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Ruch Chorzów vs Korona Kielce, sobota, 15 września 2012, godz. 18.00

walka
o punkty
Początek września obfitował w Chorzowie
w bardzo istotne wydarzenia dla funkcjonowania klubu. Nomen
omen - oba miały miejsce w środę, 5 września.
Tego dnia PZPN zgodził
się, aby Ruch rozgrywał spotkania na swoim stadionie przy Cichej
w Chorzowie, a nowym
szkoleniowcem
wicemistrzów Polski został
Jacek Zieliński. Zastąpił
on Tomasza Fornalika,
który prowadził zespół
od 12 lipca.
Trener Zieliński, który ostatnio pracował
w warszawskiej Polonii
(od 22 marca 2011 do 27
marca 2012 roku), związał się z „Niebieskimi”
dwuletnim kontraktem.
Jak wyznali chorzowscy

felieton

działacze - decyzja została podjęta po dyskusji
i konsultacjach z Radą
Nadzorczą Ruchu Chorzów S.A. Nie miała
jednolitego
podłoża,
była raczej wypadkową
różnych
okoliczności,
niemniej u jej podstaw
legły słabe wyniki chorzowskich piłkarzy w europejskich
pucharach
i w lidze. Ruch przystąpił
do rozgrywek Ligi Europy już w lipcu i po pokonaniu pierwszej przeszkody w II rundzie LE
– dwa zwycięstwa z Metalurgiem Skopje 3:1
u siebie i 3:0 w stolicy
Macedonii - nie sprostał
w kolejnej fazie Viktorii
Pilzno. Z trzecim zespołem ubiegłego sezonu
Gambrinus ligi „Niebiescy” przegrali 0:2 w Chorzowie i aż 0:5 w Pilznie.
kontynuacja na s.2
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SZYBKA PIŁKA
Dariusz Smagorowicz
prezes Ruchu Chorzów

Charyzmatyczny
fachowiec
Trener Jacek Zieliński zawsze imponował mi swoją pracą
i przekonywał osiąganymi wynikami. Wierzę, że podjąłem najlepszą decyzję dla Ruchu, powierzając mu funkcję
pierwszego szkoleniowiec zespołu – mówi prezes Dariusz
Smagorowicz.

Teraz
nadeszła
pora trenera
Zielińskiego,
który zawsze
imponował
mi swoją
pracą i przede
wszystkim
przekonywał
osiąganymi
wynikami.

Nie lubię działać pod wpływem emocji. One nie pozwalają na podejmowanie
racjonalnych decyzji. Jestem
zwolennikiem spokojnych,
przemyślanych
ruchów.
Tak też było ze zmianą
na stanowisku pierwszego
szkoleniowca „Niebieskich”
– mówi prezes Dariusz
Smagorowicz, który w ubiegłym tygodniu podjął strategiczną decyzję, iż nowym
trenerem
wicemistrzów
Polski zostanie trener Jacek Zieliński. Zastąpił on
na tym stanowisku trenera
Tomasza Fornalika. – Dużo
rozmawialiśmy z członkami
Rady Nadzorczej – zdradza
nam prezes Smagorowicz. –
Doszliśmy do wniosku, że
musimy podjąć szybką decyzję. I właśnie po konsultacjach z Radą Nadzorczą
zdecydowałem o zmianie
trenera w Ruchu.

Jaki był główny powód roszady trenerskiej?
DS:- Nie było jednego głównego powodu. To był raczej
splot okoliczności. Ciąg zdarzeń w ostatnim okresie.
Porażka z mistrzami Polski we Wrocławiu przechyliła
szalę?
DS:- Gdybyśmy w spotkaniu ze Śląskiem osiągnęli
pozytywny wynik, to obraz byłby nieco zamglony. Stało
się jednak tak, jak się stało, dlatego moim zdaniem
podjęliśmy decyzje najlepsze w tym momencie dla klubu.
Jacek Zieliński miał konkurentów?
DS:- Nie rozważaliśmy innych nazwisk. Nazwisko trenera Jacka Zielińskiego przewijało się jednak od jakiegoś
czasu na Cichej, ale po odejściu trenera Waldemara
Fornalika wydawało się, że najlepszym wyborem będzie
postawienie na jego dotychczasowego asystenta. Teraz
nadeszła pora trenera Zielińskiego, który zawsze imponował mi swoją pracą i przede wszystkim przekonywał
osiąganymi wynikami. To znakomity, charyzmatyczny
fachowiec. Ruch w tej chwili potrzebuje takiego szkoleniowca.

