro-
wadziła Barbara Ćwierz, rozpoczął występ Ze-
społu Szkół nr 2. Z pewnością był to jeden z klu-
czowych występów, przetarli oni szlak pozostałym 
uczestniczącym szkołom. Podczas występu 
uczniów (którzy zaprezentowali się w bardzo ele-
ganckich strojach) nie zabrakło dobrego śpiewu. 
Szkoła dobrze przygotowała się do licytacji, czego 
dowodem może być koszulka Jastrzębskiego 
Węgla sprzedana za rozsądną kwotę. Oczywiście 
cały dochód do puszki „Orkiestry”.

Drugim w kolejności był Zespół Szkół nr 3. Za-
prezentował on dwóch wokalistów: uczennicę Da-
gmarę Wieczorek ("Kocham Cię Kochanie Moje") 
oraz ucznia Kamila Spodniewskiego, który do 
swojego wokalu dodał grę na keyboardzie, prez-
entując tym samym gatunek i jakość dobrego Ro-
ck'N'Roll'a. Następnie na scenie zaprezentowali 
się kolejno Zespół Szkół nr 13, Zespół Szkół nr 11 
(można było usłyszeć wokal Ani Kuc), Zespół 
Szkół nr 9 (taniec na stepach uczniów ubranych 
w bardzo humorystycznych i zwracających na sie-
bie uwagę stroje), Zespół Szkół nr 12, Zespół 
Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 5. Późnym popo-
łudniem zaprezentowało się Gimnazjum nr 8. Mo-
cnym akcentem był występ Daniela Fajkisa, który 
zagrał na klawiszu utwory Jean Michael Jarre'a 
oraz hity zespołu Modern Talking. Dobrze zapre-
zentował się Zespół Szkół nr 6, który artystycznie 
reprezentowali: Grzegorz Bocz (klawisze) oraz 
Piotr Bąk (gitara elektryczna).

Czymś wyjątkowym z pewnością był pokaz 
mody zorganizowany przez niezależne pro-
jektantki wywodzące się z Zespołu Szkół nr 4. Jak 
mówiła jedna z modelek, radna Młodzieżowej Ra-
dy Miasta, Paula Ostrowska: "Prezentowane pro-
jekty były wykonane z dwóch świetnie kompo-
nujących się ze sobą, a zarazem dość odmien-
nych materiałów tj. tkanina bądź dzianina oraz pa-
pier w różnej postaci np. bibuła, karton, bristol itp. 
Każdy z projektów posiadał indywidualny przekaz, 
sposób zagospodarowania i wykorzystania po-
trzebnych materiałów oraz niezależny pomysł 
autorki - jednym słowem była to rewolucja kreaty-
wności, którą kierowały się projektantki, aby szo-
kować, zachwycać i onieśmielać publiczność. Je-
dnakże zawsze obecny jest wspólny punkt zacze-
pienia w prezentowanym pokazie mody - tym ra-
zem była to wspólna forma projektów, czyli sukien-
ka - oczywiście każda w innym fasonie, w tonacji 
kolorystycznej, w zależności od inspiracji proje-
ktantki. W większości modelkami prezen-
towanych projektów były projektantki, które do po-
kazu czesał Pan Rafał Matysiak ze studia Fryzjer-
skiego znajdującego się przy Al. Jana Pawła II 
1/15 oraz ul. Wielkopolskiej 1D, za co serdecznie 
dziękujemy". Występ ten przykuł dużą uwagę pu-
bliczności, szczególnie jej męskiej części. Bardzo 
profesjonalnie podejście zaprezentowało Gim-

nazjum nr 3 z Pielgrzymowic. Trzy uczennice za-
prezentowały się kolejno swoim - nieprzeciętnym 
trzeba przyznać - wokalem. Do tego świetna lic-
ytacja przedmiotów, wśród których znalazły się 
m.in. ręcznie wykonany model wieży Eiffela oraz 
koszulka Jastrzębskiego Węgla z podpisami siat-
karzy. Ostatnią szkołą, która zaprezentowała się 
tego dnia był Zespół Szkół nr 10. Niestety nie wsz-
ystkie szkoły zdecydowały się zaprezentować 
podczas finału WOŚP w Galerii "Jastrzębie". Nie-
które występy też zostały skrócone tzn. trwały pa-
rę minut krócej niż dla nich przewidziano. Spowo-
dowało to niemałe zawirowania w programie dnia
i znacząco wpłynęło niekorzystnie na harmono-
gram pozostałych występów. Jarmark szkół za-
proponował bardzo bogatą ofertę. Na żadnym ze 
szkolnych straganów nie zabrakło przepysznych 
ciast oraz przedmiotów, przygotowanych przez 
daną szkołę, które można było kupić za sym-
boliczną sumę, przekazaną oczywiście do puszki 
WOŚP-u.

Ponadto prezentacje szkół urozmaicały 
w między czasie występy uczniów Szkoły Tańca 
Explozja (w różnych stylach i grupach wiekowych) 
oraz Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy mi-
mo trudnych warunków przestrzennych i podł-
ogowych zaprezentowali się bardzo dobrze. O go-
rący klimat w Galerii Jastrzębie zadbała również 
ekipa Wikingów. Zorganizowali oni m.in. zabawię 

KREDYTY GOTÓWKOWE
przyjdź sprawdź swoją ofertę
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bicia się kijami ćwiczebnymi (owiniętymi miękkim 
materiałem) dzieci i młodzieży do lat 14 w poje-
dynkach jeden na jednego. Prowadzili również li-
cytację... pięknych kobiet, które można było za-
prosić na kolację. Podczas imprezy odbywały się 
również warsztaty ceramiczne. Członkowie Sto-
warzyszenia "Wzrastaj" pokazali, co można zrobić 
z gliny i w jaki sposób. Harcerze organizowali gry 
i zabawy dla dzieci. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 
3 malowali twarze dzieciom. Kobiety natomiast 
mogły skorzystać z wykonania profesjonalnego 
makijażu.

Podczas Finału WOŚP w Galerii Jastrzębie 
miało miejsce również rozstrzygnięcie i wręczenie 
nagród w konkursie plastycznym dla szkół pod-
stawowych pt. "Serduszko Nadziei", zor-
ganizowanym przez Jastrzębską Alternatywę 
Młodzieży Aktywnej. Gratulacje, dyplomy oraz na-
grody wręczali zwycięzcom: Przewodnicząca Ko-
misji oceniającej prace mgr Zofia Durbacz, szef 
Jastrzębskiego Portalu Informacyjnego "JasNet" 
Zbigniew Wachowiec – fundator nagród rzeczo-
wych, prezes JAMY Artur Domaszk, Magdalena 
Bargieł, członek sztabu WOŚP w Jastrzębiu-Zdro-
ju. Wywieszone prace konkursowe można było 
oglądać w Galerii Jastrzębie przez cały dzień. 
Nagro-dy przyznano w dwóch kategoriach: klasy 
1-3 oraz klasy 4-6. W pierwszej kategorii zwycię-
żył Łukasz Koniszewski (Szkoła Podstawowa nr 
10), drugie miejsce zajęła Natalia Trybuła (Szkoła 

nazjum nr 3 z Pielgrzymowic. Trzy uczennice za-
prezentowały się kolejno swoim - nieprzeciętnym 
trzeba przyznać - wokalem. Do tego świetna lic-
ytacja przedmiotów, wśród których znalazły się 
m.in. ręcznie wykonany model wieży Eiffela oraz 
koszulka Jastrzębskiego Węgla z podpisami siat-
karzy. Ostatnią szkołą, która zaprezentowała się 
tego dnia był Zespół Szkół nr 10. Niestety nie wsz-
ystkie szkoły zdecydowały się zaprezentować 
podczas finału WOŚP w Galerii "Jastrzębie". Nie-
które występy też zostały skrócone tzn. trwały pa-
rę minut krócej niż dla nich przewidziano. Spowo-
dowało to niemałe zawirowania w programie dnia
i znacząco wpłynęło niekorzystnie na harmono-
gram pozostałych występów. Jarmark szkół za-
proponował bardzo bogatą ofertę. Na żadnym ze 
szkolnych straganów nie zabrakło przepysznych 
ciast oraz przedmiotów, przygotowanych przez 
daną szkołę, które można było kupić za sym-
boliczną sumę, przekazaną oczywiście do puszki 
WOŚP-u.

Ponadto prezentacje szkół urozmaicały 
w między czasie występy uczniów Szkoły Tańca 
Explozja (w różnych stylach i grupach wiekowych) 
oraz Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy mi-
mo trudnych warunków przestrzennych i podł-
ogowych zaprezentowali się bardzo dobrze. O go-
rący klimat w Galerii Jastrzębie zadbała również 
ekipa Wikingów. Zorganizowali oni m.in. zabawię 

Podstawowa nr 12), natomiast trzecie: Izabella 
Dopierała (Szkoła Podstawowa nr 6). W drugiej 
zaś kategorii najlepsza okazała się Sylwia Bęcała 
(Szkoła Podstawowa nr 22). Za nią uplasowali się 
Damian Ziółkowski (Szkoła Podstawowa nr 18) 
oraz Karolina Dziekanowska (Szkoła Pod-
stawowa nr 20).

Jeden z oglądających program w Galerii 
„Jastrzębskiej” XIX Finału WOŚP w Jastrzębiu-
Zdroju Damian Spólnik powiedział: "Bądźmy 
szczerzy, w naszym mieście mało się dzieje, dla-
tego cieszy mnie każda tego rodzaju inicjatywa. 
Po pierwsze można zobaczyć coś ciekawego, po 
drugie więcej ludzi przyjdzie na WOŚP, co za tym 
idzie więcej pieniędzy zostaje uzbieranych na 
chore dzieci. Podobał mi się pomysł zaproszenia 
uczniów jastrzębskich szkół do występów, licytacji 
i jarmarków. Impreza była dobrze zorganizowana, 
o czym świadczy ilość ludzi uczestniczących w og-
lądaniu pokazów oraz licytacjach. Miło, że młodzi 
ludzie poświęcają swój czas, żeby pomagać cho-
rym dzieciakom uczestnicząc w pokazach. Mam 
nadzieję, że za rok również młodzież nie zawie-
dzie!"

