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Ruch Chorzów vs Polonia Warszawa
poniedziałek, 22.04.2013, godz. 18.30

trzy
punkty
na urodziny

Półfinałowe
starcia z Legią
Warszawa
w
Pucharze Polski
zamknęły
pewną epokę w nowożytnej
historii czternastokrotnych
mistrzów
Polski.
Brązowy i srebrny medal
mistrzostw Polski, udział
w dwóch finałach Pucharu
Polski, starty w europejskich pucharach – to wszystko zostało już zapisane na
pięknych kartach historii
klubu. - „Teraz w Chorzowie
następuje nowe rozdanie”
- uzmysłowił wszystkim trener Jacek Zieliński.
Patrzymy w przyszłość
Nie udało się wicemistrzom
Polski „uratować” sezonu

felieton
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na rozgrzewkę: Wojciech Kuczok

awans e m
d
o
finału
P u charu
Polski,
który
z
wielką
dozą
prawdopodobieństwa zagwarantuje w tym
sezonie start w europejskich
pucharach.
Szczęście było blisko, dosłownie na wyciągnięcie dłoni.
Dziś jednak nie ma już większego znaczenia gdybanie,
czego bardziej zabrakło - czy
bramki strzelonej w pierwszym spotkaniu w Chorzowie,
czy lepszej skuteczności w rewanżu na Łazienkowskiej,
a może tylko innej, bezbłędnej decyzji dobrego skądinąd krakowskiego sędziego,

z klubu

Debiutant między słupkami

Tomasza
Musiała,
który zbyt
pochopnie przyznał
Legii rzut karny, którego nie
było. To już nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo jak
stwierdził chorzowski szkoleniowiec - „mleko się rozlało”.
- Coś nam umknęło, szczęście
było blisko, ale teraz patrzymy już tylko w przyszłość
– stwierdził Jacek Zieliński,
zabierając się za budowę nowego zespołu w Chorzowie.
A pucharowe mecze z liderem T-Mobile Ekstraklasy pokazały, że wbrew temu co się
jeszcze niedawno wydawało
niemożliwe – tego sezonu
„Niebiescy” wcale nie muszą
spisać na straty. Wartością
dodaną są bowiem występy
młodych zawodników, którzy
już nie pojedynczo, a szero-
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ką
ławą
wchodzą do
pierwszej drużyny.
„Kamyk” i inni
Furorę robi w bramce 23-letni
Krzysztof Kamiński, o którego talencie jeszcze niedawno
wiedzieli jedynie chorzowscy
szkoleniowcy i ci, którzy zetknęli się z „Kamykiem” na
treningach lub oglądając rywalizację na boiskach Młodej
Ekstraklasy. Jego rówieśnikami są już ligowcy pełną gębą,
czyli Maciej Jankowski, Łukasz
Tymiński oraz o rok młodszy
Filip Starzyński. Zimą przebojem wdarł się do jedenastki
Ruchu 20-letni Martin Konczkowski. Z dobrej strony zaprezentowali się już kibicom
23-letni Arkadiusz Lewiński
oraz 19-letni Kamil Włodyka.
Aż nie do wiary, że nestorami
w tym gronie są leczący aktualnie kontuzję, 24-letni Ma-

zapowiedź
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rywal: Niezła jesień, słaba wiosna

ciej Sadlok oraz starszy o dwa
lata Łukasz Janoszka.
Mariaż rutyny z młodością
- Mamy w klubie utalentowaną młodzież. Jestem pod wrażeniem tego, jak się rozwijają
- Kamiński, „Figo” Starzyński,
„Tymek” Tymiński. Jak bez
kompleksów wszedł w drużynę Konczkowski. To mnie
najbardziej cieszy, bo widzę,
że z tej mąki będzie sporo dobrego chleba – stwierdził niedawno zadowolony prezes Ruchu, Dariusz Smagorowicz, bo
taka dobra robota z młodzieżą
stwarza bardzo ciekawe i optymistyczne perspektywy. Również trener Zieliński jest przekonany, że Ruch w przyszłym
sezonie będzie prezentował
dużo lepszą piłkę niż w obecnych rozgrywkach, aczkolwiek
akcenty w zespole muszą być
rozsądnie rozłożone.
kontynuacja, strona 2
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SZYBKA PIŁKA

trzy punkty na urodziny

Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

kontynuacja ze strony 1

Nie lekceważę
Polonii

Można wiele powiedzieć
o Polonii, ale na pewno
nie to, że przy Konwiktorskiej jest spokojnie.
Jeden wychowanek został
odsunięty od składu,
drugi zamierza rozwiązać
kontrakt. Jaki emocje
budzą się w Panu, kiedy
nasłuchuje Pan takich
wieści o swoim byłym
pracodawcy?
JZ:- Przykro, że ten zasłużony klub ma takie
problemy. Nie zasługuje
na nie, ale cóż. To wewnętrzna sprawa ludzi,
którzy zarządzają Polonią
i podejmują decyzje. Ja
nie jestem w środku, nie
mam na to wpływu, więc
nie zamierzam tego szerzej komentować.

