FOT.: LESZEK WALIGÓRA

BH
B Y T O M S K I

O F I C J A L N A
P O L O N I I
N R
2
/

H O K E J

G A Z E T A

B Y T O M
2 0 1 3

O C K O UUNIA
T
15.12.2013, VSLAKSAM
OŚWIĘCIM

CHCEMY GRAĆ!
Zabraknie ligowych, hokejowych emocji tuż przed
świętami Bożego Narodzenia – kluby Polskiej Hokej
Ligi protestują przeciwko
działaniom prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Piotra Hałasika.
Na chwilę obecną odwołano
mecze 32 i 33 kolejki PHL,
które miały się odbyć 13-ego
i 15-ego grudnia 2013 roku,
ale Polonię ominie tylko jedno
spotkanie, bo mecz 32 kolejki
z Podhalem w Nowym Targu
bytomianie zagrali awansem już
w październiku. Nie zmienia to
jednak faktu, że mamy w hokeju już nie podjazdową, a otwartą wojnę pomiędzy klubami
i władzami PZHL. Prezes Piotr
Hałasik został ogłoszony hokejowym wrogiem numer 1. Już
we wrześniu mieliśmy napięcia
na tle powołania do życia ligi
zawodowej, które spowodowały

przesunięcie startu rozgrywek.
Sytuację udało się załagodzić,
ale konflikt pozostał i 25 pażdziernika 2013 r. 35-u członków PZHL (klubów i związków
okręgowych) formalnie zażądało
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHL, na którym
pewnie zechcą usunąć prezesa
Hałasika ze stanowiska. Tyle że
– jak mówi status PZHL: „Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Związku
w terminie co najmniej 60 dni
od zgłoszenia takiego żądania”. Co najmniej 60 dni, czyli może
być 372 dni, albo i 691 dni. Taki
właśnie PZHL ma status i tu jest
cały problem – tłumaczy prezes
Polonii Bytom, Marek Stebnicki.
Zarząd hokejowej centrali terminu Nadzwyczajnego Walnego
Zjazdu nie ogłosił i nie ma takiego zamiaru, a ponadto w ostatnim czasie rozpoczął procedurę
odebrania licencji klubom z tzw.
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Odwołano
mecze 32 i 33
kolejki PHL,
które miały
się odbyć
13-ego
i 15-ego
grudnia
„dziką kartą”, czyli 1928 KTH
Krynica i Podhalu Nowy Targ,
zdymisjonował Bogdana Terleckiego ze stanowiska przewodniczącego Wydziału Gier i Dyscypliny, oraz odwołał członków
Komisji Odwoławczej – a to

„grzechy” tylko z ostatnich kilku
tygodni. Największym jednak jest
pusta kasa związkowa (nieoficjalne wieści mówią o zadłużeniu 1,5
mln zł, choć w 2011 roku PZHL
zanotował 400 000 zł zysku,
a Piotr Hałasik objął stanowisko
prezesa związku w maju 2012
roku) i klubowa, bowiem nie kto
inny jak prezes Hałasik obiecywał
sponsora dla związku i dla całej
ligi. - Złożę dymisję do 31 grudnia 2013 roku, jeśli w znaczący
sposób nie zasilę konta Polskiego
Związku Hokeja na Lodzie – mówił 26 maja 2012 roku, tuż po
wyborze na prezesa PZHL, Piotr
Hałasik. Dziś nie ma sponsora
dla PHL, nie było sponsora dla
powstałego w Krynicy polskiego
„dream teamu”, którego Piotr
Hałasik był wielkim entuzjastą,
a prezes mówi już co innego: - To
nie jest żadne moje widzimisię. Po
prostu ktoś musi przeprowadzić
tę dyscyplinę przez reformy. Musi
być ktoś, kto się poświęci. Wiele

osób mi mówi: „nie ustępuj”,
i nie ustąpię. Zwołania walnego
zjazdu nie biorę pod uwagę – dosłownie wczoraj mówił w Gazecie
Wyborczej prezes Hałasik. Czyli
zadyma na całego!
Ligowych meczów nie będzie
więc do końca roku, a jeśli nic
się nie zmieni kluby ogłosiły, że
nie wystąpią też w finałowym
turnieju Pucharu Polski w Sanoku, który ma się odbyć tuż przed
Sylwestrem. Polonia nie zagra
więc w niedzielę, 15-go grudnia
(przeciwnikiem miała być Unia
Oświęcim), ale prezes Marek
Stebnicki daleki jest od stawiania
sprawy na ostrzu noża. - Postulamy są też naszymy postulatami,
ale co do formy protestu nie
zgadzamy się. Decyduje jednak
większość i my takie rozwiązanie akceptujemy – mówi prezes
Polonii, z którym nie mogliśmy
nie porozmawiać o sytuacji i rozmowę z nim zamieszczamy na

dalszych stronach dzisiejszego
magazynu „Bytomski Hokej”.
Skoro dziś nie możemy zaprasić
naszych czytelników na lodowiska pozostaje nam życzyć wszystkim kibicom Polonii Bytom
i hokeja na lodzie Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
2014, sportowych sukcesów
i wielu emocji przeżywanych na
trybunach lodowisk! Obyśmy nie
musieli na nie za długo czekać.
Cytat z komunikatu klubów
ekstraligi hokeja na lodzie (pisownia oryginalna):
„Kluby oczekują, iż do dnia 27 grudnia
2013 r. do godziny 15.00 Zarząd PZHL
podejmie uchwałę o zwołaniu na
dzień 8 lutego 2013 r. Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu Członków zgodnego
z wnioskami 35 klubów i okręgów, złożonych w dniu 25 października 2013 r.
Powyższy termin wynika z zapisu par.
27 ust. 2 Statutu PZHL.”
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IDZIEMY W GÓRĘ!
24-LETNI CZESKI OBROŃCA PATRIK VRANA TO JEDEN Z DWÓCH NAJDŁUŻEJ GRAJĄCYCH W POLONII OBCOKRAJOWCÓW, A W OBECNEJ KADRZE TEŻ JEDEN Z „NAJSTARSZYCH” STAŻEM ZAWODNIKÓW. W BYTOMIU JUŻ SIĘ ZADOMOWIŁ I JEST WAŻNYM OGNIWEM W PIERWSZEJ PIĄTCE NIEBIESKO-CZERWONYCH.
BH: - Nie zobaczymy was
w tym roku na lodzie –
szkoda, bo ostatnie mecze
Polonii były niezłe.
PV: - Zobaczyłem wczoraj, że jest
lockout i meczów do końca roku
nie będzie. Mam nadzieję, że to
się szybko zakończy i będziemy
grać, bo jeden mecz jeszcze można
jakoś przepuścić, ale po przerwie
świątecznej musimy znów grać,
bo forma ucieknie.

