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Nasza nowa 
twierdza

Nasza nowa 
twierdza

Nadszedł czas, by rozpocząć nowy etap w historii Śląska! 
W piątek o godz. 20:30 liderujący w Ekstraklasie wrocławianie 

podejmą na nowym Stadionie Miejskim gdańską Lechię.



Wokół Śląska www.slaskwroclaw.pl

Bramki:
7 – Johan Voskamp
3 – Piotr Celeban
3 – Łukasz Madej
3 – Sebastian Mila
2 – Cristian Diaz
2 – Rok Elsner
2 – Waldemar Sobota
2 – Dariusz Sztylka
1 – Sebastian Dudek
1 – Łukasz Gikiewicz
1 – Dariusz Pietrasiak

Asysty:
8 – Sebastian Mila
3 – Waldemar Sobota
2 – Łukasz Madej
2 – Cristian Diaz
1 – Piotr Celeban
1 – Mateusz Cetnarski

1 – Piotr Ćwielong
1 – Jarosław Fojut
1 – Tadeusz Socha
1 – Johan Voskamp

Żółte kartki:
4 – Tadeusz Socha
4 – Rok Elsner
3 – Marian Kelemen
3 – Sebastian Mila
3 – Amir Spahić
3 – Marek Wasiluk
2 – Łukasz Madej
2 – Dariusz Pietrasiak
2 – Waldemar Sobota
1 – Piotr Ćwielong
1 – Cristian Diaz
1 – Jarosław Fojut
1 – Mariusz Pawelec
1 – Krzysztof Wołczek

Z drugiej strony2
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 Tabela T-Mobile Ekstraklasy 
Drużyna                              mecze      punkty       bramki
1. Śląsk Wrocław 11 22 19-10
2. Legia Warszawa 10 21 19-9
3. Wisła Kraków 11 21 14-9
4. Lech Poznań 11 20 22-8
5. Korona Kielce 11 19 14-11
6. Ruch Chorzów 11 19 15-14
7. Jagiellonia 11 17 18-20
8. Polonia Warszawa 11 16 11-12
9. Widzew Łódź 11 14 10-11
10. Lechia Gdańsk 11 13 6-7
11. Podbeskidzie 11 12 9-16
12. ŁKS Łódź 11 11 8-20
13. Zagłębie Lubin 11 10 9-11
14. Górnik Zabrze 11 10 10-15
15. GKS Bełchatów 11 8 11-13
16. Cracovia 11 6 6-15

Przed meczem:
18:30 Otwarcie bram 
stadionu
18:40 Rozgrzewamy 
głośniki
19:30 Orzeł Ślązak ląduje 
na stadionie
19:45 Rozgrzewka 
bramkarzy WKS Śląsk 
Wrocław
19:50 Rozgrzewka 
piłkarzy WKS Śląsk 
Wrocław
20:19 Komunikaty spikera

20:20 Prezentacja zawodni-
ków Lechii Gdańsk
20:22 Prezentacja zawodni-
ków WKS Śląsk Wrocław

20:26 Wręczenie Orestowi 

Lenczykowi nagrody dla naj-

lepszego trenera września

20:28 Wręczenie Sebastia-

nowi Mili nagrody za setny 

występ w barwach Śląska

20:30 Rozpoczęcie 
meczu

Przerwa:
21:16 Przerwa
21:17 Podsumowanie 
I połowy 
21:20 Pokaz futbolu ame-
rykańskiego grupy Devils 
Wrocław

21:30 Rozpoczęcie 
drugiej połowy meczu
Po meczu:
22:20 Zakończenie spo-
tkania 
22:22 Komunikaty spikera

◄◄◄      PLAN MECZOWY      ►►►

W kolumnie pionowej 
gospodarz meczu, 
w poziomej – zespół 
grający na wyjeździe. 

Śląsk Wrocław
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 Ostatni mecz Śląska 
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Oficjalne wydawnictwo WKS Śląsk 
Wrocław SA. Redaguje kolegium. 

Adres redakcji: 53-434 Wrocław, 
ul. Oporowska 62, tel. (071) 722 39 37, 
faks (071) 72 23 947; 

e-mail: wokolslaska@slaskwroclaw.pl 
Redakcja nie zwraca niezamówio-
nych tekstów oraz zastrzega 
sobie prawo do dokonywania skrótów 
w publikowanych tekstach. Redakcja 
nie odpowiada za treść reklam. 
Druk: Polskapresse, Odział Poligrafia, 
Drukarnia Wrocław, Bielany Wrocław-
skie, ul. Kolejowa 7

2230 głosów 
Na piłkarza miesiąca
głosuj na stronie 
www.slaskwroclaw.pl.

Sebastian 
Mila

 Piłkarz miesiąca 

Bramkarze: 1. Krzysztof Żukowski, 25. Marian Kelemen, 
33. Rafał Gikiewicz; 
Obrońcy: 3. Piotr Celeban, 2. Krzysztof Wołczek, 14. Dariusz Pietrasiak, 
16. Przemysław Szuszkiewicz, 17. Mariusz Pawelec, 23. Jarosław Fojut, 
24. Tadeusz Socha, 28. Marek Wasiluk; 
Pomocnicy: 5. Waldemar Sobota, 7. Sebastian Dudek, 
8. Łukasz Madej, 9. Marek Gancarczyk, 10. Mateusz Cetnarski, 

11. Sebastian Mila, 19. Dariusz Sztylka, 20. Piotr Ćwielong, 
26. Przemysław Kaźmierczak, 29 Rok Elsner; 
Napastnicy: 18. Johan Voskamp, 21. Cristian Omar Diaz, 
27. Łukasz Gikiewicz, 30. Marcin Staszewski, 31. Alexandre; 
SZTAB SZKOLENIOWY: Orest Lenczyk – trener, Marek Wleciałowski 
– drugi trener, Paweł Barylski – asystent, Tomasz Hryńczuk – trener bramkarzy, 
Łukasz Czajka – asystent, Zbigniew Słobodzian – kierownik, Wojciech Sznajder 
– lekarz, Jarosław Szandrocho – fizjoterapeuta, Dawid Gołąbek – fizjoterapeuta.

25 Marian 
Kelemen

24 Tadeusz 
Socha

17 Mariusz 
Pawelec

23 Jarosław 
Fojut 

7 Sebastian 
Dudek

29 Rok 
Elsner

5 Waldemar 
Sobota

11 Sebastian 
Mila

18 Johan 
Voskamp

8 Łukasz 
Madej

3 Piotr 
Celeban

Przypuszczalny skład na najbliższy mecz 
oraz kadra Śląska Wrocław

 Statystyki  piłkarzy WKS-u 
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M ecze Śląska z 
Lechią z ra-
cji kibiców 
zawsze mia-

ły wyjątkowy klimat. Tym 
razem atmosfera będzie 
jeszcze bardziej wyjątkowa 
i świąteczna, bowiem oba 
zespoły zmierzą się na no-
wym wrocławskim stadio-
nie. Nie będzie nadużyciem 
powiedzenie, że w piątek 
czeka nas wielkie święto i 
to zarówno dla kibiców, jak 
i samych piłkarzy, którzy 
również z niecierpliwością 
wyczekiwali pierwszego 
meczu na nowym obiekcie. 
Ale należy też pamiętać, 
że święto świętem, ale naj-
ważniejsze i tak będą ligowe 
punkty.

Lechia należy do tych 
rywali, z którym Śląskowi 
zawsze grało się trudno. 
Warto tylko wspomnieć, że 
od powrotu obu zespołów 
do ekstraklasy w 2008 roku 
grały one ze sobą sześć razy 
i tylko raz górą byli wrocła-
wianie. Poza tym padły trzy 
razy remisy i dwa razy zwy-
ciężyła Lechia. Co więcej, 
podczas tych trzech wizyt 
przy  Oporowskiej, zespół 
z Gdańska zawsze strzelał 
przynajmniej jednego gola.