Ruch Chorzów vs Korona Kielce
sobota,15 września 2012, 18.00

walka o punkty
kontynuacja ze s. 2
Choć przed ligowym startem chorzowianie pokonali 1:0 Pelikan
Łowicz w 1/16 finału Pucharu
Polski, przegrali 4:0 pojedynek
z Lechem w Poznaniu. Porażkami
zakończyły się też mecze z Widzewem w Łodzi ( 0:2) i ze Śląskiem
we Wrocławiu ( 0:1).
Brak punktów i niekorzystny bilans bramkowy były lontem, który podpalił beczkę prochu. – Po
reprezentacyjnej nominacji dla
trenera Waldemara Fornalika

uważaliśmy, że objęcie posady
pierwszego szkoleniowca Ruchu
przez jego kilkuletniego asystenta, brata Tomasza, będzie naturalnym i logicznym rozwiązaniem
– tłumaczy dyrektor sportowy Ruchu Mirosław Mosór. – Nie potrafię teraz odpowiedzieć, dlaczego
ten układ nie wypalił. Nie będę
jednak ukrywał, że wobec kiepskich wyników drużyny musieliśmy szybko zareagować. Trener
Tomasz Fornalik otrzymał jednak
propozycję, aby pozostać w szta-

felieton na rozgrzewkę
Wojciech Kuczok
Pisarz, scenarzysta, laureat Paszportu Polityki

Teraz przytrafia się
Ruchowi spotkanie na
szczycie odwróconej
tabeli. Należy się cieszyć,
że taka niesympatyczna
okoliczność przytrafia nam
się na początku rozgrywek.
Drużyna została w blokach, co nie oznacza, że
nie odrobi dystansu do
liderów. Mądra decyzja
zarządu daje nadzieję na
lepsze jutro. Powierzenie drużyny młodszemu
z braci Fornalików nie było
błędem; wierzę, że nie dało

Jacek Zieliński miał 10 dni na przygotowanie drużyny do arcyważnej
potyczki z zespołem, który podobnie jak Ruch przegrał na starcie trzy mecze w lidze, nie zdobył
jeszcze bramki i ma identycznie
niekorzystny bilans bramkowy.
Poprowadził też drużynę w towarzyskim spotkaniu z Przebojem
w Wolbromiu, które „Niebiescy”
wygrali 4:0.

wieści z klubu
Wybierz „Niebieską”
Miss września

niebieski restart
W ostatniej kolejce
Niebiescy grali mecz,
który w każdej innej lidze
europejskiej obwołano
by wydarzeniem jesieni: pojedynek mistrza
z wicemistrzem kraju.
Legiocentryczne media
z nieukrywaną schadenfreude dodawały: był to
pojedynek najsłabszych
zwycięzców ligi w historii.

bie jako asystent trenera Zielińskiego. Decyzja należy do niego.

się przewidzieć aż tak katastrofalnych konsekwencji
tego wyboru. Na szczęście
w porę przy Cichej ogłoszono alarm.
Jak się okazało, nie można
zakładać, że sprawdzony
drugi reżyser samodzielnie
nakręci arcydzieło. Już
w przerwie pierwszego
meczu z Metalurgiem
Skopje zadawałem pytanie,
czy tragiczna forma naszych zawodników wynika
li tylko z wakacyjnego
rozluźnienia i lekceważenia
rywala, czy też z różnicy
między wpływem na drużynę Waldemara i Tomasza. Ruch co prawda
ostatecznie załatwił sprawę
z Macedończykami, ale potem już było tylko gorzej.
Tej ekipie potrzebny był
doświadczony szkoleniowiec. Spośród aktualnie
bezrobotnych trenerów na
polskim rynku nie można

