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ZAKOŃCZYĆ Z PRZYTUPEM
Musimy dziś wygrać
z Zawiszą dla naszych
fanów! Cały czas wiernie nas wspierali i zasługują na to, by zakończyć sezon w dobrych
humorach! – taki plan
na piątkowy wieczór
ma Matúš Putnocký
i jego koledzy z drużyny. Choć „Niebiescy”
zapewnili sobie już
miejsce w piłkarskiej
elicie
w
przyszłym
sezonie, będą chcieli potwierdzić dobrą
dyspozycję w rundzie
finałowej i zakończyć
rozgrywki z przytupem.

FELIETON

KUCZOK: Walka o prestiż

- Walczymy teraz o jak
najwyższą pozycję w tabeli, bo miejsce, które
zajmujemy z pewnością
nas nie satysfakcjonuje. To na pewno będzie
bardzo trudny pojedynek, bo nasz przeciwnik
będzie chciał wygrać za
wszelką cenę, by stworzyć sobie szansę na
ligowy byt. My, choć do
tego spotkania podejdziemy spokojnie, postaramy się o komplet
punktów, by fajnie pożegnać się z naszymi fanami – zapewnia pomocnik
Ruchu Jakub Kowalski.
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W trakcie decydującego
etapu ekstraklasowych
rozgrywek „Niebiescy”
imponowali dobrą formą
i
skutecznością
w trakcie meczów wyjazdowych, ale jako gospodarz zdobyli tylko
jeden punkt. Piątkowe
spotkanie z ekipą Mariusza Rumaka będzie więc
okazją, by poprawić ten
bilans i zakończyć sezon
w dobrych humorach.
Tym bardziej, że poprzednia konfrontacja
obydwu zespołów przy
Cichej zakończyła się
zwycięstwem
Zawiszy

ZAPOWIEDŹ
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RYWAL: Zawisza nie składa broni

(1:2), więc ambitna drużyna „Niebieskich” będzie szukała szansy na
rehabilitację.
- Wyjdziemy na to spotkanie bardzo skoncentrowani i powalczymy
o zwycięstwo. Choć nie
musimy się już martwić
o utrzymanie, podejdziemy do naszego zadania
odpowiedzialnie, bo interesuje nas tylko wygrana
– dodaje trener Ruchu
Waldemar Fornalik.
W osiągnięciu tego celu
pomóc może Filip Sta-

BIULETYN

rzyński, który odpokutował już nadmiar żółtych
kartek i może dziś pomóc drużynie w pokonaniu zdesperowanego
Zawiszy. Szkoleniowiec
„Niebieskich” jak zawsze
może też liczyć na pełne
zaangażowanie 12 zawodnika, który będzie
wspierał swoją drużynę
z trybun stadionu przy
Cichej.
- Nasi kibice świetnie wywiązują się z tej roli, dlatego w tym określeniu
nie ma krzty przesady.
Nie raz ich doping po-
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NIEBIESKA ERKA: 50 numerów!

niósł nas do zwycięstwa.
Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem – dodaje
szkoleniowiec Ruchu.
Reasumując: wygrywamy
z Zawiszą, by zakończyć
sezon w świetnych nastrojach i zająć jak najwyższą pozycję w tabeli.
Poza tym biuletyn, który
właśnie
przeglądacie,
ukazał się po raz 50., więc
ten „Niebieski” jubileusz
też należało by uczcić
zwycięstwem!
Widzimy się dziś wieczorem przy Cichej! :)

DOŁĄCZ DO NAS

/RUCHCHORZÓW
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WSTĘP

SZYBKA PIŁKA

RUCH CHORZÓW VS Zawisza Bydgoszcz
Piątek, 5 czerwca 2015, GODZ. 20.30

PATRON MECZU: KRZYSZTOF WARZYCHA

WALDEMAR FORNALIK
trener Ruchu

INTERESUJE NAS
TYLKO ZWYCIĘSTWO

C

hoć zapewniliśmy już sobie utrzymanie w ekstraklasie, bardzo poważnie podchodzimy do piątkowego
spotkania z Zawiszą Bydgoszcz. Na finał rozgrywek
postaramy się o komplet punktów – zapowiada Waldemar
Fornalik szkoleniowiec „Niebieskich”.
W miniony wtorek „Niebiescy” zapewnili sobie utrzymanie w Ekstraklasie, ale czy po niektórych spotkaniach nie
odczuwał Pan niedosytu, że można było powalczyć o coś
więcej?
WF: – Przychodząc jesienią do klubu zastałem drużynę w
konkretnej sytuacji. Uważam, że jesień spowodowała, że
zabrakło punktów, aby myśleć o graniu o coś więcej. Jeżeli
zsumujemy punkty wiosenne to jesteśmy bardzo wysoko
w tabeli. Myślę, że na tej sytuacji zaważył początek sezonu, więc w pewnym momencie trzeba było przekierować
pewne cele i naszym głównym zadaniem stało się trzymanie.

Krzysztof „Gucio” Warzycha to wychowanek Ruchu Chorzów, w którym
grał od 1974 roku do 1989,
w pierwszym składzie Niebieskich rozegrał 8 sezonów (w tym 1 sezon w 2.
lidze w sezonie 1987/88),
strzelając 66 bramek w 164
meczach pierwszej ligi. Warzycha w pierwszej lidze
zadebiutował 23 kwietnia
1983 w meczu na własnym
boisku przeciwko Górnikowi Zabrze (1:1). Jego

w Zurychu towarzyskim
spotkaniu ze Szwajcarią.
Ostatni mecz z „orzełkiem”
na piersi zagrał 30 kwietnia
1997 w Neapolu z Włochami w ramach el. Mistrzostw
Świata. Łącznie w reprezentacji Polski rozegrał 50
spotkań i zdobył 9 bramek.
Więcej informacji o patronie meczu z Bełchatowem
znajdziecie
na
oficjalnej stronie klubu:
www.ruchchorzow.com.pl .

FELIETON NA ROZGRZEWKĘ
WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, laureat Paszportu Polityki

WALKA O PRESTIŻ
Żegnamy sezon nieparzysty
jak zwykle z radością
i niecierpliwością.

Do składu na mecz z Zawiszą wraca Filip Starzyński, który
nie zagrał w Krakowie. „Figo” jest z pewnością bardzo
ważnym ogniwem w grze ofensywnej Ruchu i w dzisiejszym spotkaniu może pomóc w walce o punkty.
WF: – Filip jest podstawowym zawodnikiem tej drużyny.
Jego powrót na pewno doda jakości. Wszyscy liczymy, że z
jego udziałem i pomocą wygramy mecz z Zawiszą.

Ale Cracovia pokazała nam
we wtorek, jak się powinno
zachować w takiej sytuacji.
Grając o pietruszkę, krakowianie nie odpuścili nam ani
na chwilę, walczyli o każdy
metr boiska i zwycięstwo
z determinacją, a gola zdobyli po męskim starciu, które
równie dobrze przez sędziego
mogło zostać uznane za
ofensywny faul.

Od lat Niebiescy grają wedle
zasady „jo-jo”, z której wynika, że skoro teraz uchronili się
przed spadkiem, od lipca zaczną grę o podium. Dla klubu
o niewielkim budżecie, ale
wielkich sercach i tradycjach,
to jest sytuacja zrozumiała –
nie tylko my mamy w lidze
zbyt wąską kadrę, żeby sobie
poradzić z grą na dwóch
frontach. Od lat więc tak to
wygląda, że ceną pucharowych przygód jest dla nas
ligowa zadyszka i walka o byt
na dole tabeli.