Mimo iż drużyna Tomasza 
Kafarskiego zajmuje dopiero 
10 miejsce, o wygraną bę-
dzie równie ciężko, jak we 
wcześniejszych meczach. A 
może nawet jeszcze trudniej, 
bowiem Lechia wyraźnie jest 

na fali wznoszącej. Gdańsz-
czanie mieli nieudany po-
czątek sezonu. Niektórzy 
twierdzili, że zaszkodziła im 
przeprowadzka na nowy sta-
dion, gdzie zatracili atut swo-
jego boiska. Może tak, może 
nie, ale faktem jest, że co 
prawda gdańszczanie jesz-
cze w tym sezonie nie prze-
grali u siebie, ale odnieśli też 
zaledwie jedno zwycięstwo. 

Słabe wyniki sprawiły, że 
coraz głośniej mówiło się o 
ewentualnej zmianie trenera. 
Nieoficjalnie takim decydu-
jącym o losach trenera Kafar-
skiego spotkaniem miał być 
wyjazdowy mecz z Zagłę-
biem Lubin. Gdańszczanie 
wygrali 1:0, a tydzień temu 
po bardzo dobrym meczu 

zremisowali bezbramkowo 
z Lechem Poznań. Tym sa-
mym czarne chmury nad 
trenerem Kafarskim zosta-
ły rozwiane. Zwłaszcza, co 
jeszcze raz trzeba podkre-
ślić, Lechia zagrała bardzo 
dobrze z silnym Lechem i 
dała mocny sygnał, że koń-
cówka rundy jesiennej może 
należeć do niej.

– Ten punkt jest dla nas 
bardzo cenny – komentował 
po spotkaniu z Kolejorzem 
szkoleniowiec Lechii. – Czy 
niepokoi mnie brak skutecz-
ności naszych napastników? 
Oczywiście. Gdybyśmy wy-
korzystywali kilka procent 
okazji, które sobie w meczu 
stwarzamy, to mielibyśmy 
dziś na koncie więcej punk-
tów – dodał.

Trudno nie zgodzić się 
z analizą trenera. Lechia w 
11 meczach zdobyła zaled-
wie sześć goli, czyli tyle co 
ostatnia w tabeli Cracovia. Z 
drugiej strony trzeba jednak 
zwrócić uwagę, że gdańsz-
czanie mają najszczelniejszą 
w lidze obronę, która pozwo-

liła rywalom na zdobycie za-
ledwie siedmiu bramek. 

Do tego dochodzi odkry-
cie ostatnich trzech kolejek, 
jakim niewątpliwie jest bra-
karz Wojciech Pawłowski, 
który zagrał w tym sezo-
nie w trzech meczach i we 
wszystkich zachował czyste 
konto. 

– Miałem w tym meczu 
nieciekawe sytuacje do obro-
nienia, ale cieszę się, że wy-
szedłem z nich obronną ręką. 

Mam nadzieję, że we Wro-
cławiu też zagram i pokażę 
to samo, co w ostatnich spo-
tkaniach – komentował zale-
dwie 19-letni bramkarz Le-
chii po pojedynku z Lechem.

Jeżeli więc podopieczni 
Tomasza Kafarskiego zaczną 
strzelać, szybko mogą dogo-
nić logową czołówkę. A w su-
mie ma kto w Lechii zdoby-
wać gole, bo są tam przecież 
Fred Benson, Abdou Razack 
Traore czy wiecznie młody 
Łukasz Surma.

Ponieważ obrona Śląska 
też należy do najlepszych 
w kraju, można zakładać, że 
wielu bramek na inaugura-
cję nowego stadionu kibice 
nie zobaczą. Ale gole nie są 
niezbędne, aby mecz stał się 
prawdziwym świętem. Wy-
starczy walka o każdy metr 
boiska do ostatniej minuty, 
zaangażowanie i wspania-
ły doping kibiców. A tego w 
piątek na pewno na nowym 
pięknym stadionie na pewno 
nie zabraknie. 

Serdecznie zapraszamy na 
to historyczne wydarzenie!
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Przedsprzedaż biletów na 
mecz z Lechią prowadzona 
jest na stadionie przy Opo-
rowskiej i na nowym stadionie 
w godz. 9-19 oraz na stronie 
www.bilety.slaskwroclaw.pl 
(tylko do czwartku do godz. 
19, by kupić bilet w systemie 
należy mieć Kartę Kibica).
W piątek kasy przy Oporow-
skiej będą czynne tylko do 
godz. 12. Po południu na 
nowym stadionie zostaną uru-
chomione kolejne stanowiska 
kasowe. 
Cennik biletów na stronie 9.

 Bilety na mecz 

Nadszedł czas, by rozpocząć nowy etap 
w historii Śląska! W piątek o godz. 20:30 
liderujący w Ekstraklasie wrocławianie 
podejmą na nowym Stadionie Miejskim 
gdańską Lechię. 

Ten mecz 
zapisze się 
w historii

Ten mecz 
zapisze się 
w historii
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Najpierw wygrana na 
wyjeździe z Zagłębiem 
Lubin, a ostatnio remis 
z Lechem Poznań – czy 
to oznacza, że po tym 
mniej udanym początku 
sezonu Lechia Gdańsk 
zaczyna się rozpędzać?

Te dwa ostatnie mecze 
chyba rzeczywiście były 
najlepsze w naszym wyko-
naniu w tym sezonie. Może 
nie jest jeszcze to, co chcie-
libyśmy grać, ale jest już 
znacznie lepiej w porówna-
niu z początkiem ligi. Musi-
my jeszcze popracować nad 
wymiennością pozycji, grą z 
pierwszej piłki, czyli tym, co 
nas cechowało w poprzed-
nich sezonach. Jest już jed-
nak coraz lepiej i z optymi-
zmem czekamy na następne 
mecze.

Wiele osób twierdzi, 
że problem Lechii polega 
na braku skuteczności, 
bo w obronie jest już 
bardzo dobrze.

To up łacanie proble-
mu. Bardziej niż o sku-
teczność, moim zdaniem, 
chodzi o stwarzanie sobie 
sytuacji bramkowych. Z 
Lechem nasza gra wyglą-
dała dobrze, ale mieliśmy 
tylko dwie okazje. To zde-

cydowanie za mało. Jeżeli 
będziemy ich mieli cztery, 
pięć, to przynajmniej jed-
ną wykorzystamy. Zgodzę 
się natomiast jeżeli cho-
dzi o naszą grę w obronie. 
Tyle, że to nie zasługa 
jedynie obrony, ale całe-
go zespo łu, bo wszyscy 
atakujemy i wszyscy bro-
nimy.

Mecz ze Śląskiem 
będzie wyjątkowy, bo 
zostanie rozegrany na 
nowym stadionie…

I ogromnie się z tego cie-
szymy. To fantastyczne, że 
właśnie nam przyjdzie ze 
Śląskiem zagrać pierwszy 
mecz na nowym stadionie. 
Otwieraliśmy już PGE Are-
nę w Gdańsku i wiemy, jakie 
to uczucie. Na pewno ciarki 
będą przechodziły po ple-
cach. Już się nie mogę do-
czekać.

Na dodatek kibice 
obu zespołów darzą się 

przyjaźnią, a więc atmos-
fera będzie na pewno 
świąteczna. 