Ujmując jeszcze w kilku słowach ocenę tegoż 
przedsięwzięcia. Na samym początku krytyki, wy-
pada wspomnieć, że cała akcja zorganizowana 
w Galerii „Jastrzębie” była bezprecedensowa. Ni-
gdy wcześniej nie zaangażowano na taką skalę 
uczniów z jastrzębskich (i nie tylko) szkół. Te natu-
ralne skupiska młodych ludzi, jak się mogli wszy-
scy przybyli przekonać, ukrywają nieskazitelny 
i nieokiełznany potencjał artystyczny. Fakt faktem, 
jedni bardziej drudzy mniej chętnie go ujawniali na 
scenie, choć wszyscy mieli do tego równe szanse. 
Istotnym uwagi jest ilość ludzi „zakręcona” przy 
galeryjnym WOŚP-ie. Było ok. 25 reprezentacji. 
Wśród nich szkolne, taneczne, śpiewające i w ró-
żnoraki sposób występujące. Co ciekawe poja-
wiające się w wielu miejscach równolegle tj.: na 
deskach sceny, pod nią, prowadząc licytacje czy 
nawet handlując świetnymi wyrobami i smako-
łykami na jarmarku.

Duża ilość dobrze współpracujących ludzi 
świadczy o dobrej organizacji. Młodzieżowa Rada 
Miasta, Sztab WOŚP-u oraz Jastrzębska 
Alternatywa Młodzieży Aktywnej (JAMA) wykazali 
szczere zaangażowanie i bezinteresowny wolon-
tariat, który de facto przyniósł lepszy rezultat fi-
nansowy. Choć każdy z członków tych organizacji 
przyznaje, że chodziło o jak najlepszą pomoc dla 
dzieci z chorobami urologicznymi, a nie wynik 
osiągnięty dla jakiejś „propagandy sukcesu”. Czy 
za rok uda się zorganizować jeszcze lepszy Finał 
WOŚP? Perspektywy dostrzegalne są do dziś. 
Zobaczymy…

 JAMA w imieniu organizatorów 
pragnie podziękować:

- Akustykowi Mateuszowi Idzikowi
- Członkom Komisji oceniającej prace w konkur-    
sie plastycznym „Serduszko Nadziei”
- Prowadzącej imprezę Barbarze Ćwierz
- Pani Marcie Florkiewicz-Borkowskiej, 
Panu Tomaszowi Sroce – 
pedagogom z Gimnazjum nr 3 
w Pielgrzymowicach za bezinteresowną chęć do 
pomocy i nieocenioną pomoc przy organizacji 
części w Galerii „Jastrzębie”.
- Uczniom Gimnazjum nr 3 (Szczególnie 
Mikołajowi Krypczykowi, Bartoszowi Ćmokowi, 
Patrycji Hojbach).
- Opiekunom Galerii „Jastrzębie” za życzliwą 
współpracę oraz udostępnienie miejsca, sprzętu, 
sceny.
- Zaangażowanym w pomoc harcerzom.
- Ekipie LajtTV za przekazany materiał filmowy.
- oraz wszystkim innym z sercem 
zaangażowanym w całe przedsięwzięcie.

RESTAURACJA "Góralska Chata" 
Wielkopolska 135 
Jastrzębie-Zdrój
tel. 32-4702212 
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Słońce nieśmiało wyłaniało się za linii hory-
zontu. Jego delikatne pastelowe promienie kładły 
się na spowijającą miasto mgłę. Powoli wiotka 
szata mgły zaczęła opadać, pozostawiając po so-
bie czyste rozświetlane porannym słońcem po-
wietrze. Była to wyjątkowo dobrze zapowiadająca 
się niedziela 9 stycznia. Niby zwykła, nic nie zna-
cząca data, niby zwykłe, nic nie znaczące miejsce 
– Galeria Jastrzębie. Niby zwykła niedziela, ale 
czy w zwykłą niedzielę wczesnym rankiem ozda-
bia się galerię, układa stoły, scenę? Czy w zwykła 
niedzielę szkoły rozstawiają w Galerii Jastrzębie 
swoje stanowiska? Chyba nie i macie rację. Nie-
dziela, 9 stycznia z całą pewnością do normalnych 
nie należała! To w tym dniu o godzinie 10 roz-
poczęła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w Jastrzębiu-Zdroju. To tu szkoły mogły zaprezen-
tować swoich utalentowanych uczniów. Również 
to tu, mogły zlicytować przygotowane przez siebie 
fanty czy sprzedać swoje wypieki. Wszystko po to, 
by zebrać jak największe fundusze. Wszytko po 
to, żeby pomóc jak największej liczbie dzieci 
z chorobami urologicznymi. Jak im się to udało? 
Jak wyglądał 9 stycznia w Galerii Jastrzębie? 

Imprezę, którą w profesjonalny sposób pro-
wadziła Barbara Ćwierz, rozpoczął występ Ze-
społu Szkół nr 2. Z pewnością był to jeden z klu-
czowych występów, przetarli oni szlak pozostałym 
uczestniczącym szkołom. Podczas występu 
uczniów (którzy zaprezentowali się w bardzo ele-
ganckich strojach) nie zabrakło dobrego śpiewu. 
Szkoła dobrze przygotowała się do licytacji, czego 
dowodem może być koszulka Jastrzębskiego 
Węgla sprzedana za rozsądną kwotę. Oczywiście 
cały dochód do puszki „Orkiestry”.

Drugim w kolejności był Zespół Szkół nr 3. Za-
prezentował on dwóch wokalistów: uczennicę Da-
gmarę Wieczorek ("Kocham Cię Kochanie Moje") 
oraz ucznia Kamila Spodniewskiego, który do 
swojego wokalu dodał grę na keyboardzie, prez-
entując tym samym gatunek i jakość dobrego Ro-
ck'N'Roll'a. Następnie na scenie zaprezentowali 
się kolejno Zespół Szkół nr 13, Zespół Szkół nr 11 
(można było usłyszeć wokal Ani Kuc), Zespół 
Szkół nr 9 (taniec na stepach uczniów ubranych 
w bardzo humorystycznych i zwracających na sie-
bie uwagę stroje), Zespół Szkół nr 12, Zespół 
Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 5. Późnym popo-
łudniem zaprezentowało się Gimnazjum nr 8. Mo-
cnym akcentem był występ Daniela Fajkisa, który 
zagrał na klawiszu utwory Jean Michael Jarre'a 
oraz hity zespołu Modern Talking. Dobrze zapre-
zentował się Zespół Szkół nr 6, który artystycznie 
reprezentowali: Grzegorz Bocz (klawisze) oraz 
Piotr Bąk (gitara elektryczna).

Czymś wyjątkowym z pewnością był pokaz 
mody zorganizowany przez niezależne pro-
jektantki wywodzące się z Zespołu Szkół nr 4. Jak 
mówiła jedna z modelek, radna Młodzieżowej Ra-
dy Miasta, Paula Ostrowska: "Prezentowane pro-
jekty były wykonane z dwóch świetnie kompo-
nujących się ze sobą, a zarazem dość odmien-
nych materiałów tj. tkanina bądź dzianina oraz pa-
pier w różnej postaci np. bibuła, karton, bristol itp. 
Każdy z projektów posiadał indywidualny przekaz, 
sposób zagospodarowania i wykorzystania po-
trzebnych materiałów oraz niezależny pomysł 
autorki - jednym słowem była to rewolucja kreaty-
wności, którą kierowały się projektantki, aby szo-
kować, zachwycać i onieśmielać publiczność. Je-
dnakże zawsze obecny jest wspólny punkt zacze-
pienia w prezentowanym pokazie mody - tym ra-
zem była to wspólna forma projektów, czyli sukien-
ka - oczywiście każda w innym fasonie, w tonacji 
kolorystycznej, w zależności od inspiracji proje-
ktantki. W większości modelkami prezen-
towanych projektów były projektantki, które do po-
kazu czesał Pan Rafał Matysiak ze studia Fryzjer-
skiego znajdującego się przy Al. Jana Pawła II 
1/15 oraz ul. Wielkopolskiej 1D, za co serdecznie 
dziękujemy". Występ ten przykuł dużą uwagę pu-
bliczności, szczególnie jej męskiej części. Bardzo 
profesjonalnie podejście zaprezentowało Gim-



Skąd pomysł na „Misję Paragwaj”?

Ks. Wojciech Grzesiak - Iskra tej szlache-
tnej idei wyszła od ojca Grzegorza Adamczyka, 
franciszkanina konwentualnego. To ci „czarni” 
franciszkanie od Maksymiliana Kolbe, mający 
swoją siedzibę naprzeciw słynnej Franciszkań-
skiej 3 w Krakowie, różniący się na swój sposób 
od tych bardziej znanych, „brązowych” franci-
szkanów. Ojciec Adamczyk pochodzi z tej sa-
mej parafii, co ja. Jest ode mnie cztery lata mło-
dszy. Stąd się znamy. Od dawna działa w Para-
gwaju. Minionego lata przyjechał do nas na ur-
lop. Nie ukrywam, że przesiąkł nieco Ameryką 
Łacińską (śmiech). Ma paragwajską duszę i pe-
wnego dnia spontanicznie „wyskoczył” z pomy-
słem, abym przyjechał do niego z lekarzami. Ja 
jestem nieco spokojniejszy, zatem zareagowa-
łem sceptycznie. A on stwierdził, że powierza to 
Panu Bogu i będzie się o to modlił. I wymodlił 
(śmiech). Zacząłem o tym myśleć i w czasie 
pracy w szpitalu podrzuciłem ten pomysł dokto-
rowi Tomaszowi Pohabie, który też bywa mo-
cno spontaniczny. Mimo to spodziewałem się 
reakcji bliskiej nazwaniu mnie szaleńcem, tym-
czasem on natychmiast się zgodził! I taki był 
początek zmagań z wizją „Misji Paragwaj”. La-
tem była to wizja mocno odległa. A dziś mamy 
zabukowane i zapłacone bilety lotnicze i jeste-
śmy zaszczepieni na wszelkie niebezpieczeń-
stwa chorobowe.

