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ZWYCIĘSTWO
NA HALLOWEEN
Hokeiści Polonii Bytom
w tym tygodniu zapraszają do swojej hali wyjątkowo w czwartek, 31
października, czyli w Halloween! Miejmy nadzieję,
że będzie to straszny wieczór, ale dla… przeciwnika
niebiesko-czerwonych,
czyli GKS-u Katowice.
Katowiczanie i tak nie mają powodów do radości, bo za uchybienia formalne mogą stracić
aż 15-ie z uzbieranych dotąd
18-u punktów! Spowodowałoby to ich spadek na samo dno
tabeli PHL, ale czy to aby na
pewno dobra wiadomość dla
Polonii? Jeżeli rzeczywiście
zapowiedziane przez Wydział
Gier PZHL walkowery staną się faktem, to do Bytomia
przyjedzie bardzo podrażniona
drużyna GieKSy! – Racja jest
po naszej stronie. Zawodnicy
mogli i mogą grać, a punkty
nie zostaną nam odebrane –
kilka dni temu w dzienniku
„Sport” zapewniał Dariusz Domogała, kierownik HC GKS
Katowice.

SZÓSTY ZAWODNIK
Na lodzie jednak nikt punktów liczyć już nie będzie, tym
bardziej, że w zespole Polonii
panują bojowe nastroje. Hokeiści, wraz z kibicami, nie
mogą się już bowiem doczekać
zwycięstwa u siebie. – Może
brakuje nam wsparcia tego
szóstego zawodnika, czyli kibiców, którzy w trudnym dla
nas momencie zmobilizują
zawodników? – w rozmowie
z „Bytomskim Hokejem” zastanawia się prezes Polonii
Marek Stebnicki. Tym bardziej zapraszamy wszystkich
kibiców na czwartkowe spotkanie - początek jak zwykle
o 18-ej, a dla fanów, którzy
byli w zeszłą sobotę na stadionie Polonii klub ma ofertę
specjalną – z biletem z meczu
Polonia Bytom – Bytovia Bytów wejście na mecz z GKS-em Katowice będzie kosztowało 10 zł!
kontynuacja, strona 2.
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NA ROZGRZEWKĘ

MAMY WYSOKIE CELE
PREZES MAREK STEBNICKI CHCE ODBUDOWAĆ POTĘGĘ POLONII BYTOM, CHOĆ ZADANIE PRZED NIM I JEGO WSPÓŁPRACONIKAMI JEST BARDZO TRUDNE.

BH: - Na początek trzeba
zacząć jednak od mniejszego
„schodka”, czyli w końcu wygrać w PHL u siebie, co ciągle
się w tym sezonie Polonii nie
udało.
MS: - Zastanawiamy się na czym
to wszystko polega, bo potrafimy grać w osłabieniach, potrafimy grać przewagi, w piątkę też
umiemy grać, a zdarzają nam
się w trakcie meczów „zawiasy”,
w czasie których tracimy po kilka
goli i wynik nam ucieka. Jasne,
to jest sport i nie wszystko da
się przewidzieć i obliczyć, i na tą
chwilę to jest trochę niewytłumaczalne. Może brakuje nam szczęścia, może brakuje nam pomocy
tego szóstego zawodnika, w postaci kibiców, którzy by krzyknęli, pobudzili chłopaków właśnie
w tym momencie, kiedy nam nie
idzie? Drużyna jeszcze nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, ale
jeszcze trochę meczów przed sobą
mamy i mam nadzieję, że to się
poukłada.

BH: - Wydaje się, że Polonię
stać na więcej niż ogon w tabeli PHL.
MS: - Tak, potencjał w tym zespole jest! Może porównując indywidualnie zawodników naszych
i tych, którzy grają w najlepszych
zespołach ten potencjał nie jest
oczywiście taki sam, ale jeśli gramy jak drużyna możemy rywalizować z każdym. Daliśmy temu
dowód nie tylko na naszym lodowisku, ale też na wyjazdach, gdzie
mieliśmy wyniki „na styku” nawet
z najlepszymi. A przypomnę, że
większość naszych zawodników
dopiero wita się z ekstraklasą,
a jest to duży przeskok.
BH: - Dziś, na kartkach „Bytomskiego Hokeja” zaprasza-

˚˚

Hokej to
dyscyplina
wspaniała
właśnie do
oglądania na
żywo!