Na boisku na pewno jed-
nak nie będzie przyjaźni. 
Dla nas będzie to mecz jak 
każdy inny i nie będzie ta-
ryfy ulgowej. Ale w Śląsku 
pewnie myślą podobnie. 
Śląsk chce zdobywać punk-
ty, aby zachować pozycję 
lidera, a my chcemy zdo-
bywać punkty, aby dogonić 
ligową czołówkę. Przyjaźń 
to może być na trybunach, 
ale nie na boisku podczas 
meczu.

Czy Śląsk straci atut 
swojego boiska grając na 
nowym stadionie?

Nie wydaje mi się. Zagra-
ją u siebie, a same boisko 
już nie ma takiego zna-
czenia. Przynajmniej my 
na to nie liczymy, że Śląsk 
będzie mniej groźny, bo 
zagra dopiero pierwszy raz 
na tym stadionie. Na pew-
no będą tam trenowali i już 
trochę poznają specyfikę 
boiska. Dla nas natomiast 
będzie to zupełny debiut 
na tym stadionie.

To jaki będzie wynik? 
Często mecze Śląska 
z Lechią kończyły się 
remisem.

A ostatnio jak było?

Śląsk wygrał 2:1.
To teraz nie może się 

ten wynik powtórzyć. A 
przynajmniej zrobimy 
wszystko, aby tym razem 
wywieźć z Wrocławia 
przynajmniej punkt. Ale 
pojedziemy powalczyć o 
trzy oczka, bo są nam bar-
dzo potrzebne. 

„
Fantastycz-

nie, że to właśnie 
Lechia rozegra 
pierwszy mecz ze 
Śląskiem na no-
wym stadionie.

Prezes: Maciej Turnowiecki
Trener: Tomasz Kafarski
II trener: Jerzy Cyrak
Kierownik: Jarosław Pajor

Bramkarze
1. Michał Buchalik 22 190/83
24. Wojciech Pawłowski 18 190/79
33. Sebastian Małkowski 24 194/91
Obrońcy
2. Rafał Janicki 19 188/83
3. V. Andriuskevicius 21 188/74
4. Sergejs Kozans 25 192/87
5. Krzysztof Bąk 29 188/86
6. Luka Vućko 27 197/98
20. Levon Airapetian 22 178/69
26. Deleu 27 176/73
Pomocnicy
7. Abdou Traore 22 170/73
8. Łukasz Surma 34 177/79
17. Marcin Pietrowski 23 184/83
16. Jakub Popielarz 21 176/69
21. Mateusz Machaj 22 174/67
22. Paweł Nowak 32 175/73
23. Marko Bajić 26 188/84
25. Kamil Poźniak 21 182/78
32. Mateusz Łuczak 21 183/76
Napastnicy
9. Aliaksandr Sazankou 27 181/79
10. Tomasz Dawidowski 33 179/79
11. Ivans Lukjanovs 24 185/76
14. Piotr Wiśniewski 29 177/74
19. Fred Benson 27 175/70
46. Josip Tadić 24 186/76

 Lechia Gdańsk 

Już się nie mogę doczekać
Rozmowa z Łukaszem Surmą, kapitanem Lechii
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Paweł Śpiewok
P rzenosiny na nowy stadion to na razie wielka 

niewiadoma. Pamiętam, gdy przed laty my 
przenieśliśmy się z Oporowskiej na Stadion 

Olimpijski. Wszystko było ładnie i pięknie, ale jak 
przegraliśmy jeden, drugi, trzeci mecz, szybko spa-
kowaliśmy walizki i wróciliśmy na Oporowską. Oby 
teraz nie było tak samo. Wszystko będzie zależało 
od wyników i kibiców. Jeżeli będą wyniki, to kibice 
będą chodzili na mecze, a nowy stadion szybko 
stanie się nowym domem Śląska. Inaczej może być 
ciężko i szybko możemy wrócić na Oporowską. Go-
rąco jednak wierzę, że do tego nie dojdzie. Wiem, 
że niektórzy narzekają, że na przykład na Oporow-
ską był doskonały dojazd, a nowy stadion znajduje 
się dalej od centrum. Mimo wszystko to dobrze, 
że Śląsk się przenosi. Kiedyś trzeba było to zrobić. 
Jeżeli Śląsk chce się rozwijać, odnosić sukcesy, to 
musi grać na nowoczesnym stadionie. To już obiekt 
klasy światowej. A jak będzie, zobaczymy. Dobrze, 
że na początek gramy z Lechią Gdańsk, bo jak na-
wet debiut nam nie wyjdzie, to kibice to przeżyją. 
Lechią i Śląsk, to jak siostra i brat.  

Legendarny piłkarz Śląska lat 60-ych. 
W sezonie 1963/64 ze Śląskiem 
wywalczył historyczny, bo pierwszy, 
awans wrocławskiego zespołu 
do ekstraklasy. 

Waldemar Prusik
N ie się czego obawiać. Śląsk i kibice powinni 

się cieszyć, że jest we Wrocławiu taki pięk-
ny i nowoczesny stadion. Te wszystkie 

obawy wynikają chyba bardziej z przesądów. Jeżeli 
zespół jest dobry, a za taki uważam teraz Śląsk, to 
wszędzie sobie poradzi. Oczywiście piłkarze będą 
musieli się nauczyć nowego boiska, ale to przyjdzie 
samo z biegiem czasu. Im będzie więcej treningów 
i meczów, tym szybciej poznają nowy obiekt. My, 
piłkarze ze starego pokolenia, możemy tylko pa-
trzeć z zazdrością na te nowe piękne stadiony. Ale 
nie tylko na to, ale także na sprzęt, autokary i wiele 
innych drobniejszych spraw. Całą karierę w Śląsku 
grałem na Oporowskiej, kilka meczów było na Olim-
pijskim, i na pewno pewien sentyment pozostał. 
Ale nie oszukujmy się – czas tego typu obiektów 
minął bezpowrotnie. Teraz kibic chce, aby nie kapa-
ło mu na głowę, chce mieć dobrą widoczność i chce 
mieć możliwość zjedzenia czegoś w cieple i na sie-
dząco przy stoliku. To wszystko będzie na nowym 
stadionie. Osobiście jeszcze na nim nie byłem, więc 
z niecierpliwością wyczekuję meczu z Lechią. To 
na pewno będzie wielkie święto.  

Legendarny piłkarz Śląska lat 80-ych. 
Przez pięć sezonów z rzędu nie opuścił ani 
jednego meczu wrocławskiego zespołu. 
Zawsze doskonale przygotowany. Praw-
dziwy wódz na boisku, co zaowocowało 
opaską kapitańską reprezentacji Polski.

Dariusz Sztylka
Z arówno my, jak i caly Wrocław, czekamy 

na ten pierwszy mecz na nowym stadio-
nie. To będzie historyczne wydarzenie. 

Szczerze mówiąc już się nie mogę tego docze-
kać. Z drugiej strony trochę mi żal Oporowskiej. 
To przecież na tym obiekcie Śląsk odnosił naj-
większe sukcesy. Ja też mam bardzo miłe wspo-
mnienia z Oporowską. Najpierw chodziłem tu 
jako kibic, a od dziesięciu lat dane mi jest grać 
tutaj jako zawodnik Śląska. Jeżeli jednak chce-
my, aby nasz klub sie rozwijał, przenosiny na 
nowy stadion są konieczne. To obiekt na miarę 
europejskich pucharów i Ligi Mistrzów. Wszy-
scy jesteśmy ciekawi, jak tam będzie. Oporow-
ska miała swój klimat i kibice byli dla nas na tym 
stadionie naprawdę dwunastym zawodnikiem. 
Liczę, że ta atmosfera przeniesie się na nowy 
stadion. Nie obawiam się też, że przez prze-
nosiny stracimy atut własnego boiska. Jestem 
przekonany, że nowy stadion szybko stanie się 
nowym domem i naszą twierdzą. A na Oporow-
ską i tak będę chodził, bo blisko mieszkam i nie 
raz podejdę, aby pokopać sobie piłkę z synami. 