Trener Tomasz Fornalik będzie nadal pracował w klubie?
DS:- Trener Tomasz Fornalik dostał propozycję, aby
zostać asystentem Jacka Zielińskiego. Jednocześnie daliśmy sobie czas do namysłu. Umówiliśmy się na kolejne
spotkanie, gdy emocje opadną. Wtedy porozmawiamy
sobie raz jeszcze, już na spokojnie. Jestem przekonany, że
wypracujemy wspólne i dobre dla obu stron stanowisko.
100%Hotele

było wybrać lepiej.
Kiedy usłyszałem, że to
Jacek Zieliński ma „zrestartować” Niebieskich, kamień spadł mi z serca. To
nie jest odkurzony emeryt,
który kiedyś tam gdzieś
tam zdobył tytuł, lecz
fachman z najwyższej półki
(mistrzostwo Polski zdobył
zaledwie trzy lata temu).
Przerwa reprezentacyjna
była idealnym momentem,
żeby zapomnieć o sierpniowej żenadzie i odbudować morale zespołu.
Podejmujemy teraz rywala,
którego kosztem koniecznie trzeba się odbić od dna.
Już w grudniu poszło nam
nieźle, hat trick Marka
Zieńczuka zapewnił trzy
punkty. Typuję powtórkę
tamtego wyniku. Mamy
dziewięć punktów straty do
Legii, ale mam przeczucie,
że lider wyjedzie z Zabrza
na tarczy. Najwyższy czas
rozpocząć pościg.

W trakcie prezentacji I drużyny przed startem rozgrywek
Ekstraklasy sympatycy Ruchu
wybrali Miss sierpnia.
Wszyscy wiemy, że wśród fanek
chorzowskiej drużyny nie brakuje pięknych kobiet, dlatego
postanowiliśmy kontynuować tę
zabawę w kolejnych miesiącach.
W czasie spotkań rozgrywanych
we wrześniu na stadionie przy
Cichej będziemy fotografować
panie dopingujące zespół Ruchu.
Zdjęcia, (oczywiście za zgodą

ich bohaterek) zamieścimy na
naszej stronie internetowej i na
fan page’u na Facebooku, a Miss
września zostanie ta z fanek
Ruchu, która otrzyma najwięcej
głosów naszych sympatyków.
Zapraszamy do zabawy. Wybierz „Niebieską” Miss i wygraj nagrody – niespodzianki!!!
Więcej informacji w kolejnych
numerach!

kalendarium
15 września; SOBOTA;
m Ruch Chorzów – Korona Kielce (T-Mobile Ekstraklasa, 18.00)
u Kamil Lech (18 lat), u Pavel Sultes (27 lat)
m MOSiR Jastrzębie – Ruch Chorzów (ŚLJM 11.30)
16 września;NIEDZIELA;
m Korona Kielce- Ruch Chorzów( Młoda Ekstraklasa, 13.00)
m Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko – Biała
( ŚLJS, 12.00)
Festyn Parafialny w Pszczynie, Ruch funduje upominki dla dzieci i przeznacza piłkę z autografami na
aukcję charytatywną
20 września;CZWARTEK;
„Niebieski W-F” zajęcia fizyczne dla chorzowskich
gimnazjalistów z udziałem piłkarzy Ruchu (boisko
boczne przy Cichej)
22 września;SOBOTA;
m Ruch Chorzów – Zagłębie Lubin (T-Mobile
Ekstraklasa, 15.45)
Ruch Chorzów- Stadion Śląski(SLJM, 11.30)/
23 września;NIEDZIELA;
m Górnik Zabrze – Ruch Chorzów ( ŚLJS, 12.00)

