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Ruch Chorzów vs Śląsk Wrocław
sobota, 9.03.2013, godz. 15.45

odczarowana
cicha

Pojedynek
wicemistrza
kraju z mającym aspiracje
obrony tytułu mistrzem
Polski zapowiada się szalenie atrakcyjnie, to jeden
z najciekawszych meczów
18. kolejki ligowej.
Bardzo intensywny początek sezonu zafundował wicemistrzom Polski wiosenny
kalendarz rozgrywek. „Niebiescy” w ciągu tygodnia
rozegrali trzy bardzo trudne
pojedynki. Rozpoczęli rundę rewanżową od porażki z
Lechem Poznań, następnie
zremisowali w Pucharze
Polski w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu z Zagłębiem w Lubinie i pewnie

felieton

2

na rozgrzewkę: Wojciech Kuczok

pokonali w drugiej kolejce T-Mobile Ekstraklasy Widzew
Łódź. Szczególnie ucieszył
wynik „meczu przyjaźni” z
łodzianami, bo w tym spotkaniu było już sporo dobrej
gry, padały ładne bramki,
a podopieczni Jacka Zielińskiego pokazali, że znajdują
się na dobrej drodze do odzyskania blasku z niezwykle
udanego poprzedniego sezonu.
Podstawy do optymizmu
- W Lubinie pokazał się promyk, a z Widzewem szukaliśmy jeszcze mocniejszego
światełka i ono nam się pokazało - stwierdził po meczu
zadowolony trener Jacek

z klubu

Zieliński dodając z uśmiechem, że wreszcie zespół
będzie miał chwilę na delektowanie się od dawna
oczekiwanym zwycięstwem.
Tym bardziej, że wygrywając
z Widzewem zespół zakończył kilka męczących już serii. Przede wszystkim „Niebiescy” odczarowali własny
stadion przy Cichej, gdzie
czekali na zwycięstwo od 5
października, gdy pokonali
2:1 jedenastkę z Bełchatowa. Przełamali też passę
sześciu meczów z rzędu bez
wygranej w lidze i zagrali na
zero z tyłu, a to nie udało się
od 29 października, od Wielkich Derbów z Górnikiem
Zabrze.
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kadra: Uwaga! Jankes na szpicy!

Te niezłe już występy dały
solidne podstawy do optymizmem. Dobre wieści do
przekazania miał też sztab
medyczny, ponieważ leczący od dłuższego czasu kontuzje - Igor Lewczuk, Andrzej
Niedzielan, Maciej Sadlok
Marek Szyndrowski, wrócili już do normalnych zajęć
i są do dyspozycji trenera.
To ważna informacja w kontekście kolejnych wyzwań
ligowo-pucharowych,
bo
„Niebiescy” nie zamierzają
na tym poprzestać, o czym
przekonać się ma ich kolejny przeciwnik.
Pepe nie zagra
A w sobotę czeka Ruch po-

zapowiedź

6

rywal: Gabończyk gra z mistrzami

jedynek z mającym aspiracje powtórzenia sukcesu z
ubiegłego sezonu wrocławskim Śląskiem. Starcie wicemistrza kraju z mistrzem
Polski zapowiada się szalenie atrakcyjnie, to jeden z
najciekawszych meczów 18.
kolejki ligowej.
Śląsk na dobry początek
wiosny pokonał 2:1 Widzew
Łódź, a następnie dość
szczęśliwie zremisował 1:1w
Kielcach z Koroną. Cztery
punkty usatysfakcjonowały
sympatyków „wojskowych”,
także z tego względu, że
udało się w dwóch kolejkach
odrobić trzy punkty do liderującej Legii.
kontynuacja, strona 2