BH: - Możemy się też pochwalić, po ponad 20 latach,
reprezentantem Polski
w niebiesko-czerwonych
barwach!
MS: - Tak, choć mieliśmy w ostatnich latach Błażeja Salamona i Andrzeja Banaszczaka w reprezentacji,
ale wtedy byli oni zawodnikami
innych klubów. Wydaje mi się, że
ostatnie powołania jakie przychodziły do Polonii to był początek
lat 90-tych, bytomianie byli wtedy
m.in. na igrzyskach olimpijskich
w Albertville.
BH: - Była to wspaniała
generacja hokeistów, wręcz

NAZWA
1928 KTH Krynica
GKS Tychy
Comarch Cracovia
Ciarko PBS Bank KH
JKH GKS Jastrzębie
Aksam Unia Oświęcim
HC GKS Katowice
MMKS Podhale Nowy Targ
TMH Polonia Bytom

M
15
15
14
15
14
15
14
15
15

PKT
37
30
28
27
23
20
18
9
6

+/+42
+20
+16
+20
+11
-13
-13
-50
-33

+:74:32
51:31
52:36
59:39
46:35
37:50
41:54
31:81
31:64

Z
12
10
9
8
7
4
6
2
1

ZPD ZPK
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
2 2
0 0
0 1
0 0

P PPD PPK
2 0 0
5 0 0
4 0 1
5 0 1
6 0 0
7 0 0
8 0 0
11 0 1
11 0 2

NAJBLIŻSZE MECZE
DATA
2013-10-31
2013-11-03
2013-11-12
2013-11-15
2013-11-17
2013-11-22
2013-11-24
2013-11-26
2013-11-29

GOSPODARZE
TMH Polonia Bytom
Ciarko PBS Bank KH
JKH GKS Jastrzębie
TMH Polonia Bytom
1928 KTH Krynica
TMH Polonia Bytom
Aksam Unia Oświęcim
TMH Polonia Bytom
HC GKS Katowice

GOŚCIE
HC GKS Katowice
TMH Polonia Bytom
TMH Polonia Bytom
GKS Tychy
TMH Polonia Bytom
MMKS Podhale Nowy Targ
TMH Polonia Bytom
Comarch Cracovia
TMH Polonia Bytom

OSTATNIE MECZE
DATA
2013-10-27
2013-10-25
2013-10-22
2013-10-18
2013-10-15
2013-10-13
2013-10-11
2013-10-08
2013-10-06

GOSPODARZE
Comarch Cracovia
TMH Polonia Bytom
MMKS Podhale Nowy Targ
1928 KTH Krynica
GKS Tychy
TMH Polonia Bytom
TMH Polonia Bytom
HC GKS Katowice
TMH Polonia Bytom

WYNIK
6:3
0:3
3:6
5:2
9:1
2:3k
2:4
2:0
2:4

GOŚCIE
TMH Polonia Bytom
Aksam Unia Oświęcim
TMH Polonia Bytom
TMH Polonia Bytom
TMH Polonia Bytom
JKH GKS Jastrzębie
Ciarko PBS Bank KH
TMH Polonia Bytom
Comarch Cracovia

• Marek Stebnicki na trybunach bytomskiego lodowiska.

BH: - Udało się dosyć
szybko i teraz wszyscy będą
bardziej mu się przyglądać.
MS: - Nie może osiąść na luarach,
bo gdy się osiągnię jakiś poziom
wymagania wzrastają. Mam z tym
związaną pewną anegdotę – gdy
wchodziłem do seniorów Polonii
grał tutaj znakomity napastnik,
Tadeusz Obłój, i on powiedział
mi kiedyś: „pamiętaj Młody, jak
teraz zaczniesz na „crossach” biegać z przodu, to będziesz to musiał robić zawsze!”