BH: - To widać, bo i dru-

BH: - Znałeś ich wcześniej?
PV: - Znałem Radka Meidla, bo
rok grałem z nim w jednej drużynie w juniorach (była to Sparta
Praga U-18 w sezonie 2004-05 –
przyp. red). Fa’bry’ego wcześniej
nie spotkałem na lodzie, a Akins
jest Amerykaninem, więc tym
bardziej było trudno go poznać
. To nam jednak nie przeszkadza
dobrze się rozumieć, w drużynie
fajnie się dogadujemy i wszyscy
jesteśmy dla siebie mili.
FOT.: LESZEK WALIGÓRA (2)

BH: - Przez cały sezon
całkiem dobrze wygląda cała
pierwsza formacja, a w ostatnim meczu z Krynicą mocno
zapunktowaliście.
PV: - Gramy razem od początku tego sezonu, wszystkie sparingi i potem ligę gramy niemal
w tym samym składzie, tylko jeden obrońca się nam zmienił (po
przyjściu Bychawskiego – przyp.
red). Rozumiemy się i gramy tak,
że już każdy wie gdzie ma jechać.
Teraz zaczęliśmy wygrywać i już
nie tylko my punktujemy, ale inne
piątki też.

ga piątka też jest mocna
i strzela sporo goli. Jak ich
oceniasz?
PV: - Drew Akins jest dobrym
środkowym, Radek Meidl dobrze
jeździ na łyżwach i ma dobre podanie, a Branislav Fa’bry potrafi
przyspieszyć i pociągnąć grę. Przez
to ta formacja gra szybko i jest dla
przeciwników groźna.

BH: - Było sporo zmian
personalnych, tak w lecie
jak i w trakcie sezonu i teraz
wyglądacie lepiej jako zespół.
Widać to też wewnątrz
drużyny?

PV: - W sparingach wyglądaliśmy
dobrze i mieliśmy niezłe wyniki,
a potem przyszła liga, doszło paru
nowych chłopaków i niestety obniżyliśmy loty. Musiały więc nastąpić zmiany, tak się stało i dziś
myślę, że wszystko jest już okej
i idziemy znowu w górę.

PV: - Dobrze! Polonia to taki rodzinny klub i hokeiści też tworzą
taką dużą rodzinę. Każdy rozmawia z każdym i ja czuję się tu jak
u siebie, tym bardziej, że mieszkamy z Filipem Stoklasą… no może
ze 200 metrów od lodowiska. Raz
jeden coś ugotuje, raz drugi…

BH: - Skoro tak, to na jakie
miejsce w tabeli stać Polonię
w tym sezonie?
PV: - Myślę, że możemy powalczyć o szóste miejsce, a potem zobaczymy. Jest jeszcze play-off i zobaczymy co się wtedy wydarzy, ale
nawet jak trafimy np. na Sanok to
też możemy wygrać! Wszystko jest
możliwe.

˚˚

BH: - Jak długo już grasz
w Polonii? Z obcokrajowców
chyba najdłużej.
PV: - Przyjechaliśmy razem z Filipiem Stoklasą w poprzednim sezonie, awansowaliśmy do ekstraligi i za chwilę będzie okrągły rok,
jak gramy w Bytomiu.
BH: - Zatem jak dziś się
czujesz w Polonii?

Polonia to
taki rodzinny
klub i hokeiści
też tworzą
taką dużą
rodzinę. Każdy
rozmawia
z każdym i ja
czuję się tu jak
u siebie.

BH: - Ooo! A co umiesz
ugotować?
PV: - Lubię mięso, wołowinę
albo karczek wieprzowy, a do tego
mogą być frytki i majonez. Ale też
rosół umiem zrobić.
BH: - A który z was gotuje
lepiej?
PV: - Filip zdecydowanie więcej
gotuje i więcej umie ugotować. Za
to ja więcej sprzątam.
BH: - Lodowisko w Bytomiu
to specyficzne miejsce pamiętasz wrażenie jakie
miałeś, gdy wyszedłeś tu na
lód pierwszy raz?
PV: - Wcześniej słyszałem, że
jest jeszcze gorsze! Ale jak przyjechałem to przekonałem się, że
to może i stare lodowisko, ale
ma swoją niepowtarzalną atmosferę. Lubię jak przychodzi
więcej kibiców, tak jak to było
wiosną w play-offach. I z Naprzodem Janów i z Podhalem
była świetna atmosfera, na trybunach robiło się gorąco i Polonia grała, a przeciwnicy tylko
patrzyli!

KOMENTARZ REDAKCJI
UPARTY JAK HAŁASIK
Kluby PHL ogłosiły bojkot rozgrywek
i grożą, że w tym roku nie wypuszczą swoich hokeistów na lodowiska.
Ale co będzie jeśli prezes PZHL Piotr
Hałasik pozostanie nieugięty?