dołącz do nas
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SZYBKA PIŁKA

Ruch Chorzów vs Śląsk Wrocław
sobota, 9 marca 2013, 15.45

odczarowana cicha

Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

kontynuacja ze strony 1

podnosimy się
Przed „Niebieskimi” kolejne „najważniejsze” mecze
sezonu. W sobotę spotkają się przy Cichej z mistrzem
Polski z Wrocławia, cztery dni później zmierzą się
w rewanżowym spotkaniu w ćwierćfinale Pucharu Polski
z Zagłębiem Lubin.
Tym drugim spotkaniem będziemy marwtić się później.
Teraz priorytetem jest mecz ze Śląskiem – mówi trener
Jacek Zieliński zaznaczając, że wicemistrzów Polski czeka
kolejna trudna przeprawa. - W końcu było nie było, spotkamy się z mistrzem Polski, który w dwóch pierwszych
meczach zdobył cztery punkty – podkreśla szkoleniowiec
Ruchu. - Wrocławianie może nie pokazują porywającej
piłki, ale to bardzo solidna drużyna, jak na rodzime warunki.
W linii pomocy grają byli lub aktualni reprezentanci Polski,
piłkarze o uznanej marce w kraju. W ataku jest Argentyńczyk Cristian Diaz. Zgodzi się więc pan z opinią, że Ślask ma
więcej atutów z przodu?
JZ:- To dywagacje dziennikarzy, którzy lubią zabawy ze
składem. Nas nie interesują papierowe rozważania, bo
Śląsk jest silny w każdej formacji.
Skoro do obrony nie łapie się pewniak w Chorzowie, Rafał
Grodzicki...
JZ:- No właśnie. Śląsk traci mało bramek. Z solidnej poukładanej gry w tyłach wyprowadzene są bardzo groźne
kontry.
W pomocy nie zagra będący ostatnio w bardzo dobrej
formie Piotr Ćwielong. To osłabienie mistrzów?
JZ:- Zastąpi go zapewne Sylwester Patejuk, zawodnik równie dynamiczny, o podobnych predyspozycjach szybkościowych. Generalnie skrzydła są bardzo mocne, bo z drugiej strony biega Waldemar Sobota.
A w środku dzieli i rządzi Sebastian Mila, jeden z najlepiej
dogrywających piłki zawodników w Polsce.
JZ:- Mili nie trzeba reklamować, natomiast trzeba uważać
na stałe freagmenty wykonywane nie tylko przez kapitana
Śląska. Gdyby się dokładnie przyjrzeć procentowym statystykom wykorzystywania stałych fragmentów gry, to Śląsk
być może nie miał by sobie równych w kraju.
Co wicemistrzowie zaproponują „od siebie” mistrzom?
JZ:- Spokojnie podchodzimy do tego meczu, bo Ruch też
ma bardzo dobrych zawodników w składzie. Zdajemy sobie sprawę z kim gramy, ale mamy mało punktów, więc
musimy je zdobywać z każdym. Ostatnie występy pokazały,
że podnosimy się, chemy tę tendecję potwierdzić w sobotę
ze Śląskiem.
P

a

mózg drużyny. Teraz jednak Czech
będzie musiał dokonać roszady
w ustawieniu, ponieważ doskonale znany chorzowskim kibicom
„Pepe” Ćwielong pauzuje po
kartkach. Silnym punktem gości
jest też słowacki bramkarz Marian
Kelemen, a w solidnej defensywie
nie ma miejsca... były kapitan Ruchu, Rafał Grodzicki. Dodajmy, że
kibice WKS otrzymali od chorzowskiego klubu 1000 biletów, a do
Chorzowa przyjadą specjalnym
pociągiem.

By jednak pościg za ekipą z Łazienkowskiej nie tracił impetu, konieczne
jest zwycięstwo w Chorzowie, czego nie ukrywa się we Wrocławiu.
Trener Stanislav Levy preferuje,
szybki ofensywny styl gry, w którym rolę wysuniętego „na szpicy”
napastnika pełni Argentyńczyk
Cristian Omar Diaz, a wspiera go
piątka pomocników grająca do
tej pory w „żelaznym” zestawieniu: Piotr Ćwielong, Przemysław
Kaźmierczak, Dalibor Stevanović,
Waldemar Sobota i Sebastian Mila,

wieści z klubu

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

Losowanie par
półfinałowych
Pucharu Polski

Spotkanie z najwyższym
znakiem jakości
W lidze mogą nas cieszyć
już tylko drobne radości:
zwycięstwa w pojedynczych meczach.

O starcie zmilczmy. Takiej
inauguracji przy Cichej
najstarsi gorole z sektora gości nie pamiętają.
Niebiesko-biali sprawili
prezent niebiesko-białym.
Uprzejmości było aż
nadto. Mecze z Zagłębiem
i Widzewem zadziwiająco
szybko przywróciły nadzieję. Z Lechem nie było
na boisku drużyny Ruchu,
tylko jedenaście upranych
niebieskich koszulek; dwa
następne mecze pokazały,
że w ekipie trenera Zielińskiego tkwi potencjał.
Przy odrobinie szczęścia
dzielą nas trzy mecze od
europejskich pucharów:
wystarczy przejść Lubinian, ograć następnego
rywala i trafić w finale na
przyszłego mistrza Polski.
r

t

gnalnym meczu Tomasza
Fornalika w końcówce dali
sobie odebrać punkty.
Ostatni pojedynek przy
Cichej też przegraliśmy
pechowo – rachunek
prawdopodobieństwa jest
więc po stronie Ruchu.
Śląsk wciąż trzyma się w
czubie, nie należy zapominać że to najbardziej utytułowana polska drużyna
ostatnich sezonów. Znowu
czają się do skoku, znowu
są pretendentem do tytułu.