24 września;PONIEDZIAŁEK;
u Marek Zieńczuk (34 lata)
25 września;WTOREK;
m Ruch Chorzów – Korona Kielce (Puchar Polski,
18.30)
26 września;ŚRODA;
„Futbolandia” – zawodnicy Ruchuodwiedzają jedno z chorzowskich przedszkoli, by zachęcić dzieci
do aktywności fizycznej
27 września;CZWARTEK;
„Niebieski W-F” zajęcia fizyczne dla chorzowskich
gimnazjalistów z udziałem piłkarzy Ruchu (boisko
boczne przy Cichej)
28 września;PIĄTEK;
m Podbeskidzie – Ruch Chorzów (T-Mobile Ekstraklasa, 18.00)
29 września;SOBOTA;
u Piotr Stawarczyk (29 lat)
m RKP Row Rybnik- Ruch Chorzów ( ŚLJM, 11.30)
30 września;NIEDZIELA;
m Ruch Chorzów- TS czarni Góral Żywiec( ŚLJS,
12.00)
m - mecz , u - urodziny
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Ruch Chorzów vs Korona Kielce
sobota,15 września 2012, 18.00

oto nasz nowy trener
Jacek Zieliński udowodnił, że potrafi walczyć o najwyższe cele w T-Mobile Ekstraklasie. Jako szkoleniowiec zdobył
już mistrzostwo Polski, zajmował miejsca na podium, a teraz do sukcesów zamierza poprowadzić Ruch Chorzów.

Z

przyszedł najważniejszy sezon
w życiu 51-letniego aktualnie
szkoleniowca.

awsze był ceniony przez
Dariusza Smagorowicza.
Dlatego Jacek Zieliński
z prezesem Ruchu Chorzów
szybko doszedł do porozumienia. – Nie zastanawiałem się długo. Ruch to przecież firma, klub
z wielkimi tradycjami, w którym
można się spełnić. Cieszy mnie,
że zostałem jego częścią. Wierzę,
że Ruch będzie piął się w górę
tabeli, kibice będą zadowoleni
i uśmiech wróci na Cichą – podkreśla 51-letni szkoleniowiec,
ktory pochodzi z Tarnobrzega.

Budować nie trzeba
Lech Poznań prowadzony przez
Zielińskiego zdobył mistrzostwo Polski. Bardzo istotne
w końcowym rozrachunku okazało się zwycięstwo z Ruchem.
Chorzowianie rozegrali wtedy
bardzo dobry mecz, lecz przegrali w dramatycznych okolicznościach. – Zawsze lubiłem
przyjeżdżać na Cichą. Liczę, że
szczęście na tym stadionie mnie
nie opuści – mówi Zieliński, który ma sprawić, by Ruch nadal był
czołowym polskim klubem. Do
walki o najwyższe cele jest wszak
przyzwyczajony.

Kolega Waldemara
Fornalika
Samodzielną pracę trenerską
Zieliński rozpoczął w miejscowej Siarce, gdzie prowadził jej
rezerwy. Szybko przyszła seria
pierwszych sukcesów. Najpierw
awans z Alitem Ożarów do III
ligi, a następnie z Siarką do II
ligi. Zostało to dostrzeżone
przez działaczy takich klubów
jak Korona Kielce i GKS Bełchatów. Awans do ekstraklasy
Zieliński wywalczył w 2003 roku
jako trener Górnika Łęczna.
Prowadzona przez niego drużyna stała się rewelacją rozgrywek.
Efekt? Miano najlepszego trenera 2003 roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna.
Kilka lat później to wyróżnienie
jako szkoleniowiec Ruchu Chorzów otrzymał Waldemar Fornalik. Panowie często spotykali się
na swojej życiowej drodze. Między innymi zostali wyróżnieni
przez PZPN w 2010 roku za fachową pracę i w nagrodę razem
z Michałem Probierzem polecieli na obserwację mundialu do
RPA. Jacka Zielińskiego i Waldemara Fornalika łączy również
podobny warsztat. – Nie chcemy
odchodzić od szkoły Jerzego
Wielkoszyńskiego. To również
przemawiało za wyborem na

szkoleniowca Jacka Zielińskiego
– tłumaczy prezes Smagorowicz.
- Pracowałem z doktorem i bardzo cenię sobie ten czas, a także
wiedzę, którą wyniosłem z tej
znajomości. Dlatego na pewno
nie odejdziemy od tej szkoły –
zapewnia Zieliński.