Czy planuje Pan roszady w składzie na mecz z Zawiszą?
WF: – Zobaczymy, ale nie przewiduję jakichś rewolucji, bo
bardzo poważnie podchodzimy do tego spotkania. Interesuje nas przede wszystkim zwycięstwo i z tego względu
może będzie jakaś zmiana, ale wielkich roszad nie będzie.
Zawisza przyjeżdża walczyć o utrzymanie, które Ruch już
ma. Czy ten luz psychiczny wśród Pana podopiecznych
może wprowadzić większy spokój i pewność w grze?
WF: – Myślę, że po zawodnikach nie było widać jakiejś nerwowości. Przede wszystkim można było zaobserwować olbrzymią koncentrację i odpowiedzialność za to, co robią na
boisku. Drużyna udźwignęła ten ciężar i pomimo tej presji
w wielu spotkaniach pokazała dobrą grę, a co najważniejsze
były to zwycięskie mecze.
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kibicowską cierpliwość i tak
już wystawili na poważną
próbę, nie wygrywając przy
Cichej od bez mała dwóch
miesięcy.
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Życzyłbym sobie, aby zarząd
potrafił utrzymać kadrę
w zbliżonym kształcie na
przyszły sezon, a ewentualne
straty wyrównać mądrymi transferami, bo efekty
pracy Waldemara Fornalika
są już widoczne – drużyna
odzyskała styl, w którym
przed trzema laty walczyła
o mistrzostwo do ostatnich
minut sezonu. Tyły mamy
zabezpieczone, zdolnych napastników na przyszły sezon
też nie zabraknie, trzeba teraz
powalczyć o to, by bogatsze
kluby nie zdemolowały nam
składu w środku pola.

Drużyna
odzyskała
styl,
w którym
przed
trzema laty
walczyła
o mistrzostwo

Dzięki temu mogliśmy
oglądać widowisko na więcej
niż przyzwoitym poziomie, a interwencje Matusa
Putnockiego, po których
piłka obijała nasze słupki
i poprzeczkę, uratowały nas
przed wyższym rozmiarem
porażki. Ruch grał dobrze,
ale brak Filipa Starzyńskiego jeszcze raz okazał się aż
nazbyt widoczny. Dziś Figo
zagrać może, Niebiescy mogą
wystawić najsilniejszy skład
i nie widzę powodów, dla
których mieliby potraktować
rywali inaczej, niż to z nami
uczyniły „Pasy”.

Nasz dzisiejszy rywal być
może zapłaci za zeszłoroczny
występ we wstępnych fazach
Ligi Europy cenę jeszcze wyższą: jeśli dziś przy Cichej nie
wygra, zostanie zdegradowany.
Zawisza będzie walczył z nożem na gardle, dla wyluzowanych Chorzowian to spotkanie
wyłącznie o prestiż.

Czy Pana zdaniem kibice Ruchu, którzy mocno wspierali
zawodników pomogli wywalczyć utrzymanie?
WF: – Bezsprzecznie. Hasło, że kibice są dwunastym zawodnikiem to nie są puste słowa. W trakcie spotkania
zawodnicy czują wsparcie ze strony fanów Ruchu i ta
świadomość z pewnością pomaga walczyć o jak najlepszy rezultat.
P

byciu z Ruchem mistrzostwa Polski w 1989 roku
oraz uzyskaniu tytułu Króla
strzelców został wykupiony za milion marek przez

ostatnim występem w ekstraklasie było wyjazdowe
spotkanie ze Stalą Mielec
(przegrane 0:1) rozegrane
26 listopada 1989. Po zdo-

Panathinaikos Ateny, gdzie
grał do roku 2004 strzelając 288 bramek w 503 oficjalnych spotkaniach (244
w samej lidze greckiej, 19
w Pucharze Grecji oraz 25
w europejskich pucharach),
zostając dzięki temu najlepszym snajperem w historii tego klubu. „Gucio”
ma za sobą także kilkadziesiąt występów w seniorskiej reprezentacji Polski.
W kadrze zadebiutował 27
marca 1984 w rozegranym

Żadnych polubowności tutaj
być nie może, Zawisza i tak
poleci, bo nie wierzę, by
Łęczna nie poradziła sobie
z załamanym Bełchatowem, a Korona ze świeżo
uratowanym Podbeskidziem.
Niebiescy mają okazję
z przytupem zakończyć rundę finałową, zwłaszcza, że
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Matus Putnocki musi
poćwiczyć w przerwie grę
na przedpolu, ale tak po
prawdzie, gdyby piąstkował
równie rozważnie i szczęśliwie, jak broni na linii,

Z

grałby w Realu Madryt,
a nie w Ruchu.
Michał Helik na szczęście
czasem popełnia jeszcze
młodzieńcze gafy, zwłaszcza
próbując rozgrywać piłkę,
bo w roli stopera, łakomego
także na gole przy rzutach
rożnych, idzie w ślady Kamila Glika, a wiadomo, że na
obrońcę klasy światowej stać
by nas w Chorzowie nie było.
Rafał Grodzicki pod
koniec sezonu zamknął usta
wszystkim malkontentom
i definitywnie posadził na
ławce „Stawara” i „Malinę”.
King Waldek lubi budować drużynę od formacji
defensywnych – i efekty jego
starań możemy obserwować:
poza wariackim meczem
Ruch-Piech, rywale musieli
się bardzo napracować, żeby
strzelić nam gola.
I tak ma pozostać. Za miesiąc zaczynamy grę o majstra.

Y

PRESSPEKT
W Y D A W N I C T W O

ul.Zawadzkiego 45,
44-109 Gliwice
tel. 32 234 72 01, fax 32 234 21 41
e-mail: office@hutalab.com.pl
Biuro Handlu
tel. 32 234 72 91, fax 32 234 76 80
www.hutalab.com.pl

Oferujemy:

stalowe obudowy górnicze

akcesoria obudów górniczych

obudowy tuneli drogowych

kszta³towniki konstrukcyjne

kszta³towniki zimnogiête
zamkniête

ciêcie wzd³u¿ne blach w krêgach

Węgiel
Towary i usługi dla górnictwa
Wyroby hutnicze
Oleje opałowe
www.weglokoks.com.pl
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BEZCENNE DOŚWIADCZENIE
W RUNDZIE FINAŁOWEJ KLUCZOWĄ ROLĘ W ZESPOLE ODGRYWALI NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZENI ZAWODNICY. TO GŁÓWNIE DZIĘKI NIM ZESPÓŁ UDŹWIGNĄŁ
PRESJĘ ZWIĄZANĄ Z WALKĄ O UTRZYMANIE NIEMAL DO SAMEGO KOŃCA ROZGRYWEK.

P

chorzowianom niezwykle cenne trzy punkty. Doświadczony
pomocnik może być zadowolony ze swojej formy. - Na pewno
dobrze to wygląda jeśli chodzi
o liczby: asysty i bramki. Rzeczywiście nieźle się czuję, cieszę
się że trener to widzi i pozwala
mi grać – mówił po spotkaniu
w Bielsku. W swojej ekstraklasowej karierze Zieńczuk
rozegrał już 383 mecze, zdobywając przy tym 71 bramek. Na
tym nie zamierza poprzestać. Mam wielką nadzieję, że to nie
będzie ostatni sezon w mojej
karierze – przyznał pomocnik
„Niebieskich”.

o bardzo emocjonującej
końcówce sezonu fani
„Niebieskich” mogą
odetchnąć z ulgą. Bardzo
dobra postawa w meczach
wyjazdowych rundy finałowej
zadecydowała o tym, że na
kolejkę przed końcem chorzowianie są pewni utrzymania.
Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie najbardziej doświadczeni
zawodnicy w drużynie Waldemara Fornalika, którzy przez
cały sezon byli filarami „Niebieskich”, po pierwsze dzięki
dobrej postawie na boisku,
a po drugie poprzez pomoc
i motywowanie młodszych
piłkarzy, którzy mają od kogo
się uczyć.