Z Widzewem pomogło
szczęście – Łodzianie
nie wykorzystali swoich
okazji, a potem ich bramkarz spartaczył sprawę i
osłabił drużynę już przed
przerwą. Ze Śląskiem też
szczęście się przyda, bo w
ostatnich konfrontacjach
chorzowsko-wrocławskich
wybitnie nam go brakowało. Rok temu sędzia
podarował wrocławianom
remis, który na zakończenie ligi sprawił, że to oni,
a nie Ruch zdobyli mistrzostwo kraju. Pół roku
później Niebiescy nie byli
ani przez chwilę gorsi od
Śląska, a mimo to w pożen

e

Wygrana z nimi byłaby
prawdziwym testem wartości naszych piłkarzy. To
mecz aktualnych mistrza
i wicemistrza Polski, czyli
spotkanie z najwyższym
znakiem jakości.
Do boju, Niebiescy.
r

Znany jest też arbiter sobotniego
meczu w Chorzowie. Mecz dwóch
najlepszych zespołów ubiegłego
sezonu posędziuje Szymon Marciniak. Płocki rozjemca tym sezonie
prowadził już 15 spotkań w ekstraklasie i dwa w Lidze Europy,w których pokazał 72 kartki, w tym 12
czerwonych oraz podyktował sześć
rzutów karnych. W tym zestawie
są dwa mecze Ruchu i cztery
mecze mistrzów Polski, w tym...
ostatnie spotkanie wrocławian
z Koroną w Kielcach.

z

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że
losowanie par meczów 1/2 finału rozgrywek o Puchar Polski
w sezonie 2012/2013 odbędzie
się 14 marca 2013 (czwartek) o godz. 17:45 w siedzibie
PZPN w Warszawie.
Ruch Chorzów rozegrał pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie
z Zagłębiem Lubin. Rewanż
odbędzie się 13 marca na stadionie przy Cichej, a więc dzień
przed losowaniem 1/2 finału.
Transmisję telewizyjną z losowania przeprowadzi stacja
Orange Sport.

Kup bilet on-line.
„Figo” i „Konczi”
podpowiedzą, jak
to zrobić!
Mecz Ruchu w rundzie wiosennej można obejrzeć za 10
złotych.
Pod warunkiem, że zdecydujecie się na zakup on – line.
To naprawdę prosta czynność,
którą można wykonać w kilka

minut. W filmiku instruktażowym, który przygotowaliśmy
specjalnie dla naszych fanów
młodzi zawodnicy Ruchu: Filip
Starzyński i Martin Konczkowski podpowiadają co trzeba
zrobić, aby nabyć bilet na mecz
przez Internet. Materiał można
obejrzeć na naszej stronie internetowej www.ruchchorzow.
com.pl i na portalu YouTube
Nie zwlekaj i już dziś zamów
wejściówkę na sobotnie spotkanie ze Śląskiem Wrocław.
Przypominamy, że bilet on –
line można zamawiać do 24
godzin przed meczem, czyli w przypadku konfrontacji
z wrocławianami do piątku, do
godziny 15.45.

MESA wraca do gry
W najbliższy weekend Młoda Ekstraklasa zainauguruje
rozgrywki ligowe. W niedzielę
10 marca podopieczni trenera
Ireneusza Psykały zmierzą się
na wyjeździe z zespołem Śląska
Wrocław. Początek meczu, który zostanie rozegrany w stolicy
Dolnego Śląska, na stadionie
przy ulicy Oporowskiej, w samo
południe.

y
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Ruch Chorzów vs Śląsk Wrocław
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Uwaga! Jankes na szpicy!
Został wybrany najlepszym piłkarzem ostatniej kolejki T-mobile Ekstraklasy. Maciej Jankowski w ostatnich meczach z Zagłębiem i Widzewem
udowodnił, że drzemie w nim ogromny potencjał.

K

Bohater Meczu Przyjaźni
Jankowski tym razem w „zabójczo” skuteczny sposób wykończył szybką kontrę, którą
wyprowadziła drużyna Ruchu.
Pierwszy groźny strzał na bramkę Widzewa zakończył się zdobyciem gola, co sprawiło, że chorzowianie rozluźnili się i przejęli
kontrolę na boisku. Nadal w ich
szeregach wyróżniał się „Jankes”.
Po jego indywidualnej, znakomitej akcji stuprocentową szansę
miał Filip Starzyński, lecz nie
zdołał jej wykorzystać. Skuteczniejszy okazał się Mindaugas
Panka, który z podania Jankowskiego skorzystał i ustalił wynik,
a Ruch wygrał 3-0.

ibice w Chorzowie zastanawiali się, kto przejmie
na siebie ciężar zdobywania bramek po odejściu Arkadiusza Piecha. W pierwszych
wiosennych meczach cieszy
ich zapewne sygnał, jaki wysłał
w świat Maciej Jankowski, który
w dwóch ostatnich meczach
strzelił dwa gole i dwukrotnie
asystował! „Jankes” świetnie
spisał się już w Lubinie, gdzie
został ustawiony przez trenera
„na szpicy”. Świetnie radził
sobie w pojedynkach z rosłymi
i dobrze zbudowanymi fizycznie
obrońcami Zagłębia. Ba! Wygrał większość starć powietrznych. W dodatku głową zdobył
gola, a potem asystował przy
trafieniu Łukasza Tymińskiego.
- Jak w każdym meczu starałem
się dać z siebie wszystko i tym
bardziej cieszę się, ze udało nam
się strzelić dwie bramki. To
dobra prognoza przed ligowym
meczem z Widzewem - mówił
Maciej, co znalazło potwierdzenie w ubiegłą sobotę.