Zatem wszystko zaczęło się od 

urlopu ojca Adamczyka.
Tak. Obaj pochodzimy z Michałkowic, choć moi 
rodzice obecnie mieszkają w Jankowicach. 
Ojciec Adamczyk ma raz na trzy lata kilkunasto-
tygodniowy urlop. Dlatego pojawił się u mnie, 
w Jastrzębiu, w parafii pod wezwaniem Podwy-
ższenia Krzyża Świętego oraz w Kaplicy Szpi-
talnej Szpitala Wojewódzkiego. Przyjaźnimy 
się od wielu lat. W Jastrzębiu wygłosił kazanie. 
Nie ukrywam, że swoim entuzjazmem zapalił 
wiele serc. 

Co i komu chcecie ofiarować?

Kierujecie swoją misję ku 

ludności indiańskiej?
Ruszamy do Guarambare. To okolice prowincji 
położonej około 60 km od stolicy Paragwaju, 
Asuncion. W samym miasteczku działa misja 
ojców franciszkanów. Jest klasztor i parafia. 
Nadto ojcowie często wyjeżdżają do pracy 
u okolicznych plemion indiańskich, między in-
nymi guarani w  Chaco Paraguayo i Pozo Ho-

tolicyzmu, więc praktycznie tak samo, jak 
w Polsce. Ale ich spojrzenie na świat oraz po-
dejście do moralności jest... ciekawe (śmiech). 
Nasza restrykcyjna moralność jest dla nich nie 
do przyjęcia. Oni za Pana Jezusa dadzą sobie 
obciąć rękę. Drugą pozwolą odciąć za Kościół. 
A głowę oddadzą za swojego „padre”, czyli 
misjonarza. Ale jednocześnie będą prowadzić 
dom publiczny i utrzymywać siedem żon. Kult 
„macho” jest tam bardzo mocno rozwinięty.

Czyli dokładnie tak, 
jak pisał Wojciech Cejrowski.

Dokładnie. On jest dla nas również pewnym 
drogowskazem i chcemy z nim nawiązać kon-
takt w sprawie naszej misji. Tam wszyscy cho-
dzą do pięknego kościoła i modlą się w nim tak 
entuzjastycznie, że mogłoby to nas zawstydzić. 
Ale przed tym samym kościołem stoi posążek 
faceta z dużym... interesem (śmiech) i oni za-
miast przeżegnać się wodą święconą, głaszczą 
mu ten interes na szczęście... Paragwaj to duże 
wyzwanie dla franciszkanów. Tam musi poje-
chać ktoś, kto ma jako taki dystans. Ksiądz 
z podejściem mocno restrykcyjnym po dwóch 
miesiącach „wymięknie”. I nie chodzi tu o ma-
chnięcie ręką czy niedostrzeganie problemu. 
Potrzeba wyczucia i działania metodą małych 
kroków.

Co zabieracie ze sobą 

do Paragwaju?
Lekarze starają się pozyskiwać środki od firm 
farmaceutycznych. Znamy rzeczywistość, że 
często to firmy przychodzą do lekarzy. Ale tu 
mamy do czynienia ze szczytnym celem, więc 
nie ma możliwości, aby ktoś zbył nas próbkami 
mającymi miesięczną granicę użyteczności Je-
śli ktoś chce nam coś ofiarować, to nie po to, 
aby sobie wysprzątać magazyn. To ma być dar 
serca. Poza tym trzeba to wszystko przewieźć 
do Guarambare. No i jest jeszcze jedna kwe-
stia. Otóż część rzeczy można kupić na miej-
scu. Po co wozić tam rękawiczki i inne użyte-
czne przyrządy. Ojciec Grzegorz mówił, że 
w ostateczności można niektóre sprzęty tam 
zakupić, aby nie zajmowały drogiej przestrzeni 
bagażowej. A na to z kolei również potrzebne są 
środki. Mając pieniądze, można sprowadzić co 
nieco z Brazylii czy Argentyny, a w ostateczno-
ści, jeśli nie będzie innego wyjścia, nawet kupić 
od mafii... Mam jednak nadzieję, że nie będzie 
to jednorazowa akcja i docelowo stworzymy 
w Guarambare szpital. Nie ukrywam, że jedzie-
my się tam zorientować w wielu kwestiach. Na 
tą chwilę planujemy przewieźć 400 kg, co ko-
sztować nas będzie około 7 tys. zł.
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ndo. Tam nie ma prądu czy wody, a warunki są 
bardziej niż skromne. O zabezpieczeniu społe-
cznym nie ma co marzyć. Opieką objęte jest co 
najwyżej 15% społeczeństwa. Paragwaj to 
kraj... specyficzny. Prezydentem jest tam eks-
biskup katolicki. W wielu miejscach rządzi ma-
fia i układy. W państwie tym brakuje lekarzy, 
a leczą szamani z kupionymi dyplomami. Ci, 
którzy zdobędą jakiekolwiek wykształcenie, 
uciekają do Argentyny i Brazylii. W samym As-
uncion są dwa szpitale, ale cena doby w nich 
(200 dolarów) czyni je ekskluzywnymi i niedo-
stępnymi dla normalnego Paragwajczyka. 
Poza tym w stolicy są dwie „umieralnie”, ale tam 
lepiej się nie leczyć, bo mało kto z nich wycho-
dzi. Franciszkanie są tam zatem po to, aby za-
bezpieczać nie tylko duchowe potrzeby miej-
scowych, ale też pomagać w kwestiach potrzeb 
bliższych ciału. Ojcowie, dzięki swoim konta-
ktom w Europie, starają się zapraszać do Para-
gwaju ludzi, którzy mogliby im pomóc lub coś 
ofiarować. Potrzeby są ogromne, tam jest stra-
sznie dużo chorych dzieci, dla których jedynym 
kontaktem z medycyną są dwie siostry zakon-
ne, będące jednocześnie pielęgniarkami. To 
one sporządziły nam listę potrzeb. Jest napra-
wdę pokaźna... Według niej nasi lekarze przy-
gotowują się do tej misji. Jest nas kilkoro i ja 
w tym gronie jestem najmniej ważny. Pomoc 
niosą: pełna spokoju i rozwagi  ale przede 
wszystkim kompetentna pani doktor Grażyna 
Adamek (Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny 
Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu), energi-
czna, spontaniczna, pozytywnie szalona spe-
cjalistka od szczepień, pediatrii i pozytywnego 
myślenia pani Iwona Ptasiński (pediatra, Wo-
dzisław Śląski), "szerokospecjalistyczny", pe-
łen spontany, jak anestezjologa przystało bu-
dzący do działania pan Tomasz Pohaba (ane-
stezjolog, Szpital Wojewódzki w Jastrzębiu) 
oraz nasz wolontariusz, Bartek Fojcik, uczeń 
Liceum Katolickiego Sióstr Urszulanek w Ry-
bniku,  który w miejscowej franciszkańskiej 
szkole będzie uczył języka angielskiego, co 
także sobie cenią ojcowie franciszkanie. 

Paragwaj ma ciekawą historię 

i piękne, katolickie tradycje.
Tak, chodzi tu o redukcje jezuickie. Nie chciał-
bym przedstawiać całego rysu historycznego. 
Misje w Paragwaju po kasacji zakonu przejęli 
franciszkanie i tak już zostało. Warto obejrzeć 
sobie film „Misja” z muzyką Enio Morricone te-
mu poświęcony. Sytuacja religijna Paragwaju 
na pierwszy rzut oka jest bardzo satysfakcjo-
nująca. 96% mieszkańców przyznaje się do ka-

Pewnego pięknego letniego dnia do naszego miasta zawitał młody franciszkanin 

z Michałkowic, który od wielu lat pełni służbę misjonarza w Paragwaju. To dawny 

znajomy księdza kapelana Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2, 

Wojciecha Grzesiaka. Od słowa do słowa... i na przełomie lutego i marca 2011 

roku z Jastrzębia Zdroju do Ameryki Południowej wraz z kapelanem wyruszą 

lekarze oraz wolontariusz. Przemierzą pół świata wyłącznie po to, aby pomagać...

CREDITBOX
PLACÓWKA BANKOWA

WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, na oświadczenie 

Bez zgody współmałżonka i dla zadłużonych

Kredyty konsolidacyjne

Zmniejszamy ratę nawet o 50%

Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 39

tel/fax: 32 470 07 02

www.creditbox.pl 

creditbox@o2.pl

Pon - Piątek 08:00 - 16:00WSZYSTKIE OPŁATY 1zł

Ks. Wojciech Grzesiak
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Nie ukrywa ksiądz, że wiele 

zależy od Opatrzności. 

A co, jeśli nie da rady 

wszystkiego zorganizować?
Da radę! Nie ma takiej opcji, że nie damy rady. 
Święty Franciszek to jest gość, na którego li-
czę. Mówię do niego: „Gościu, tam Twoi syno-
wie pracują i my im chcemy pomóc, musisz 
nam to umożliwić”. Jest też jego współbrat, św. 
Antoni. Jak oni tego nie zrobią, to nie ma szans. 
Lekarze też są pełni optymizmu. Nie głupiego 
optymizmu, ale optymizmu wiary. Matka Teresa 
często wstawała rano z myślą, że będzie mu-
siała wszystko zamknąć. A jednak dawała radę. 
My tego przecież nie robimy dla siebie. Chcemy 
pomóc z dobrego serca. I jakoś nam to wycho-
dzi. Na początku baliśmy się, że wszystko trze-
ba będzie realizować z własnych środków. 
Tymczasem już znalazła się firma, która za-
sponsorowała nam szczepionki. Cały czas coś 
się dzieje. Mam nadzieję, że św. Franciszek 
i św. Antoni dadzą radę.