REKORDZISTA
Tę listę wypadałoby zacząć
oczywiście od rekordzisty pod
względem ekstraklasowych występów, czyli Łukasza Surmy,
dla którego spotkanie z Cracovią było meczem nr 486 w najwyższej klasie rozgrywkowej.
„Surmik” nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zgodnie
z zapisem w kontrakcie kolejny
rok środkowy pomocnik spędzi
na Cichej, co jest okazją do
„dobicia” do liczby 500. spotkań - Jestem z natury skromną osobą i patrzę na tydzień
do przodu, tak jak idą kolejki
ligowe. Tutaj wszystko zależy od zdrowia, trzeba przede
wszystkim o nie zadbać i nie
wybiegać za daleko w przyszłość – mówił Łukasz Surma,
który przyznał również, że te
rozgrywki były dla niego i kolegów wyjątkowo trudne. - To
był dla nas bardzo wyczerpujący sezon. Prawie rok graliśmy
„pod kreską”. Gram już wiele
lat, ale pierwszy raz zdarzyło
mi się walczyć w dolnej ósemce, gdzie naprawdę każdy mecz
może zdecydować o losach zespołu, także gratulacje dla całej
drużyny – zaznaczył popularny
„Surmik”, który w rundzie finałowej wystąpił we wszystkich spotkaniach w pełnym
wymiarze czasowym.
SZEF OBRONY
Dużym wzmocnieniem okazał
się powrót do Chorzowa Rafała Grodzickiego. W rundzie
finałowej „Grodek” doszedł
do formy i znów przypomina siebie z okresu pierwszej
przygody z „Niebieskimi”.
W szczególności dobrze, kierowana przez byłego gracza

Zawodnicy
z ogromnym
doświadczeniem byli filarami „Niebieskiej” ekipy
w dobiegającym końca
sezonie

Śląska Wrocław defensywa
prezentowała się w meczach
wyjazdowych, które w końcowym rozrachunku okazały się
kluczowe w kontekście walki o utrzymanie. W czterech
trudnych potyczkach, chorzowianie zwyciężyli aż trzy razy,
nie tracąc przy tym żadnego
gola. Dopiero Cracovii udało
się pokonać szczelną obronę
drużyny Waldemara Fornalika. - Gramy przede wszystkim
bardzo dobrze w defensywie,
bronimy całą drużyną. Nie
można chwalić pojedynczych
zawodników, bo taką samą
pracę w obronie wykonuje
Filip Starzyński czy Grzesiek
Kuświk. Na pewno poprawiliśmy ten element gry, dzięki
czemu w wielu spotkaniach

zagraliśmy na „zero” z tyłu mówił popularny „Grodek”.

NIESAMOWITY „PUTO”
Kolejnym niezwykle ważnym
zawodnikiem w walce o utrzymanie okazał się oczywiście
bramkarz drużyny z Cichej,
Matus Putnocky. Doświadczenie zbierał na Słowacji, gdzie
rozegrał ponad 200 spotkań,
zdobywając w tym czasie 3 mistrzostwa i 4 krajowe puchary.
Na swoim koncie ma więc wiele
tytułów, a wiedzę i umiejętności
zdobyte w swojej ojczyźnie wykorzystuje na naszych boiskach.
Statystyki „Puto” od przyjścia
do Ruchu są imponujące. W 17
spotkaniach 8-krotnie zachowywał czyste konto. Tyle samo
razy jego obrony wybierane były
interwencjami kolejki. - Na
Słowacji nie było takich plebiscytów, a w Polsce udało mi
się wygrać już tyle razy. Bardzo mnie cieszy takie uznanie
kibiców. To na pewno dodaje
bramkarzowi pewności siebie –
zaznaczył Putnocky. Dodatkowo respekt budzą 3 obronione
„jedenastki”. Sprowadzenie słowackiego golkipera okazało się
„strzałem w dziesiątkę”.

„ZIENIU” W FORMIE
- Miejsce takiego klubu jak
Ruch jest w Ekstraklasie! podkreślał Marek Zieńczuk
i postanowił zrobić wszystko,
aby nie dopuścić do innego
scenariusza. W rundzie finałowej skrzydłowy „Niebieskich”przyczynił się znacznie do
odniesienia sukcesu. Najpierw
pokazał to w Kielcach, dobrą
grę koronując cudownym trafieniem z dystansu. Bardzo dobrze zaprezentował się również
w meczu z Piastem, a punkt
kulminacyjny przyszedł w bardzo ważnym pojedynku z Podbeskidziem, gdzie „Zieniu”
zaliczył dwie asysty, dające

PRZEWODNICY DLA MŁODYCH
Podsumowując
dobiegające
końca rozgrywki nie należy zapominać o Marcinie Malinowskim, który przez większą część
sezonu był kapitanem zespołu.
Swoją rolę odegrał również
Marek Szyndrowski, czy Piotr
Stawarczyk. Trener Fornalik
wyraził nadzieję, że w przyszłym sezonie Ruch powalczy
o wyższe lokaty. Wierzymy, że
swoją postawą na treningach
i podczas meczów „Niebiescy” najbardziej doświadczeni
zawodnicy pomogą zespołowi osiągać dobre rezultaty,
a młodszym zawodnikom
wciąż się rozwijać.

Gramy przede
wszystkim
bardzo dobrze
w defensywie,
bronimy całą
drużyną. Na
pewno poprawiliśmy ten
element gry

MISTRZOWSKIE
MARKI TYLKO
U NAS

WWW.TWOMARK.PL
SALON ROWEROWY TWOMARK
UL. GAŁECZKI 40, 41-500 CHORZÓW
tel. 32 247-56-80, INFO@TWOMARK.COM.PL

ZAPOWIEDŹ
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ZAWISZA NIE SKŁADA BRONI

DO UNIKNIĘCIA DEGRADACJI ZAWISZY NIE WYSTARCZY NAWET ZWYCIĘSTWO W CHORZOWIE. BY MARZENIA BYDGOSZCZAN SIĘ ZIŚCIŁY, KONIECZNIE PUNKTY
MUSZĄ STRACIĆ TAKŻE RYWALE W KIELCACH LUB ŁĘCZNEJ, A O TO BĘDZIE JEDNAK SZALENIE TRUDNO.

PRAWDOPODOBNE SKŁADY
SANDOMIERSKI

12

WÓJCICKI

NAWOTCZYŃSKI

MARIĆ

10

32

5

PAWŁOWSKI

11

DRYGAS

MAJEWSKIJ

27

14

MICA

77

16

ZIAJKA

ALVARINHO

8

BARISIĆ

90

9
KUŚWIK

10

13
GIGOŁAJEW

ZIEŃCZUK

16

4

BABIARZ

SURMA

51

39

GRODZICKI

HELIK

23
OLEKSY

5

STARZYŃSKI

15
KONCZKOWSKI

30
PUTNOCKỲ

TRENERZY: Ruch Chorzów – Waldemar Fornalik; Zawisza – Mariusz Rumak

BILANS MECZÓW
Rok
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94

Ruch vs Zawisza
0:3, 2:0
0:0, 0:1
1:0, 2:2
1:4, 2:0
2:3, 3:2

Rok
1995/96
2005/06
2006/07
2013/14
2014/15

Ruch vs Zawisza
0:1, 1:0
1:1, 1:3
3:0, 2:0
1:0, 3:0, 3:1
1:1, 1:2

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 37. meczach.
Ruch wygrał 22 meczów, zremisował 6 i poniósł porażek 9.
Bramki w stosunku 63-38 są na korzyść chorzowian.
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N

ajbliższy przeciwnik
„Niebieskich”, Zawisza
Bydgoszcz, jest w najtrudniejszej sytuacji z zespołów
walczących jeszcze o utrzymanie się w T-Mobile Ekstraklasie. Do uniknięcia degradacji
„Rycerzom” nie wystarczy
nawet zwycięstwo w Chorzowie. By marzenia bydgoszczan
się ziściły, koniecznie punkty
muszą stracić także rywale w
Kielcach lub Łęcznej, a o to
będzie jednak szalenie trudno.
TUZIN PUNKTÓW DO KRESKI
Los bydgoszczan rozstrzygnie
się zatem w ostatniej 37. kolejce
ligowej, ale i tak za ich postawę
wiosną należą się podopiecznym Mariusza Rumaka wielkie
brawa. Bo czy ktoś mógł przypuszczać, że zespół, który na
koniec roku, po rozegraniu 19.
kolejek, miał osiem punktów
straty do wyprzedzającego go
w tabeli chorzowskiego Ruchu i aż 12 punktów do kreski
oznaczającej bezpieczeństwo,
wiosną
zacznie
regularnie
punktować? A jednak 38-letni
szkoleniowiec, zimą pogodził
się ze stratą swoich gwiazd:
Michała Masłowskiego, Bernardo Vasconcelosa i Herolda
Goulona, i spokojnie walczył o
punkty, choć kibice skonfliktowani z prezesem Radosławem
Osuchem pogrzebali już zespół
– wystawiając 16 trumien na
boisku - i nie przychodzili licznie na stadion, by dopingować
drużynę.
ODKRYCIE WIOSNY
Zawisza przez wiele kolejek po
zimowej przerwie pozytywnie
zaskakiwał nie przegrywając
meczów i mozolnie odrabiając
straty. Zespół z Bydgoszczy z
taką determinacją walczył o pozostanie w piłkarskiej elicie, że
zdobywał komplety punktów
w konfrontacjach z tak silnymi
rywalami jak Wisła Kraków czy
Lech Poznań. Po zwycięstwie
w Chorzowie Zawisza opuścił
nawet na moment ostatnie
miejsce w tabeli, jednak nie
udało się ani razu wyskoczyć
nad kreskę spadkową. Była na
to szansa w przedostatniej kolejce ligowej, warunkiem było
zwycięstwo nad gliwickim Piastem. Ta sztuka się jednak nie
udała, na boisku padł bezbramkowy remis. - Wiedzieliśmy, że
jedna sytuacja może zdecydować o wyniku tego spotkania.
Dlatego byliśmy sparaliżowani,
nie potrafiliśmy skonstruować