Żadnego
podejścia na
Śląsku dotąd
„nie spaliłem”,
więc jestem
pozytywnie
nastawiony do
pracy
w Chorzowie
– uśmiecha się
Jacek Zieliński.

Uczeń doktora
Wielkoszyńskiego
Szkoleniowiec wraz z Jerzym
Wielkoszyńskim pracował chociażby za czasów, kiedy trenował
Piasta Gliwice. Zespół ten przejął na początku sezonu z minusową karą 10 punktów i gdyby
nie ona, Piast awansowałby do
ekstraklasy. Praca Zielińskiego
została doceniona przez władze
Odry. I nikt tej decyzji w Wodzisławiu Śląskim nie żałował!
Pod wodzą utalentowanego trenera drużyna okazała się rewelacją rundy wiosennej 2006/2007,
zdobywając 28 punktów i wygrywając siedem meczów z rzędu. - Zawsze pracowałem na

jak radzili sobie juniorzy
Co prawda nasza drużyna z Młodej Ekstraklasy przegrała z Lechem
Poznań, ale już zespoły ze Śląskiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych odnosiły zwycięstwa w ostatnich dniach.
Juniorzy starsi w pechowych
okolicznościach stracili prowadzenie w Jastrzębiu Zdroju, ale
zdołali je odzyskać w przeciągu
niespełna 60 sekund! Natomiast
juniorzy młodsi nie dali sobie
wydrzeć zwycięstwa w Żywcu,

choć Czarni-Góral robili, co
mogli.
Młoda Ekstraklasa
8 września
Lech Poznań – Ruch Chorzów 5-1 (1-0)
1-0 - Nowicki, 36 min

1-1 - Cieślak, 52 min
2-1 - Kownacki, 56 min
3-1 - Nowicki, 58 min
4-1 - Kownacki, 61 min
5-1 - Gajda, 68 min
Ruch: Struski - Konczkowski,
Lewiński, Staszowski, Dębi-

Górnym Śląsku z fajnymi ludźmi, w miłej atmosferze. Odra
to jeden z moich najprzyjemniejszych momentów w karierze. Miałem okazję pracować ze
znakomitą grupą zawodników.
Spośród nich w szatni Ruchu
jest dziś Marcin Malinowski.
Żadnego podejścia na Śląsku
dotąd „nie spaliłem”, więc jestem
pozytywnie nastawiony do pracy
w Chorzowie – uśmiecha się Jacek Zieliński.

Presja? - Lech, Ruch, czy zespół
z klasy okręgowej - wszędzie kibice oczekują zwycięstw. Presja
jest zatem na każdym szczeblu
rozgrywek. Oczywiście poziom
oczekiwań jest różny. Dla mnie
gwarantem tego, że Ruch będzie
osiągał dobre wyniki jest to, że
skład personalny tego klubu nie
zmienia się, jest stabilny, a to daje
komfort pracy – podkreśla szkoleniowiec.

Największe dotychczasowe sukcesy święcił w Grodzisku Wielkopolskim i Poznaniu. Dyskobolia zajęła trzecie miejsce,
premiowane udziałem w Pucharze UEFA. Klub został następnie przemianowany na Polonię
Warszawa. Józef Wojciechowski
zmieniał trenerów „jak rękawiczki”, ale akurat Jacka Zielińskiego
bardzo szanował. Zresztą wypłacił mu spore odszkodowanie,
a w ubiegłym sezonie raz jeszcze zatrudnił. W międzyczasie

Niczego nie trzeba budować
w Chorzowie. Ta praca została już wykonana przed Waldka
Fornalika, a ostatnio przez Tomka Fornalika. Oczywiście brakuje paru elementów do pełni
szczęścia. Jestem jednak pewien,
że ten zespół niebawem zacznie
lepiej grać w piłkę - przekonuje
z całą mocą Jacek Zieliński. Czy
kryzys uda się przezwyciężyć już
w meczu z Koroną Kielce? – Rywale też są w dołku, marazmie,
bo o kryzysie bym jeszcze w naszym przpadku nie mówił. Cóż,
bez względu na klasę przeciwnika musimy zacząć zdobywać
punkty – kończy.