Jak wygląda sytuacja
kadrowa Ruchu przed
meczem z Polonią?
JZ:- Wszyscy są do mojej dyspozycji poza Gaborem
Straką i Maćkiem Sadlokiem. Pierwszy trenuje z lżejszym obciążeniem, a drugi nadal się rehabilituje. Ta
dwójka raczej nie wróci już na boisko w tym sezonie.
Jeśli chodzi o Pavela Sultesa – decyzję o tym czy zagra
podejmiemy w niedzielę.
Czy można pokusić się o stwierdzenie, że Krzysztof
Kamiński po ostatnich meczach ma pewne miejsce
w składzie Ruchu?
JZ:- Nie. Krzysiek rozegrał dopiero trzy spotkania.
Mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy. Trwa między
nimi rywalizacja. Krzysiek jest na ten moment lepszy,
ale Michał Peskovic cały czas jest blisko składu. Mnie
taki kłopot bogactwa na tej pozycji cieszy.
P
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stwierdził – nikt nie stracił w klubie
czujności. Zwycięstwo i trzy punkty
zdobyte w Bełchatowie pozwoliły
wicemistrzom Polski na minimalny
ruch w górę tabeli, ale to wciąż nie
jest pozycja (trzynasta) nieadekwatna do możliwości i aspiracji
chorzowskiego zespołu. Ruch wciąż
bardzo potrzebuje punktów, nie
mogąc być pewnym swego miejsca
w lidze. - Bez względu na klasę przeciwnika, musimy w każdym meczu
walczyć o zwycięstwo. W lidze nikt
nam nie odda punktów za darmo.
I nie ma znaczenia, że Polonia

Coraz śmielej młodzi chłopcy wchodzą do drużyny, niemniej to koniecznie musi być mariaż rutyny z młodością. Ci młodzi muszą się mieć od
kogo uczyć, muszą mieć obok siebie
dobre wzory. Dlatego nie zapominamy o starszych zawodnikach – Marku
Zieńczuku, Marcinie Malinowskim,
Żeljko Djokiciu, Mindaugasie Pance,
którzy dziś odgrywają i jeszcze będą
odgrywali kluczowe role.

Postrzega Pan drużynę Polonii Warszawa jako szósty
zespół w T-Mobile Ekstraklasie czy jeden z dwóch
najsłabszych w tym roku kalendarzowym, bo mniej
punktów zdobył tylko GKS Bełchatów?
Jacek Zieliński: - Zdecydowanie jako szósty zespół. Nie
odejmujmy Polonii tego, co zdobyła w tym sezonie. Ja
przynajmniej będę ostatnią osobą, która lekceważy zespół ze stolicy.

Mamy dwóch
bardzo
dobrych
bramkarzy.
Trwa
między nimi
rywalizacja.
Taki kłopot
bogactwa na
tej pozycji
tylko cieszy.

Ruch Chorzów vs Polonia Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 18.30

Ruch w górę
Jacek Zieliński rozpoczął przebudowę zespołu z rozmachem, ale jak

felieton na rozgrzewkę

Ogrywać kolejnych
faworytów
tempa – miałaby więc jeszcze
sporo okazji do wygranej.

Niebieskich stać na to, by
wspięli się jeszcze na miejsce
adekwatne do potencjału drużyny, czyli do górnej połowy
tabeli. Mecz Legii z Ruchem
oglądałem na żywo. Żal tego
półfinału, ale daleki jestem od
wskazywania winnych wśród
sędziów.
Legia grała leniwie i niedbale,
czasem tylko przyspieszając,
a wtedy nasi obrońcy niestety
się gubili. Co z tego, że sędzia
się pomylił? Nie byłoby
karnego, Legia nie zwolniłaby
r

t

dobną huśtawkę nastrojów –
sezony na podium przeplatane
kiepskimi latami. Jak widać
Chorzowianom spokój nie jest
przypisany, o stabilności formy
zapomnijmy.

Ruch w tym meczu grał na
miarę swoich możliwości
i niestety były one niewystarczające. Sezon był to kiepski,
ale odkąd sięgam pamięcią,
Niebieskich charakteryzowała huśtawka formy. W 1978
roku ledwie się utrzymaliśmy,
by w rok później zdobyć tytuł
pod wodzą trenera Leszka
Jezierskiego. A w kolejnym
sezonie znowu miejsce poza
dziesiątką. W latach osiemdziesiątych pamiętamy drogę
z piekła do raju – jednego
roku historyczny spadek,
a w następnym awans po
kolejne mistrzostwo. Sezon
po ostatnim tytule to znowu
marazm i dwunasta lokata na
mecie w 1990 roku.