Jest ksiądz znany w okolicy jako 

świetny kaznodzieja. 

Ale znane są również księdza 

problemy związane z niechęcią 

przełożonych do prowadzenia 

przez księdza mszy w rycie 

trydenckim. Jak przełożeni, 

którym swego czasu ksiądz nieco 

podpadł, patrzą w związku z tym 

na „Misję Paragwaj”?
Podpadł to za duże słowo. Generalnie przeło-
żeni na pewnym etapie mojego kapłaństwa 
uznali, że moje działania związane z mszą 
trydencką i ruchem tradycji są niewłaściwe i nie 
na miejscu. Dostałem za to po głowie i zostałem 
skierowany na zupełnie inne tory. Wtedy pa-
trzyłem na to z buntem. Jestem przecież zwy-
kłym człowiekiem. Z jednej do drugiej parafii 
zostałem przeniesiony dosłownie z dnia na 
dzień. Myślałem, że świat mi się wali na głowę. 

Kapłani na parafii na czele z Księdzem Probo-
szczem - Dziekanem Markiem Zientkiem oka-
zali i okazują życzliwość wobec naszej jastrzę-
bskiej "Misji Paragwaj". 

Jeśli ktoś chciałby pomóc 

w „Misji Paragwaj”, a nie jest 

bogaty niczym Jastrzębska 

Spółka Węglowa, 

to jak może tego dokonać?
Posługuję w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego 
nr 2. Tam przy ołtarzu (obok stajenki) jest za-
wieszona specjalna skarbonka, gdzie można 
ten przysłowiowy „wdowi grosz” wrzucić i wspo-
móc nas. Można także wrzucić w zaznaczonej 
na ten cel kopercie do koszyka. Trochę pie-

niążków już w ten sposób uzbieraliśmy, za co 
serdecznie dziękuję. Poza tym jest możliwość 
wpłaty na konto parafialne Parafii pod wezwa-
niem Podwyższenia Krzyża Świętego, konie-
cznie z dopiskiem „Misja Paragwaj”.

Czego zatem można 

księdzu życzyć?
Tego, aby św. Franciszek i św. Antoni wykazali 
się. To będą ich działania. My jesteśmy tylko rę-
kami tej akcji, mózg jest gdzie indziej.

Fotografie oraz więcej informacji na stronie: 
www.kapelania.pl

Zachowałem pokorę i nie powiedziałem „nie”, 
ale w duchu modliłem się o siłę i odpowiedź, co 
mam robić? I nagle, trzy lata temu zostałem 
przeniesiony w zupełnie inne środowisko, szpi-
talne. Ale daję świadectwo, że przez moich 
przełożonych działał Duch Święty. Teraz to wi-
dzę. Zostałem sprowadzony na miejsce, gdzie 
są niesamowite możliwości duszpasterskie. 
I choć w tamtej konkretnej sytuacji wydawało mi 
się, że przełożeni robią mi krzywdę, to okazało 
się, że było to błogosławieństwo. Jestem im za 
to naprawdę wdzięczny. Można się z tego 
śmiać, ale naprawdę widzę tu działanie Ducha 
Świętego. Natomiast ksiądz arcybiskup Da-
mian Zimoń z przychylnością potraktował moją 
prośbę o wyjazd do Paragwaju. Mam na to 
aprobatę.  Nadto moi wspaniali Współbracia 

Z TYM KUPONEM  

PRZY USŁUDZE POWYŻEJ 80 ZŁ 

NAWILŻAJĄCA SAUNA NA WŁOSY GRATIS!!!

ZAPRASZAMY...
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Znajdujesz się w czołówce 

punktacji kanadyjskiej PLH. 

Czy grając w jednej formacji 

z Kralem i Lipiną łatwiej 

zdobywa się bramki?

Mateusz Danieluk – Na pewno pomaga. 
Czeski hokej jest jednak trochę inny, niż polski. 
Myślę, że jeśli chodzi o grę naszej piątki, to do-
świadczenie moich partnerów bardzo pomaga. 
Płynie z tego wiele korzyści nie tylko dla mnie, 
ale i całej drużyny. Dobrze mi się z nimi gra, 
dzięki temu mogłem się czegoś nauczyć, na 
przykład tego w jaki sposób trzymać krążek, że-
by znacznie szybciej podać go do partnera. 
Trzeba się dobrze rozejrzeć zanim się poda, 
a nie tylko wodzić „gumę”.

Patrząc na statystyki pierwszy 

atak wypada zdecydowanie lepiej 

od pozostałych. 

Zdobyliście do tej pory tyle 

bramek, co dwa pozostałe 

łącznie...

Niby tak, ale przecież sami meczu nie wygra-
my... Te wyniki, które osiąga nasza drużyna, to 
zasługa i efekt pracy całego zespołu, a nie tylko 
jednej piątki. A to, że akurat my częściej punktu-
jemy wynika z faktu, że częściej jesteśmy na lo-
dzie, wychodząc na przewagi. Mamy więcej 
okazji, aby zdobywać te bramki. Jednak zwy-
cięstwa w kolejnych meczach, to zasługa całej 
naszej drużyny.

Dużym powodem do radości są 

mecze przed własną publiczno-

ścią, gdzie nie w ramach ligowych 

zmagań nie odnieśliście jeszcze 

porażki. Ale sporo powodów do 

Wytypuj najlepszy i najgorszy 

mecz w Waszym wykonaniu 

w tym sezonie.

Najlepszy mecz do tej pory zagraliśmy ostatnio 
w Krakowie. Pomimo tego, że straciliśmy tam 
kilka bramek, to wygrać na wyjeździe z taką 
drużyną nie jest łatwo, więc bardzo nas to zwy-
cięstwo cieszy. Trzeba mieć nie tylko odpo-
wiednie nastawienie, motywację, ale i odrobinę 
szczęścia. Miejmy nadzieję, że takich meczów 
przed zakończeniem sezonu będzie dużo wię-
cej. Natomiast najgorszy mecz zagraliśmy 
w Krynicy. To była totalna katastrofa... Mieliśmy 
wyjechać stamtąd z trzema punktami, a prze-
graliśmy nie zdobywając ani jednego.

W przerwach ligowych rozgrywek 

grasz w reprezentacji. 

W tym roku reprezentanci na 

pewno nie mogą narzekać na 

nudę. Sporo było tych meczów, 

które rozegraliście w „biało-

czerwonych” barwach.

W tym roku trochę tego było... Ale to cieszy, bo 
można pograć z dobrymi drużynami i fajnie og-
rać. Wiadomo, że im częściej gramy takie me-
cze, tym lepiej. Później w pewien sposób prze-
klada się to również na ligę. Z drugiej strony 
znowu ilość tych spotkań troszeczkę przy-
gniata i czasem chciałoby się już odpocząć, ale 
nie można, bo trzeba jechać na kadrę. Jednak 
gra w kadrze jest przede wszystkim wyróżnie-
niem. Nie wyobrażam sobie, żeby odpuścić so-
bie wyjazd na zgrupowanie. Nie ma takiej mo-
żliwości, żeby stwierdzić, że na przykład w tej 
przerwie rozgrywek ligowych sobie odpocznę, 
a na kadrę pojadę innym razem. Cały czas trze-
ba się starać i udowadniać swoją wartość.

Podczas meczu z Rosją B, 

z którą reprezentacja 

zmierzyła się na turnieju w 

Sanoku, zostałeś wpisany na listę 

strzelców jako zdobywca drugiej 

bramki. Pojawiły się jednak 

komentarze, że ta bramka nie do 

końca była Twoja...

Słyszałem takie coś, ale ja ten krążek zbiłem, 
po czym wpadł do bramki. Oglądając powtórki 
rzeczywiście można tego nie zauważyć na pier-
wszy rzut oka. Ale jeśli ktoś się zna i na to popa-
trzy to jednak zauważy, że nie było takiej możli-
wości, żeby krążek po strzale Maćka Urbano-
wicza wpadł do siatki. Jeśli to nie ja go wbiłem, 
to może któryś z obrońców, ale ktoś musiał dot-
knąć „gumę”. Czułem, że wbijam ten krążek, 
więc myślę, że zasłużenie sędzia przypisał mi 
zdobycie tej bramki. 

O ile w Sanoku poszło Wam 

całkiem dobrze, to już na Ukrainie 

nie wypadliście zbyt dobrze...

Na tym ostatnim turnieju Ukraina zagrała 
lpszym składem, niż wcześniej. Kazachstan 
sam w sobie jest trudną do pokonania drużyną. 
To były mecze „na styku”, ale niestety je prze-
graliśmy. Po prostu popełniliśmy więcej błędów 
od rywali.

Mamy początek 2011 roku. Jakie 

są Twoje priorytety na ten rok?

Są dwie ważne sprawy. Pierwsza – aby jak naj-
lepiej wypaść w play-offach, zajmując jak naj-
wyższe miejsce. Druga – dotycząca nie tylko 
najbliższego roku, ale i kolejnych – aby jak naj-
dłużej grać bez żadnych kontuzji.

zmartwienia przynoszą mecze 

wyjazdowe. Z czego wynika ta 

słabsza postawa w spotkaniach 

poza „Jastorem”?