TABELA LIGOWA
Nazwa
1. Lech Poznań
2. Legia Warszawa
3.
Jagiellonia
4. Śląsk Wrocław
5. Lechia Gdańsk
6. Wisła Kraków
7. Górnik Zabrze
8. Pogoń Szczecin
9.
Cracovia
10. Piast Gliwice
11. Podbeskidzie B-B
12. Ruch Chorzów
13. Korona Kielce
14. Górnik Łęczna
15.
Zawisza
16. GKS Bełchatów

M.
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Pkt. Z. R. P. Bramki
42 (54) 19 12 5 67-33
39 (56) 20 7 9 62-33
38 (49) 18 8 10 55-42
32 (46) 14 13 9 48-42
29 (41) 13 10 13 43-43
27 (43) 12 12 12 56-48
26 (43) 12 11 13 50-58
22 (41) 11 9 16 44-50
33 (37) 14 9 13 47-44
28 (39) 13 8 15 50-53
27 (39) 12 10 14 46-57
27 (33) 11 10 15 41-44
25 (39) 11 11 14 41-54
24 (34) 10 11 15 38-46
24 (29) 10 8 18 43-60
21 (31) 9 9 18 35-59

37. KOLEJKA

• Poprzednia konfrontacja zakończyła się zwycięstwem Zawiszy. Czas
na rewanż!
klarownych okazji do zdobycia
bramki - oceniał trener Rumak,
który miał 48 godzin na przygotowanie zespołu do bitwy „na
śmierć i życie” w piątek w Chorzowie. - Szkoda, że nie wykorzystaliśmy jednej z dwóch
szans bramkowych na zwycięstwo z Piastem, bo wtedy bylibyśmy w dużo lepszej sytuacji.
Wcześniej odrobiliśmy sporą
część punktów, które jesienią
straciliśmy. Co z tego, skoro
nam teraz może tego jednego
„oczka” zabraknąć? Dlatego w
Chorzowie musimy dać z siebie
wszystko, musimy koniecznie
wygrać spotkanie z Ruchem.
Trener kazał nam podnieść gło-

Mimo udanej
wiosny,
Zawiszy nawet
na moment
nie udało się
opuścić strefy
spadkowej

wy, po czym dodał, że wszystko
jest jeszcze do ugrania - Bartłomiej Pawłowski deklarował, że
„niebiesko-czarni” absolutnie
nie złożyli broni, choć w przeciwieństwie do sytuacji przed potyczką z Piastem, mieli świadomość, że teraz już nie wszystko
zależne jest od nich.
W ROK PO PUCHARZE
Przez dwa dni bydgoszczanie
przede wszystkim koncentrowali się na regeneracji sił, a
potem ruszyli na podbój przy
Cichej, którą zdobyli już w 25.
kolejce - w Bydgoszczy był remis 1:1, ale w Chorzowie, to
zespół Mariusza Rumaka był
górą wygrywając z podopiecznymi Waldemara Fornalika 2:1.
Co ciekawe bramki strzelali w
tych dwóch meczach tylko zagraniczni piłkarze: Alvarinho,
Andre Micael i Josip Barisić.
Teraz bydgoszczanie liczą na
powtórkę z rozrywki prolongującą ich nadzieje na uniknięcie
degradacji. Paradoksalnie spadek może nastąpić w nieco ponad rok po największym sukcesie klubu w historii. 2 maja 2014
roku na Stadionie Narodowym
w Warszawie Zawisza pokonał
w finale Pucharu Polski po serii
rzutów karnych Zagłębie Lubin,
a mecz oglądało 37 tysięcy widzów, z których większość stanowili kibice z Bydgoszczy. Zagłębie po 12 miesięcznej banicji
wróciło do ekstraklasy, Zawisza
stoi na krawędzi przepaści...
Cień

Legia
Warszawa
Lech
Poznań
Jagiellonia
Białystok
Śląsk
Wrocław
Korona
Kielce
Górnik
Łęczna

Górnik
Zabrze
Wisła
Kraków
Lechia
Gdańsk
Pogoń
Szczecin
Podbeskidzie
Bielsko-Biała
GKS Bełchatów

Piast Gliwice

Cracovia

Ruch
Chorzów

Zawisza
Bydgoszcz

7 czerwca,
18:00
7 czerwca,
18:00
7 czerwca,
18:00
7 czerwca,
18:00
5 czerwca,
20:30
5 czerwca,
20:30
5 czerwca,
20:30
5 czerwca,
20:30

WYNIKI 36. KOLEJKI
Lechia Gdańsk
Wisła Kraków
Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin
GKS Bełchatów
Podbeskidzie B-B
Zawisza Bydgoszcz
Cracovia

0-0
0-1
1-6
1-3
2-2
1-0
0-0
1-0

Legia Warszawa
Śląsk Wrocław
Lech Poznań
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Górnik Łęczna
Piast Gliwice
Ruch Chorzów

OSTATNI MECZ
CRACOVIA – RUCH CHORZÓW
1:0 (1:0)
1:0 Piotr Polczak, 20min.
Ruch: Putnocky – Konczkowski, Helik,
Grodzicki, Oleksy – Surma, Babiarz, Kowalski
(58 Efir), Gigołajew, Zieńczuk – Kuświk (83
Visnakovs), trener: Waldemar Fornalik.
Rezerwowi: Skaba, Malinowski, Szyndrowski,
Urbańczyk, Lipski.
Cracovia: Pilarz - Deleu, Polczak, Sretenovic,
Marciniak - Dąbrowski, Cetnarski (71
Zjawiński), Rakels (90 Wdowiak), Budziński,
Jendrisek - Diabang, trener: Jacek Zieliński.
Rezerwowi: Stępniowski, Nykiel, Rymaniak,
Kapustka, Szewczyk.
Żółte kartki: Rakels, Sretenovic, Dąbrowski
- Gigołajew, Kuświk
Sędziował: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

KOLPORTAŻ GAZETY
DZIEŃ KOLPORTAŻU
Centrum miasta, stadion Ruchu, stałe punkty
DZIEŃ MECZU
Stadion Ruchu, ul. Cicha 6
STAŁE PUNKTY
Strefa Kibica, ul. Cicha 6 • Sklep Kibica, ul. Wolności
62 • Urząd Miasta • Urząd Skarbowy • Chorzowskie
Centrum Kultury • Starochorzowski Dom Kultury •
Dom Kultury „Batory” • Pub „Warka”
WERSJA ON-LINE
www.ruchchorzow.com.pl, nr.presspekt.pl,
issuu.com/niebieskar

zapraszają na

BATORY

FEST

19-21 czerwca 2015
19.06.2015r.
od godz. 17:00

śląskie granie
impreza z DJem

20.06.2015r.
od godz. 10:00

Integracyjny Turniej Piłki
Nożnej

21.06.2015r.
od godz. 11:00

impreza z DJem
od godz. 15:00

SPLOT

Skwer
przy Hotelu Gorczowski
ul. Stefana Batorego 35
Chorzów

Festiwal Młodych

Więcej na
hotelgorczowski.pl
mdkbatory.pl

od godz. 11:00

Koncert

konkursy z nagrodami,
program animacyjny dla dzieci

z udziałem dziecięcych
i młodzieżowych
grup artystycznych
działających w MDK
„Batory” oraz gościnnie
występujących artystów
z Chorzowa i okolic

od godz. 17:00

występy: Kabaret Masztalskich,
Mirosław Jędrowski,
koncerty: Szlagier
Maszyna, HaNuta
Wstęp
Biesiada
wolny
grillowa,
atrakcje dla
dzieci
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Infolinia
Niezależny Operator Finansowy Centrum 9 z siedzibą w Kozach 43-340, przy ul. Bielska 37, NIP: 9371732357,
REGON: 072879170 informuje, iż działając jako pośrednik kredytowy współpracuje z następującymi kredytodawcami/ pożyczkodawcami: UnilinkCash, Gwarant, BSC Gwarant, Kredytu m, FHU Barbara Zachura, Fin es,
Aconto, Helikon, Finicon, Martom Finanse, PSF, Leasing Polska, GetinBank. l KKO Projekt, Vivus, Euro-Kasa,
SMS365, Mikro-Kasa Wierzyciel, Marka, Ptf Gwarant, Ster, Fundusz Mikro i w ramach współpracy z każdym z w/w
podmiotów jest umocowana do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umowy o dany produkt ﬁnansowy (umów pożyczki/kredytu).