Jedyna pociecha – nowy
sezon może zacząć się wyjątkowo wcześnie, zatem już
w połowie lipca rozpoczniemy walkę o najwyższe cele,
a podług arytmicznego zegara
sportowej kondycji naszych
piłkarzy, po roku chudym
przyjdzie tłusty.
Tymczasem trzeba ograć
Polonię, która pod wodzą
jednego z najlepszych polskich
trenerów nowej generacji czyni
cuda, ale w końcu pęknąć
musi. Niechże więc stanie się
to właśnie przy Cichej.

Ostatnie lata przyniosły pon

e

Wojciech Kuczok
r

Zatem poniedziałkowa konfrontacja
będzie miała spory ciężar gatunkowy, który podnosi jeszcze fakt, że
chorzowski klub dwa dni wcześniej
świętował swoje 93-urodziny. Na
taki jubileusz nie ma godniejszego
prezentu niż zwycięstwo nad innym,
sympatycznym i równie sędziwym
ligowcem, wszak Polonia jest starsza od Ruchu aż o... dziewięć lat!

Wieści z klubu

Wojciech Kuczok
Pisarz, scenarzysta, laureat Paszportu Polityki

We wtorek przy Łazienkowskiej skończyliśmy sezon Ruch już tej wiosny żadnego
trofeum nie zdobędzie. Dzięki
temu piłkarze będą mogli
swobodnie, nieskrępowanie
ogrywać kolejnych faworytów, przygniecionych presją
wyniku.

ostatnio nie punktowała. To wciąż
bardzo groźny zespół – mówią maksymalnie zmobilizowani i skoncentrowani „Niebiescy”.

z

„Malina” wyprzedził
Szołtysika
Pomocnik Ruchu rozegrał
w Bełchatowie 396. spotkanie na najwyższym szczeblu
rozgrywek w Polsce! Przed
meczem z Górnikami Marcin Malinowski plasował się
na piątym miejscu Klubu 300
razem z Zygfrydem Szołtysikiem. Od teraz „Malina”
zajmuje samodzielną lokatę.
Spośród aktywnych zawodników, naszego pomocnika
może dogonić w najbliższym
czasie jedynie... Marcin Baszczyński, który rozegrał dotąd
368. meczów i brakuje mu
ośmiu występów, by dostać się
do pierwszej dziesiątki Klubu
300. Przed Marcinem Malinowskim znajdują się z kolei:
453 - Marek Chojnacki, 427
- Dariusz Gęsior, 417 - Janusz
Jojko, 408 - Łukasz Surma
„Niebiescy” kontra
młodzi żurnaliści
w Wojkowicach
Dni otwarte w wojkowickim
zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych były
dla młodych ludzi pretekstem
do zorganizowania sportowo

– dziennikarskich zmagań.
Do udziału w nich zostali
zaproszeni
przedstawiciele
Ruchu Chorzów i Zagłębia
Sosnowiec, ponieważ kibicowskie sympatie uczniów
szkoły w Wojkowicach są
podzielone między dwa kluby. „Niebieskie” barwy reprezentowali były kapitan
chorzowian Wojciech Grzyb,
zawodnik Młodej Ekstraklasy Patryk Stefański i rzecznik
prasowy Donata Chruściel.
- Chcieliśmy przy okazji
uświadomić
nastolatkom,
którzy kibicują różnym drużynom, że tolerancja i pokojowe współistnienie w sporcie
są możliwe. – podkreślał
Tomasz Kuczyński z redakcji sportowej Dziennika
Zachodniego. Gazeta współpracuje z wojkowicką szkołą
i przygotowuje dla młodych
ludzi warsztaty dziennikarskie. Dlatego po krótkim
meczu rozegranym na sali
gimnastycznej,
zorganizowano konferencję prasową,
w trakcie której kandydaci
i kandydatki na redaktorów
zasypali przedstawicieli klubów gradem pytań.

y
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Ruch Chorzów vs Polonia Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 18.30

Debiutant między słupkami
Krzysztof Kamiński przebojem wskoczył do bramki Ruchu Chorzów i zebrał od ekspertów bardzo pochlebne opinie za swoją postawę
w trzech pierwszych spotkaniach.