Początek dobrej passy
Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać Jankesa, który jest
w dobrej formie i strzelił fajną
bramkę. To nam bardzo pomogło złapać rytm – wskazał Marcin Baszczyński. Macieja cieszyło przede wszystkim pierwsze
w tym roku ligowe zwycięstwo

Mam nadzieję, że
teraz będziemy
wygrywać
regularnie!

„Medialne” pochwały
Po tym meczu Maciej Jankowski przez większość redakcji
sportowych został umieszczony w najlepszej jedenastce kolejki. W dodatku dziennikarze
i eksperci stacji Canal+ uznali,
że napastnik Ruchu był najlepszym piłkarzem 17. Kolejki
T-mobile Ekstraklasy, co tylko
udowadnia, że zmiana obowiązków na boisku wpłynęła
korzystnie na postawę Macieja
Jankowskiego.

Ruchu. - Wreszcie przyszło odblokowanie. Mam nadzieję, że
to początek dobrej passy i teraz
będziemy już wygrywać regularnie. Cieszę się, że udało mi się
strzelić bramkę i zaliczyć asystę
przy trafieniu „Migdała” Panki. Liczę na to, że w kolejnych
spotkaniach Ruch także będzie
w dobrej dyspozycji, co sprawi,
że na naszym koncie będzie coraz więcej punktów – podkreślał
„Jankes”.

Dla dobra drużyny
Gram teraz na pozycji najbardziej wysuniętego napastnika,
bo takie zadanie wyznaczył mi
trener. Nie odczuwam z tego
powodu presji i staram się z tej
roli wywiązywać jak najlepiej
potrafię – mówi Jankowski,
który podkreśla, że wszystko
podporządkowuje dobru drużyny. - Jeśli będzie taka potrzeba, ponownie wystąpię na
pozycji cofniętego napastnika!
– zapewnia.

Druga odsłona pucharowego pojedynku
Ruch Chorzów ma realną szansę, by awansować do półfinału Pucharu Polski. W środę rozegra przy Cichej rewanżowe
spotkanie z Zagłębiem Lubin. Początek o godzinie 18:30.

N

Przed nami rewanż – dodał
szkoleniowiec Ruchu, który liczy,
że w drugim spotkaniu z Zagłębiem będzie miał szerszą kadrę
w porównaniu z pierwszym
meczem. Do dyspozycji powinni
być Andrzej Niedzielan, Igor
Lewczuk, Marek Szyndrowski
i Maciej Sadlok. Cała czwórka
nie była brana pod uwagę przy
ustalaniu składu w Lubinie.

asza drużyna w pierwszym
meczu wywalczyła dobry
wynik. Strzeliła dwie
bramki w Lubinie i zremisowała,
choć przez ostatni kwadrans
grała w osłabieniu po usunięciu
z boiska Arkadiusza Lewińskiego. – Słowa uznania dla mojego
zespołu za to, że przegrywając
1-2 zdołaliśmy wyrównać,
a potem wybronić wynik grając
w dziesiątkę – chwalił swój zespół Jacek Zieliński i podkreśla,
że za nami dopiero 50 procent
wykonanego planu. – Pamiętajmy, że to dwumecz, a więc dopiero pierwsza odsłona za nami.

Wynik z pierwszego spotkania
jest korzystniejszy dla Ruchu.
Cóż, musimy w czwartek strzelić bramkę na stadionie Ruchu
– powiedział z kolei Pavel Ha-

Wynik
z pierwszego
spotkania jest
korzystniejszy
dla Ruchu

pal, trener Zagłębia, a w podobnym tonie wypowiadają się jego
zawodnicy. - Awans do kolejnej
fazy rozgrywek nie jest jeszcze
przesądzony czy stracony dla
żadnego zespołu. Zremisowaliśmy, a kolejny mecz musimy wygrać – podkreślił Dorde Cotra,
pomocnik zespołu z Lubina.
Jeśli Ruch wywalczy w czwartek
awans, to przeciwnika w półfinale Pucharu Polski pozna
dzień po meczu, a więc w piątek 15 marca. Losowanie par
następnej rundy odbędzie się
w siedzibie PZPN.

Pomóżmy naszemu kibicowi wrócić do zdrowia
Arkadiusz Hajder, wierny fan „Niebieskich” z Siemianowic Śląskich musi zostać poddany operacji przeszczepu szpiku kostnego, by wyzdrowieć.