Bardzo cieszy nas fakt, że wszystkie ligowe 
mecze u siebie wygrywamy. Na razie nie odnie-
śliśmy tutaj żadnej porażki. Oby tak dalej, bo to 
świadczy o tym, że jesteśmy mocną drużyną na 
własnym terenie, z którą rywale powinni się li-
czyć. Gdybyśmy mieli okazję rozpocząć play-
offy u siebie, to byłby dla nas ogromny plus. 
Z wyjazdami teraz jest już troszkę lepiej, bo 
w końcu zaczęliśmy wygrywać i poza własnym 
lodowiskiem. Na początku sezonu to była istna 
katastrofa. Chyba jeszcze nie „rozkminiliśmy” 
przyczyny tych wyjazdowych porażek. Nie 
wiem czy to jest jakaś niemoc... Gdyby udało 
nam się poznać przyczynę, to błyskawicznie 
byśmy to wyprostowali i zaczęli grać lepiej. O to 
trzeba będzie chyba zapytać jakiegoś... jasno-
widza (śmiech).

Miejsce w pierwszej szóstce 

przed zbliżającymi się play-offami 

wydaje się pewniejsze, 

niż w ubiegłym sezonie...

Chcielibyśmy być jak najwyżej w tabeli. Wiado-
mo, że im lepsze, wyższe miejsce, tym więcej 
korzyści. Musimy do samego końca walczyć 
o każdy punkt i w kolejnych meczach zdobywać 
ich jak najwięcej.

Czy drużynę z Jastrzębia stać na 

medal w tym sezonie?

Tą którą mamy? Według mnie tak. Mamy dru-
żynę mocniejszą, niż w zeszłym roku. Trzeba 
trenować i jak się postaramy to myślę, że może 
coś z tego być. Trzeba się po prostu „spiąć” i 
grać do samego końca najlepiej, jak potrafimy.

"CAŁY CZAS 
TRZEBA SIĘ 

STARAĆ”
Ten młody jastrzębski hokeista przed zakończeniem roku 
plasuje się na trzeciej pozycji w punktacji kanadyjskiej 
Polskiej Ligi Hokeja. Do tej pory, w rozegranych do tej 
pory spotkaniach uzbierał 38 oczek za 17 bramek i 21 asy-
st. Przed nim na liście najlepiej punktujących znaleźli się 
jedynie Richard Kral i Petr Valusiak. Potencjał wycho-
wanka Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS Jastrzębie 
został doceniony przez szkoleniowca polskiej reprezen-
tacji. Wiktor Pysz znalazł miejsce w kadrze dla Mateusza 
Danieluka, który nie tak dawno udowodnił, że występy 
w „biało-czerwonych” barwach jak najbardziej się mu 
należą, zdobywając bramkę w meczu z Rosją B podczas 
turnieju EIHC w Sanoku.
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Szymon Czeczko w latach dziewięćdziesiątych 
bronił bramki GKS Jastrzębie i w tym klubie 
stracił sporo zdrowia. Obecnie pracuje w stru-
kturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Poza 
nim do zarządu weszli: Arkadiusz Kuta (wice-
prezes stowarzyszenia GKS 1962 Jastrzębie) 
oraz, w roli dyrektora sportowego, Piotr Sowisz. 
Ten ostatni znany jest z występów w ekstra-
klasie w Odrze Wodzisław. Od kilku lat współ-
pracuje z Dariuszem Kozielskim, który objął 
stery w Radzie Nadzorczej. Kozielski to z kolei 
były prezes Odry Wodzisław i autor spektaku-
larnych transferów przed rokiem, gdy ekipa 
z Wodzisławia była królową zimowego polowa-
nia. Przy Bogumińskiej pojawili się między in-
nymi: Brasilia, Mauro Cantoro i Arkadiusz Ony-
szko. Odra wiosną grała o wiele lepiej niż jesie-
nią, ale strat nie zdołała odrobić i ostatecznie po 
czternastu latach pożegnała się z ekstraklasą. 
Dariusz Kozielski pojawiał się na meczach 
GKS 1962 Jastrzębie już latem. Namawiany 
przez osoby ze środowiska postanowił pomóc.

 - 10 stycznia powstała długo oczekiwana 
spółka akcyjna na bazie kapitału, który 
wniósł pan Dariusz Kozielski - mówi Szymon 
Czeczko. 
- Obecnie to jedyny udziałowiec, ale to się 
wkrótce zmieni. Liczymy na współpracę 
z lokalnymi przedsiębiorcami, panami pre-
zydentami i Radą Miasta na rzecz rozwoju 
piłki w Jastrzębiu. Zarząd oraz Rada Nad-
zorcza klubu, a także stowarzyszenie do-
łożą wszelkich starań aby zbudować pozy-
tywny wizerunek klubu. Tak, aby w przy-
szłych latach móc rozmawiać o realizacji 
coraz wyższych celów. Nasze miejsce jest 
na centralnym szczeblu rozgrywek. Nawią-
zujemy do pięknych tradycji dawnego GKS 
Jastrzębie, a znajdujemy się przecież 
w przededniu rocznicy 50-lecia powstania 
piłki w naszym mieście. To do czegoś zobo-
wiązuje. Dlatego nazwa jest taka, a nie inna - 
potwierdza prezes GKS 1962 Jastrzębie SA.

Zatem na dzień dzisiejszy to Kozielski jest 
właścicielem 100% akcji klubu, lecz już wkrót-
ce, po wpisaniu nowej spółki do Krajowego Re-
jestru Sądowego, 10% + 1 akcję otrzyma sto-
warzyszenie GKS 1962 Jastrzębie, które wy-
stawiło drużynę do gry w lidze okręgowej. Dla-
czego akurat tyle? Według statutu GKS 1962 
Jastrzębie SA, aby zmienić siedzibę klubu po-
trzebna jest aprobata posiadaczy 90% udzia-
łów. To zabezpiecza interesy stowarzyszenia 
oraz ma rozwiewać obawy kibiców. 
- W lipcu i sierpniu kibice byli zaniepokojeni 
sytuacją wokół GKS 1962 Jastrzębie - 
potwierdza Sergiusz Wójcik. 
- Stanowisko władz Związku usztywniało 
się. Pojawiła się możliwość przekształcenia 
w spółkę akcyjną. Musimy działać na tym, 
czym dysponujemy. Dlatego zdecydowali-
śmy się na współpracę. To lepsze, niż pono-
wne rozpoczynanie wszystkiego od począ-
tku. Interesy stowarzyszenia zostały w pełni 
zabezpieczone. Nie wchodzi w grę żadna 
zmiana nazwy, lokalizacji czy barw klubu - 
dodaje Wójcik.

Ojcem chrzestnym tego projektu jest 
Dariusz Kozielski, bez którego trudno wy-
obrazić sobie powstanie spółki akcyjnej. Dzia-
łacz z Wodzisławia zgodził się na przewodni-
czenie Radzie Nadzorczej, w której obok niego 
zasiadają: Sergiusz Wójcik (prezes stowarzy-
szenia GKS 1962 Jastrzębie) oraz były wójt 
gminy Mszana, Jerzy Grzegoszczyk.
- Docelowo chcemy, aby większość osób 
w Radzie Nadzorczej była z Jastrzębia. Pró-
bowaliśmy namówić kilka osób, w tym pana 
Mariana Jarosza, ale nie udało się. Dlatego 
w skład Rady wszedł pan Grzegoszczyk. 
Mam nadzieję, że dołączy do nas również 
osoba ze Szkółki Piłkarskiej MOSiR Ja-
strzębie - wyjaśnia Dariusz Kozielski. 
- To, co robimy, jest początkiem czegoś cie-
kawego. Chciałbym, aby moje wizje zostały 
wprowadzone w życie, przy czym nie są to 

Przez kilka ostatnich lat niczym mantrę powtarzano tezę, że 
jedynym ratunkiem dla jastrzębskiej piłki nożnej będzie 
założenie spółki akcyjnej. Mówiło się o tym w pierwszej i drugiej 
lidze. Spółka akcyjna miała być celem, do którego dążył Miejski 
Klub Sportowy GKS Jastrzębie. Zanim został postawiony w stan 
likwidacji... Teraz działacze futbolowi z Jastrzębia chcą uprzedzić 
ewentualne przeszkody i problemy. 10 stycznia 2011 roku posta-
nowiono o założeniu GKS 1962 Jastrzębie SA. Prezesem został 
Szymon Czeczko, a przewodniczącym Rady Nadzorczej - Dariusz 
Kozielski. Nie są  to nazwiska nieznane kibicom futbolu w Jas-
trzębiu. Ale założenie spółki akcyjnej nie znaczy, że za kilka lat
 w Jastrzębiu zobaczymy Manchester United. 
- To dopiero pierwszy z wielu kroków - mówi Czeczko.

żadne innowacje, tylko tak po prostu wy-
gląda dzisiejszy futbol. Moje plany są zbie-
żne z tym, co chcą robić ludzie w Jastrzębiu. 
Mamy tu wspaniałą Szkółkę Piłkarską, z któ-
rej co roku „wychodzi” przynajmniej jeden 
dobry piłkarz. Jeśli wspomożemy ten roz-
wój poprzez istnienie porządnego klubu na 
poziomie seniorskim, tych piłkarzy bez naj-
mniejszych wątpliwości będzie więcej. Li-
czymy na oddanych kibiców, bo im więcej 
kibiców, tym więcej środków finansowych 
dla klubu - dodaje przewodniczący Rady Nad-
zorczej.

Wymagany kapitał do nowej spółki w wy-
sokości 100 tys. zł wniósł Dariusz Kozielski. 
- To nie jest jakiś ogromny majątek. Poza 
tym nie tylko ja coś wnoszę. Dzięki sto-
warzyszeniu nawiązujemy do pięknych tra-
dycji jastrzębskiego futbolu. Gosław Je-
dłownik wnosi natomiast miejsce w lidze. 
Liczę, że w relatywnie szybkim czasie pro-
centowa ilość akcji w moich rękach będzie 
się zmniejszać. Wiem, że niektórzy obawiają 
się przeniesienia klubu. Ale ja pytam, po co 
miałbym to robić? Nie miałoby to sensu. 
I nie ma na to po prostu przyzwolenia 
- opisuje Kozielski. 
To głównie on stoi za decyzją o oddaniu sterów 
w spółce Szymonowi Czeczko. 