ZWYCIĘSTWO NA HALLOWEEN

TABELA PHL
L.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wychowanych na naszym lodowisku. Czy dziś, w zupełnie
innej rzeczywistości, w ogóle
można mysleć o powtórce?
MS: - Mamy wielu utalentowanych zawodników i ubolewam, że
na tą chwilę grają np. w Szkołach
Mistrzostwa Sportowego i nie są
do naszej dyspozycji. Uważam, że
zawodnicy zbliżający się do wieku
20 lat powinni być zapraszani na
treningi pierwszej drużyny, dołączani do składu na mecze i powinni się
ogrywać w ekstralidze. A teraz wygląda to tak, że kiedy wracają to się
muszą ekstraklasy na nowo uczyć.
Mamy wielu ciekawych zawodników, z których może być dużo radości i będziemy pracowali nad tym,
żeby im pomóc osiągnąć sukces.
A dziś cieszę się z tego, że „Witek”
dostał się do kadry - gdy przychdził
do Bytomia taki miał cel i udało się!

my kibiców na mecz z GKS-em Katowice. Dlaczego
pańskim zdaniem warto być
hokejowym kibicem?
MS: - Uważam, że hokej to dyscyplina wspaniała właśnie do
oglądania na żywo! Oczywiście,
porównując naszą ligę do NHL,
KHL i innych europejskich potentatów można łatwo stwierdzić,
że między nimi jest przepaść. Ale
będę bronił mojego zdania – płacąc 12 zł i przychodząc do hali
w Bytomiu też zobaczymy mnóstwo ciekawych sytuacji, walkę,
tempo, akcje i parady bramkarzy.
A mam nadzieję, że w czwartek,
31 października także zwycięstwo
Polonii u siebie.

FOT. TOMASZ SZEMALIKOWSKI

Starszym kibicom Marka Stebnickiego przedstawiać nie trzeba,
młodszym przypomnijmy tylko, że
obecny prezes Polonii to ośmiokrotny hokejowy mistrz Polski (z Polonią i Unią Oświęcim), król strzelców
polskiej ekstraklasy, olimpijczyk
z Calgary, zagrał też ponad 500 meczów w ekstraklasie niemieckiej.

kontynuacja ze strony 1
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oloniści liczą więc bardzo
na wsparcie swoich kibiców, a wszyscy zjednoczmy
się w jednym celu – wygrać pierwszy w sezonie mecz u siebie, przełamać trudną do wytłumaczenia
niemoc, która potrafi ogarnąć
graczy Polonii i często kończy
się źle. - Boimy się grać, kiedy
mamy jeszcze dobry wynik, albo
jest „na styku”. Z tego potem
wychodzą błędy, a przeciwnicy
każdy nasz jeden błąd potrafią
wykorzystać bezlitośnie! – zauważa Miroslav Ihnaczak, trener
niebiesko-czerwonych. Jednak
asekuracji w czwartek nie będzie,
bo Polonia nigdy nie gra zachowawczo. - Walczymy i w domu
i na wyjeździe, nie można odmówić zawodnikom zaangażowania i chęci. Czegoś nam jeszcze
brakuje, może troszkę jakości
i doświadczenia – podsumowuje
trener Ihnaczak. To doświadczenie nasi, często młodzi hokeiści

mogą zdobyć tylko w starciu
z mocnymi rywalami, a Katowice na pewno do takich należą!
To trochę niedoceniana drużyna, więcej się słyszy o kłopotach
w klubie ze stolicy aglomeracji
niż o ich dobrej grze. Tymczasem
GKS w niecałych dwóch rundach
wygrał już m.in. z KH Ciarko Sanok, Jastrzębiem i GKS-em Tychy! Złoto-zielono-czarni (takie
są oficjalne barwy katowickiego
klubu) nie zdołali pokonać jedynie 1928 KTH Krynica i Unii
Oświęcim.
SPOTKAJMY SIĘ W STODOLE
Przeciwnik zatem groźny, ale nie
bez skazy i na pewno da się go pokonać. Dlatego, choć przed nami
świąteczny czas zadumy, w czwartek od 18-ej spotkajmy się wszyscy
w „Stodole”. W Halloweenowym
stylu przegońmy strachy i zmory,
a z trybun niech popłynie śpiew:
„Polonio, wygraj to dla nas!”

0ZŁ

WPISOWE

395 ZŁ

Dyplom magistra
ze studiami podyplomowymi
NA KIERUNKACH:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ POLITOLOGIA ZARZĄDZANIE
Już nie musisz się dłużej zastanawiać czy wybrać studia podyplomowe
czy magisterskie. W Wyższej Szkole Bankowej:
• wybierasz jedne studia • płacisz jedno czesne • otrzymujesz dwa razy więcej!

a także:
• ŚCIEŻKA TRADYCYJNA

- szeroka oferta biznesowych specjalności
- możliwość zdobycia drugiego zawodu dla absolwentów kierunków niebiznesowych

• SUM on-line

- nowoczesne i aktywne metody nauczania

DO 31 PAŹDZIERNIKA CZESNE JUŻ OD

267 ZŁ MIESIĘCZNIE

Zapisz się on-line: www.wsb.pl

ZAPOWIEDŹ

1 / 2013
B H NR
BH.PRESSPEKT.PL

4

KAPITAN W DRESIE
ANDRZEJA BANASZCZAKA KIBICE POLONII MOGLI DOTĄD OGLĄDAĆ NA LODZIE LEDWIE… RAZ, PODCZAS KRÓTKIEJ WYMIANY ZDAŃ Z SĘDZIĄ W MECZU Z JASTRZĘBIEM.
FOT: KAMIL TRUCHAN / KATEHECI.PL

Kapitan niebiesko-czerwonych był jednak w boksie
z drużyną także w kolejnych
meczech, tyle że bez hokejowego sprzętu.
BH: - Zamieniłeś już ochraniacze i kask na strój trenera
i pomagasz z boksu?
AB: - Nie, jeszcze nie. Ciągle nie
wyzdrowiałem i póki co nie mogę
wspomóc kolegów z drużyny na
lodzie.
BH: - Przypomnij kibicom
co się stało i przy okazji
powiedz, kiedy wracasz.
AB: - Nie będzie to tak prędko,
bo nawet dzisiaj byłem u lekarza
(rozmawialiśmy w poniedziałek,
28 października – przyp. red)
i doktor zalecił mi odpoczynek
do 20 listopada. Wtedy będę miał
wyjmowane śruby z nogi - wprawdzie mam tylko dwie, ale to i tak
o dwie za dużo. Wszystko zaczęło
się w czerwcu, kiedy to podczas
charytatywnego meczu złamałem kość strzałkową, zerwałem
więzadła krzyżowe i więzozrost
piszczelowo-strzałkowy, czyli to,

co trzyma razem piszczel i kość
strzałkową. Nie było to wynikiem
starcia ani ostrego ataku, raczej
przeciążenia i trochę pecha.
BH: - Mimo wszystko wspierasz drużynę jako kapitan,
choć tylko słowem. To chyba
zupełnie nowe doświadczenie?
AB: - Po zakończeniu hokejowej
kariery przez dotychczasowego
kapitana Dariusza Puzio koledzy
poprosili mnie, żebym to ja pełnił
tą funkcję i był z nimi w boksie.
Dlatego przebierałem się i byłem
z drużyną, choć nie było szans
żebym grał. Niestety, okazało się
że w łyżwach nie mogę nawet stać
i teraz jestem kapitanem w dresie.
BH: - Jesteś ostatnim reprezentantem Polski związanym
z Polonią, choć w 2008 roku,
kiedy otrzymałeś powołanie na turniej mistrzostw
świata w Toruniu, byłeś
akurat zawodnikiem Zagłębia
Sosnowiec. Ale to się zmieni,
bo masz w drużynie następcę – na turniej EIHC jedzie

• Andrzej Banaszczak (z lewej) walczyć na lodzie jeszcze nie może.

bramkarz Polonii, Tomasz
Witkowski!
AB: - Oprócz noszenia wody
starałem się też wtedy pomóc kadrze na lodzie, zresztą z tego co
sobie przypominam to przez te
parę lat reprezentacja tak bardzo
się nie zmieniła i kojarzę mniej

˚˚

Patrzę tylko
do przodu i nie
wspominam
co wieczór,
że grałem
dla Polski,
tym bardziej,
że naprawdę
już czas na
młodzież.

więcej połowę obecnej drużyny. To było miłe doświadczenie,
ale patrzę tylko do przodu i nie
wspominam co wieczór, że grałem dla Polski, tym bardziej, że
naprawdę już czas na młodzież.
Dlatego bardzo się cieszę, że
mamy w Polonii reprezentanta,
bo w moim wieku na kadrę już
zdecydowanie za późno.
BH: - Tomasz Witkowski
w dotychczasowych meczach
kilka razy zagrał znakomicie,
ale to za mało, żeby w PHL
wygrywać - tym bardziej,
że drużyna Polonii założyła
chyba jakąś fundację i niemal
w każdym meczu prezentuje
rywalom gola.
AB: - Nie wiem skąd to się bierze,
może wychodzi brak doświadczenia? Naprawdę nie wiem sam ,czemu uparcie prezentujemy bramki
przeciwnikom, ale mam wielką
nadzieję, że to się skończy i zaskoczymy. Musimy być cały mecz
skoncentrowani, bo zdarzają nam
się fragmenty, ledwie minuty słabszej gry, ale to zupełnie wystarcza,
żeby przegrać mecz.

„CIĄGLE MAM CO POPRAWIAĆ”
BRAMKARZ POLONII TOMASZ WITKOWSKI BĘDZIE REPREZENTOWAŁ POLSKĘ NA TURNIEJU Z SERII EURO ICE HOCKEY CHALLENGE, KTÓRY ZOSTANIE ROZEGRANY
W BUDAPESZCIE, W DNIACH OD 8 DO 10 LISTOPADA.
Mówi się, że bramkarz to połowa hokejowej drużyny – jeśli
tak, to Polonia najtrudniejszy
wybór ma już za sobą! Tomasz
Witkowski trafił do Bytomia
w lecie, po pobycie w Norweskim Nes IK, i przebojem
wdarł się do bramki – najpierw
Polonii, a teraz ma szanse pokazać się w reprezentacji Polski.
O miejsce w bramce będzie
rywalizował z Przemysławem
Odrobnym z 1928 KTH Krynica,
a jeśli zdobędzie zaufanie trenerów być może będzie mógl
zatrzymywać ataki graczy Ukrainy, Rumunii i Węgier. Łatwego
zadania na pewno nie ma, ale
„Witek” nigdy nie „pęka”!
BH: - Nie upłynęło dużo
czasu twojej gry w PHL, a już
zauważył cię sztab szkoleniowy reprezentacji Polski.
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BH: - Powołanie można
uznać za małą niespodziankę, bo oprócz dobrych meczów zdarzają ci się też łatwo
wpuszczone gole.
TW: - Oczywiście, ciągle mam co
poprawiać. Ale trzeba ciężko pracować i tyle, a będzie bronił najlepszy, w najlepsze formie.

• Tomasz Witkowski koncentruje się przed meczem

TW: - Jestem nawet trochę zaskoczony, nie spodziewałem się tego,
że powołanie przyjdzie tak szybko.
BH: - Prezes Marek Stebnicki wspomina na naszych
łamach, że zakładałeś sobie
taki scenariusz.
TW: - To był mój cel i oczywiście
Biuletyn BYTOMSKI HOKEJ wydaje
Wydawnictwo PRESSPEKT
ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom,
tel. 32 720-97-07, kontakt@bh.presspekt.pl

bardzo się cieszę, ale myślę, że to
będzie dla mnie przedsmak gry
w kadrze. Uważam, że w Polsce jest
jeszcze co najmniej dwóch dobrych,
a teraz nie powołanych bramkarzy
i będzie między nami fajna rywalizacja. Dla mnie to pierwsze przetarcie, ale jak dostanę szansę to zrobię
wszystko, żeby ją wykorzystać.

DZIAŁ HANDLOWY
TOMASZ KOKOSZKA ,
TEL. 536-999-459
REKLAMA@BH.PRESSPEKT.PL

BH: - Kiedy w takim razie
wyjeżdżasz?
TW: - W niedzielę 3 listopada gramy w Sanoku mecz i potem moi
koledzy będą mieli przerwę. Ja mam
tylko jeden dzień wolnego, będzie
to poniedziałek, a we wtorek muszę
już być w Krynicy i w czwartek jedziemy na Węgry. Gramy tam trzy
mecze – piątek, sobota, niedziela.
BH: - Jak wyglądał moment,
kiedy się dowiedziałeś o powołaniu?

DZIAŁ GRAFICZNY
LESZEK WALIGÓRA,
TEL. 530-57-97-57
DTP@BH.PRESSPEKT.PL

˚˚

W Polsce jest
jeszcze co
najmniej dwóch
dobrych,
a teraz nie
powołanych
bramkarzy i
będzie między
nami fajna
rywalizacja.
DZIAŁ DYSTRYBUCJI
KLAUDIUSZ ŚWIERKOT,
TEL. 536-999-465
KOLPORTAZ@BH.PRESSPEKT.PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Redakcja nie odpowiada za treść reklam

TW: - Trenerzy przynieśli tą informację i pogratulowali, a potem
poszedłem do prezesa, który wręczył mi powołanie. Tam było opisane wszystko – gdzie mam być,
o której, co muszę zabrać. Nie jest
akurat nic specjalnego - sprzęt do
treningu na lodzie, do treningu
„na sucho”, paszport, w sumie takie podstawowe rzeczy.
BH: - Będziesz pracował
z trenerami Zacharkinem
i Bykowem, to fachowcy
światowej klasy.
TW: - Na pewno nazwiska trenerów robią wrażenie, a do tego
reprezentacja ma też dobrego
trenera bramkarzy, Kiryła Korieńkowa. Dlatego bardzo się
cieszę, że tam pojadę - może
zwrócą mi na coś uwagę, powiedzą nad czym muszę pracować?
Także same plusy.

REDAKCJA
BARTOSZ BŁASIAK
FOTO
ADAM SALAMON

PRZYJDŹ Z TYM KUPONEM

WYPOŻYCZ SPRZĘT
ZA DARMO!
(AKCJA PROMOCYJNA WAŻNA
DO KOŃCA LISTOPADA 2013)

SILESIA CLUB
UL. DZIERŻONIA 19,
41-908 BYTOM
MIECHOWICE
TEL. 691 49 31 00

NASZE BIURO ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE
POŚREDNICTWA W KUPNIE, SPRZEDAŻY
I WYNAJMIE MIESZKAŃ, DOMÓW, DZIAŁEK,
LOKALI UŻYTKOWYCH, NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNYCH.
•
•
•
•
•
•

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę realizowanych transakcji.
Współpracujemy z renomowanymi biurami notarialnymi i rzeczoznawcami oraz zarządcami nieruchomości.
Oferujemy bezpłatną pomoc w pozyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego na zakup wybranej nieruchomości oraz leasing i kredyty gotówkowe dla osób ﬁzycznych i przedsiębiorców.
Zapewniamy wszelką pomoc w czynnościach związanych z realizacją kupna/sprzedaży lub najmu nieruchomości.
Pomożemy Państwu zgromadzić odpowiednie dokumenty oraz będziemy towarzyszyć w całym procesie od momentu zlecenia do ﬁnalizacji transakcji.
Gwarantujemy Państwu rzetelność, kompetencję oraz przejrzyste zasady współpracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą aktualną ofertą. Jesteśmy przekonani, że wśród naszych propozycji znajdą Państwo taką, która spełni
Państwa oczekiwania. Z przyjemnością wyszukamy dla Państwa wymarzone mieszkanie, dom lub działkę pod jego budowę oraz przyjmiemy do sprzedaży
lub wynajmu Państwa nieruchomość.
Zapraszamy do współpracy agentów nieruchomości z terenu Śląska.

ZAPOWIEDŹ
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TYCHY PRZYJADĄ OSŁABIONE
3 LISTOPADA POLONIŚCI ZAGRAJĄ W SANOKU Z TAMTEJSZYM KH CIARKO I NA PONAD TYDZIEŃ POŻEGNAMY SIĘ Z EMOCJAMI, JAKIE PRZYNOSZĄ MECZE PHL, BO REPREZENTACJA POLSKI (Z NASZYM TOMASZEM WITKOWSKIM) JEDZIE NA TURNIEJ EIHC DO BUDAPESZTU. JEDNAK 12 LISTOPADA WRACAMY NA POLSKIE TAFLE – NIEBIESKO-CZERWONI JADĄ DO JASTRZĘBIA, A TRZY DNI PÓŹNIEJ, 15 LISTOPADA, GOSCZĄ PO RAZ DRUGI W TYM SEZONIE GKS TYCHY!

˚˚

M

ecz, zaplanowany jak
zawsze w Bytomiu na
godz. 18., z pewnościa
przyniesie dużo emocji, bo do
tego obie drużyny już zdążyły nas
przyzwyczaić. Polonia na swoim
lodzie tanio skóry nie sprzedaje,
a z GKS-em Tychy dodatkowo
ma stare porachunki – ostatnie
ligowe zwycięstwo nad tym rywalem niebiesko-czerwoni odnieśli
bowiem… w 2001 roku!
BIJATYKI W SANOKU
Tymczasem tyszanie mogą przyjechać do Bytomia osłabieni
brakiem mającego już piętnaście
punktów w punktacji kanadyjskiej Adama Bagińskiego, który
był negatywnym bohaterem spotkania 16-ej kolejki z KH Ciarko
Sanok. W 55 minucie, po kontakcie z Bagińskim, na lód padł Kanadyjczyk polskiego pochodzenia
Justin Chwedoruk i… zaczął się

Kibice w Arenie
Sanok oglądali
bójkę rodem
z NHL!

• Gleb Łucznikow już dwukrotnie w tym sezonie pokonał bramkarza GKS Tychy

dusić! Spadł mu kask, Chwedoruk
zamroczony leżał na środku tafli
i miał konwulsje, na szczęście natychmiast przybiegli lekarze i ratownik medyczny i doprowadzili
zawodnika z Sanoka do jako ta-

kiego stanu. Chwedoruk jednak
nie był w stanie nawet siedzieć
o własnych siłach w boksie swojej drużyny i w pełnym hokejowym ubiorze został odwieziony
do szpitala. - Otrzymaliśmy

informację z sanockiego SOR-u, że badanie tomograficzne
w obrębie głowy i kręgosłupa nie
wykazało niepokojących zmian.
Jednak
najprawdopodobniej
Justin pozostanie w szpitalu na

obserwacji – mówił zaraz po
meczu Wojciech Pajestka, rzecznik prasowy KH Ciarko Sanok.
Bagiński za to zagranie dostał
2 minuty kary, a gdy tylko wyjechał z boksu kar porachunki
z nim od razu zaczął wyrównywać napastnik Sanoka, Vojtech
Kloz. Ruszył na tyszanina i kibice w Arenie Sanok oglądali bójkę
rodem z NHL! – Nie uważam,
żebyśmy jakoś specjalnie brutal-

nie zagrali, albo wyszli z nastawieniem, żeby zrobić przeciwnikowi kontuzję. A w sytuacji,
w której Bagiński i Kloz dostali
kary meczu to była ewidentnie
prowokacja Kloza – podkreślał
Krzysztof Majkowski, II trener
GKS-u Tychy.
ULGI NIE BĘDZIE?
Zatem Bagiński trochę mimochodem, ale jednak wpisał się
do sędziowskiego protokołu jako
hokejowy chuligan i może za to
pocierpieć dłużej, niż tylko jeden
mecz pauzy. W momencie pisania tych słów decyzji w sprawie
kar dla bijących się w Sanoku
(a oprócz Kloza i Bagińskiego
byli to jeszcze Jarosław Rzeszutko
z Tychów i Bartłomiej Pociecha
z Sanoka) jeszcze nie ma, ale można się spodziewać, że nie tolerujący bijatyk PZHL ulgowo nikogo
w tym przypadku nie potraktuje.

INFORMACJE KLUBOWE

12 zł 8 zł 20 zł free 230zł 150zł
Bilet normalny na mecz

Bilet ulgowy* na mecz.
* kobiety, emeryci, renciści,
studenci oraz uczniowie z ważną
legitymacją

Bilet rodzinny* na mecz.

* 2 dorosłych + 2 dzieci do lat 12

Bilet dla dzieci do lat 7.

Karnet normalny na sezon
zasadniczy.

Karnet ulgowy na sezon
zasadniczy.

Więcej szczegółowych informacji na http://bytomski-hokej.pl/ oraz https://www.facebook.com/TMHPolonia

TMH POLONIA BYTOM VS GKS KATOWICE

SKŁADY
POLONIA
GKS
BRAMKARZE
Witkowski
Raszka
PIERWSZE PIĄTKI
Vrana, Owczarek;
Bigos, Zukal;
Łucznikow, Salamon, Bepierszcz, Frączek,
Stoklasa
Musiał
DRUGIE PIĄTKI
Kantor, Maciejewski; Danko, Krokosz;
Stasiewicz, Wróbel, Szewczyk, Słodczyk,
Stróżyk
Mikesz
TRZECIE PIĄTKI
Podsiadło, KostroHoda, Flaszar; Kłaczyńmitin; Jaskólski, Szyski, Akins, McIntosh
mański, Przygodzki
NIEOBECNI
Fa’bry -po zszywaniu
Filip Drzewiecki rany na ręce, Banaszzłamany nos
czak - rehabilitacja