A

rkadiusz ma 39 lat i odkąd
skończył 13 nie opuszcza
żadnego meczu z udziałem
swojej drużyny.
Miłością do „Niebieskich” za-

raził także swoją rodzinę: żonę
Alicję, córkę Karolinę oraz synów, Sebastiana i Olka. Cała
Familia Hajderów regularnie
odwiedza stadion przy Cichej,
by głośno wspierać zespół Ru-

chu. Teraz nasz kibic potrzebuje
wsparcia. Arkadiusz 6 lat temu
zachorował na niedokrwistość.
W styczniu lekarze zdiagnozowali u niego zespół mielodysplastyczny, czyli zaburzenia komór-

ki macierzystej szpiku kostnego.
Jedynym ratunkiem dla Arka jest
przeszczep szpiku kostnego.
Rodzina i przyjaciele naszego
fana poszukują bliźniaka genetycznego o grupie krwi 0Rh minus- być

może Ty i Twoje komórki macierzyste pozwolą Arkowi odzyskać
zdrowie i cieszyć się życiem. Osoby,
które chciałyby pomóc Arkadiuszowi prosimy o kontakt z panią
Ireną Hajder: 501 541 674
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Nowa runda, nowy cennik
Specjalnie dla naszych sympatyków, którzy będą wspierać nas w trakcie meczów rundy wiosennej rozgrywanych na stadionie przy Cichej,
przygotowaliśmy nowy, uproszczony cennik biletów.
•

Osoby, które zakupią bilet
na sektor lub trybunę dolną przez Internet zapłacą
za niego tylko 10 złotych

•

Cena biletu w karnecie, na
sektor lub trybunę dolną,
także będzie wynosić 10
złotych!

•

•

•

Kobiety, seniorzy powyżej
65 roku życia i młodzież
ucząca się, która nie skończyła jeszcze 26 roku życia,
także zapłacą za bilet 10
złotych (również, jeśli zakupią go w Strefie Kibica)

•

•

Bilety na sektor numer 8
(czyli popularny „Młyn”)
także będzie można zakupić za 10 złotych (on – line
i w Strefie Kibica)
Najmłodsi kibice (do 7
roku życia), którzy przyjdą na mecz z opiekunem,
dostaną bilet za złotówkę
(nawet w dniu meczu!)

•

W dniu spotkania za bilet
na sektor oraz trybunę dolną trzeba będzie zapłacić
już 20 złotych. Miejsce na
trybunie górnej kosztować
będzie 40 złotych (według
poprzedniego cennika bilety na te miejsca kosztowałyby odpowiednio 45
i 65 złotych)
Fani, którzy zakupili już
karnet na sezon 2012/2013
lub na rundę wiosenną
otrzymają od nas wyjątkowy prezent: replikę oficjalnej piłki T- Mobile
Ekstraklasy z osobistymi
podziękowaniami i autografami I drużyny! Piłki będą dostępne także
w Strefie Kibica za 209
złotych!
Uwaga: Zniżki nie obowiązują w dniu rozgrywania meczu na stadionie
przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie!

cennik karnetów

cennik biletów
Sektory
/ Trybuna Dolna
Trybuna Górna

Normalny

Ulgowy*

20 zł

10 zł

40 zł

20 zł

Ceny ulgowe obowiązują
kupujących przez INTERNET; na sektor nr 8 i 9
(w przedsprzedaży); kobiety, dzieci i młodzież uczącą się
do 26 roku życia; osoby powyżej 65 roku życia.

Sektory
/ Trybuna Dolna
Trybuna Górna

Ceny
karnetów

Program
lojalnościowy

85 zł

77 zł

165 zł

149 zł

Ceny karnetów dla dzieci
od 0 do 6 roku życia – 8 zł

Ceny ulgowe nie obowiązują
w dniu meczu

Ceny karnetów dla osób
od 7 do 16 roku życia
40 zł (sektory/trybuna dolna)
i 120 zł (trybuna górna)

Cena biletu dla dzieci
od 0 do 6 roku życia – 1 zł

W cenie karnetu uwzględniony jest
koszt jego wytworzenia - 5 zł

zapowiedź
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Ruch Chorzów vs Śląsk Wrocław
sobota, 9 marca 2013, 15.45

Gabończyk gra z mistrzami
Sobotnie spotkanie z Ruchem Chorzów będzie 1002 występem w najwyższej klasie rozgrywkowej dziewiątego w tabeli wszech
czasów ekstraklasy wrocławskiego Śląska.

kalendarium

prawdopodobne składy

16 marca
Ekstraklasa: Korona Kielce - Ruch Chorzów (13:30)
17 marca
MESA: Ruch Chorzów – Korona Kielce
30 marca
MESA: Ruch Chorzów – Zagłębie Lubin
1 kwietnia
Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów (13:30)