WWW.CENTRUM9.PL

41-500 Chorzów
ul. Karpińskiego 7
tel./ fax (032) 2414-582
kom. 0 602 680 690
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RUCH CHORZÓW VS Zawisza Bydgoszcz
Piątek, 5 czerwca 2015, GODZ. 20.30

„NIEBIESCY” POMAGAJĄ!
RUCH CHORZÓW PRZYŁĄCZYŁ SIĘ DO AKCJI FUNDACJI DKMS POLSKA „RAZEM PRZECIWKO BIAŁACZCE”.

W

życie każdego chorego, który
potrzebuje przeszczepienia.

dniu meczu z Zawiszą
na stadionie odbędzie
się rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku.
REJESTRACJA DAWCÓW
W piątek 5 czerwca, na stadionie
przy Cichej, zostanie rozstawionych kilka punktów informacyjnych Fundacji DKMS Polska, w
których będzie można dokonać
rejestracji w bazie potencjalnych dawców. Akcja rozpocznie
się godzinę przed rozpoczęciem
spotkania z Zawiszą, czyli o
19.30 i potrwa do zakończenia
meczu.
DAWCY NIESPOKREWNIENI
Statystyki WMDA (Światowej
Organizacji Dawców Szpiku)
są alarmujące: co 35 sekund ktoś
na świecie zapada na raka krwi.
Pośród chorób dziecięcych rak

krwi jest najczęstszą przyczyną
śmierci. W Polsce, co godzinę
stawiana jest komuś diagnoza:
białaczka, czyli nowotwór krwi.
Dla wielu chorych jedyną szansą

na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych
krwi lub szpiku. Jedynie 25
procent pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej

rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki Dawcom
niespokrewnionym, którzy jako
ludzie dobrej woli zarejestrowali
się, by bezinteresownie ratować

Dla wielu chorych jedyną
szansą na wyzdrowienie jest
przeszczepienie komórek
macierzystych
krwi lub
szpiku

KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ?
Zarejestrować może się każdy
zdrowy człowiek pomiędzy 18
a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi).
Zajmuje to tylko chwilę, polega
na przeprowadzeniu wstępnego
wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu
z błony śluzowej z wewnętrznej
strony policzka. Na podstawie
pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod
genetyczny dawcy zgadza się z
kodem genetycznym chorego,
wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się
zarejestrować, powinni mieć ze
sobą dokument tożsamości z nr
PESEL.

50 NUMERÓW "NIEBIESKIEJ ERKI" ZA NAMI
OFICJALNY BIULETYN RUCHU CHORZÓW ŚWIĘTUJE MAŁY JUBILEUSZ.

W

poprzez stronę klubową, bądź
korzystając z aplikacji Issuu.
Biuletyn również można pobrać
w wersji PDF z platformy www.
nr.presspekt.pl , a od niedawna
"Niebieska eRka" dostępna jest
w międzynarodowej sieci prasowej PressReader (dostęp do
biuletynu jest po bezpłatnej rejestracji).

ydawać by się mogło, że
pierwszy numer biuletynu "Niebieska eRka"
trafił do rąk fanów Ruchu zaledwie wczoraj, jednak to już 50
numerów (prawie trzy lata!) od
kiedy magazyn ukazuje się w tej
formule. Dokładnie pół miliona
egzemplarzy zapowiadających
mecze Ruchu Chorzów rozgrywane w roli gospodarza zostało
rozdanych bezpłatnie w centrum Chorzowa, na stadionie,
w stacjonarnych punktach jak
Strefa Kibica, Sklep Klubowy
przy ulicy Wolności, Urząd
Miasta, czy wybrane Domy
Kultury.
OD KUCHNI
Przy tworzeniu biuletynu łącznie brało udział kilkadziesiąt
osób. Nie sposób wymienić
wszystkich, ale nie możemy
tutaj nie wspomnieć m.in. o felietonistach, którymi są znane
osobistości i jednocześnie zagorzali sympatycy Ruchu, jak
profesor Jan Miodek - wybitny
językoznawca, Bogdan Kalus
- aktor katowickiego teatru
„Korez”, czy Wojciech Kuczok
- pisarz, laureat Paszportu Polityki. Analizy, wywiady, zapowiedzi, ciekawostki meczowe

BEZPŁATNA FORMUŁA
Pisząc o "Niebieskiej eRce" nie
sposób nie wspomnieć o sponsorach, partnerach i reklamodawcach. To głównie dzięki ich
wsparciu od tylu lat publikacja
może się ukazywać w formie
bezpłatnej gazety zapowiadającej mecz.

Łączny nakład
biuletynu to aż
500 tysięcy
egzemplarzy!

przygotowują pracownicy działu marketingu Ruchu: Tomasz
Ferens, Robert Kasperczyk,
Waldemar Kaim.
Redakcja
"Niebieskiej eRki" zapraszała też czasem do współpracy
dziennikarzy zajmujących się
tematyką sportową: Zbigniewa Cieńciałę, czy Krzysztofa
Kubickiego. Artykuły w biuletynie ilustrowane są zdjęciami
fotografów: Norberta Barczyka i Łukasza Laskowskiego
z agencji PressFocus. Kolejne

numery biuletynu powstają
także dzięki pracy i zaangażowaniu działów wydawnictwa
Presspekt kierowanych przez:
Leszka Waligórę (dział graficzny), Tomasza Kokoszkę (dział
handlowy) i Klaudiusza Świerkota (dział dystrybucji i kolportażu). Zanim gotowy numer
trafi do rąk czytelników jest
sprawdzany i opatrywany wstępem przez Donatę Chruściel,
dyrektor marketingu i rzecznik
prasową Ruchu.

NIE TYLKO PAPIER
Biuletyn "Niebieska eRka" od
początku istnienia stara się wykorzystywać nowoczesne narzędzia internetowe, wychodząc
w ten sposób naprzeciw swoim
czytelnikom. A jest w czym
wybierać: każdy numer można
przeglądać w wygodny sposób,
czy to na stronie ruchchorzow.
com.pl, czy przez fanpage klubowy na Facebooku, czy... przez telefony komórkowe i tablety (Android, iOS, Windows Phone)

LICZBY, LICZBY
Z tym egzemplarzem wydanych
zostało 50 numerów biuletynu.
To aż 424 strony. Gdybyśmy
chcieli pobawić się liczbami
i połączyć wszystko w całość, to
uzyskamy łącznie: nakład w ilości 500 tys. egzemplarzy, 212
milionów stron, a znaków w tekstach... nie, może tego akurat
wyjątkowo liczyć nie będziemy.
W zamian za to zachęcamy do
dalszej lektury dzisiejszego wydania "Niebieskiej eRki".

DELTA
Nazwa
Dealera

Plus

ul. Ulica
12, tel. 888 aleja
88 88, www.xxx.pl
Chorzów,
Wojska Polskiego 18

tel. (32) 346 346 6
opel.deltaplus.pl

NOWY KLUB 100!

Nazwa Dealera

ul. Ulica 12, tel. 888 88 88, www.xxx.pl

PROJEKT „KLUB 100” PRZYBRAŁ ZUPEŁNIE NOWE OBLICZE! NIE JEST TO JUŻ KLUB DARCZYŃCÓW, A BARDZO
ATRAKCYJNA OFERTA HANDLOWA ZARÓWNO DLA FIRM, JAK I OSÓB PRYWATNYCH.