- Dlaczego ja zostałem prezesem? 
To pytanie do pana Dariusza - mówi Czeczko. 
- Rozmawialiśmy bardzo dużo. Pomiędzy 
nami nawiązała się nić porozumienia w kwe-
stiach budowy nowego klubu. Jestem wy-
chowankiem GKS Jastrzębie. To środo-
wisko jest mi bliskie. Chcemy wspólnie coś 
dobrego zrobić dla klubu, mieszkańców 
oraz naszych kibiców, którzy na jesiennych 
meczach tworzyli na trybunach niepowta-
rzalną atmosferę. Przeżyłem z Jastrzębiem 
awanse i spadki. Uważam, że będąc cały 
czas aktywnym działaczem piłkarskim  mo-
gę swoje doświadczenie i wiedzę przenieść 
w praktyce na działalność naszego klubu. 
Liczę, że we współpracy z lokalnymi wła-
dzami i firmami będziemy tworzyć pozy-
tywny wizerunek tego klubu. Podzięko-
wania należą się zarówno panu Dariuszowi 
Kozielskiemu, jak i panu Sergiuszowi Wój-
cikowi oraz wszystkim członkom stowarzy-
szenia za zaangażowanie w budowanie klu-
bu - dodaje Czeczko. Kozielski potwierdza, że 
właśnie takie były powody powierzenia Szy-
monowi Czeczko klubowego steru. Dodaje ró-
wnież, że zarówno skład Zarządu, jak i Rady 
Nadzorczej był konsultowany z władzami Ja-
strzębia-Zdroju.

Obecność Wójcika we władzach klubu jest 
znakiem, że władze spółki chcą współpracy 
z kibicami, bez których trudno wyobrazić sobie 
jastrzębską Gieksę. Są oni bodajże najwięk-
szym kapitałem klubu. To głównie dzięki ich na-
ciskowi futbol w Jastrzębiu nadal ma rację bytu. 
Na forum kibiców GKS Jastrzębie jeden z ki-
biców wyraził obawy, że powołanie spółki po-
ciągnie za sobą likwidację założonego w czer-
wcu 2010 roku z takim trudem stowarzyszenia. 
- To nie wchodzi w grę - natychmiast odpo-
wiada Sergiusz Wójcik. 
- Stowarzyszenie będzie brało aktywny 
udział w budowie spółki akcyjnej, w której 
będzie przecież miało 10% + 1 akcję. Być 
może kiedyś stowarzyszenie nie będzie już 
potrzebne do działalności klubu. Dzisiaj jed-
nak jest absolutnie niezbędne - dodaje 
Wójcik. Warto pamiętać, że jeszcze niedawno 
istniało ryzyko, że stowarzyszenie będzie mu-
siało grać wiosną pod nazwą GKS Gosław Ja-
strzębie. W przypadku powołania spółki akcyj-
nej nie ma takiego problemu.

Co dalej? Przez tyle lat „ozłacano” fakt pow-
ołania spółki, że dziś może się wydawać, że 
teraz „już tylko z górki”. Tymczasem władze 
GKS 1962 Jastrzębie SA zalecają spokój. Pra-
wdopodobnie na wiosnę ten właśnie twór wy-
stawi zespół do gry w lidze okręgowej. Ale być 
może procedury w sądzie i Śląskim ZPN po-
trwają nieco dłużej. 
- Nasz krok z 10 stycznia był pierwszym, 
choć oczywiście bardzo ważnym. Teraz po-
trzebujemy zgody Śląskiego ZPN na prze-
niesienie do Jastrzębia pierwszej oraz mło-
dzieżowych drużyn Gosława Jedłownik. 
W nadchodzącym tygodniu złożymy stoso-
wny wniosek do Związku o wyrażenie takiej 
zgody. Najbliższe posiedzenie będzie miało 
miejsce na początku lutego. Liczę, że wtedy 
dopniemy wszystko na ostatni guzik.
 - z nadzieją w głosie mówi Czeczko.

Zielono-czarno-żółte Jastrzębie doczekało się 
w końcu upragnionej spółki akcyjnej. W jej wła-
dzach znalazł się przedstawiciel kibiców, a pa-
tronem całego interesu jest człowiek, który bez 
wątpienia zna się na piłce i, co ważniejsze, zna 
się na finansach. W 2010 roku Gieksa odrodziła 
się po raz drugi. Ta z 1962 roku upadła w roku 
1999. Ta, założona w 1999 roku, została posta-
wiona w stan likwidacji w czerwcu 2010 roku. 
W tym samym czasie powstała trzecia, na ba-
zie której budowana jest obecnie spółka ak-
cyjna. Do trzech razy sztuka? Oby. Pół wieku 
tradycji i tysiące kibiców mają swoją wymowę. 
Powodzenia panowie.
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Sprzedam m2 po remoncie 
na ul. Opolskiej, 6 piętro, 37,6 m2. 
Nowe szafki kuchenne, nowy junkers, 
nowe panele i kafelki. Mieszkanie 
w nowo wyremontowanym bloku.
kontakt: 662 095 450

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 14,92 a. na ul. Młyńskiej, 
media, w granicy 140 tys. zł.
kontakt: 514 383 247

Sprzedam działkę budowalno-usługową 
U-2 11 ar w Jastrzębiu ul. Lipowa. 
Wszytkie media w granicy i na działce. 
Pozwolenie w trakcie załatwiania 
kontakt: 605 049 047, 32 47 63 555

Sprzedam samochód
Jastrzębie-Zdrój
Hyundai Terracan 2005 2,9 CDRI 130 
tys przeb. Serwis - 2 lata w kraju. czarny, 
po stłuczce z częściami zamiennymi, 
4x4 po liftingu. Sprzedam lub zamienie 
na Polo-Golfa Cena 26 000 zł.
kontakt: 605 049 047, 32 47 63 555

Wynajmę lokal w Ruptawie 400m2 
obok Restauracji Ruptawianka
Jastrzębie-Zdrój 
kontaakt: 601 43 89 43

Zatrudnię mechanika samochodowego 
oraz blacharza, mile widziane 
doświadczenie zawodowe; 
umowa o pracę, wysokie zarobki!
kontakt: 602 11 33 28

Dam pracę
Firma produkująca urządzenia dla 
przemysłu spożywczego poszukuje 
osoby na stanowisko przedstawiciela 
handlowego. 
Wymagania: dobra znajomość języka 
angielskiego i rosyjskiego. CV + list 
motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: inmero@inmero.com

Dam pracę
Firma "OiMUdCS" Wojciech Galisz 
z Jastrzębia Zdroju poszukuje osoby na 
stanowisko pracownika administracyjno-
biurowego. Wymagania: wykształcenie 
min. średnie, dobra znajomość języka 
niemieckiego lub angielskiego, mile 
widziane doświadczenie zawodowe oraz 
znajomość przepisów z zakresu 
zamówień publicznych. CV prosimy 
kierować na adres 
e-mail: info@galice.pl

Praca kelner
Zatrudnię kelnera/kelnerkę do 
restauracji
tel: 516069522, 691771798 
do godziny 20.00

Sklep - Pawłowice
Zatrudnię kobietę do pray w handlu w 
wieku 35-45 lat. Wymagana znajomość 
podstaw komputera i internetu. 
kontakt: szlifex53b@wp.pl

Dam pracę
Zatrudnię na pełny etat fryzjerkę, 
kosmetyczkę-tipserkę 
z doświadczeniem. Gwarantujemy 
wysokie zarobki, szkolenia. Cv na 
adres: annapoczta144@interia.pl

Kelner / barman
Jastrzębie-Zdrój
Przyjmę do pracy na stanowisko 
kelner/barman. 
Tel. 503 667 223, 510 098 513

OGŁOSZENIA DROBNE

WIĘCEJ NA
www.jasnet.pl

Zatrudnie ekspedientke do pracy 
w sklepie spożywczym w Jastrzębiu na 
ul.Wiejskiej. 
kontakt: 503037383 

Praca w weekendy dla odpowiedzialnej 
dziewczyny na stanowisku z cukierkami 
w Carrefour. Praca bezstresowa, 
po 6 godzin.Wymagana aktualna 
książeczka sanepidowska!
kontakt: 785319189 

P.H.Jantar Zatrudni pracownika do 
hurtowni firan na stanowisko 
sprzedawca - magazynier. Wymagana 
znajomość branży firankarskiej
kontakt: 604587085  

Pilnie poszukuje pracownika do pomocy 
w pracach dekarskich. Osoby 
zainteresowane proszę o 
kontakt: 508302426

Neonet w Jastrzębiu zatrudni kierownika 
salonu. Wym: wiek do 35l, dośw. 
w handlu i kierowaniu zesp min 1rok, 
Proszę o CV do 27.01 na mail: 
w.tobiasz@agdom.eu
kontakt: 600227950

Jastrzębie Zdrój. Hurtownia Spożywcza 
Andan zatrudni na stanowisko kasjer-
sprzedawca. CV+zdjęcie proszę 
przesłać na adres andan@andan.pl

Sprzedam Seat Ibiza 1,4 benzyna 1998r 
Wyposażenie: wspomaganie kierownicy, 
radio CD, klimatyzacja, ABS. 
Auto ma ważny przegląd do 20.10.2011
kontakt: 603679349 

Sprzedam
Ford Mondeo 2005r 2.0 tdci kombi,6 
airbag,6 biegow,ABS,ESP,TC,podrze-
wane szyby, tempomat, pełna elektryka, 
kontakt: 798467160

Sprzedam hondę Accord rok 2000, 
poj. 1,8Vtec, przeb 161tyś honda 
posiada bogate wyposażenie, stan 
bardzo dobry cena 15 700
kontakt: 607516213 