Kelemen

25

2

14

28

17

Ostrowski

Kowalczyk

Wasiluk

Pawelec

Stevanović

Kaźmierczak

tabela ligowa

16

26

Patejuk

Sobota

Mila

9

5

11

K

Diaz

21

7
jankowski

29
14

Šultes

Janoszka

15

5

22

19

Lewiński

Panka

2

10

Stawarczyk

kikut

44

konczkowski Baszczyński

Zieńczuk

33
pesković

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Śląsk - Stanislav Levy

ostatnia kolejka ruchu
RUCH CHORZÓW – WIDZEW ŁÓDŹ: 3-0 (1-0)
1-0 - Jankowski, 18 min; 2-0 - Zieńczuk, 52 min (rzut karny); 3-0 - Panka, 90+1 min
Ruch: Peskovic - Kikut, Baszczyński, Stawarczyk, Konczkowski - Sultes (83. Smektała), Malinowski, Lewiński, Zieńczuk (76. Janoszka) - Starzyński (88. Panka) - Jankowski. Trener Jacek Zieliński.
Widzew: Dragojevic - Broź, Phibel, Abbes (67. Kasprzak), Kaczmarek - Alex Bruno (44.
Krakowiak), Bartoszewicz, Okachi (58. Nowak), Pawłowski - Rybicki - Stępiński. Trener Radosław
Mroczkowski.
Żółte kartki: Baszczyński, Malinowski, Zieńczuk - Bartoszewicz.
Sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 6000.

oficjalny bezpłatny biuletyn ruchu chorzów nr 3 (10) / 2013

biuletyn wydaje
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lub Śląsk Wrocław
powstał w 1947 roku najpierw pod nazwą Pionier,
a potem nazywał się... Legia
Wrocław. Dziesięć lat później
klub przyjął obecną nazwę, ale
Wrocław, jedno z największych
miast w Polsce, na ekstraklasę
czekał prawie dwie dekady.
Historyczny mecz w najwyższej
klasie rozgrywkowej zakończył
się porażką 0:3 z Szombierkami
Bytom, a pierwsze zwycięstwo „wojskowi” odnieśli nad
Gwardią Warszawa 2:1. W tym
też meczu pierwszą bramkę w
historii występów w najwyższej
klasie rozgrywkowej zdobył Joachim Stachuła. Pierwszy, wiosenny mecz z Widzewem Łódź
był jednocześnie tysięcznym
meczem piłkarzy z Dolnego
Śląska w ekstraklasie. W tabeli
wszech czasów Śląsk plasuje się
na dziewiątym miejscu z 1107
punktami, 364 zwycięstwami,
286 remisami. O dziwo bilans
bramkowy jest ujemny
80 tysięcy na trybunach
Wrocławianie dwukrotnie zdobywali tytuł mistrza Polski
1976/77, 2011/2012, trzykrotnie byli wicemistrzami kraju i
dwa razy stali się też właścicielami Pucharu Polski (1975/76,
1986/87). W dorobku mają też
Superpuchar Polski (1987) oraz
Puchar Ekstraklasy (2008/09). A
skoro jesteśmy przy statystykach,
to warto przypomnieć, że starcie
„Niebieskich” ze Śląskiem Wrocław rozegrane 25 maja 1968
roku na Stadionie Śląskim obejrzało aż 80 tysięcy widzów! Był
to jednocześnie setny mecz wrocławian w ekstraklasie. Dodajmy,
że dwie godziny wcześniej na
śląskim gigancie Górnik Zabrze
podejmował Polonię Bytom.
Pod wodzą Levy’ego
Obecny sezon mistrzowie Pol-

ski rozpoczęli od dwumeczu
z FK Buducnost Podgorica w
drugiej rundzie eliminacji Ligi
Mistrzów, a po przejściu tej
przeszkody odpadli w następnej
rundzie po dwóch porażkach 0:3
u siebie i 1:3 na wyjeździe z mistrzem Szwecji, Helsingbors IF.
Potem Śląsk rywalizował jeszcze
w IV rundzie Ligi Europy, ale
niemiecki Hannover 96 okazał
się zdecydowanie lepszy wygrywając 5:3 we Wrocławiu i 5:1 na
własnym boisku.. Po tej porażce klub zdymisjonował trenera
Oresta Lenczyka, którego zastąpił w 3. kolejce ligowej Paweł
Barylski, a 3 września ubiegłego
roku nowym trenerem Śląska
został Czech Stanislav Levy.
55-letni szkoleniowiec wystąpił
25 razy w reprezentacji Czechosłowacji, a w karierze trenerskiej
prowadził m.in. Hannover 96
i FC Saarbruecken(jako trener
tymczasowy), Viktorię Żiżkov,
FC Slovacko, Viktorię Pilzno,
Tescoma Żlin oraz albański
Skenderbeu Korce. Pod jego wodzą piłkarze Śląska rozegrali 14
meczów, połowę wygrali, a trzy
zremisowali (bramki 23:20).
Co zrobi Solorz?
Budżet Śląska szacowany jest
na 30 milionów złotych, 51 pro-