N

ajważniejszą zmianą jest wykorzystywanie zebranych środków. Teraz całość kwoty
zbieranej co miesiąc od klubowiczów będzie przekazywana Akademii Piłkarskiej,
a więc na rozwój „niebieskiej” przyszłości. Wzięliśmy sobie do serca uwagi odnośnie
poprzedniej wersji projektu. Zgadzamy się z nimi i wierzymy w skuteczność nowej wersji.
Jedyne co łączy nowy projekt z poprzednim to nazwa i logo.
OD TEJ PORY KAŻDA OSOBA, KTÓRA ZDECYDUJE SIĘ NA PRZYSTĄPIENIE DO „KLUBU 100”
OTRZYMA:
• KARNET VIP – PREMIUM, najbardziej prestiżowy, upoważniający do wejścia do Kawiarenki
Klubowej podczas meczów, wynajęcia jej na wyjątkowe okazje, stanowiący legitymacje
członkowską „Klubu 100”;
• UNIKATOWY SZALIK – tylko dla członków „Klubu 100”;
• STREFA HOSPITALITY – specjalna platforma umożliwiająca dostęp do informacji oraz kontakt
z Klubem dzięki asystentkom „Klubu 100” i poczcie z domeną @klub100.ruchchorzow.eu;
• ARTYKUŁ DEDYKOWANY w „Niebieskiej eRce”;
• ZAPROSZENIA NA WAŻNE WYDARZENIA: Wigilia klubowa, bankiet z okazji prezentacji drużyny,
zakończenie sezonu itp.;
• ZNIŻKĘ NA ŚWIADCZENIA REKLAMOWE Ruchu Chorzów;
• SPECJALNE RABATY w naszych salonach sprzedaży.
Wszystko o nowej odsłonie „Klubu 100”, a więc szczegóły oferty i regulamin znajdziecie na
specjalnej stronie internetowej projektu: www.klub100.ruchchorzow.eu .Zapraszamy!

www.klub100.ruchchorzow.eu
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RUCH CHORZÓW VS Zawisza Bydgoszcz
Piątek, 5 czerwca 2015, GODZ. 20.30

ZWYCIĘSTWO JUNIORÓW, REMIS REZERW

D

rużyna juniorów starszych
pokonała w derbach Górnika Zabrze 1:0. Był to
ostatni mecz sezonu podopiecznych Ireneusza Psykały. Z kolei
drugi zespół zremisował na
własnym boisku z Grunwaldem
Ruda Śląska 2:2.

Juniorzy stanęli na wysokości
zadania i rozstrzygnęli derby na
swoją korzyść. Bramkę dla „Niebieskich” zdobył Łukasz Siedlik.
- Po raz kolejny gratulacje dla
chłopaków za wielką wolę walki.
Zbyt wiele jakości, której zawsze
oczekujemy w dzisiejszym meczu
nie widzieliśmy, ale jeśli spotykają
się ze sobą dwie wyrównane drużyny nie można oczekiwać, że gra
będzie przejrzysta – tłumaczył
trener Ireneusz Psykała.

Krakowski. Przed drużyną
Marka Wleciałowskiego jeszcze jedno spotkanie. W sobotę
przy Cichej podejmą Małapanew Ozimek.

Ruch Chorzów – Górnik Zabrze
1:0 (1:0)

1:0 Łukasz Siedlik, 37min.
Ruch: Majda – D. Cheba, Spychaj, Sikora (71 Szymura),
Żmuda – Sarwicki, Skalski – M.
Bobryk, Siedlik, Mazur (66 Starowicz) – K. Lewandowski (86
Żyłka); trener: Ireneusz Psykała.
Rezerwowi:Kołodziej, Stefański,
Gęsior.

Rezerwy po ciekawym widowisku podzieliły się punktami
z Grunwaldem Ruda Śląska
w meczu 37. kolejki opolsko
– śląskiej grupy III ligi. Bramki dla chorzowian zdobywali
wracający do formy po urazie
Michał Szewczyk oraz Adam

Ruch II Chorzów
– Grunwald Ruda Śląska
2:2 (1:0)

Juniorzy
stanęli na
wysokości
zadania i
rozstrzygnęli
derby na swoją
korzyść.

SEZON 2014-2015

,
12 zawodniku! Dziekujemy!

1:0 Michał Szewczyk, 32 min.
1:1 Rafał Stanisławski, 47 min.
1:2 Tomasz Szpoton, 56 min.
2:2 Adam Krakowski, 83 min.
Ruch: Lech – P. Cheba (80 Węgrzyn), Szal, Sikora, Krakowski
– Kawecki, Mularczyk – Kwiatkowski (65 Żmuda), Szczygieł,
Siedlik (70 D. Cheba) – Szewczyk
(86 Sołdecki); trener: Marek
Wleciałowski.

Hepi Biuro Obrotu Nieruchomościami
Świętochłowice , ul. Wyzwolenia 19

Tel. 32 245 60 54, 503 169 242, 509 592 929

www.hepi-nieruchomosci.pl

FH HEPI funkcjonuje od 1999 roku, posiada dwa profile
działalności: Biuro Obrotu Nieruchomościami z licencją
zawodową 1933 oraz Biuro Podróży.