Nadal w Śląsku. Razem z wrocławskim 
zespołem pokonał drogę z ekstraklasy do 
trzeciej ligi i z powrotem. Jeżeli nie jest 
kontuzjowany, nadal stanowi mocny punkt 
wrocławskiego zespołu.  

W łaśnie byłem na tym nowym stadionie, bo 
kręcono tam program telewizyjny z moim 
udziałem, i muszę przyznać, że nowy 

obiekt jest naprawdę fantastyczny. Nie byłem na nim 
pierwszy raz, ale ponownie mnie zachwycił. Ja się 
wychowałem na Oporowskiej, tutaj osiągaliśmy ze 
Śląskiem największe sukcesy, ale jeżeli klub jest już w 
górze tabeli, rozwija się, to musi grać na takim nowo-
czesnym stadionie. Za moich czasów graliśmy na Opo-
rowskiej, ale też na Stadionie Olimpijskim, gdzie czasa-
mi przychodziło po 50 tysięcy kibiców. Atmosfera była 
niesamowita. Jak się wychodziło na boisko, to człowiek 
dostawał skrzydeł. I teraz będzie podobnie na tym no-
wym stadionie. Oczywiście, piłkarze będą musieli się 
najpierw do niego przyzwyczaić, ale jak zobaczą tyle 
ludzi, usłyszą ten doping, zaraz polubią nowy stadion. 
Poza tym tak naprawdę nie żegnamy się z Oporow-
ską, bo tutaj będą treningi i pewnie mecze sparingowe. 
Oporowska to był mój drugi dom i teraz liczę, że ten 
nowy stadion stanie się moim drugim domem. A po wi-
cemistrzostwie Polski niebawem będziemy tam świę-
towali mistrzostwo i zdobycie Pucharu Polski. 

Legendarny piłkarz Śląska lat 70-ych. 
Uważany za najlepszego zawodnika w 
historii WKS-u. W barwach Śląska rozegrał 
414 meczów, w których zdobył 110 goli, co 
stanowi w obu kategoriach klubowy rekord. 

Janusz Sybis
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M iejskie Przed-
s ięb i o r s t w o 
Komunikacji , 
na wniosek 

Śląska Wrocław, uruchomi 
specjalne linie tramwajowe i 
autobusowe, które najpierw 
dowiozą kibiców na piątkowy 
mecz z Lechią Gdańsk, a na-
stępnie umożliwią im dotar-
cie do centrum miasta już po 
zakończeniu zawodów.

Przed meczem urucho-
miona zostanie specjalna linia 
tramwajowa E1, która będzie 
kursowała na trasie: Świdnic-
ka – Kazimierza Wielkiego 
– św. Mikołaja – pl. Jana Paw-
ła II – Legnicka – Lotnicza – 
Pilczyce. Tramwaje E1 będą 
kursowały z częstotliwością 
co 10 minut w godzinach 
18:00 - 20:00.

Po meczu spod stadionu 
będzie można odjechać spe-
cjalnymi tramwajami oraz 
autobusami. Tramwaje spe-
cjalnej linii E1 będą czekały 
na kibiców na pętli Pilczyce, 
skąd trasą Lotnicza – Legnic-
ka –pl. Jana Pawła II – Ruska – 
Kazimierza Wielkiego będzie 

można dotrzeć do ul. Świd-
nickiej. Tramwaje linii E1 będą 
jeździły z częstotliwością co 
ok. 3 minuty w godz. 22:30 – 
23:30. W ramach linii E1 kur-
sować będą m.in. tramwaje z 
reklamami Śląska.

Z kolei na pętli znajdują-
cej się od ul. Królewieckiej 
po meczu podstawione zo-
staną autobusy przegubowe 
specjalnej linii S1. Autobusy 
będą poruszały się trasą Sta-
dion Miejski – Królewiecka 
– Pilczycka – Hutnicza – Lot-
nicza – Legnicka – pl. Jana 
Pawła II – Ruska – Kazimie-
rza Wielkiego – Rynek.

Autobusy linii S1 będą za-
trzymywały się na wszyst-
kich przystankach na trasie 
przejazdu. W przypadku 
kursów zjeżdżających do 
zajezdni przy ul. Grabiszyń-
skiej przez Rynek, autobusy 
będą zatrzymywały się na 
przystanku pod kinem He-
lios.

Autobusy linii S1 będą kur-
sowały z częstotliwością co 
ok. 3 minuty przez 60 minut 
od zakończenia meczu.

Oprócz tramwajów i auto-
busów specjalnych kursować 
będą także normalne pojazdy 
komunikacji miejskiej (m.in. na 
pętlę Pilczyce tramwaje linii 
3, 10, 20, 32 PLUS i 33 PLUS 
oraz autobusy 128 i 136, a 
także przez ul. Królewiecką 
autobus 403 i Maślicką 103 i 

435). To wszystko sprawi, że 
mimo późnej pory tramwaje 
i autobusy między centrum 
a stadionem będą kursowały 
z częstotliwością jak w godzi-
nach szczytu.

Zachęcamy do skorzysta-
nia z komunikacji miejskiej. 
Odradzamy za to przyjazd 

samochodem – przy stadionie 
znajduje się co prawda par-
king zarządzany przez spółkę 
SMG, ale obecnie może on 
pomieścić niewiele pojazdów. 
Po konsultacjach z policją zde-
cydowano, że Aleja Śląska – tak 
samo jak podczas poprzedniej 
dużej imprezy odbywającej 

się na Stadionie Miejskim – nie 
zostanie zamknięta. Od strony 
ulic Lotniczej i Pilczyckiej usta-
wione będą punkty informa-
cyjne, w których kibice, którzy 
jednak zdecydują się na przy-
jazd na mecz samochodem, 
będą mogli dowiedzieć się, czy 
są wolne miejsca na parkingu.
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Jak na stadion w dniu meczu?
Specjalne linie autobusowe 
i tramwajowe, które dowio-
zą kibiców na nowy stadion 
i odwiozą ich z powrotem 
do centrum – to sposób na 
sprawną komunikację pod-
czas piątkowego meczu.

Czego nie wolno Jak czytać bilet? Z godnie z ustawą o 
bezpieczeństwie im-
prez masowych oraz 

regulaminem meczu, na sta-
dion nie wolno wnosić:

przedmiotów niebez-
piecznych (w tym broni, 
noży, pałek oraz elemen-
tów wykonanych z meta-
lu, takich jak rury, śruby 
czy elementy łożysk),

materiałów wybucho-
wych,

perfum w szklanych 
opakowaniach,

profesjonalnych 
urządzeń fotograficznych 
oraz kamer wideo,

butelek, kubków, 
dzbanów lub puszek 
wykonanych z twardego 
elementu, w tym butelek 
plastikowych,

pojemników do roz-
pylania gazu i substancji 
żrących,

wyrobów pirotech-
nicznych (w tym fajer-
werków i rac),

urządzeń laserowych.

Wszystkie przedmioty, 
których wnoszenie jest za-
bronione, można przechować 
w stadionowym depozycie 
(ich lokalizacja jest oznaczona 
na mapce poniżej).

B ilety na nowy stadion 
znacznie różnią się 
od tych, jakie kibice 

kupowali na obiekt przy ul. 
Oporowskiej. Na Stadionie 
Miejskim obowiązuje podział 
na pięć trybun: A, B, C, D oraz 
X (ta ostatnia jest trybuną 
przeznaczoną dla kibiców go-
ści, w piątek zasiądą jednak na 
niej tylko fani Śląska). Ozna-
czenie trybuny znajduje się 
oczywiście na bilecie, dzięki 
czemu łatwo się zorientować, 
którą bramą należy dostać się 
na obiekt (każda brama wej-
ściowa oznaczona jest literą 
danego sektora). 