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
A TAKŻE SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU,
ŻYCZY PAŃSTWU ZESPÓŁ TMH POLONIA BYTOM
TURNIEJ DLA DZIECI
W dniu 14-12-2013 od gdz 9 :00 odbędzie się turniej rocznika 2005 MASITA-CUP 2013 II. Tym razem turniej odbędzie się na hali „SKARPA” w Szombierkach, obecność
w turnieju potwierdziło wiele renomowanych klubów które specjalizują się w kształceniu dzieci i młodzieży miedzy innymi Polonia Bytom I, Polonia Bytom II, Juventus
Soccer Schools, Józefka Chorzów, Gwarek Zabrze, Pogoń Prudnik, Wisła Kraków, Odra Opole. Serdecznie zapraszamy.

BH
B Y T O M S K I

H O K E J

O F I C J A L N A
G A Z E T A
P O L O N I I
B Y T O M
N R
2
/
2 0 1 3

Biuletyn BYTOMSKI HOKEJ wydaje
Wydawnictwo PRESSPEKT
ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom,
tel. 32 720-97-07, kontakt@bh.presspekt.pl

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

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

A mówi o tym zupełnie głośno: Leżę i mnie kopią, ale nie ustąpię
– mówił wczoraj Gazecie Wyborczej
prezes Hałasik. A skoro tak, to… nie
będzie meczów o Mistrzostwo Polski
w hokeju na lodzie w 2014 roku?
- Dziś wszyscy pytają, co będzie,
jeśli związek nie wykaże dobrej
woli. A ja wierzę, że wykaże
i wszystko skończy się z korzyścią
dla dyscypliny. Ufam, że prezes
Hałasik zachowa rozsądek – mówił, również dla GW, Waldemar

DZIAŁ DYSTRYBUCJI
KLAUDIUSZ ŚWIERKOT,
TEL. 536-999-465
KOLPORTAZ@BH.PRESSPEKT.PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Redakcja nie odpowiada za treść reklam

Bukowski, prezes KH Ciarko
Sanok. Oczywiście warto docenić
zaufanie do prezesa, który – wg
zbuntowanych klubów – już wielokrotnie je zawiódł, ale dobrze
mieć w rękawie jakiegoś asa.
A na razie wydaje się, że w tym
pokerze idzie blef za blefem. –
Mam nadzieję, że nie będziemy
musieli tworzyć żadnej zastępczej
ligi, bo byłoby to niekorzystne dla
wszystkich – podkreśla Waldemar
Bukowski. A więc nowa, niezależna od PZHL-u liga, kiedy jeszcze
we wrześniu część klubów biła się
o to, żeby zawodowych rozgrywek
nie tworzyć i grać pod skrzydłami
PZHL-u? Jak widać tylko krowa nie
zmienia zdania.

REDAKCJA
BARTOSZ BŁASIAK
FOTO
ADAM SALAMON

Nazwa Dealera

ul. Ulica 12
DELTA
Plus
tel. 888 88 88

www.xxx.pl
Chorzów,
aleja Wojska Polskiego 18

tel. (32) 346 346 6
opel.deltaplus.pl
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BOJKOT NIE JEST SPOSO
- Trudno odmówić racji ponad połowie klubów, żądających zwołania Walnego Zjazdu PZHL, i my jesteśmy tutaj
też jak najbardziej za, zresztą
już wcześniej podpisywaliśmy
pismo w tej sprawie - rozpoczyna rozmowę z „Bytomskim
Hokejem” prezes TMH Polonia. - Trudno też, żebyśmy byli
przeciwko temu, żeby w PHL
grało więcej klubów, a chodzi
o wyrzucenie z ligi Podhala
Nowy Targ i 1928 KTH Krynica.
Jesteśmy na stanowisku, że te
pieniądze, dzięki którym mogli
grać w ekstraklasie muszą
być zapłacone, ale związek
musi też podejść do tego tak,
żeby tą spłatę umożliwić, a nie
kluby relegować. Jeśli chodzi
o protest uważamy, że można
to było załatwić w inny
sposób. Jako bieniaminkowi
zależy nam na tym, żeby
grać, bo chcemy ściągnąć
jak najwięcej ludzi na nasze
lodowisko i jak najwięcej
sponsorów do bytomskiego
klubu, a ta sytuacja na pewno nam to utrudnia. Może
kluby, które już latami grają
w najwyższej klasie rozgrywek mogą sobie pozwolić
na taką przerwę, ale nam to
nie pasuje. Umówiliśmy się
jednak tak, że decyduje większość i my wstrzymujemy się
od głosu, ale akceptujemy to
rozwiązanie.

BH: - Rzeczywiście to prezes
Piotr Hałasik jest największym złem i „hamulcowym”
polskiego hokeja?
MS: - Dwa lata temu byłem po
drugiej stronie barykady w czasie
wyborczym i wspólnie z panem
Chadzińskim chciałem się zaangażować w polski hokej. Wybór
padł na inne osoby, na czele z panem Hałasikiem – byłem przeciwny takiej koncepcji, bo uważałem,
że środowisko hokejowe da sobie
radę. Dziś nie chcę opiniować
działań pana prezesa, bo od tego
jest Zarząd i Walny Zjazd, ale widać gołym okiem, że nie idzie to
w dobrym kierunku.
BH: - We wrześniu punktem
zapalnym było powstanie
PHL, a dziś kluby grożą powołaniem swojej ligi.
MS: - Liga zawodowa musi powstać i prędzej czy później na
pewno powstanie. I musi to
być organizacja współpracująca
z PZHL-em, ale jednak od związku niezależna. Kiedyś myślę, że do
tego dojdziemy. Patrząc na polskie
realia wydaje mi się, że u nas lepiej jest poprawiać coś co już jest
i funkcjonuje, niż wierzyć w stworzenie od początku czegoś idealnego. Dlatego chciałem, żeby PHL
działała już od tego sezonu, ale decyduje i zdecydowała we wrześniu
większość klubów. A teraz kluby
będą musiały znów wypracować
własne rozwiązanie.