M

łody bramkarz został
polecony Ruchowi
przez Ariela Jakubowskiego, byłego zawodnika Ruchu, który następnie występował
w Płocku. Przywdziewając
barwy miejscowej Wisły spotkał
Krzysztofa i od razu docenił
jego umiejętności. Kamiński
został w efekcie zaproszony na
testy na Cichą.
Wystarczyła mi jedna godzina.
Nawet pół godziny i już wiedziałem, że mam do czynienia z bardzo utalentowanym
bramkarzem - opowiadał trener bramkarzy Ruchu, Ryszard
Kołodziejczyk. - Koordynacja
ruchowa, skoczność, znakomita
technika, ambicja, pracowitość.
Właściwie wszystkie elementy
bramkarskiego rzemiosła były
takie, jakie być powinny. Przede
wszystkim Krzysiek miał to, co
powinien posiadać dobry bramkarz, czyli opanowanie i spokój
- dodał.
Oboma cechami Kamiński
zaimponował w dwumeczu
Pucharu Polski z Legią War-

szawa. Krzysztof w spotkaniu
w Chorzowie zadebiutował
w seniorskiej drużynie Ruchu.
I w dużej mierze dzięki niemu Ruch nie stracił gola, choć
grał przez większość spotkania w osłabieniu. Świetnie
bronił strzały Saganowskiego,
Kucharczyka czy Jędrzejczyka. - Młodzian między słupkami Ruchu spisał się bardzo
dobrze. Wybronił kilka bar-

Krzysiek
ma to, co
powinien
posiadać dobry
bramkarz,
opanowanie
i spokój.

dzo trudnych sytuacji - mówił
Jan Urban, trener Legii Warszawa.
Kamińskiego chwalił również
Jacek Zieliński. - Bardzo wysoko oceniam jego postawę. Bronił bardzo dobrze, zaplusował
- przyznał szkoleniowiec Ruchu
i w nagrodę wystawił 22-latka
w podstawowym składzie w ligowym spotkaniu w Bełchatowie. „Kamyk” odwdzięczył się,
znów spisał się na medal i nie
wpuścił gola. Media zaczęły
rozpisywać się na temat utalentowanego zawodnika, ale wydaje
się, że Krzysztof - tak na boisku,
jak i poza nim - zachowuje pełen
spokój.
- Twardo stąpam po ziemi. Jeszcze niczego nie pokazałem, to
były dopiero pierwsze oficjalne występy w barwach Ruchu.
Cieszę się z pozytywnych ocen,
ale się nie podpalam. Spokojnie
robię swoje - podkreśla zawodnik, który swego czasu otrzymał
pseudonim... Casillas.
Nie wiem, jak się z tego przy-

domka wytłumaczyć, by jakoś
głupio nie zabrzmiało. To wielki
bramkarz, ale mnie chyba jednak
bliżej jest do Artura Boruca i ligi
włoskiej, nie hiszpańskiej, której
jestem wielkim sympatykiem –
skomentował Krzysztof Kamiński, który na wysokości zadania
stanął również w ostatnim meczu – w Warszawie z Legią.
Co prawda tym razem musiał
dwukrotnie wyjmować piłkę
z siatki, ale żadnego błędu nie
popełnił. Wladimer Dwaliszwili
oddał dwa precyzyjne strzały najpierw głową, a potem z rzutu
karnego. Podkreślić należy, ze
Kamiński przy stanie 0-0 obronił jedenastkę, którą egzekwował doświadczony Miroslav Radović! Mimo porażki, bramkarz
Ruchu znów był chwalony przez
wszystkich postronnych obserwatorów tegoż spotkania. Jeśli
Kamiński utrzyma formę, którą
zaprezentował w trzech dotychczasowych spotkaniach, i dopisze mu zdrowie, to ma realną
szansę na dłużej wywalczyć sobie
miejsce w wyjściowej jedenastce
chorzowskiego Ruchu.

wyniki meczów drużyn młodzieżowych: Powinno być lepiej
Jak grali juniorzy ?
Od porażek rozpoczęli zmagania
w tym roku kalendarzowym
nasi młodzi zawodnicy. Drużyna z Młodej Ekstraklasy przegrała wszystkie trzy spotkania.
Gorsze od swoich rywali na
starcie rozgrywek okazały się
również zespoły ze Śląskiej
Ligi Juniorów Starszych i
Młodszych. Chorzowianie niemal w każdym z omawianych
meczów byli bardzo niesku-

teczności, co miało przełożenie
na końcowe wyniki.
Młoda Ekstraklasa
Podbeskidzie Bielsko – Biała – Ruch
Chorzów 2-1 (0-0)
1-0 – Fabisiak, 51 min
1-1 – Narmania, 53 min
2-1 – Wodecki, 62 min
Ruch: Lech – Helik, Szal, Narmania (80. Droszczak), Siebert
– Żukowski, Lipski(80. Otręba),

Urbańczyk – Ułasowicz, Włodyka(80. Szymański), Stanisławski
(46. