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- To fantastyczny sukces dru-
żyny młodzieżowej, pokazu-
jący, że decyzja o odbudowie 
sekcji młodzieżowej Górnika, 
podjęta cztery lata temu, była 
właściwa - podkreślił Michael 

Górnik ma nowego 
napastnika. 29-letni 
Izraelczyk Idan Shriki 
złożył podpis pod dwu-
letnim kontraktem. 

Mierzący 184 cm wzrostu 
Idan Shriki reprezentował 
ostatnio barwy FC Ashdod. 
Z końcem czerwca wygasła 
jego umowa i stał się wolnym 
piłkarzem. W lidze izraelskiej 
rozegrał blisko 200 spotkań, 

w których zdobył 70 bramek. 
Shriki jest siódmym zawodni-
kiem, który latem dołączył do 
zespołu Adama Nawałki. 
Wcześniej do szatni Górnika 
zawitali Łukasz Skorupski, 
Kamil Szymura (obaj wrócili 
z wypożyczenia do Ruchu Ra-
dzionków), Daniel Gołębiew-
ski (wypożyczenie z Polonii 
Warszawa), Arkadiusz Milik, 
Wojciech Król, Paweł Thomik  
i Paweł Olkowski.

(m)

Regenerujesz siły 
i gasisz pragnienie na-
pojem z logo Górnika? 
Nie wyrzucaj puszek 
byle gdzie, tylko zbierz 
ich większą ilość 
i zamień na klubowy 
gadżet. 

Ta wyjątkowa promocja  
z ekologicznym przesłaniem 

potrwa do 30 września. Wa-
runkiem udziału w niej jest 
pełnoletność i... słabość do 
napojów energetyzujących 
Górnik Power. 
Wystarczy zebrać określo-
ną ilość pustych puszek po 
„energetyku” i wymienić je 
wymienić w siedzibie lub w 
klepie kibica Górnika Za-
brze przy ul. Roosevelta 81.

Wiosną grał jeszcze w Ruchu 
Radzionków. Podczas letniej 
karuzeli transferowej przymie-
rzano go do gry w GKS-ie Kato-
wice, ale ostatecznie przez naj-
bliższy rok popularny „Święty“ 
będzie występował za miedzą, 
w drużynie Piasta Gliwice. Oba 

kluby już oficjalnie tę informa-
cję potwierdziły. Świątek zdą-
żył już pokazać się w nowym 
klubie z dobrej strony - w wy-
granym 4-0 sparingu z Lechią 
Dzierżoniów dwukrotnie wpisał 
się na listę strzelców. 

(m)

3 gole - Szymon Sobczak (Górnik Zabrze), 
2 gole - Maciej Kowalski (Zagłębie Lubin), Jan Pawłowski (Jagiellonia Białystok), Damian 
Wasil (Górnik Zabrze), 
1 gole - Grzegorz Arłukowicz (Jagiellonia Białystok), Mateusz Bany (Bałtyk Koszalin), 
Sebastian Budnik (Jagiellonia Białystok), Piotr Józefiak (Jagiellonia Białystok), Maciej 
Kazimierowicz (Bałtyk Koszalin), Bartosz Kopacz (Górnik Zabrze), Marcin Martynowicz 
(Zagłębie Lubin), Damian Michalik (Górnik Zabrze), Michał Miłek (Zagłębie Lubin), Rafał 
Pietrzak (Górnik Zabrze).

Juniorzy starsi Górnika Zabrze wrócili z mistrzostw Polski 
ze srebrnymi medalami

Będziemy mieli 
z nich pociechę
Za kilka lat to właśnie oni mogą stanowić o sile drużyny 
z Roosevelta. Tym bardziej, że ich kariery nieźle się zapowiadają. 
Młodzież z Górnika grająca w teamie juniorów starszych 
podczas turnieju w Ożarowie zdobyła drugie miejsce. 

Czwartą, ostatnią pozycje za-
jęło Zagłębie Lubin, które do 
Ożarowa przyjechało w roli 
obrońcy trofeum. 
Srebro dla juniorów starszych 
Górnika, to największy sukces 
piłkarzy występujących w tej 
kategorii wiekowej od 1989 
roku. Wtedy zabrzanie turniej 
wygrali. 

Sukces w Ożaro-
wie pozwala wie-
rzyć, że Górnik 
wraca do sukce-
sów sprzed lat. 
Srebrne medale to nie jedyne 
trofea dla zabrzan. Młodzi pił-
karze otrzymali również nagro-
dy indywidualne - Szymon Sob-
czak był najlepszym strzelcem 
(3 trafienia), a Damiana Mi-

Mueller, prezes rady nadzor-
czej klubu i wiceprezes firmy 
Allianz, gratulując wychowan-
kom Górnika wyniku.
Pierwsze miejsce w grupie 
zajęła Jagiellonia Białystok. 

chalika wybrano najlepszym 
zawodnikiem turnieju. Drużyna 
otrzymała czek na sumę 8 tys. 
zł. 
- Jestem przekonany, że bę-
dziemy mieli jeszcze dużo 
satysfakcji z naszej sekcji 
młodzieżowej - uważa Michael 
Mueller.                           
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Najlepsi strzelcy turnieju

Adrian Świątek 
jesienią założy 

koszulkę Piasta

Adrian Świątek w koszulce Piasta

„Święty” jedzie 
do Gliwic
Jego gole decydowały o awansie Górnika do ekstra-
klasy, ale w wyjściowym składzie na mecze najwyż-
szego szczebla rozgrywek, trener Adam Nawałka póki 
co go nie widzi. Adrian Świątek kolejny sezon spędzi 
w innym klubie na zasadzie wypożyczenia. 

Kolejni piłkarze zasilają kadrę pierwszego 
zespołu

Bramkostrzelny 
Idan oficjalnie 
na Roosevelta
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• 10 puszek – 1 ołówek 
Górnika Zabrze 
30 puszek (do wyboru): 
– opaska Górnika Zabrze 
– długopis Górnika Zabrze 
• 50 puszek (do wyboru): 
– torba na upominek Górni-
ka Zabrze 
– wpinka Górnika Zabrze 
• 60 puszek -  brelok meta-
lowy Górnika Zabrze 
• 75 puszek ( do wyboru): 
– smycz Górnika Zabrze 
– brelok maskotka Górnika 

Zabrze 
• 100 puszek (do wyboru): 
- poduszka Górnika Zabrze 
- kubek Górnika Zabrze 
- zapalniczka metalowa Gór-
nika Zabrze  
• 200 puszek - zaprosze-
nie na wybrany przez mecz 
Górnika Zabrze rozegrany 
na własnym stadionie, 
w którym Górnik Zabrze 
będzie występował w roli 
gospodarza

Zamień aluminiowe puszki po napoju 
Górnik Power na trójkolorowe gadżety

Kibicuj i bądź „eko”!

Co i za ile

Uścisk dłoni 
prezesa Tomasza Młynarczyka 
i można zdobywać bramki

zdjęcia Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze

Damian Michalik 
został wybrany naj-
lepszym piłkarzem 

turnieju

Srebrna drużyna Górnika

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 1:2 
Górnik Zabrze - Bałtyk Koszalin 6:0 
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:1, k. 5:4 
Bałtyk Koszalin - Zagłębie Lubin 2:0 
Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:3 (Ożarów) 
Bałtyk Koszalin - Jagiellonia Białystok 0:2 (Sandomierz)

Wyniki i tabela 
końcowa 

1. Jagiellonia Białystok 3m - 7pkt - 5:2 
2. Górnik Zabrze 3m - 4pkt - 8:4 
3. Bałtyk Koszalin 3m - 3pkt - 2:8 
4. Zagłębie Lubin 3m - 3pkt - 4:5