FOT.: TOMASZ SZEMALIKOWSKI

ŚWIĘTA ZA PASEM, ALE DO POJEDNANIA I ZGODY PONAD PODZIAŁAMI W POLSKIM ŚRODOWISKU HOKEJOWYM DALEKO. POLSKA HOKEJ LIGA NIE ZAGRA DWÓCH OSTATNIC
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE, PIOTRA HAŁASIKA. JEDNAK PREZES POLONII BYTOM MAREK STEBNICKI TO STANOWIS

˚˚

Myślę
pozytywnie
i czarnego
scenariusza
nie zakładam.
Wierzę, że
wszystko
będzie
dobrze i po
Nowym Roku
normalnie.

BH: - Jaki będzie scenariusz
jeśli nie wypracują?
MS: - Wtedy Polonia będzie
w gorszej sytuacji niż inne, poukładane finansowo kluby. My nad tą
stabilnością dopiero pracujemy
i trudniej będzie nam zachęcić
sponsorów do grania w jakimś
powiedzmy „Pucharze Europy
Środkowo-Wschodniej”. Wydaje
mi się, że granie w Mistrzostwach
Polski przynosi większy prestiż,
stąd moje obawy odnośnie lockoutu, czy bardziej protestu. Na
razie jest to tylko jeden weekend,
mam nadzieję, że potem wszyscy
pójdą po rozum do głowy i się
porozumieją. Jako klub ciągle
przyciągamy, ściągamy ludzi do
bytomskiego hokeja i jasne jest, że
jeśli nie będziemy grać nasza karta
przetargowa będzie słabsza. Ale jestem optymistą, myślę pozytywnie
i czarnego scenariusza nie zakładam. Wierzę, że wszystko będzie

dobrze i po Nowym Roku normalnie. W hokej zainwestowały duże
firmy i trudno sobie wyobrazić,
żeby nagle się to zatrzymało. Nie
chciałbym, żebyśmy dogrywali sezon jakimiś innymi rozgrywkami
niż o Mistrzostwo Polski, ale niezależnie od tego co się dalej stanie
chcemy grać z najlepszymi, chcemy żeby do Bytomia przyjeżdżali
najlepsi zawodnicy jacy w Polsce
grają. Żeby ludzie mogli ich zobaczyć i żeby ta kultura kibicowania
i przychodzenia na hokej rozwijała
się i żeby ten spektakl, jakim jest
mecz hokeja, był atrakcyjny. Pracujemy nad tym, nie jest to łatwe
i proste, kosztuje sporo pieniędzy,
więc to wszystko musi funkcjonować w jasny sposób.
BH: - Niedawno minął rok
pańskiej pracy jako prezesa
TMH Polonia. To chyba było
dobre 12 miesięcy dla klubu?

MS: - Przejęliśmy stery w listopadzie zeszłego roku, więc teraz mamy
rocznicę naszej pracy. Na pewno
wiele rzeczy nam się udało, awansowaliśmy do ekstraklasy, dziewczyny
zdobyły tytuł Mistrzyń Polski. Ale
dalej próbujemy restrukturyzować
szkolenie młodzieży, zwiększyliśmy
liczbę godzin „hokejowych” w pobliskim gimnazjum i nasze dzieciaki
mają więcej możliwości trenowania.
Pierwszy raz od dłuższego czasu
mamy osiem drużyn w różnych
rocznikach młodzieżowych, mamy
180 dzieci trenujących w sprzęcie
i 450 ze szkół, które uczą się jazdy
na łyżwach. To są takie rzeczy, których nie widać, ale też pracujemy na
wielu płaszczyznach, kosztuje nas to
dużo czasu i wysiłku. Trudno, żeby
w ciągu roku nagle wszystko się
zmieniło i żebyśmy od razu mieli
swoich wychowanków medalistów
MP – na to potrzeba czasu i pracy.
BH: - Tę pracę ciągle
wykonujecie na lodowisku,
które odbiega od standardów
nawet i XX wieku. Co słychać
w sprawie nowego obiektu?
MS: - Prace trwają, ostatnio rozmawiałem z panem prezydentem Bartylą i on powtórzył, że ten projekt nie
zostanie zarzucony. Takiej inwestycji
nie robi się jednak z dnia na dzień.
BH: - Mamy grudzień, czy to
jest czas wytężonej pracy,
rozliczania czy „dopinania”
budżetu?

fot.: sxc.hu
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CH W TYM ROKU KOLEJEK W RAMACH PROSTESTU PRZECIWKO DZIAŁANIAM PREZESA
SKO PRZYJĄŁ, JAKBY ZJADŁ COŚ GORZKIEGO.
MS: - Nasz budżet jest zawsze
otwarty i nigdy nie powiemy, że już
nam wystarczy. A praca jest wielotorowa - nad budową drużyny seniorów, nad drużyną kobiecą, nad
młodzieżą, żeby to wszystko sukcesywnie się rozwijało. Chcielibyśmy
nawiązać do chlubnych lat medali
na każdym poziomie rozgrywek,
ale to będzie trwało. A w grudniu,
mimo zbliżających się świąt też
spokoju nie ma, zawsze jest coś do
roboty, bo sytuacje się zmieniają
i trzeba im stawiać czoła. Pracy jest
jednak zawsze dużo i czas przed
Nowym Rokiem nie jest pod tym
względem wyjątkowy.
BH: - W seniorskim zespole
Polonii były zmiany miesiąc
temu, na początku listopada,
i widać było ich efekt. Stać
więc niebiesko-czerwonych
w tym sezonie na niespodziankę podobną, jak wiosną
2013?
MS: - W sporcie wszystko jest
możliwe, ale naszym celem w tym
sezonie jest przede wszystkim do-

bra gra, żeby ludzie chcieli przychodzić na nasze lodowisko oglądać Polonię, ale oczywiście chcemy
też wywalczyć jak najlepsze miejsce
w lidze i grać jak najdłużej w play-offie. Dziś to jest ósma pozycja,
chcemy być wyżej, ale najważniejsze, żeby kibice chcieli nas oglądać,
bo chciałbym, żeby nasza hala
znów była pełna.

i my wszyscy w klubie na pewno
chcemy, żeby było jeszcze lepiej,
ale musimy być też realistami –
dopiero weszliśmy do ekstraklasy
i mamy taką drużynę, na jaką nas
teraz stać. Przeskok jest duży, musimy dać sobie z tym radę, a nasi
zawodnicy muszą podołać wyzwaniom i pracować, żeby być coraz
lepszymi.