Następnym numerem na 
bilecie jest oznaczenie sek-

tora. Sektory zaczynające się 
cyfrą 3 znajdują się w górnej 
części trybuny, cyfrą 2 w 
środkowej części, zaś cyfrą 1 
są na samym dole. Od tego, na 
jaki sektor ma się bilet, zależy 
wybór drogi prowadzącej do 
kupionego miejsca. Jeśli miej-
sce znajduje się w sektorze 
na samej górze, radzimy sko-
rzystać z klatki schodowej 

umieszczonej w promena-
dzie pod trybunami. Jeśli zaś 
miejsce jest w sektorze ozna-
czonym cyfrą 1, najłatwiej 
dostać się do niego poprzez 
wejście znajdujące się w dol-
nej części stadionu.

Kolejne oznaczenia na bile-
cie to numery rzędu i miejsca, 
które pozwolą na łatwe znale-
zienie swojego krzesełka.

Przypominamy, że zgod-
nie z ustawą o bezpieczeń-
stwie imprez masowych 
każdy kibic wchodzący na 
stadion musi posiadać doku-
ment tożsamości z numerem 
PESEL. Podczas meczu nale-
ży zajmować swoje miejsce. 
Zabronione jest stanie w 
przejściach między sekto-
rami. Przejście przez ogro-
dzenie oddzielające trybuny 
od murawy karane będzie 
grzywną w wysokości 10 
tysięcy zł oraz dwuletnim 
zakazem klubowym.

Plan stadionu z zazna-
czonymi sektorami zna-
leźć można na stronie 9.
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S ebastian Mila urodził się 
w Koszalinie i w miejsco-
wych klubach - Bałtyku i 
Gwardii - zaczynał swoją 

piłkarską przygodę. W tym pierw-
szym klubie trenerem był jego ojciec 
Stefan, były zawodnik pierwszoligo-
wej warszawskiej Gwardii.

Kolejnym etapem w karierze Seba-
stiana był wyjazd do Gdańska, gdzie 
rozpoczął naukę w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego. Szybko poznano 
się na jego talencie i często był po-
woływany do reprezentacji juniorów. 
W 1999 zdobył tytuł wicemistrza 
Europy do lat 16, a w 2001 mistrzo-
stwo Europy z kadrą U-18 na turnieju 
w Finlandii. 

W tym okresie Mila został piłka-
rzem Lechii Gdańsk. Niestety, trafił 
na bardzo trudny okres w dziejach 
Biało-Zielonych. Latem 1998 w 
związku z poważnymi problemami 
finansowymi i organizacyjnymi klubu 
z ulicy Traugutta, doszło do fuzji Le-
chii z drugą gdańską drużyną Polonią. 
W sezonie 2000/01 Mila z połączo-
ną Lechią/Polonią spadł z II ligi. Mło-
dy 19-letni zawodnik, chcąc dalej się 
rozwijać i grać na wyższym poziomie 

ligowym, latem 2001 przeniósł się do 
drugoligowego Orlenu Płock. 

Po pół roku, wiosną 2002, prze-
szedł do grającej wówczas w I lidze 
Dyskobolii Grodzisk. W najwyższej 
klasie rozgrywkowej zadebiutował 9 
marca 2002 roku w przegranym 0:1 
meczu z Widzewem. Rok później 
zdobył z nowym klubem wicemi-
strzostwo Polski. 

Jesienią 2003 Mila po raz pierwszy 
zagrał w europejskich pucharach. Jego 
drużyna w Pucharze UEFA wyelimi-
nowała Herthę Berlin oraz Manche-
ster City i uległa dopiero francuskie-
mu Girondins Bordeaux. W meczu w 
Manchesterze Roger strzelił piękną 
bramkę z rzutu wolnego, która dała 
Polakom cenny remis.

14 lutego 2003 roku zadebiuto-
wał w pierwszej reprezentacji Polski 
w wygranym 3:0 meczu przeciwko 
Macedonii. Po ośmiu miesiącach po 
raz drugi zagrał z orzełkiem na pier-
si w meczu z Węgrami (2:1). Po tym 
spotkaniu do kadry powoływany był 
już regularnie.  

Po rundzie jesiennej sezonu 
2004/05 Mila postanowił kontynu-
ować karierę za granicą. Za 1,5 mi-

liona euro trafił z Groclinu do Austrii 
Wiedeń, gdzie w ciągu dwóch lat 
zdobył mistrzostwo kraju i dwukrot-
nie puchar Austrii. Jego wkład w te 
sukcesy nie był jednak tak duży, jak 
z pewnością planował w momencie 
wyjazdu z kraju. W Austrii nie grał 
zbyt często, coraz rzadziej był także 
powoływany do reprezentacji. 

Mila znalazł się jeszcze w kadrze 
Pawła Janasa na mistrzostwa świata w 
Niemczech w 2006 roku, ale na tur-
nieju nie wystąpił ani minuty. Ostatni 
raz zagrał w kadrze 16 sierpnia 2006 
roku w przegranym 0:2 meczu prze-
ciwko Danii, a był to debiut w roli se-
lekcjonera Leo Beenhakkera.

W lutym 2007 Sebastian przeszedł 
do norweskiego klubu Vålerengens IF 
Oslo, gdzie też nie mógł odnaleźć 
dawnej formy. W tej sytuacji Mila po-
stanowił wrócić do Polski i w rundzie 
wiosennej sezonu 2007/08 został 
piłkarzem ŁKS Łódź. Latem 2008 za 
namową trenera Tarasiewicza popu-
larny Roger trafił do Śląska - wówczas 
beniaminka Ekstraklasy. 

Już pierwszy rok w klubie z Opo-
rowskiej był dla niego udany. Seba-
stian od razu zdobył miejsce w pierw-

szej drużynie i znacznie przyczynił 
się do zajęcia przez nasz klub na ko-
niec rozgrywek szóstej lokaty. 

Jesienią 2008 urazu nabawił się 
wieloletni kapitan Śląska Dariusz 
Sztylka, a jego obowiązki najczęściej 
pełnił Krzysztof Ulatowski. 7 marca 
2009 roku w meczu z Polonią Bytom 
(3:0) dla Ulatowskiego zabrakło jed-
nak miejsca w wyjściowej jedenastce 
i Mila zadebiutował w roli kapitana. 
Funkcję tę pełnił także w kilku następ-
nych meczach. 

Jesienią 2009 roku obowiązki kapi-
tana w Śląsku pełnił dalej Ulatowski, a 
wiosną 2010 do gry wrócił nominalny 
kapitan, czyli Dariusz Sztylka.

W drugim swoim sezonie w Ślą-
sku Mila dalej był wyróżniającym się 
zawodnikiem drużyny, która grała 
jednak słabiej niż w poprzednim se-
zonie. Roger mimo słabszej postawy 
kolegów zebrał wiele pochlebnych 
recenzji. Podziwiano przede wszyst-
kim jego zmysł do gry kombinacyjnej 
i umiejętności strzeleckie. W lidze 
zdobył sześć bramek, o jedną więcej 
niż w poprzednim sezonie. 

10 lipca 2010 Mila świętował swoje 
28 urodziny. Tego dnia trener Tara-

siewicz zrobił mu prezent i zapropo-
nował funkcję kapitana drużyny.