TMH POLONIA BYTOM VS HC GKS TYCHY

TMH POLONIA BYTOM
VS HC GKS KATOWICE
31.10.2013R.
MOCNE PUNKTY – OCENIA MIROSLAV IHNACZAK
- Mają dobrego bramkarza, to jest najmocniejszy
punkt GKS-u Katowice. W poprzednim naszym starciu
w Katowicach wyglądało to tak, jakby cała Polonia
grała przeciwko jednemu Raszce w bramce. Mają
oczywiście też kilku dobrze punktujących graczy, ale
najmocniejszy z nich jest bramkarz.
POPRZEDNI MECZ – 8.10.2013, 8 KOLEJKA PHL

HC GKS Katowice – TMH Polonia Bytom 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Bramki: Danko 8 min (w przewadze), Drzewiecki 21 min
Z trzech zdobytych przez GKS w tym meczu punktów co najmniej 1,5 powinno przypaść
bramkarzowi Katowic, Ondrejowi Raszce. Urodzony w Trzyńcu golkiper bronił świetnie
i odbił 30 strzałów Polonistów, a Stasiewicz próbował pokonać go nawet strzelając
kaskiem! I z tym Raszka sobie poradził, a jego koledzy byli od polonistów nieco
skuteczniejsi.

SKŁADY
POLONIA
GKS
BRAMKARZE
Witkowski
Żigardy
PIERWSZE PIĄTKI
Vrana, Owczarek; Kotlorz, Sulka;
Łucznikow, Salamon, Vitek, Galant,
Stoklasa
Woźnica
DRUGIE PIĄTKI
Kantor, Maciejewski; Mojżisz, Wanacki;
Stasiewicz, Wróbel, Steber, Rzeszutko,
Stróżyk
Łopuski
TRZECIE PIĄTKI
Hoda, Flaszar; Havlik, Sokół; BaKłaczyński, Akins, ranyk, Parzyszek,
McIntosh
Witecki
NIEOBECNI
Adam Bagiński,
Jarosław RzeszutAndrzej Banaszczak ko(?) - kary meczu
rehabilitacja
w spotkaniu z KH
Sanok

TMH POLONIA BYTOM
VS GKS TYCHY
5.11.2013R.
MOCNE PUNKTY – OCENIA MIROSLAV IHNACZAK
- GKS Tychy to równy, groźny zespół. Mają trzy, a
może teraz i cztery dobre ataki, bo wrócił do nich
z KTH Krynica Łopuski i każda formacja ofensywna
jest dobra. W naszym meczu w Tychach tylko jedną
tercję zagraliśmy dobrze, a potem pojawiły się błędy i
wszystko się „posypało”.
POPRZEDNI MECZ –15.10.2013, 11 KOLEJKA PHL

GKS Tychy – TMH Polonia Bytom 9:1 (1:1, 3:0, 5:0)
Bramki: Wanacki (8 min), Mojżis (35 min, w przewadze), Baranyk (38 min i 54 min), Vitek
(40 min), Kotlorz (48 min), Galant (53 min i 59 min), Łopuski (57 min) – Łucznikow (11
min).
Jeszcze po pierwszej tercji nic nie zapowiadało takiej masakry, jaką ostatecznie zrobili
polonistom gospodarze. Swojego dnia nie mieli bramkarze, bo Witkowski przy stanie
1:7 zjechał z lodu, a debiutujący w PHL Dominik Kraus też nie był w stanie zatrzymać
rozpędzonej maszyny z Tychów.

Bytom, ul. Łużycka 12
tel. 793 208 900

BYTOM
ul. B³awatkowa 3, tel. 32 395 27 17
ul. Gliwicka 14, tel. 32 280 95 50
ul. £u¿ycka 12, tel. 32 386 03 24
ul. Tatrzañska 2, tel. 32 280 77 73

ul. Chorzowska 12, tel. 32 280 81 62
al. Legionów 10, tel. 32 388 50 81
ul. Moniuszki 16A, tel. 32 280 73 17
ul. Worpie 1A,
tel. 32 387 72 51