BH: - Zatem czy etap budowy
drużyny już za wami?
MS: - Budowa drużyny to nie jest
tylko sprowadzenie jakiejś tam ilości zawodników do klubu. To jest
sprawdzenie, czy ci zawodnicy dają
sobie radę w ekstralidze, a także
podnoszenie ich umiejętności i to
jest proces ciągły. Zmian w trakcie
sezonu dokonują wszystkie kluby
i one będą trwały też i u nas. Ciągle przed nami nowe wyzwania,
a stare sportowe porzekadło mówi,
że jesteś tak dobry, jak twój ostatni
mecz. Ale ruchy transferowe zależą od wielu rzeczy – choćby od
finansów, czy od możliwości osiągnięcia sportowych celów. Kibice

BH: - Zatem czy Polonia jest
na dziś klubem stabilnym
finansowo?
MS: - Nie jesteśmy krezusami
w PHL, ale dajemy sobie radę
i budujemy naszą wiarygodność
finansową. Ciągle jednak przed
nami dużo pracy także i pod tym
względem. Pomagają nam firmy,
których loga noszą hokeiści na
strojach i ich widać je na bandach,
dostaliśmy dotację z miasta, mamy
w dyspozycji lokale czynszowe,
które wynajmujemy i to tworzy
nasz budżet. Sytuacja wycofania
się z ligi, co kibice Polonii przeżyli
ponad 10 lat temu, na pewno nam
nie grozi.

W TE ŚWIĘTA
POMYŚL TEŻ O SOBIE
FRYZJERSTWO I KOSMETYKA
Studio Urody
Sabina i Grzegorz Drohobyccy
& Edyta Matyjaszczyk
ul. Łużycka 8, 41-902 Bytom
tel. 32 280 04 24, pon. - pt. 8.00 - 19.00, sob. 8.00 - 14.00
PROPONUJEMY KARNETY FRYZJERSKO - KOSMETYCZNE
DOSTOSOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB

SKLEP
Praca dla opiekunek INSTALACYJNO-BUDOWLANY
Dobrze funkcjonująca od 9 lat na rynku polskim i zagranicznym
Agencja Pracy Czasowej A&J Partners (KRAZ 1695) oferuje:

osób starszych w Niemczech

• instalacje wod - kan
• artykuły elektryczne
• artykuły budowlane
• artykuły gazowe
• artykuły komputerowe
• artykuły ogrodnicze
• artykuły metalowe
• artykuły sanitarne
• karnisze, rolety, kratki

Wysokie zarobki i legalna forma współpracy
Już ponad 1000 opiekunek zaufało nam
i zaczęło zarabiać prawdziwe pieniądze.
Dołącz do nich!
Zapraszamy:
Bytom, ul. Wrocławska 94, I piętro, pokój 118
tel. 32/395 88 83 wew. 14, 660-661-726
www.ajpartners.pl www.facebook.com/ajpartnerspl

wentylacyjne
• listwy wykończeniowe
• narzędzia

GODZINY OTWARCIA:
PON - PT: 8.00-18.00, SOB: 8.00 - 14.00
41-902 BYTOM, UL. ŁUŻYCKA 12 (OBOK SKOKU),
TEL. (32) 289 - 11 - 00, E-MAIL JANUSZSOBOLEWSKI@GMAIL.COM
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KOCHAM HOKEJ!
NAPASTNICZKA KAROLINA PÓŹNIEWSKA TO PRAWDZIWA GWIAZDA KOBIECEJ DRUŻYNY POLONII BYTOM. W PAŹDZIERNIKU DAŁA SIĘ ZAPAMIĘTAĆ – WRAZ ZE SWOJĄ
KOLEŻANKĄ Z ATAKU MAGDALENĄ CZAPLIK – TAKŻE PRZECIWNICZKOM Z EUROPY - RAZEM ZDOBYŁY DZIEWIĘĆ PUNKTÓW W PUNKTACJI KANADYJSKIEJ I STANOWIŁY O SILE
OGNIA POLONII PODCZAS TURNIEJU PUCHARU EUROPY W NOWEJ WSI SPISKIEJ.

BH: - „Trochę”, czyli jak dużo?
KP: - Potrzeba nam paru wzmocnień. Teraz przyszły do nas kolejne
dziewczyny, ale by wygrać coś na
europejskiej arenie potrzebujemy
trzech silnych piątek. W Nowej Wsi
nie miałyśmy jeszcze takiego mocnego składu, żeby walczyć o wyższe
miejsce w grupie.
BH: - Także w reprezentacji

zdrowie i życie pywatne mi na to
pozwoli, to będę grała. Przyszłości
jednak z tym nie wiążę, bo każda
z nas robi to dlatego, że to kocha.
Pieniędzy z tego nie ma, ale jak się
kocha to co się robi, będzie się to
robić nawet za darmo.