Roger - już jak nowy kapitan - po-
wiedział: Traktuję to jako zaszczyt i 
jest to dla mnie bardzo mobilizujące. 
Postaram się teraz świecić przykła-
dem dla chłopaków i być takim łącz-
nikiem pomiędzy nimi a trenerem, 
działaczami, kibicami. Postaram się 
sprostać temu wyzwaniu, ale nie jest 
łatwe przejąć opaskę po takiej osobie 
jak Darek Sztylka, bo jest to legenda 
Śląska, człowiek, którego darzę wiel-
kim szacunkiem.

W sezonie 2010/11 Śląsk, po serii 
słabych wyników, zanotował czter-
naście meczów z rzędu bez poraż-
ki i niespodziewanie włączył się do 
walki o najwyższe lokaty, ostatecznie 
zdobywając wicemistrzostwo Pol-
ski. Dużą rolę w tym sukcesie ode-
grał Mila. Jak przystało na kapitana 
był prawdziwym liderem drużyny i 
w trudnych momentach nie bał się 
wziąć na siebie ciężaru gry. 

Przed tygodniem, w meczu z Pod-
beskidziem Bielsko-Biała, Mila po raz 
setny wystąpił w barwach Śląska.
Opracował 
Krzysztof Mielczarek

Sebastian Mila, czyli Roger
W 26. części naszego cyklu „Kapitanów było wielu” przedstawiamy aktualnego 
kapitana Śląska Sebastiana Milę, który pełni tą funkcję od 10 lipca 2010 roku.

Sebastian Mila
Urodzony: 10 lipca 1982 r.

w Koszalinie.
Pozycja: pomocnik. 

Kluby: Bałtyk Koszalin, Gwardia 

Koszalin, Bałtyk Koszalin, Lechia Gdańsk, 

Lechia/Polonia Gdańsk, Orlen Płock, Dys-

kobolia- Groclin Grodzisk Wlkp., FK Austria 

Wiedeń (Austria), Valerengens IF Oslo 

(Norwegia), ŁKS Łódź i Śląsk Wrocław od 

jesieni 2008.
Sukcesy: wicemistrzostwo Europy 

U-16 (1999), mistrzostwo Europy U-18 

(2001), wicemistrzostwo Polski (Groclin, 

2003 i 2005), Puchar Polski (Groclin, 

2005*), Puchar Austrii (Austria Wiedeń, 

2005 i 2006), Mistrzostwo Austrii (Austria 

Wiedeń, 2006). 28. meczów w reprezenta-

cji A – 6 goli. (2003 - 2006)

Sukcesy w Śląsku: Puchar 

Ekstraklasy 2009, wicemistrzostwo Polski 

2010/11. 100 występów w oficjalnych 

meczach Śląska, 18 goli: 86 meczów w 

Ekstraklasie - 17 bramek, 5 meczów w 

Lidze Europejskiej – 1 bramka, 5 meczów 

w Pucharze Ekstraklasy i 4 w Pucharze 

Polski. 51 meczów z opaską kapitana 

w Śląsku: 43 w Ekstraklasie, 4 w Lidze 

Europejskiej, 2 w Pucharze Ekstraklasy 

i 2 w Pucharze Polski.
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504 133 838 lub 889 540 416, globtrans@
op.pl. Rabat w wysokości 20% na usługi 
transportowe. 
MOTORYZACJA, 
AUTOMYJNIA 
Inter Cars Filia nr 1: samochody 
osobowe , al. Armii Krajowej 61 50-541 
Wrocław, tel:  (71) 797 77 30-33. Filia nr 2: 
(budynek Pologis) - samochody osobowe 
, ul. Graniczna 8c, 54-610 Wrocław. tel: 
(71) 385 94 00. Filia nr 3 :  samochody 
osobowe, motocykle ,Długołęka ul. 
Wrocławska 33b , tel: samochody : (71) 
337 55 60 motocykle on-road , (71) 797 
77 39 motocykle off-road (71) 797 7743. 
Rabaty w wysokości: 15% na części do 
samochodów osobowych oraz 5% na 
części motocyklowe.
Amicar - ul. Robotnicza 94; tel. (71) 
373 58 02; http://www.amicar.com.pl/; 
amicar@amicar.com.pl. Rabat w wyso-
kości 5% na części zamienne i akcesoria 
samochodowe (nie łączy się z innymi 
promocjami), 10% rabatu na robociznę w 
Autoryzowanym  Serwisie (nie łączy się z 
innymi promocjami), 0,5% rabatu na nowe 
samochody (łączy się z obowiązującymi 
promocjami powszechnymi, ogłoszonymi 
przez Fiat Auto Poland). 
F.H.U. „Górecki” ul. Karmelkowa 
66, 52-319 Wrocław, tel. (71) 363 53 
46, 337 19 63, www.gorecki-zory.pl, ul. 
Kłodzka 8A, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 
tel. (74) 815 11 95, 508 133 539 Rabat 
w wysokości 15% na wszystkie materiały 
motoryzacyjne. 
Salon Skuterów i Motocykli 
KINGWAY Wrocław - ul. Karmelkowa 
41, 52-437 Wrocław, tel. 501 071 207, 
www.kingwaypoland.pl, kingway-wrc@
wp.pl. Rabat w wysokości 5% na wszystkie 
artykuły motocyklowe oraz pojazdy. 
Myjnia Car Wash -  ul. Stalowa 94, 
53-440 Wrocław, tel. (71) 332 45 37. Rabat 
w wysokości 10% na wszystkie usługi 
(automyjnia ręczna i autokosmetyka).
Sklep Motoryzacyjny,
T. i M. Wilczyński s.c., 
ul. Lwowska 32, 53-515 Wrocław,
 tel. 713323739. Rabat w wysokości 5% 
na części samochodowe oraz 10% rabatu 
na akcesoria samochodowe w sklepie 
motoryzacyjnym znajdującym się przy ulicy 
Lwowskiej 32 we Wrocławiu. 
Warsztat Serwis VW Audi 
Skoda Seat „LUBOŃ”, ul. 
Gnieźnieńska 4, Teren pierwszej giełdy 
samochodowej, 53-633 Wrocław, tel. 
608490874,  713500476,  www.autolubon.

pl; biuro@autolubon.pl. Rabat w wysokości 
10% na usługi: montaż oraz naprawę. 
Honda Biela, ul. Wrocławska 30A, 
55-095 Mirków, tel. (71) 315 10 17, sprze-
daz@hondabiela.pl,   www.hondabiela.
pl  Rabat w wysokości 10% na części 
zamienne i akcesoria samochodowe, 7% 
rabatu na usługi w ASO Honda Biela, 0,5% 
rabatu na nowe samochody (łączy się z 
obowiązującymi promocjami importera 
Honda Poland). 
RICARDO Profesjonal-
na pomoc przy zakupie 
samochodu, ul. Wambierzycka 5, 
50-537 Wrocław, tel. 0503 136 305, www.
ricardo.net.pl, auto@ricardo.net.pl 
15% rabatu na usługę pomocy przy 
zakupie samochodu.
G4 GARAGE Sp. z o.o.,
 ul Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław, tel/fax  
+48 71 788 45 05, wroclaw@g4garage.
pl, www.g4garage.pl, www.g4.com.pl, 
50% Rabatu na usługę wymiany oleju, 
10% rabat na usługi warsztatowe, 10% 
rabatu na oleje, chemię motoryzacyjną , 
części. Wymiana oleju Petronas Syntium 
bezpłatnie. Rabaty nie łączą się z innymi 
promocjami.
KLIMATYZACJA, 
WENTYLACJA
Cerim Klimatyzacja - Wentylacja 
– ul. Charkowska 9, tel. (71) 345 51 96, tel 
kom. 603 812 842; www.cerim.pl;  info@ce-
rim.pl Rabat w wysokości 5 % na urządze-
nia klimatyzacyjne i wentylacyjne,  montaż 
instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
5%, konserwacja urządzeń klimatyzacyj-
nych i wentylacyjnych 10%, napełnianie 
klimatyzacji samochodowej 10%. 
USŁUGI FOTOGRAFICZNE 
Fotofutura – ul. Krasińskiego 34, 
tel. (71) 343 48 23, www.foto-futura.pl/; 
fotofutura@interia.pl 
Rabat w wysokości 20% na studio i 
laboratorium fotograficzne. 
MUZYKA
M.Ostrowski Sp. J. 
- Sklep Muzyczny, al. Armii Krajowej 5, tel. 
(71) 79-74-600, www.muzyczny.pl Rabat w 
wysokości 5% przy zakupie produktów w 
siedzibie sklepu przy Al. Armii Krajowej 5. 
Rabat nie obejmuje towarów znajdujących 
się już w promocji, na wyprzedaży albo 
objętych specjalną ofertą. 
ROZRYWKA
Aquapark – ul. Borowska 99; tel. 
(71) 77 11 511; www.parkwodny.wroc.pl; 
marketing@parkwodny.wroc.pl; Bilet za 24 
zł na 4 godziny na basen rekreacyjny.   