czak(64. Dziedzic) - Lipski,
Otręba
(46.
Wleciałowski),
Urbańczyk, Flis (46. Kreft) - Stanisławski, Kwiatkowski.
Śląska Liga Juniorów
Starszych
9 września
MOSiR Jastrzębie - Ruch Chorzów
1-2 (0-1)
0-1 - Szymański, 27 min
1-1 - Sękowski, 77 min
1-2 - Watral, 78 min
Ruch: Lech - Helik (86. Grzybowski), Szal, Komor, Repecki
- Molek, Stanek (46. A. Wlecia-

łowski), Dębiczak (46. Watral),
Szymański - Mularczyk, Rytczak
(46. Siebert).
13 września
Mecz z APN GKS Tychy zakończył się już po oddaniu biuletynu do druku.
Śląska Liga Juniorów
Młodszych
8 września
Czarni-Góral Żywiec - Ruch Chorzów
1-2 (0-0)
0-1 - Spychaj, 45 min
0-2 - Szczygieł, 65 min
1-2 - Hałat, 69 min (karny)

wyniki kolejki
Piast Gliwice
Wisła Kraków
Korona Kielce
Widzew Łódź
Jagiellonia
Białystok
Lech Poznań
Śląsk Wrocław
Legia
Warszawa

1:0
1:3
0:1
1:0
0:0
0:0
1:0
3:1

(1:0) Pogoń Szczecin
(0:2) Polonia Warszawa
(0:1) Lechia Gdańsk
(1:0) PGE GKS Bełchatów
KGHM
(0:0)
Zagłębie Lubin
(0:0)
Górnik Zabrze
(0:0) Ruch Chorzów
Podbeskidzie
(0:1)
Bielsko-Biała

tabela ligowa
Lp
Drużyna
1
Legia Warszawa
2
Widzew Łódź
3
Lech Poznań
4
Polonia Warszawa
5
Śląsk Wrocław
6
Lechia Gdańsk
7
Górnik Zabrze
8
Jagiellonia Białystok
9
Wisła Kraków
10
Pogoń Szczecin
11
Piast Gliwice
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała
13 KGHM Zagłębie Lubin
14 PGE GKS Bełchatów
15
Korona Kielce
16
Ruch Chorzów

M
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

P
9
9
7
6
6
6
5
5
4
3
3
1
1
0
0
0

Z
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0

R
0
0
1
0
0
0
2
2
1
0
0
1
1
0
0
0

P
0
0
0
1
1
1
0
0
1
2
2
2
1
3
3
3

B
9-1
5-1
6-1
7-4
4-2
4-3
3-2
3-2
4-5
4-3
3-4
3-6
2-5
1-5
0-7
0-7

M - rozegrane mecze, P - punkty, Z-zwycięstwa,
R - remisy, P - porażki , B -bramki
KGHM Zagłębie Lubin rozpoczyna rozgrywki z ujemnym kontem punktowym (-3), ze względu na karę
nałożoną przez Wydział Dyscypliny PZPN.

ostatni mecz
ŚLĄSK WROCŁAW – RUCH CHORZÓW
1-0 (0-0)
1-0 - Cetnarski, 88 min (rzut karny)
ŚLĄSK: Kelemen - Grodzicki, Jodłowiec,
Kowalczyk, Spahić - Sobota, Elsner, Kaźmierczak,
Stevanović (82. Cetnarski), Patejuk (61. Ćwielong)
- Diaz (84. Voskamp). Trener Paweł Barylski.
RUCH: Pesković - Kikut, Stawarczyk, Szyndrowski,
Lewczuk - Janoszka (90. Kuświk), Malinowski,
Starzyński, Sultes (70. Jankowski) - Niedzielan (51.
Piech), Zieńczuk. Trener Tomasz Fornalik.
Żółte kartki: Ćwielong, Grodzicki, Patejuk Lewczuk, Malinowski, Starzyński.
Sędziował Paweł Raczkowski (Warszawa).

następna runda
Podbeskidzie
Bielsko-Biała
Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław 14.09, 18:00