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

BYTOM
Łagiewniki M5 - 62m2 - 146 000 zł
MIESZKANIE
Jako firma– zSPRZEDAŻ
15-letnim stażem posiadamy duże doświadczenie M2 - Świętochłowice/OKAZJA!!!! - Centrum - 39,60 m2 - do odnowienia - 70 000 zł
CHORZÓW
w branży nieruchomości,
jak i zamieszkaniaw branży turystycznej.
M2 – BUŁGARIA-SŁONECZNY
BRZEG-30,5 m2-do
9500 EURO
M4 - Ustroń - Hermanice - 48,7 m2 2– komfort - 345 000 zł - OKAZJA!!!
Batory M3 - 36,4 m - 89 900 zł
M4 – Bytom
– Rozbark członkiem
– 80 m2+3garaże
– do zamieszkania
– 144 000 zł OKAZJA!!!
- Centrum - 49,56 m2 - komfort - 159 000 zł - SUPER CENA
Jesteśmy
bielsko
- częstochowsko
- katowickiego M3 - Zabrze
Chorzów II M3 - 51,02 m2 - 89 000 zł
M4 – Bytom
- Szombierki - 52,17
m2 – komfort w
- 119
900 zł SUPER
CENA!!!
M3 - Świętochłowice Centrum –37,33m2 – do odnowienia – 102 000 zł DO NEGOCJACJI
stowarzyszenia
pośredników
obrocie
nieruchomościami.
Chorzów Amelung M2 - 69 990 zł
M2 – Bytom - Centrum - 42m2 - do zamieszkania - 104 900 zł OKAZJA !!!
M3 – Świętochłowice – Centrum – 38,40 m2
– do zamieszkania – 79 900 zł OKAZJA!!!
FH HEPI - Świętochłowicki Przedsiębiorca Roku 2008.
Chorzów II M4 - 46,40 m2 - 120 000 zł
M3 – Bytom - Centrum - 51,90 m2 - do zamieszkania - 145 000 zł
2
Centrum M5 - 165 m - 255 000 zł
MIESZKANIA – DO WYNAJĘCIA
M5 - Chorzów - Centrum/ul. Wolności - 165m2 - do odnowienia - 255 000 zł
Centrum M5 -118 m2 - 109 900 zł
M4 - Chorzów - Centrum - 151m2 - do zamieszkania 1000,00 +4000,00 odstępne+media
M5 – Chorzów - Centrum - 148 m2 - do zamieszkania - ZAMIANA
KATOWICE
M2 - Katowice - Śródmieście - 30 m2 –2 komfort - 1250,00 zł + 1250,00 zł kaucja + media
M4 - Chorzów - Centrum - 119,89 m2 - do odnowienia - 149 000 zł
Centrum M5 - 112 m - 355 000 zł
M4 - Świętochłowice Wzgórze-62,99m2-dozamieszkania 1000,00+1500,00kaucja+media
M3 - Chorzów Batory - 36,4 m2 - do zamieszkania - 89 900 zł
ŚWIĘTOCHŁOWICE
M2–Świętochłowice - Centrum – 25 m2 -2 do zamieszkania - 450,00zł +kaucja+media
M3 - Chorzów II - 51,02 m2 - do odnowienia - 85 000 zł - SUPER CENA!!!
Centrum M2 - 39,60 m - 70 000 zł
M4 – Świętochłowice – Zgoda – 60 m2 –2 do zamieszkania – 900,00 zł+1000,00 zł kaucjaM5 - Chorzów, Hajduki Wielkie - 64 m2 - do remontu - 174 000 zł
Centrum M2 - 32,02 m - 42 000 zł
+media
M5 - Katowice - Centrum – 112 m2 - do zamieszkania - 310 000 zł
Centrum M3 - 43,80 m2 - 105 000 zł
M2 - Zabrze - Centrum - 34 m2 - komfort2- 950,00 zł czynsz+1050,00 zł kaucja+media
M2 - Katowice - Śródmieście - 30m2 - komfort - 149 000 zł - SUPER CENA!!
Centrum M3 - 61,58 m - 119 000 zł
M2 - Katowice - os. Paderewskiego – 29 m2 - komfort - 160 000 zł OKAZJA!!!
Centrum M3 - 38 m2 - 112 000 zł
OBIEKTY I LOKALE UŻYTKOWE
- SPRZEDAŻ
M3 - Ruda Śląska Godula - 50,8 m2 - do remontu - 125 000 zł
Piaśniki M3 - 50,6 m2 - 119 900 zł
Świętochłowice - Chropaczów-2055m2+650m2-produkcyjno-handlowo-usługowy
1990 000 zł
M4 - Ruda Śląska Godula - 49,5 m2 - do odnowienia - 103 000 zł
2
Centrum M3 - 51,70 m - 105 000 zł
Świętochłowice - Chropaczów - 180 m2 - warsztat
+ lokal mieszkalny - 149 000 zł
M3 - SŁOWACJA - Wielka Lomnica -48 m2 – komfort - 80 000 EURO
2
ok. Wiślan M3 - 45,04 m - 143 900 zł
Świętochłowice - Centrum - 363,08 m2 - usługowo-handlowy
M3 - Świętochłowice - Centrum - 53,75 m2 - do remontu - 85 000 zł
ok Wiślan M3 - 46,92 m2 - 122 999 zł- 499 000 zł
Świętochłowice - Centrum - 10,70 m2 - lokal
użytkowy usługowo-handlowy - 28 890 zł
M3 - Świętochłowice
- Zgoda -71,73 m2NOWE
- do odnowienia
- 72 000 zł OKAZJA!!
CODZIENNIE
OFERTY
Centrum M3 - 43,83 m2 - 109
000 zł
Świętochłowice
Centrum
–
206
m2
biurowo-mieszkaniowy
M3 - Świętochłowice
Centrum
45,5
m2
do
zamieszkania
114
900
zł
2
LAST MINUTE!
Wzgórze M4 - 62,9 m - 149 000 zł - 130 000 zł
Katowice
- GiszowiecM4
– 785
m2-Magazynowy,produkcyjny,usługowy-1
490 000 zł + VAT
M2 - Świętochłowice - Korea -37 m2 + OGRÓD - do zamieszkania - 72000 zł
Piaśniki
- 48,9
m2 - 138 000 zł
Świętochłowice
Piaśniki
64,10
m2
biurowy
Handel
i
usługi
163
000
zł
M4 - Świętochłowice
- 69,5PODRÓŻY
m2 - do zamieszkania - 208 000 zł
2
HEPI --Centrum
BIURO
Centrum M4 - 86,65 m - 129 000 zł
ChorzówWzgórze
Stary-981 m2działka
6500m2
Magazynowy,Biurowy,Przemysłowy
- 2 450 000 zł
M4 - Świętochłowice
- Centrum
- 59,23
-do odnowienia
- 142 000
zł
2
tel. 32/
245
60m254,
509 696
090
M4 - 65 m - 159 000 zł
ChorzówCentrum
Stary - 981 m2
działka
2500
m2
M4 - Świętochłowice
- Zgoda -75 m2 - do zamieszkania - 214 500 zł
2 - biurowy, magazynowy - 1,500,000 zł
www.hepi.com.pl
M4- 46,49 m - 124 000 zł
M4 - Świętochłowice - Zgoda - 46,66 m2 - do remontu - 92 000 zł
Wzgórze M4 - 63,47 m2 - 159 900 zł
DOMY DO WYNAJĘCIA
M3 - Świętochłowice - Chropaczów - 45,62m2 - do zamieszkania - 110 000 zł

TURYSTYKA

ZAMÓW U NAS WCZASY
A PARKING LUB TRANSFER
DO PYRZOWIC OTRZYMASZ

GRATIS!

M3 - Świętochłowice - Centrum - 45,59 m2 - do zamieszkania - 119 000 zł
M4 - Świętochłowice - Centrum - 90,54 m2 - do zamieszkania - 149000 zł
M3 - Świętochłowice - Lipiny - 78,10 m2 - do zamieszkania - 74 900 zł
M3 - Świętochłowice - Korea - 51,06 m2 - do zamieszkania - 114900 zł
M3 - Świętochłowice - Centrum - 51,70 m2 - do odnowienia - 135 000 zł
M2 - Świętochłowice – Centrum - 32,02 m2 - do odnowienia - 42 000 zł
M3 - Świętochłowice - Centrum - 37,20 m2 - do odnowienia - 85 000 zł
M3 - Świętochłowice - Wiślan/Ślęzan - 48,66m2 - do zamieszkania - 129 000 zł
M2 - Świętochłowice - Zgoda - 38,50m2 - do zamieszkania - 59 900 zł
M4 – Świętochłowice - Piaśniki – 48 m2 - do zamieszkania - 127 000 zł
M4 - Świętochłowice - Centrum - 52,50 m2 - do odnowienia - 135 000 zł
M4 - Świętochłowice - Wiechaczka - 63,43 m2 - do zamieszkania -165 000 zł
M3 - Świętochłowice - Centrum - 36 m2 - do zamieszkania - 87 000 zł
M3 - Świętochłowice - Centrum - 39,00 m2 - komfort - 121 000 zł
M3 Świętochłowice -Centrum - 47,3 m2 - do zamieszkania - 109 900 zł
M4 - Świętochłowice – Tatrzańska – 60,30 m2 – 149 000 zł

Centrum M4 - 70,65 m2 - 175 000 zł
Lipiny M5 - 73,51 m2 - 179 900zł
Centrum M5 - 121,01 m2 - 249 900 zł
Ruda Śląska - Wirek - 493 m2 - budowlana - 55 000 zł - SUPER CENA
Wzgórze M5 - 72,31 m2 - 189 999 zł
Suliszowice / Żarki – 2950 m2 - budowlana - 94 000 zł
Świętochłowice – 690 m2 – budowlana - 180 zł /m2

DOMY - SPRZEDAŻ

Bielsko Biała Wapienica - 268 000 zł

Trzebinia pow. żywiecki – 1700 m2 - budowlana - 55 900 zł
Bobrowniki Sączów - 220 000 zł
Ujazd / Sangrodz – 803 m2 - budowlana - 65 zł / m2 do negocjacji

Chorzów - 650 000 zł
Chorzów Chorzów II - 515 000 zł
Gościenncin/ Włoszczowa - 279 000 zł
DOMY – SPRZEDAŻ
Grodków - 109 000 zł
• Chorzów II - pow. użytk: 215m2 – pow. działki:200m2 - szeregowa - stan surowy
Iłowa - 139 000 zł
zamknięty - 530 000 zł
Lipnica dolna - 130 000 zł OKAZJA!!!
• Cieniawa - woj. małopolskie/gmina
Grybów –pow. użytk:300 m2 - pow.działki:1600 m2
Ogrodzieniec 100 m2 179 000 zł
- wolnostojący - do zamieszkania - 550 000
zł
Ruda Śląska Bykowina 260 m2 699 000 zł
• Gościencin/ Włoszczowa – woj. Świętokrzyskie – pow. użytk:315 m2 – pow. działki: 9,59
Świętochłowice Korea 120 378 bliźniak komfort 480 000 zł
hektarów - budowlano-rolne - do odnowienia - 279 000 zł
Świętochłowice Korea 245 1 350 000 zł
• Góra Włodowska - Włodowice – pow. użytk: ok.120 m2–pow.działki:13 298 m2 jednoroTaciszów Ok. Pławnowic 48 do zamieszkania 85 000 zł
Zagórnik – 900m2 - budowlana - 55 000 zł SUPER CENA!!!