FOT.: ANNA BRABAŃSKA

BH: - W 2011 roku podczas turnieju w Bytomiu
wygrałyście z Hiszpankami z
Valladolid, ale to chyba teraz
zagrałyście najlepsze zawody
na europejskiej arenie.
KP: - To już był nasz czwarty występ w PE i jeżeli chodzi o przeciwniczki to nie była najcięższa grupa
z dotychczasowych, rok temu w
Wiedniu były trudniejsze rywalki.
Niestety, w tym roku w każdym
meczu jedną tercję przesypiałyśmy,
dostawałyśmy za łatwe bramki, no
i odrabiać już było ciężko, bo to
były drużyny z wyższej półki. Ale
też stawiałyśmy opór, w każdym
meczu strzelałyśmy jakieś gole, byłyśmy nawet całkiem bliskie wygrania ostatniego spotkania, ale trochę
nam jeszcze do najwyższego poziomu brakuje.

Polski jesteś wyróżniającą się
zawodniczką, czy w grze kadry
też widzisz postępy?
KP: - Na pewno tak, bo trzy czy
cztery lata temu w ogóle nikt nas
nie znał. A na turniejach w Bułgarii i rok później w Korei zrobiłyśmy
naprawdę dobre wyniki. W kwietniu tego roku, w Auckland, na mistrzostwach świata dywizji IIA już
awansować się nie udało, ale mieliśmy naprawdę wymagające przeciwniczki. W sumie hokej kobiecy
idzie do góry.
BH: - Swoją przyszłość wiążesz z hokejem na lodzie?
KP: - Niestety, wygląda to tak, że
nie da się wyżyć z kobiecego hokeja, na pewno nie w Polsce. Hokej
pozostanie moim hobby i dopóki

BH: - Był jednak taki moment w twojej karierze, że
postawiłaś na hokej i grałaś w
Karvinie.
KP: - Miało to jednak wyglądać
całkiem inaczej. Karvina miała
chwilowo jakieś problemy i nie dogadaliśmy się ani z prezesem, ani z
trenerem, dlatego postanowiłam
wrócić.
BH: - Wspomniałem o tym
epizodzie, bo twoja koleżanka
z Bytomia i kadry, Klaudia
Chrapek, właśnie w barwach
Karviny zdobywała punkty na
tym samym turnieju w Spiskiej
Nowej Wsi.
KP: - Klaudia jest młodsza, miała
16 lat gdy wyjechała. Ja jednak jestem trochę starsza i to też miało
wpływ na moje decyzje. Na dziś…
no może jakby była super propozycja, taka nie do odrzucenia, to
mogłabym spróbować, ale teraz
takiej propozycji nie mam, więc

nie chcę wyjeżdżać. Skupiam się
na studiach.
BH: - Na jakim obecnie etapie
jest twoja edukacja?
KP: - W tym roku akademickim
staram się o tytuł licencjata, a potem chcę jeszcze zdobyć tytuł magistra wychowania fizycznego, ze
sportem będę więc cały czas związana. W sumie tylko tym się interesuje, więc żadna inna uczelnia
niż AWF nie wchodziła w grę. Nie
wykluczam więc, że będę trenować
dzieciaki, a nawet jakby się udało,
to czemu nie w hokeja?
BH: - Wyniki w PLHK sugerują,
że coraz trudniej o zwycięstwa
także na krajowym podwórku.
KP: - Tak, bo PLHK nie stoi w
miejscu. Dziewczyny trenują, chcą
grać w kadrze, wchodzą nowe młode
zawodniczki i też są coraz lepsze. Ale
my staramy się trzymać poziom, choć
kolejne tytuły zawsze są ciężko wywalczone. Na razie jednak się udaje i
wszystko idzie w dobrym kierunku.
BH: - Po tylu zwycięstwach i
medalach potrafisz się jeszcze
zmobilizować na ligowe mecze?
KP: - Jasne, bo ja to kocham! Każda wygrana cieszy, każda strzelona

bramka też, a jeszcze dziewczyny
z inncych drużyn chcą nam utrzeć
nosa i w końcu tego mistrza zabrać,
bo cztery razy to jest naprawdę
dużo. Ale na razie wygrywamy i
pokazujemy, że w lidze ciągle rządzi
Polonia Bytom.
BH: - Choć w tym sezonie nie
uniknęliście porażek.
KP: - Tak się złożyło, że w tym momencoie tabela pokazuje Unię na
pierwszym miejscu, ale do końca
jeszcze dużo meczów i na pewno
je dogonimy. Trenujemy ciężko, bo
znów chcemy być złote!
BH: - Właśnie, pracujecie
w tym sezonie ze Sławomirem Budzińskim i Januszem
Syposzem – pięciokrotnym
mistrzem Polski i wielokrotnym reprezentantem.
KP: - Trener Syposz był utytułowanym zawodnikiem i dla nas to jest
frajda, że możemy trenować z takim
fachowcem. Podchodzi profesjonalnie do swojej pracy i chce, żebyśmy
walczyły o najwyższe cele, nie godzi
się na „fuszerkę”.
BH: - Krzyczy na was?
KP: - No, jak to trener. Jak się zdenerwuje…

WYNIKI TURNIEJU I RUNDY
PUCHARU EUROPY KOBIET
(GRUPA C)

MECZE
ROZEGRANE
W NOWEJ WSI
SPISKIEJ
(SŁOWACJA)
W DNIACH
18-20 PAŹDZIERNIKA
2013 R.
- SK Karvina (CZ) – Hvidovre IK
(DK) 2:3
- HC Nowa Wieś Spiska (SK) –
Polonia Bytom 7:1
(gol dla Polonii: Czaplik, asysta:
Późniewska)
- Polonia Bytom – SK Karvina 2:9
(gole dla Polonii: Późniewska
(asysta Czaplik) i Czaplik (asysta
Późniewska))
- Hvidovre IK - HC Nowa Wieś
Spiska 4:3
- Polonia Bytom - Hvidovre IK 2:5
(gola dla Polonii: Późniewska dwa,
asysty: Sfora i Kierc oraz Czaplik)
- HC Nowa Wieś Spiska – SK
Karvina 5:3

TABELA GRUPY
ZESPÓŁ
M PKT BR
1. Hvidovre IK
3 9 12-7
2. HC Nowa Wieś Spiska 3 6 15-8
3. SK Karvina
3 3 14-10
4. Polonia Bytom 3 0 5-21

POLONIŚCI Z WĘGLA
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ HOKEIŚCI, JEŚLI AKURAT NIE SĄ NA LODZIE? WIADOMO - WYWIADY, ZDJĘCIA, AKCJE CHARYTATYWNE… I TAK SAMO DOTYCZY TO HOKEISTÓW – AMATORÓW!