TAXI
SuperTaxi – ul. Tarnogajska 11-
13/319; tel. 196-63, http://www.supertaxi1.
pl/; supertaxi9663@poczta.fm. W dni 
powszednie stały rabat w wysokości 15% 
na usługi przewoźnicze, natomiast w dniu 
meczu oraz 2 godziny po meczu 20%.   
HANDEL, SKLEPY
Sklep Tip - Top, ul. Lwowska 2, 
56-400 Oleśnica. Rabat w wysokości 5% 
na artykuły spożywcze. 
Sklep Monopolowy „Vic-
toria” - ul. Piłsudskiego 38/1a, www.
monopolowy6-24.pl, monopolowyvic-
toria@op.pl Rabat w wysokości 5% na 
cały asortyment dostępny w Sklepie 
Monopolowym „Victoria” znajdującym się 
przy ul. Piłsudskiego 38.
SKLEPY RTV 
Autoryzowany Dystrybu-
tor Cyfra + - „Astra” Dom 
Handlowy, ul. Horbaczewskiego 4-6, 
Wrocław - Fabryczna, tel. (71) 351 29 36, 
www.express-sat.pl,  astra-cyfraplus@o2.pl
Autoryzowany Dystrybutor 
Cyfra + - ul. Kozanowska 
95, Wrocław, tel. (71) 351 91 69, serwis 
montaż 507 630 202, www.expres-sat.pl,  
expres-sat@expres-sat.pl Rabat w wyso-
kości 20% na wykonanie  montaż  zestawu 
telewizji satelitarnej Cyfra + zakupionego 
w sklepach  D.H ASTRA ul. Horbaczew-
skiego 4-6 oraz Serwis TV Satelitarnej 
HD ul. Kozanowskiej 95. Dodatkowo 10% 
rabatu na asortyment satelitarny w wyżej 
wymienionych sklepach. 
MEBLE
Mata drzwi i okucia - ul. 
Robotnicza 6, 53-608 Wrocław, Tel. (71)  
717 11 18, www.mata.pl, mata@mata.pl 
Rabat w wysokości 7% na zakup drzwi, 
okien i klamek.
ODŻYWKI
Centrum Fitness i Kultury-
styki Triceps.pl - Al. Armii Krajowej 
8c/2 - Centrum AB, tel. (71) 759 15 22, 
www.triceps.pl; sklep@triceps.pl Rabat w 
wysokości 5%  na wszystkie produkty z 
wyłączeniem produktów z Mega Promocji. 
URODA, 
USŁUGI SOLARYJNE 
Solarium F1, Pl. Staszica 12, Tel. 
(71) 329 01 11 Rabat w wysokości 20% na 
usługi solaryjne i kosmetyczne. 
POLIGRAFIA
MPrint S.C, Wybrzeże Wyspiańskiego 
13, tel. (71) 729 54 40, www.mprint.
wroclaw.pl,  serwis@mprint.wroclaw.

pl Rabat w wysokości 10% na materiały 
eksploatacyjne (regeneracje, sprzedaż tu-
szów i tunerów) oraz 15% rabatu na usługi 
(serwis, naprawy, konserwacje drukarek). 
BUDOWNICTWO
MAL TAP Andrzej Drozdow-
ski, ul. Kozanowska 103/23,tel. 504-051-
361, http://www.gipstynk.friko.pl/. Rabat 
w wysokości 10% na usługi: malowanie 
obiektów metoda natryskowa- agregatem 
hydrodynamicznym, 7% docieplanie 
stropów garaży podziemnych piwnic, 10% 
na tapety natryskowe – gotele, 10% na 
remonty i wykończenia wnętrz mieszkań, 
domów, biur oraz lokali usługowych.
ToZasBud s.c Usługi Ogól-
nobudowlane, ul. Sokolnicza 42/11, 
tel. 667 138 628, www.tozasbud.eu,  
biuro@tozasbud.pl Rabat w wysokości 
15% na usługi budowlane: odświeżanie 
mieszkania (gipso- gładz, malowanie, 
panele podłogowe). 
CSBET - Komorówko 1E, 55-100 Trzeb-
nica, tel. (71) 3855095, tel. kom. 511 224 
167, 781 979 483,  www.csbet.pl, csbet@
csbet.pl. Rabat na usługi remontowo - bu-
dowlane w wysokości 15% na malowanie, 
15% na panele podłogowe i ścienne, 10% 
na glazurę i terakotę oraz 10% na sufity i 
ścianki działowe z GK. 
JACK-PLAST, ul. Średzka 21, 55-311 
Kostomłoty, tel. (71) 396 93 05, www.
jack-plast.pl, jwantuch@op.pl. Rabat w 
wysokości 10% na usługi budowlane - 
montaż stolarki. 
Instalatorstwo Elektryczne 
Błońscy, ul. Poleska 2/8, 51-354 
Wrocław, tel. (71) 324 10 08, tel. kom. 601 
418 305, Rabat w wysokości 5% na usługi: 
instalacje elektryczne, domofony, alarmy, 
monitoring, projektowanie i wykonastwo.
WALDAN Sp. z o.o., ul: Chłopska 
2G, 51-426 Wrocław, tel. (71) 345 60 65, 
www.waldan.pl,  biuro@waldan.pl Rabat 
w wysokości 10% na artykuły/materiały 
budowlane. 
USŁUGI FINANSOWE
SmartBits Sp. z o.o., Oddział 
Wrocław, Biuro Rachunkowe
ul. Sądowa 5/6, 50-046 Wrocław, tel/fax. 71 
785-06-66, e-mail:  wroclaw@smartbits.pl, 
www.smartbits.pl, 15% rabatu na wszystkie 
usługi biura rachunkowego
ZDROWIE I URODA
Apteka „BUS” s.c. na dworcu 
PKS, ul. Sucha 2, 50-086 Wrocław, tel. 
71-373 28 47, bbusik@neostrada.pl , 
10% rabatu na suplementy diety.