Nowy nabytek
z Gabonu marzy
o mistrzowskiej
koronie dla
Śląska

cent w spółce akcyjnej posiada
Bithel Holding kontrolowana
przez jednego z najbogatszych
Polaków Zygmunta Solorza. 49
procent udziałów posiada miasto
i właśnie władze Wrocławia chcą
odkupić akcje Solorza wycenione przez niezależnego rzeczoznawcę na 8,7 miliona złotych.
Transakcja nie będzie jednak
łatwa do zawarcia, ponieważ
w Ratuszu uważają, że główny
udziałowiec Śląska jest winny
miastu 6 mln zł, z tytułu bieżącego finansowania klubu. Z kolei
Solorz, który obecnie przebywa
za granicą, chce od miasta kasę
zainwestowaną w roboty ziemne pod budowę galerii handlowej. Końca tej historii na razie
nie widać, choć miasto twierdzi,
że ma już nowego sponsora dla
klubu.
Mouloungui chce tytułu
Na razie jednak atmosfera nie
jest najlepsza. Z zamiarem
opuszczenia zespołu nosi się po
sezonie mózg drużyny, Sebastian Mila, a odszedł niedawno do Legii Warszawa Tomasz
Jodłowiec. Klub dokonał też
transferu w ostatnim momencie przed zamknięciem okienka
transferowego. Nowym piłkarzem Śląska został wypożyczony z Emiratów Arabskich, Eric
Mouloungui. 25-letni reprezentant Gabonu jest ofensywnym
graczem - napastnik, skrzydłowy - będzie występował z ósemką na koszulce, klub Al-Wahda
(liga Zjednoczonych Emiratów
Arabskich) będzie nadal pokrywał jego pensje, a wrocławianie
zapewnią mu utrzymanie w
Polsce. - Wiem, że Śląsk jest
mistrzem Polski i ma realne
szanse, by powtórzyć ten sukces.
Mam nadzieję, że będę mógł
przyczynić się do osiągnięcia
tego celu - zapowiedział na
przywitanie klubu Mouloungui.

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

M. P. Z. R. P. B.
17 34 10 4 3 34-17
17 32 10 2 5 24-15
17 32 9 5 3 29-14
17 31 8 7 2 25-13
17 30 9 3 5 27-22
17 25 7 4 6 23-20
17 23 7 2 8 22-26
17 22 7 4 6 22-18
17 22 4 10 3 19-22
17 22 6 4 7 17-20
17 21 6 3 8 18-24
17 20 5 5 7 16-21
17 20 5 5 7 14-22
17 18 5 3 9 16-26
17 10 2 4 11 20-29
17 8 1 5 11 10-27

wyniki 17. kolejki
Lechia Gdańsk
Lech Poznań
Ruch
Piast Gliwice
Legia Warszawa
Korona Kielce
Górnik Zabrze
Wisła Kraków

1:1
0:1
3:0
1:1
0:0
1:1
1:2
0:0

(1:0)
(0:1)
(1:0)
(0:0)
(0:0)
(0:0)
(0:2)
(0:0)

Pogoń Szczecin
Polonia Warszawa
Widzew Łódź
Zagłębie Lubin
GKS Bełchatów
Śląsk Wrocław
Jagiellonia
Podbeskidzie B-B

18. kolejka
08-03-2013
18:00
08-03-2013
Podbeskidzie B-B Legia Warszawa
20:45
PGE GKS
09-03-2013
Widzew Łódź
Bełchatów
13:30
09-03-2013
Ruch Chorzów Śląsk Wrocław
15:45
09-03-2013
Polonia Warszawa Wisła Kraków
18:00
10-03-2013
Pogoń Szczecin
Piast Gliwice
14:30
10-03-2013
Górnik Zabrze
Lech Poznań
17:00
11-03-2013
Lechia Gdańsk
Korona Kielce
18:30
Zagłębie Lubin

Jagiellonia
Białystok

bilans meczów

		
Rok
1996/1997
2000/2001
2001/2002
2005/2006
2006/2007
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Ruch vs Śląsk
1-1, 1-1
3-1, 2-3
2-2, 0-1
0-2, 1-3
3-0, 0-1
1-2, 1-3
0-0, 0-0
1-2, 1-2
0-1, 1-1
0-1

Łącznie
obie drużyny spotkały się w lidze w 67 spotkaniach.
Ruch wygrał
23 spotkania, zremisował 20 i poniósł 24 porażki.
Bramki
w stosunku 86-71 są na korzyść chorzowian.