FOT.: ANNA KOWALCZYK

G

dy można komuś pomóc
Polonia Bytom nigdy nie
jest obojętna, niezależnie
od tego, czy mówimy o piłkarzach, hokeistach czy kibicach
niebiesko-czerwonych. Szczytne
cele nas łączą, więc amatorski
zespół ADH Polonia Bytom nie
mógł i nie chciał odmawiać, gdy
otrzymał ofertę wzięcia w udziału w prawdziwie oryginalnym
przedsięwzięciu – poloniści zostali
bohaterami jednej ze stron niezwykłego kalendarza „Mężczyźni
z węgla”, pokazującego śląskich
mężczyzn sukcesu! – Wszystko
udało się dzięki naszemu koledze
z drużyny, Mariuszowi Tymczyszynowi. To on zaproponował
nam wzięcie udziału i wszyscy byli
na tak, tym bardziej, że od razu
wiedzieliśmy, że dochód idzie na
cele charytatywne – mówi Dariusz Leś, kapitan amatorów Polonii. Ich obecność w kalendarzu,
w gronie mężczyzn sukcesu, nie
jest przypadkowa – ADH Polo-

nia w swojej historii zdobyła już
wszystkie medale rozgrywek ligowych oraz mistrzostw Polski, na
czele ze złotym w 2011 roku!
Samo zdjęcie do kalendarza to
ledwie finał pracy, jaka zaczęła się
jeszcze w lecie – hokeiści mieli
w sumie trzy sesje zdjęciowe oraz
byli obecni podczas wernisażu wystawy, która dokumentuje prace

nad kalendarzem. - Sesje to było
coś zupełnie innego, nie mamy
z tym do czynienia na co dzień
i było to ciekawe doświadczenie.
Ale w sumie robiliśmy tylko to, co
pani fotograf nam kazała, z nadzieją, że efekt będzie w miarę dobry
– uśmiecha się Leś, wspominając
pomysłodawczynię całego przedsięwzięcia, Annę Kowalczyk. Ania
robiła zdjęcia naszym hokeistom,

ale także Janowi Skrzekowi, Damianowi Jonakowi czy Mariuszowi
Kałamadze, którzy są bohaterami
kolejnych stron kalendarza. - Przeszkadzał mi, wręcz irytował stereotyp Ślązaków jako ciemnych ludzi,
których świat ogranicza się do hut
i kopalń. Powstał więc Projekt
Metropolitanin, by pokazać, że to
nie prawda. Początkowo miała to
być moja realizacja fotograficzna,
ale równolegle poznałam rodzinę Adriana i pomyślałam: „może
mogę pomóc?”. I to się teraz udaje! – mówi Anna Kowalczyk. Cały
dochód ze sprzedaży kalendarza
zostanie bowiem przeznaczony na
potrzeby Adriana Stramowskiego,
sześciolatka z Tychów, dotkniętego
niezwykle rzadką chorobą. - Nie
spodziewaliśmy się, że bawiąc się
w hokej możemy jeszcze coś dla
kogoś zrobić. Dziś, gdy to się udało, mamy super satysfakcję, choć
dołożyliśmy tylko swoją małą cegiełkę. Super sprawa! – podkreśla
Dariusz Leś.

˚˚

Obawiałam się,
że nikt mnie nie
będzie słuchał,
a pokazała
się grupowa
dyscyplina.
Amatorzy Polonii to największa
ekipa, która zagościła w kalendarzu. Z kilkunastoma mężczyznami
nie pracowało się chyba łatwo?
– pytamy Anię Kowalczyk. - Praca z hokeistami to była rewelacja!
Obawiałam się, że nikt mnie nie
będzie słuchał, a pokazała się grupowa dyscyplina. Było wspaniale!
Wiadomo, momentami śmiesznie
i wesoło, ale jak mówiłam co trzeba

robić wszyscy ze mną współpracowali. Wcale nie było łatwo zrobić
takie zdjęcie, żeby było idealne, ale
udało się! – cieszy się Kowalczyk,
którą pewnie niedługo zobaczymy
na naszym lodowisku. - Teraz na
pewno pójdę na jakiś mecz hokeja.
Zresztą na jakiś – na mecz amatorów Polonii Bytom! – zapewnia
Ania.
Lista miejsc, gdzie można kupić
kalendarz „Mężczyźni z węgla”
jest dostępna m.in. na facebookowym profilu „Projekt Metropolitanin”. A w jakim miesiącu
przyszłego roku będziemy mogli
oglądać zdjęcie niebiesko-czerwonych amatorów? – W grudniu. Bo
najlepsze na koniec! – podsumowuje Dariusz Leś.
www.metropolitanin.wordpress.com, facebook.com/
ProjektMetropolitanin. Wystawę fot. można obejrzeć
w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, przy ul.
Orzeszkowej 12. Kalendarze w Bytomiu można kupić
m.in. w Bytomskim Centrum Kultury przy placu Karin
Stanek 1 oraz w Urzędzie Miejskim.