Wisła Kraków 14.09, 20:45
Jagiellonia
15.09, 13:30
Białystok
Lechia Gdańsk
Piast Gliwice 15.09, 15:45
15.09,
Ruch Chorzów Korona Kielce
18:00
KGHM Zagłębie
Widzew Łódź 16.09, 14:30
Lubin
Górnik Zabrze Legia Warszawa 16.09, 17:00
PGE GKS
Lech Poznań 17.09, 18:30
Bełchatów

Polonia Warszawa

Ruch: Majda - Styra, Spychaj, Sikora, Chrobok - Cheba (54. Żmuda), Sadłocha,
Fredyk, D. Cheba (62. Stefański) - Szczygieł (79. Żyłka), Gładysz (59. Bobryk).
12 września
Ruch Chorzów – Iskra Pszczyna 1-1
(0-0)
1-0 – Dominik Cheba, 43 min
Ruch: Majda - Spyra, Spychaj, Sikora, Chrobok - Krawczyk (41. P. Cheba), Sadłocha
(73. Żyłka), Fredyk, D. Cheba Gładysz (73. Bobryk), Szczygieł.
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Czy wiesz jaki preparat najlepiej chroni Twoje
stawy przed przeciążeniami spowodowanymi
rekreacją lub uprawianiem sportu?

UNIKALNE I JEDYNE
TAKIE POŁĄCZENIE
W POLSCE
GLUKOZAMINA + KOLAGEN
+ KWAS OMEGA-3

KOMPLETNA
OCHORONA
DOPASOWANA DO
POTRZEB

Ć

SKUTECZNOŚĆ
DZIAŁANIA

Siła synergii
Glukozamina + Kolagen + Kwasy Omega-3

Artresan Active - bo o to chodzi, by ruch Ci nie szkodził
Dostępny w aptece bez recepty
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Ruch Chorzów vs Korona Kielce
sobota,15 września 2012, 18.00

rywal, który nie odpuszcza
Korona w ostatnich latach start w rozgrywkach ligowych miała znakomity. Dwa sezony wstecz kielczanie w pierwszych dziesięciu
kolejkach zgromadzili na koncie 20 punktów.

prawdopodobne składy
Małkowski

1

Golański

44

malarczyk

4

7

17

Lenartowski
Jovanović

lisowski

stano

Michał Janota

16

10

8

Korzym

20

Sobolewski

29

Zieliński

25

18
piech

7

29
sultes

5

jankowski

32

28

malinowski

straka

zieńczuk

3

20

4

10

lewczuk

Szyndrowski

stawarczyk

kikut

33
pesković

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Leszek Ojrzyński – Korona Kielce

drużyna Korony Kielce w skrócie
Rok założenia:
1973.
Barwy: żółto-czerwone.
W ekstraklasie:
7 sezonów, od 2005/2006 do teraz. Debiut
25 lipca 2005, 0:0 z Cracovią.
W tabeli wszechczasów:
32. miejsce. 183 mecze, 267 punktów; 77
wygrane, 48 remisów, 62 porażki. Bramki:
228:224.

Najwyższe miejsce w lidze:
5. miejsce (2011/2012).
Najwyższe zwycięstwo:
4:0 z Polonią Bytom (1.09.2007) i Polonią
Warszawa (31.07.2009).
Najwyższa porażka:
0:5 z Lechem Poznań.
Największe sukcesy:
5. miejsce w ekstraklasie (2011/2012), finał
Pucharu Polski (2006/2007).