Jastrzebie Zd. Sprzedam CitroenaAX 
1,0 z roku 1997 benzyna-LPG 
ubezpieczenie i przeglad do maja,
cena 2600 zl
kontakt: 887935246  

Sprzedam VW Polo III, rocznik 1994, 1,6 
benzyna+gaz, 3-drzwiowy, kolor 
czerwony, przegląd ważny do 12. 2011. 
Cena 3300 do negocjacji.
kontakt: 668318901 po 15  

Sprzedam Fiata Seicento, rocznik 98', 
auto pali na dotyk, stan licznika 112 tyś, 
niskie spalanie. 
Cena: 5000zł (do małych negocjacji)
kontakt: 606189252

Sprzedam BMW e34. Rok produkcji 95, 
2,5l tds kombi, cena 6 tys. do negocjacji. 
kontakt: 781 83 88 00

Peugeot 307 SW 2.0 hdi 90 KM
prod.03,przeb.150000,srebrny 
met,abs,kierownicamulti, tempomat, 
6airbag, ster. radia i cd z kierownicy, 
solardach,el.szyby i lusterka, klima, cent. 
zamek,  komp.opon zim.
kontakt: 607 767 996

Sprzedam samochód osob. Toyota 
Corolla E12U -poj. Poalris 2004 r, II 
właścieiel. Przebieg 60 000 tys., 
bezwypadkowy, poj. 1400.
Cena 27 500 zł. 
kontakt: 505004945

www.parcela-nieruchomosci.pl

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
Powierzchnia: M3, 49,00 m2
Cena: 120 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Krasickiego
Powierzchnia: M4, 48.00 m2
Cena: 135 000
Kontakt: 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia: M2, 31.00 m2
Cena: 79 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój Górne
Powierzchnia użtykowa: 147m2
Powierzchnia działki: 800 m2
Cena: 300 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Małopolska
Powierzchnia: M4, 55.70 m2
Cena: 140 000
Kontakt: tel. 514 085 004

tel/fax: 32 471-24-70
790-224-044

ul. Warmińska 2b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
Powierzchnia: M4, 55.70 m2
Cena: 120 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
Powierzchnia: M2, 34.50 m2
Cena: 95 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
Powierzchnia: M3, 49.00 m2
Cena: 125 000
Kontakt: tel.  514 085 004

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
Powierzchnia: M5, 56.00 m2
Cena: 120 000
Kontakt: tel. 514 085 004

Lokalizacja:Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
Powierzchnia: M5, 60,22 m2
Cena: 170 000
Kontakt: tel. 514 085 004

ul. Mazowiecka 2 (nad księgarnią)
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel/fax: 32 47 08 418
tel.kom.: 796 703 700, 796 703 701
email biuro@belweder-exclusive.pl

www.belweder-exclusive.pl

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Cena: 121 900 PLN
Powierzchnia: 48.92 m2
Liczba pokoi: 2
Numer piętra: parter
Kontakt: 796 703 701

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Cena: 175 000 PLN
Powierzchnia: 61 m2
Liczba pokoi: 3
Numer piętra: 6
Kontakt: 796 703 701

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Cena: 145 900 PLN
Powierzchnia: 55.7 m2
Liczba pokoi: 3
Numer piętra: parter
Kontakt: 796 703 701

Miejscowość: Ustroń
Cena: 109 900 PLN
Powierzchnia: 48.92 m2
Powierzchnia działki: 575 m2
Ilość pokoi: 3
Kontakt: 796 703 701

Miejscowość: Pogwizdów
Cena: 290 000 PLN
Powierzchnia: 180 m2
Powierzchnia działki: 1200 m2
Rodzaj domu: wolnostojący
Kontakt: 796 703 700

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Cena: 164 900 PLN
Powierzchnia: 64 m2
Liczba pokoi: 4
Numer piętra: 4
Kontakt: 796 703 700 

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Cena: 140 000 PLN
Powierzchnia: 60 m2
Liczba pokoi: 3
Numer piętra: parter
Kontakt: 796 703 701

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Cena: 124 000 PLN
Powierzchnia: 41.6 m2
Liczba pokoi: 2
Numer piętra: 9
Kontakt: 796 703 701

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Cena: 98 900 PLN
Powierzchnia: 34.5 m2
Liczba pokoi: 1
Numer piętra: parter
Kontakt: 796 703 701

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Cena: 109 000 PLN
Powierzchnia: 35 m2
Liczba pokoi: 1
Numer piętra: 8
Kontakt: 796 703 701

Miejscowość: Hażlach
Cena: 129 900 PLN
Powierzchnia działki: 2250 m2
Przeznacz. działki: budowlana
Kontakt: 796 703 700
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Futsal

Hokej

Judo

Biegi

Dwóch naszych reprezentantów wzięło udział 
w kolejnym etapie biegowego Lysa Cup 2011
w czeskich miejscowościach Ostravice i Sance. 
Tym razem w zawodach pobiegła najsilniejsza 
ekipa Speedy Gonzaleza, czyli Arkadiusz 
Naruszewicz i Zbigniew Bieryt. Lepiej spisał 
się tradycyjnie Naruszewicz, który był 38. w ge-
neralce oraz 25. w swojej kategorii wiekowej. 
Niewiele gorzej poszło Zbigniewowi Bierytowi, 
który przybiegł na metę jako odpowiednio 41. i 
28. Wygrał Radim Kasalik. Warto wspomnieć, iż 
w gronie ponad 150 uczestników było tylko 
trzech Polaków. Poza naszymi biegaczami 
udział wziął jeszcze Stanisław Skomorowski 
z Rybnika (93.).

Do niemałej niespodzianki doszło w ramach 12. 
kolejki rozgrywek grupy A Miejskiej Ligi Piłki 
Halowej. Znajdujący się w dole tabeli 
Nankatsu rozgromił będące ostatnio na fali 
Luciano-Futsal 10:4. Warty wspomnienia jest 
fakt, że po pierwszej połowie było zaledwie 1:1. 
W lidze prowadzi Pub Żywiecki, który pokonał 
Elitę. Drugą lokatę zajmuje Semi Nosiadek. 
Obrońca tytułu rozgromił Pizzerię Killers 17:0. 
W grupie B na czele Parafia Zdrój.

Ogłoszone zostały już składy drużyn, które za-
grają w Meczu Gwiazd Polskiej Ligi Hokejo-
wej, który odbędzie się już 23 stycznia w Oświę-
cimiu. Wśród wybranych zawodników znaleźli 
się również hokeiści, broniący barwy JKH GKS 
Jastrzębie: Bartosz Dąbkowski, Maciej Urba-
nowicz, Richard Kral, Petr Lipina i Patrik 
Rimmel. Pierwsze formacje, które zagrają 
w Meczu Gwiazd (zawodnicy polscy kontra 
obcokrajowcy), wybierane były przez kibiców 
w drodze głosowania, ogłoszonego na stronie 
internetowej Polskiego Związku Hokeja na Lo-
dzie. Natomiast kolejne piątki wybierali trene-
rzy, które poprowadzą te drużyny: Tadeusz 
Obłój (Polacy) i Ladislav Spisiak (Obcokrajo-
wcy) w porozumieniu z Marianem Pyszem, 
Kierownikiem Wyszkolenia PZHL. Transmisję 
z tego spotkania będzie można obejrzeć na 
antenie TVP Sport.

Jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy medal 
zdobyli judocy jastrzębskiej Koki podczas 
Mistrzostw Śląska juniorów, juniorów 
młodszych i młodzików w Bytomiu. W kategorii 
młodzików złoto wywalczył Dawid Zykubek, 
który zmagał się w kategorii do 50 kg. W finale 
swojej kategorii wygrał Tomaszem Trelą z 
Czarnych Bytom. Wśród nieco starszych 
zawodników świetnie spisał się Patryk Nowak, 
który w kategorii wagowej do 46 kg zdobył 
drugie miejsce, ulegając w finale Dawidowi 
Pękali z Pisarzowic. Z kolei w kategorii wagowej 
do 50 kg walkę o brąz przegrał Dominik 
Grzywacz. Kolejne dwa medale padły łupem 
naszych juniorów. W kategorii wagowej do 66 
kg srebro wywalczył Artur Drogowski. Wśród 
nieco ciężych judoków (kat. do 73 kg) brąz 
zdobył Patryk Boryniak. Warto wspomnieć, iż 
wśród juniorów w kategorii do 60 kg triumfował 
jastrzębianin Patryk Godek, który walczy w 
barwach Czarnych Bytom

Weronika Krawczyk została mistrzynią Śląska 
w judo w kategorii juniorek młodszych do 44 kg. 
Zawodniczka Klubu Judo Koka Jastrzębie 
zwyciężyła w finale rozgrywanej w Bytomiu 
imprezy, pokonując Roksanę Wachowicz z 
Czarnych Bytom. Natomiast wśród juniorek w 
kategorii do 63 kg wystartowała Aleksandra 
Langiewicz. Jastrzębianka zajęła czwartą 
lokatę, przegrywając walkę o brąz z Sonią 
Lniany z Bytomia.

Porażką Gieksy zakończył się pierwszy 
tegoroczny sparing. Podopieczni Andrzeja 
Myśliwca ulegli na sztucznym boisku przy ul. 
Kościelnej czwartoligowemu Zagłębiakowi Dą-
browa Górnicza 0:2. Sobotni sparing był wyr-
ównanym widowiskiem. Obie drużyny stworzyły 
kilka ciekawych sytuacji podbramkowych. 
Skuteczniejsi byli goście, którzy dwukrotnie wy-
korzystali błędy naszej defensywy i bramkarza. 
Kolejnym rywalem jastrzębian będzie zeszło-
roczny zwycięzca trzeciej grupy ligi okręgowej - 
Naprzód Rydułtowy. Spotkanie zostanie roze-
grane w przyszłą sobotę, 22 stycznia również 
w Jastrzębiu.