DELTA Plus

tel. (32) 346 346 6
chevrolet.deltaplus.pl
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BIURO NIERUCHOMOŚCI DOMUS
Świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w zakupie, sprzedaży, wynajmie - domów, działek, mieszkań, lokali, nieruchomości
komercyjnych. Działa na rynku od 1999 roku.
OFERUJE POMOC
wzgromadzeniuniezbędnychdoprzeprowadzeniatransakcjidokumentów,wregulacjistanówprawnychnieruchomości(spadki,podziały),
w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości i nie tylko, w przeprowadzeniu transakcji wraz z przekazaniem nieruchomości.
Jest z Państwem od chwili zgłoszenia potrzeby do jej realizacji.
WYBRANE OFERTY
Fałata, 25m2, III/IV p, 70 tys.
Nawrota, 35 m2, 80 tys
Zabrzańska, 36 m2, P/W, 92 tys.
Fałata, 38 m2, co, 4/4 p, 108 tys.
Hlonda, 37 m2, co., 1/4 p, 99 tys.
Matejki 38,7 m2, co gaz, 2p, 75 tys.
Wyzwolenia, 45 m2, co., 2/4 p, 99 tys.
Al. Legionów, 49 m2, super, 112 tys.
Bytom, Wróblewskiego, 51 m2, co, II/IV p., z garażem, 150 tys.
Felińskiego, 51 m2, 4/4p, 114 tys.
Modrzewiowa, 51 m2, 3/4p PILNE, 127 tys.
Karlika, 53 m2, I/II p do rem., 50 tys.
Strzelców Byt., 53 m2 1/2 p, 110 tys.
Witczaka, 53 m2, 3 p., do remontu, 85 tys.
Piekary Os. Andaluzji, 40,5 m2, 2/4 p, 119 tys.

Piekary Słowików, 72 m2, 1p, super, 375 tys.
Bytom Chełmońskiego, 72 m2, 105 tys.
A.Piątka, 43,5 m2, 0/4 p, super, CO, 150 tys.
Bytom Tuwima, IIIp, co., ładne, 150 tys
Piekary Papieża JP II, 54 m2, IV p, 130 tys.
Woźniaka, 58 m2, 1 p, co gaz, +garaż, 120 tys.
Piekary, Zygmunta Starego 63 m2, 155 tys.
Rydza Śmigłego, 63 m2,0 /2p, 140 tys.
Racjonalizatorów, 68 m2, 3p, 165 tys.
Axentowicza, 75 m2, 3/4p, po rem., 220 tys.
Piekary Śl. Armii Krajowej, 57 m2, 4p, 135 tys.
Józefczaka, 95 m2, po rem., 2 p, 250 tys.
Chrzanowskiego, 114 m2, 2 p, co gaz., 289 tys.

Pl. Akademicki 150 m2, 3p, co gaz, 420 tys.
Pułaskiego, 156 m2, po remoncie, 420 tys.
Estreichera, 202 m2, I p, co gaz, 410 tys.
Wojkowice, Plaka, 76 m2 , 180 tys.
Piekary, Sowińskiego, 73 m2, IV p, 160 tys.
Piekary, Sowińskiego, 73 m2 super, 195 tys.
DOMY
Stroszek , budynek mieszkalno-biurowo-magazynowy, PILNE, 250 tys.
Łagiewniki, dom 120m, działka 750 m2, 495 tys.
Miechowice, 240 m2, dz. 602 m2, 740 tys.
Bytom Sucha Góra, 150 m2, szereg, 550 tys.
Bobrowniki, dwurodzinny z lat 90 tych, 650 tys.
Zbrosławice, 180 m2, dz. 1440 m2, 640 tys.
Stolarzowice, 156 m2, dz. 2 tys. nowy, 449 tys.

Ujsoły, dom w górach super, 500 tys.
Ożarowice Niezdara, dom + pom gosp., 830 tys.
Piekary Śląskie lokal usługowy 160 m2, 5300 zł/m-c
Mysłowice 1/2 kamienicy, 150 tys.
WYNAJEM
Dworcowa na biura, gabinety 89 m2, 1500 zł/m-c lub
sprzedaż w cenie 220 tys.
Bytom, Fałata, 25 m2, 1 pok., co, 750 zł/m-c
Bytom Felińskiego, 50 m2, 2 pok. Super, 1300 zł/m-c
Bytom, Tuwima, 48 m2, 3 pok., super, 1200 zł/m-c
Bytom Pułaskiego, 156 m2., 4 pok., 1500 zł/m-c
Wojkowice, Piaski 83 m3, 3 pok., 1000 zł/m-c
Piekary, Zygmunta Starego, 2 pok, 1100 zł/m-c

KUPIĘ MIESZKANIA, MOGĄ BYĆ ZADŁUŻONE.

Piekary Śląskie ul. Wyzwolenia 75, www.domus.jn.pl, e-mail: domus@jn.pl, tel. 32/ 767-93-60 , 605-098-298

RENIFER NIKO RATUJE BRATA
Zima w CANAL+
2013 Dystrybucja Kino Świat

Magiczna oferta Świąteczna

6
prezencie

do
w

miesięcy

SERWIS WIDEO NA ŻĄDANIE

ZAPRASZAMY DO PUNKTU SPRZEDAŻY
Bytom C.H.M1 ul.Strzelców Bytomskich 96, tel.323898304
Bytom ul.Moniuszki 26, tel.322811381
Piekary Śląskie ul.Bytomska 204, tel.327673200
PRZYJDŹ Z TYM OGŁOSZENIEM I ZAPYTAJ O OFERTĘ SPECJALNĄ!!!
Opcje dodatkowe: HBO oraz Cinemax do 6 miesięcy w promocji: „Universe Premium Sport&Film 18m” i „Universe Premium Sport&Film 12m”.
Opcje dodatkowe: Premium Film oraz HBO do 4 miesięcy w promocji: „Universe 18m” i „Universe 12m”.
HBO GO do 6 miesięcy w prezencie w ww promocjach.