J

eszcze lepiej zainaugurowali ubiegły sezon, gdy
pierwszej porażki doznali
dopiero w 10. kolejce z Lechem
Poznań. To był zresztą znakomity sezon „scyzoryków”, którzy
dwukrotnie pokonali wrocławskich mistrzów Polski, zanotowali serię dziewięciu meczów
z rzędu bez porażki i dopiero na
finiszu zaprzepaścili szanse na
eksponowane miejsce w lidze,
gwarantujące udział w europejskich pucharach. Jednocześnie
do zespołu przylgnęła etykieta
walczaków, którzy nigdy nie
żałują kości, nigdy nie odpuszczają. Duża w tym zasługa
40-letniego trenera Leszka
Ojrzyńskiego. To mało znany
szkoleniowiec, który do Kielc
trafił rok temu. Ambitny trener
narzucił zespołowi katorżnicy
rytm pracy, jednocześnie wymagał agresji i walki na całym
boisku przez pełne 90 minut.
Z jedenastki rzemieślników powstał silny team, z którym liczyć
się muszą najlepsi w kraju.
15-milionowy budżet
Podobnego scenariusza spodziewano się w tym sezonie. Fachowcy stawiali „złocisto-krwistych” w gronie faworytów nawet
do medali, choć przed sezonem,
ze względu na stan klubowych
finansów, pojawiły się nawet pogłoski, że zespół może nie przystąpić do rozgrywek ekstraklasy.
Rada Miasta Kielce dopiero za
drugim podejście przegłosowała uchwałę przyznającą klubowi prawie trzy miliony złotych.

Ostatecznie dopięto budżet
klubu na poziomie 15 milionów
złotych i zespół mógł przystąpić
do nowego sezonu w spokojnych
klimatach, choć piłkarze musieli pogodzić się z drastycznym
obniżeniem zarobków. Przykładowo Paweł Golański, jeden
z najdroższych piłkarzy w kadrze Korony, zarabia w klubie
„tylko” 25 tysięcy złotych. Z tych
też powodów działacze latem
nie dokonywali spektakularnych
transferów, ich ruchy transferowe ograniczyły się do sprowadzenia zawodników, za których
nie trzeba było płacić. W ten
sposób na Ściegiennego trafili
m.in. Marcin Żewłakow, Michał
Janota, Michał Zieliński.

Do zespołu
przylgnęła
etykieta
walczaków,
którzy nigdy
nie żałują
kości, nigdy nie
odpuszczają

Sprowadzeni na ziemię
Początek bieżącego sezonu okazał się jednak bardzo brutalny
dla kielczan. Co prawda kalendarz nie rozpieszczał podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego, ale
kto mógł przypuszczać, że po
trzech kolejkach „koroniarze” nie
będą oni mieli nawet „oczka” na
koncie” Że nie zdobędą ani jednej bramki? Zła passa rozpoczęła się od wizyty na Łazienkowskiej. Legioniści pod wodzą Jana
Urbana zaaplikowali gościom
cztery gole nie tracąc żadnego
i był to najmniejszy wymiar kary
dla słabo grających kielczan.
Hat trickiem popisał się w tym
meczu Danijel Ljuboja, a czary
goryczy dopełnił samobójczy gol
Pavola Stano. Kolejny wyjazd
również okazał się niewypałem.
Wrocławscy mistrzowie Polski
odprawili Koronę z bagażem
dwóch goli i z dwoma czerwonymi kartkami - dla bramkarza Zbigniewa Małkowskiego
i obrońcy Tomasza Lisowskiego. Sekwencję inauguracyjnych
porażek dopełniła przegrana
w kiepskim stylu w najskromniejszych rozmiarach u siebie
z Lechią Gdańsk.
Spokój działaczy
Tak kiepskiego początku sezonu
Korona nie miała jeszcze w historii, a przecież sięgając pamięcią wstecz, do końcówki poprzedniego sezonu, to okaże się,
że kielczanie nie wygrali w lidze
już pięciu meczów z rzędu! Nic
zatem dziwnego, że kibice zarzucili swoim ulubieńcom, iż ci grają

bez pomysłu, bez umiejętności,
bez charakteru. Spokój zachowali klubowi działacze, którzy
dali zespołowi czas na poprawę.
To co do tej pory szwankowało,
miały naprawić dwa tygodnie intensywnych zajęć w trakcie reprezentacyjnej przerwy. O tym jak
zaprezentuje się Korona w konfrontacji z wicemistrzami Polski,
których wspierać będzie własna
publiczność, przekonamy się już
w najbliższą sobotę.
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Ruch Chorzów vs Korona Kielce, sobota, 15 września 2012, godz. 18.00
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