ODZIEŻ
Wrocław Centrum Handlo-
we Arkady, Sklep Firmowy 
Bergson, ul. Powstańców Śląskich 
2-4, tel: (71) 360 02 52 Wrocław Marino, 
Sklep Firmowy Bergson, ul. Paprotna 7, tel: 
(71) 330 49 48. Rabat w wysokości 7% od 
cen detalicznych brutto na produkty marek 
Bergson, Maier oraz Hayford. 
Sklep SportStyl Anna - pl. Zwy-
cięstwa 2, 56-400 Oleśnica, tel: (71) 798 99 
50, tel. kom. 601 874 872, sportstylanna@
interia.pl. Rabat w wysokości 5% na zakup 
odzieży i obuwia na produkty marek 
PUMA, Kappa, Adidas, Nike i Reebok.
SPORT
Centrum Sportu i Rekreacji 
Sportwerk - ul. Kozanowska 69, 
tel: (71) 353 98 80, www.sportwerk.
wroclaw.pl, sport@sportwerk.pl 
Rabat w wysokości 10% na usługi sporto-
we (tenis, badminton, squash) codziennie 
w godz. 8 – 14 oraz 10% rabatu na usługi 
rekreacyjne (masaż, siłownia, aerobik, 
spinning) codziennie w godz. 8 – 24. 
Stowarzyszenie 
Promocji Sportu FAN - 
ul. Chorwacka 41, 51-107 Wrocław, tel. 
501 158 201, fax.: 071 723 43 60, e-mail: 
biuro@fan.org.pl, www.fan.org.pl Rabat w 
wysokości 15% na wyjazdy organizowane 
przez Stowarzyszenie oraz 10% zniżki na 
sprzęt do nordic walking (kijki, akcesoria 
dodatkowe).
GASTRONOMIA
Springer Pizza - ul. Jedności Na-
rodowej  122 a, tel. (71) 322 73 82, www.
springerpizza.wroclaw.pl, springerpizza@
gmail.com. Rabat w wysokości 15% na 
wszystkie dania obiadowe oraz pizze. 
Doner Borek - ul. Racławicka 3/5, tel. 
(71) 332 36 19, SMS: 664 915 929, www.
duzapizza.pl. Rabatu w wysokości 15% na 
zakup pizzy. 
Restauracja „Olimpico”
 - ul. Energetyczna 14/1b, tel. 665 620 404, 
www.olimpico.pl, restauracja@olimpico.
pl. Rabat w wysokości 10% na wszystkie 
dania dostępne w restauracji. 
Restauracja „Imbis Yarod” 
- ul. Jantarowa 2, 53-416 Wrocław. Rabat 
w wysokości 5% na zakup doner kebab, 
kurczaka z rożna oraz tortille z mięsem. 
DiRoberto - ul. Trwała 7, 
tel. (71) 78 59 961. Rabat w wysokości 
10% na zakup pizzy. 
Metro Bar Klub - ul. Wrocławska 
10, 55-200 Oława, tel. (71) 313 73 61. 
Rabat w wysokości 10% na wszystkie 

dania i napoje dostępne w barze.
Fidel Gastro  – ul. Ruska 18, 
50-079 Wrocław, Tel. 71 790 50 50, www.
fidel-gastro.pl. Rabat w wysokości 5% na 
wszystkie dania i napoje dostępne w barze.
Klub Maranta - ul. Parnickiego 4, 
51-116 Wrocław, tel. kom. 506 367 446, 
e-mail: klub-maranta@o2.pl, www.maran-
ta.wroclaw.pl Rabat w wysokości 10% na 
wszystkie produkty dostępne w barze – 
poza promocjami, które się nie łączą
Telepizza - ul. Grabiszyńska 126a, 
tel. (71) 780 40 13. W każdym wrocław-
skim lokalu Telepizzy kibice Śląska po 
okazaniu Karty Kibica, mają 50 % rabatu 
na pizzę. W lokalu przy ul. Grabiszyńskiej 
126a – można nabyć  „ZESTAW KIBICA”( 
piwo + pizza) gratis plakat piłkarzy Śląska 
(oferta ważna w lokalu). Lokale Telepizzy 
we Wrocławiu: ul. Drobnera 32; ul. Grabi-
szyńska 126a; ul. Horbaczewskiego 21a; 
ul. Kiełczowska 51c; ul. Kościuszki 147; ul. 
Marie Curie- Skłodowskiej 45/1
NAUKA, EDUKACJA, 
SZKOLNICTWO 
Wyższa Szkoła Zarządzania i 
Coachingu we Wrocławiu, 
ul. Paderewskiego 3,51-612 Wrocław, 
Korona Stadionu Olimpijskiego, Wejście 
nr 7 (przy bramie nr 18), tel.: +48 504 051 
597, e-mail : rekrutacja@wszic.pl, biuro@
wszic.pl,http://wszic.pl/. Rabat w wysokości 
5% na pierwszy semestr studiów licen-
cjackich oraz na pierwszy semestr studiów 
podyplomowych. 5% rabatu na kursy 
menedżerskie i kursy z zakresu coachingu 
sportowego. 
SZKOŁA NAUKI JAZDY 
Jedynka - ul. Tarnogajska 18,tel. 691 
142 746, http://www.jedynka_jedynka.
republika.pl/; jedynka_jedynka@interia.eu. 
Rabat 10% od ceny podstawowej na kurs 
prawa jazdy kat. A i B oraz testy gratis. 
Kursant -  ul. Tarnogajska 5/7; tel. (71) 
336 78 08; http://www.kursant.wroclaw.pl/; 
biuro@kursant.wroclaw.pl; Rabat w wy-
sokości 10% na prawo jazdy kategorii A i B.   
Wrocławska Szkoła Jazdy 
Ela -  Al. Kromera 65/25; tel. 692 409 991; 
www.ela.wroclaw.pl; szkola@ela.wroclaw.
pl. Rabat w wysokości 10% na prawo jazdy 
kategorii B. 
TRANSPORT
PIT TRANSPORT, ul. Braterska 
6, 53-015 Wrocław, www.pittransport.pl,  
biuro@pittransport.pl. Rabat w wysokości 
15% na usługi transportowe. 
GLOBTRANS Marcin Gad, ul. 
Paderewskiego 18/9, 55-200 Oława, tel. 

◄ ◄ ◄      PUNKTY PARTNERSKIE ŚLĄSKA      ► ► ►

P rogram Partnerski 
przeznaczony jest dla 
tych sympatyków Ślą-
ska Wrocław, którzy 

posiadają Kartę Kibica. Dzięki Kar-
cie możliwe jest uzyskanie atrak-
cyjnych zniżek i rabatów w coraz 
większej liczbie sklepów czy firm 
usługowych. Lista Punktów Part-
nerskich Śląska dostępna jest w 
naszym oficjalnym magazynie 
klubowym „Wokół Śląska” oraz na 
stronie www.slaskwroclaw.pl. Każ-
dy Punkt oznaczony jest specjalną 
naklejką, której wzór prezentuje-
my obok.

Naszym Partnerem może zo-
stać każda firma, która zechce 
udzielić określonego przez siebie 
rabatu kibicom Śląska. Zaintere-
sowanych prosimy o wysłanie 
wiadomości e-mail pod adres: 
kgancza@slaskwroclaw.pl.

Kartę Kibica można wyro-
bić w stadionowych kasach. Jej 
koszt to jedyne 10 zł.
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Zapraszamy do salonu Honda Biela już dziś!   
Modele objęte promocją zaczynają być w mniejszości... 
Biela Sp z o.o.  
55-095 Wrocław/Mirków, ul. Wrocławska 30A
(071) 315 10 17  www.hondabiela.pl

Promocja Hondy rządzi!
Przedstawiamy koalicję korzyści

Honda CR-V
rabat do 9000 PLN, opony zimowe gratis, 
ubezpieczenie w promocyjnej cenie

Honda Accord z silnikiem benzynowym

rabat do 6000 PLN, opony zimowe gratis, pakiet akcesoriów 
i ubezpieczenie w promocyjnej cenie

Honda Civic
rabat do 8000 PLN, 
ubezpieczenie w promocyjnej cenie

NOWY
Łatwy Dojazd!

Kierunek
Warszawa