2 499
Europejska
3 399 Lustrzanka
2 499
3 399 zł

WARTO

NAJLEPSZA

399 zł

zł

1 699 zł

WARTO

WARTO

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

SLT-A57K
obiektyw DT 18–55 mm
SLT-A57K Zdjęcia seryjne
Rozdzielczość
mm
16.1obiektyw DT
1218–55
klatek/s
Zdjęcia seryjne
ISO RozdzielczośćEkran
LCD

Raty 20 x 0%

16.1
100-16000

12 klatek/s
3.0”

ISO

Ekran LCD

100-16000

3.0”

WARTO

Kamera Full HD
Kamera Full HD

aparaty dostępne
w różnych kolorach

aparaty dostępne
w różnych kolorach

zł

zł

zł

zł

zł

zł

CX210
Przedsprzedaż
CX250
™
UltrabookaCX250
CX570
VAIO serii T15
CX570
z Windows
1 0498*
zł

WARTO
WARTO

SVT1511M1ES

99
NWZ-B172
2 GB
129
99
16.2
16x
2 GB
NWZ-B172F
149
2 GB
NWZ-B172F
149 119
Szeroki kąt
Ekran LCD 119
zł

+ radio
+ radio

Odtwarzacz
MP3
Odtwarzacz
MP3 3.0”
24 mm
WALKMAN®
WALKMAN®
NWZ-B172
/ NWZ-B172F
NWZ-B172
/ NWZ-B172F

zł
zł

999
1 599
1 599
2 349
2 349

1 499 zł
1 899 zł
1 899 zł
2 999 zł
2 999 zł

zł

zł

zł

PJ580
PJ580

3 899 zł

do do
18 godzin
18 godzin

Dostępne
kolory:
Dostępne
kolory:

zł

zł

999
22999

zł

zł

Magnezowa
zł
obudowa

zł

zł

zł
zł

2 799

WARTO
WARTO

zł

699zł zł
1 049
Zaawansowany
699
Zaawansowany
aparatzzmocnym
mocnymzoomem
zoomem
aparat
filmemFull
FullHD
HD
ii filmem
Dotykowy
ekran

1 049

Szeroka gama
zł
interfejsów zł

349

DSC-HX10
DSC-HX10
Rozdzielczość Zoom optyczny
Rozdzielczość Zoom optyczny

16.2
16.2

16x
16x

Dostępne kolory

Szeroki kąt
kąt
Szeroki

24 mm
mm
24

zł

EkranLCD
LCD
Ekran

3.0”
3.0”

Dostępne
kolory
Dostępne
kolory
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katowice@sony-centre.pl
–
tel.
71
37
23
511
– tel.
71 37 Z23 511
Xperia™

Dostępne kolory:

zł

* od 1 do 8 marca

Xperia™ Z
owoc precyzji Sony

90 minut
odtwarzania
90 minut
odtwarzania
po po
3 minutach
ładowania
3 minutach
ładowania

zł

zł

zł

PJ260
PJ260

zł

zł

Wodoszczelny**
odtwarzacz MP3
sony.pl/SonyCentre
®
WALKMAN
sony.pl/SonyCentre
sony.pl/SonyCentre
Odwiedź
Odwiedźsalon
salonSony
SonyCentre:
Centre:
dla aktywnych
G: ul. 1 Maja 58F – tel. 55 642 41 21 • GDAŃSK: Park Handlowy Matarnia – tel. 58 341 35 38
Czas
pracy
Czas
pracy

zł

zł

PJ200
PJ200

Hybrydowy
Rozdzielczość
NWZ-B172 Zoom
2 GB optyczny
129 zł
dysk

zł

zł

699 zł
Zaawansowany
1 699 1 299
Kamera
Full
HD
Dotykowy
ekran 15,5”1Full
699HD1 299
aparat
z
mocnym
zoomem
Kamera
Full
HD
z wbudowanym
2 649 2 199
Nagrywarka
DVD
WARTO
z wbudowanym
2 649 2 199
i
filmem
Full
HD
projektorem
Podświetlana klawiatura
projektorem
3 899

DSC-HX10

zł

CX210 1 499
999 zł
SONY CENTRE
w SALONIE FIRMOWYM

WARTO

WARTO
WARTO

zł

1 299
PJ260
2 649 2 199
aparat
Cyfrowy
3
999
PJ580
kompaktowy
aparat
3 899 2
999
10 x 0% na cały asortyment
kompaktowy
zł

2012-2013
PJ200
Europejska Lustrzanka
NAJLEPSZA
2012-2013

WARTO

319
W610
W620 399
449 319
349
W620
zł
449
W630
499 349
379
W630
499
W690
649 379
549
zł
W690
649
549
Cyfrowy

Znajdź najbliższy salon W610
na sony.pl/SonyCentre

zł

60 minut odtwarzania
po 3 minutach ładowania

Dostępne kolory:

** wodoszczelny
do głębokości 2 metrów
(klasa ochrony IPX8)