dzinna – do zamieszkania – 215 000 zł SUPER CENA

•

Iłowa - Kowalice – pow. użytk:220 m2 - pow. działki:1000 m2 - wolnostojący stan surowy
DZIAŁKI
- SPRZEDAŻ

zamknięty - 240 0002zł SUPER CENA!!!
Brenna
- 891 m - 76 000 zł
Kaniów- pow. użytk:112,18m2
– pow. działki:357 m2– wolnostojący - komfort 390 000 zł
Lubsza
- 1534 m2 - 65 000
zł
•Żarki
Kucoby
ok.
Olesna
2– pow.użytk:100 m2 – pow.diałki:1527 m2 - dom letniskowy całorocz- 2950 m - 94 000 zł
ny - do zamieszkania
- 209
2 000 zł SUPER CENA
Trzebinia
- 1700 m
- 55 900 zł
•

•

Lipnica dolna – pow.użytk:40,5m2 – pow.działki: 5800 m2 - letniskowy do zamieszkania
119 500 zł OKAZJA!!! - WYNAJMĘ
MIESZKANIA

•M2,
Mikołów/Kamionka
- Osada
M3 - 400 - 600
złRóży, Słoneczna Polana - od 160m2 od 260m2 bliźniacza/
- stan
zamknięty - od 490 tys.
M4szeregowa
- 1 000
zł surowy
PILNE!!!
•

Chorzów II - 3x70 m2 - 500 -wolnostojący - do zamieszkania - 4000 zł + media + kaucja

DZIAŁKI - SPRZEDAŻ
Borowa Wieś - 516 m2 - budowlana - 65 000 zł
Brenna Górki Wielkie - 891 - budowlana - 73 000 zł

Mostołty - Ełk – pow.użyt: 160 m2 – pow. działki: 1600 m2 – wolnostojący - komfort
499 000 zł
Piekary Śląskie - Osiedle Wyzwolenia – pow.użytk:233m2 – pow.działki: 553m2 - wolnostojące - komfort - 800 000 zł SUPER CENA!!!

Hepi Biuro Obrotu Nierucho
•

• Piekary Śląskie -Kozłowa Góra-pow.użytk:115 m2 - jednorodzinny - komfort - 249 000 zł
Świętochłowice
, wolonostojący
ul. Wyzwoleni
• Ruda Śląska-Bykowina-pow.użytk: 260- pow. działki: 599
do zamieszkania

Tel. 32 245 60 54, 503 169 242, 5

Chorzów – 758 m2 - budowlana - 379 000 zł
Chorzów - Batory - 490 000 zł netto + VAT
Chorzów - Batory - 2490 000 zł netto + VAT
Gościencin/Włoszczowa - 8,40 hektara budowlane / rolne - 249 000 zł
Hartowiec/gm. Rybno - 3354 m2 - budowlane / rolne - 98 000 zł
Krzepice - 2221 m2 - 55 000 zł OKAZJA!!!

•
•
•

- 699 000 zł
Szufranowa – pow.użytk:40 m2 – pow.działki:17900 m2 -wolnostojące do odnowienia
99 900 zł SUPER CENA!!!
Świętochłowice-Centrum – pow.użytk:401m2- 255 m2-kamienica do remontu

•

399 000 zł
Świętochłowice – Korea – pow.użytk:245m2 – pow.działki:400 m2 - wolnostojący -

www.hepi-nieruchomo

Lubsza-Woźniki
- 1500m2od
– budowlana
- 45 000posiada
zł
FH HEPI /OKAZJA!!!
funkcjonuje
1999 roku,
dwa profile
działalności:
Biuro - Obrotu
z licencją
Łękawica
- Kocierz Moszczanicki
budowlano Nieruchomościami
- rolna - 82 000 zł
zawodową
Niegowa
Antolka –1933
12775oraz
m2 –Biuro
rolna -Podróży.
38 300 zł
Niegowa
551 m2 - leśna
- 120 000
zł
JakoMoczydło
firma z- 3715-letnim
stażem
posiadamy
duże doświadczenie

w branży
nieruchomości,
jak i w branży
Pawłowice/
dzierżawa
- 4152 m2 - inwestycyjna
- 3900złturystycznej.
netto miesięcznie

Jesteśmy członkiem bielsko - częstochowsko - katowickiego
stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami.

komfort 1350 000 zł

Centrum M4 - 70,6
MIESZKANIE
- SPRZEDAŻ
• Świętochłowice – Chropaczów - pow.użytk:117 m2 – pow.działki:208 m2 - szeregowy

Lipiny M5 - 73,51 m
BYTOM
komfort 399 000 zł SUPER CENA!!!
Łagiewniki M5 - 62m2 - 146 000 zł
Centrum M5 - 121,0
• Faustianka - woj. opolskie/gmina: Rudniki - pow. użytk: 88 m2- pow. działki: 13 800 m2 CHORZÓW
Wzgórze M5 - 72,31
dom wolnostojący- do odnowienia - 179 000 zł SUPER CENA!!
Batory M3 - 36,4 m2 - 89 900 zł
Chorzów II M3 - 51,02 m2 - 89 000 zł
DOMY - SPRZE
Chorzów Amelung M2 - 69 990 zł
Bielsko Biała Wapie
Chorzów II M4 - 46,40 m2 - 120 000 zł
Bobrowniki Sączów
Chorzów - 650 000
Centrum M5 - 165 m2 - 255 000 zł
Chorzów Chorzów II
Centrum M5 -118 m2 - 109 900 zł
Gościenncin/ Włosz
KATOWICE
Grodków - 109 000
Centrum M5 - 112 m2 - 355 000 zł
Iłowa - 139 000 zł
ŚWIĘTOCHŁOWICE
Lipnica dolna - 130
Centrum M2 - 39,60 m2 - 70 000 zł
Centrum M2 - 32,02 m2 - 42 000 zł
Ogrodzieniec 100 m
Centrum M3 - 43,80 m2 - 105 000 zł
Ruda Śląska Bykow
Centrum M3 - 61,58 m2 - 119 000 zł
Świętochłowice Kor
Świętochłowice Kor
Centrum M3 - 38 m2 - 112 000 zł
Taciszów Ok. Pławn
Piaśniki M3 - 50,6 m2 - 119 900 zł
Centrum M3 - 51,70 m2 - 105 000 zł
ok. Wiślan M3 - 45,04 m2 - 143 900 zł
DZIAŁKI - SPRZ
ok ŚWIĘTOCHŁOWICE,
Wiślan M3 - 46,92 m2 - 122 999
zł
Brenna - 891 m2 - 7
UL. WYZWOLENIA 19
2
Centrum M3 - 43,83 m - 109 000 zł
Lubsza - 1534 m2 TEL.
(32)
245
60
54,
509
696
090
2
Wzgórze M4 - 62,9 m - 149 000 zł
Żarki - 2950 m2 - 94
2
www.hepi.com.pl
Piaśniki M4 - 48,9 m - 138 000 zł
Trzebinia - 1700 m2
Centrum M4 - 86,65
m2 - 129 000 zł
biuro@hepi.com.pl
Wzgórze M4 - 65 m2 - 159 000 zł
MIESZKANIA Centrum M4- 46,49 m2 - 124 000 zł
M2, M3 - 400 - 600
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Wzgórze M4 - 63,47 m2 - 159 900 zł
M4 - 1 000 zł PILN

W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ
OBIEKTY
I LOKALE
UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
FH HEPI - Świętochłowicki
Przedsiębiorca
Roku 2008.

„HEPI” NIERUCHOMOŚCI
LICENCJA 1933
ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. WYZWOLENIA 19
TEL. (32) 245 60 54,
503 169 242, 509 592 929
www.hepi-nieruchomosci.pl

Na rynku od 1999 r.

TURYSTYKA
ZAMÓW U NAS WCZASY
A PARKING LUB TRANSFER
DO PYRZOWIC OTRZYMASZ

GRATIS!

CODZIENNIE NOWE OFERTY
LAST MINUTE!
HEPI - BIURO PODRÓŻY
tel. 32/ 245 60 54, 509 696 090
www.hepi.com.pl

„HEPI” BIURO PODRÓŻY
WCZASY – WYCIECZKI –
OBOZY I KOLONIE –
REJSY - BILETY –
UBEZPIECZENIA

www.facebook.com/hepi.biuropodrozy

NIEBIESKI RABAT
NA PIŁKARSKIE ZAKUPY NA

20 PLN
przy zakupach od 99 PLN
kod: RGOLRUCH615PG

na każdym komputerze kod można wykorzystać
tylko raz; kod można wykorzystać do 30.06.2015