GKS Jastrzębie - Zagłębiak Dąbrowa 
Górnicza 0:2 (0:2)
GKS Jastrzębie: Szymon Prostacki - Jacek 
Mielańczyk, Kamil Michalczyk, Witold 
Wawrzyczek, Marcin Bednarek - Bartosz 
Szymaszek, Bartłomiej Setlak, Kamil Gorzała, 
Adrian Kopacz - Sebastian Wojciechowski, 
Kamil Jadach.

Przykrą niespodziankę sprawili swoim symp-
atykom siatkarze Banku Spółdzielczego, który 
lideruje w Miejskiej Lidze Siatkówki Amatorów. 
Zespół ten niespodziewanie przegrał z MOS Ja-
strzębie 2:3, a spotkanie było niezwykle wyró-
wnane. W tie-breaku MOS wygrał do 12. Mimo 
porażki Bank Spółdzielczy nadal prowadzi, ale 
mecz drugiego w tabeli KS Borynia został 
przełożony. Bank 
Spółdzielczy - MOS Jastrzębie 2:3 (25:23, 
21:25, 19:25, 27:25, 12:15), KRS TKKF 
Jastrząb - Siatkarz Zdrój 3:0 (25:16, 25:16, 
25:22), Jas-Mos I - KS Borynia (przełożony), 
IPA Jastrzębie - Jas-Mos II 0:3 (17:25, 19:25, 
20:25).

Bardzo dobrze spisały się tenisistki JKTS Ja-
strzębie podczas turnieju Top-12 Śląskiego 
Związku Tenisa Stołowego. Karolina Miklar i 
Joanna Matusiak okazały się najlepsze w swo-
ich kategoriach wiekowych, pokonując wiele 
trudnych przeciwniczek. Karolina Miklar 
wygrała kategorię juniorek. W finale imprezy 
pokonała Patrycję Paszek z Siemianowic 
Śląskich. Z kolei Joanna Matusiak zwyciężyła 
wśród katedek, wygrywając w finale z Aleksa-
ndrą Wojciechowską z Mysłowic. W tej samej 
kategorii lokatę jedenastą zajęła Natalia 
Guzdek

Po raz kolejny bardzo dobrze spisały się wete-
ranki Jastrzębskiego Klubu Tenisa Sto-
łowego. Tym razem Alina Zborowska i Dorota 
Paluch zaliczyły świetny występ podczas IV 
Grand Prix Polski w Nałęczowie.

Płiłka nożna

Siatkówka

Tenis stołowy
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Niemcy kolejną przeszkodą 
Przed kilkoma dniami odbyło się losowanie par zespołów, które zmierzą się ze sobą w kole-

jnej fazie rozgrywek siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel zmierzy się z niemieckim 
Generali Unterhaching, który awansował do play-offów z drugiego miejsca w Grupie A. 
Z kolei Skra Bełchatów trafiła na drużynę z Belgii - Knack Roeselare.

Jastrzębianie mogą być zadowoleni z wyników losowania. W zbliżających się play-offach 
podopieczni Lorenzo Bernardiego zmierzą się z grającym w Volleyball-Bundeslidze - Generali 
Unterhaching. Do tej pory Niemcy w rozgrywkach pucharów europejskich nie mają na swoim 
koncie większych sukcesów. W sezonie 2008/09 udało się im dotrzeć do 1/8 finału Challenge Cup. 
Wcześniej - w sezonach 2002/03 i 2006/07 - ich przygoda z Pucharem CEV kończyła się w fazie 
kwalifikacyjnej. Natomiast w rozgrywkach rodzimej ligi Generali Unterhaching w ostatnich latach 
trzykrotnie wywalczył tytuł wicemistrza kraju, a dwukrotnie kończył rozgrywki z brązowym 
medalem. Zwycięzca tej pary w kolejnej fazie zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku pomiędzy 
czarnogórską Budvańską Riverą a belgijskim Noliko Maaseik. Organizatorem Final Four będzie 
Trentino Volley, a turniej rozegrany zostanie w Bolzano.

Wygrana Delecty 
w meczu o "szóstkę”

Jastrzębscy siatkarze mają za sobą bardzo ważne spotkania rozegrane w ramach PlusLigi. 
Podopieczni Lorenzo Bernardiego we własnej hali zmierzyli się z Delectą Bydgoszcz. Stawką 
tego pojedynku było miejsce pierwszej "szóstce" PlusLigi. Niestety jastrzębianom nie udało się 
pokonać rywali. Bydgoszczanie wywieźli z Jastrzębia-Zdroju komplet punktów, pokonując 
Jastrzębski Węgiel 3:1.

Jastrzębski Węgiel - Delecta Bydgoszcz 1:3 (21:25, 17:25, 27:25, 22:25)
MVP spotkania został zawodnik Delecty Bydgoszcz - Michal Cerven.
KS Jastrzębski Węgiel: Divis, Łomacz, Polańsk, Gawryszewski, Hardy, Gasparin, Rusek (libero) 
oraz Pawliński, Yudin, Wika, Pająk

. Wymęczone zwycięstwo 
Niemiłą niespodziankę na zakończenie rundy jesiennej zafundowali swoim kibicom piłkarze 

GKS Jastrzębie. W zaległym spotkaniu 7. kolejki jastrzębianie ulegli dzisiaj na własnym stadionie 
Płomieniowi Połomia 1:2. Bramkę dla naszej drużyny w 90. minucie uzyskał Bartłomiej Setlak 
pieczętując przytłaczającą przewagę w drugiej części meczu podopiecznych Andrzeja Myśliwca. 
Na wyrównanie zabrakło już czasu, a przede wszystkim pomysłu i tym samym GieKSa po raz 
pierwszy tej jesieni zaznała goryczy porażki.

GKS Jastrzębie - Płomień Połomia 1:2 (0:2)
0:1 Marcin Ośliźlok '35
0:2 Wojciech Caniboł '41 (karny)
1:2 Bartłomiej Setlak '90

GKS Jastrzębie: 1. Marcin Antończyk - 3. Tomasz Kocerba, 18. Kamil Michalczyk, 
9. Szymon Kiełkowski (60. 8. Kamil Jadach), 16. Michał Mach - 7. Kamil Gorzała, 
23. Witold Wawrzyczek (69. 14. Artur Kula), 5. Adrian Kopacz, 17. Arkadiusz Taraszkiewicz - 
26. Bartłomiej Setlak, 6. Błażej Pawliczek (46. 10. Krzysztof Knesz). Trener - Andrzej Myśliwiec.

Zwycięska passa
Podopieczni Jiriego Reznara w świetnym stylu rozpoczęli ostatnią, czwartą rundę 

sezonu zasadniczego. JKH GKS ma za sobą trzy zwycięskie spotkania. Weekendowe 
spotkania przed własnymi kibicami przyniosły jastrzębskim hokeistom pięć oczek, do 
których dołożyli trzy punkty, wywalczone w wyjazdowym meczu z Naprzodem Janów. 
Obecnie jastrzębski GKS zajmuje czwarte miejsce w tabeli PLH. 

JKH GKS Jastrzębie - Unia Oświęcim 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Bramki: 1:0 (11.15) Mateusz Danieluk (Richard Kral), 2:0 (25.26) Mateusz Danieluk, 
2:1 (27.49) Łukasz Sękowski (Mariusz Jakubik), 3:1 (28.12) Maciej Urbanowicz (Milan Furo - 
Marcin Słodczyk), 4:1 (30.46) Milan Furo (Richard Kral), 5:1 (32.38) Petr Lipina (Richard Kral - 
Patrik Rimmel), 5:2 (38.23) Tomasz Połącarz (Lukas Riha - Petr Tavacek) 5/4, 
5:3 (49.33) Piotr Cinalski (Mariusz Jakubik) 5/4, 6:3 (58.13) Petr Lipina (Mateusz Danieluk) <pusta 
bramka>.

JKH Jastrzębie - Podhale Nowy Targ 4:3 (2:1;0:1;1:1 d.0:0 k.2:0)
Bramki: 1:0 (7:15) Petr Lipina (Richard Kral), 2:0 (9:40) Kamil Górny, 
2:1 (9:57) Kacper Kos (Bartłomiej Bomba), 2:2 (31:02) Rafał Dutka (Jarosław Różański) 4/5, 
2:3 (51:50) Kelly Czuy (Kasper Bryniczka - Jarosław Różański) 5/4, 
3:3 (56:20) Patrik Rimmel (Petr Lipina) 5/4, (65:00) 4:3 Richard Kral (decydujący rzut karny).

Naprzód Janów - JKH GKS Jastrzębie 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
Bramki: 0:1 (7.33) Richard Král (Mateusz Danieluk) 5/3, 
0:2 (9.25) Mateusz Danieluk (Richard Král) 5/3, 0:3 (16.05) Arkadiusz Kąkol (Milan Furo), 
0:4 (24.38) Richard Král (Marcin Słodczyk), 1:4 (28.55) Marek Pohl (Patryk Kogut), 
1:5 (32.44) Petr Lipina, 1:6 (52.34) Tomasz Kulas (Richard Král), 
1:7 (56.00) Maciej Urbanowicz (Petr Lipina).

Redakcja wydania gazetowego JasNetu:
Jasnet - Jastrzębski Portal Informacyjny,

Al. Jana Pawła II 1/15a (budynek Jantar, II piętro),
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. (032) 474 00 00

W sprawie reklamy w wydaniu gazetowym 

prosimy o kontakt na 

lub pod numer tel. 531 350 850

Wszelkie pytania dotyczące reklamy na portalu JasNet 
prosimy kierować na marketing@jasnet.pl

lub pod numer tel. (032) 474 00 00

gazeta@jasnet.pl 
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Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. ISSN: 2082 - 5927




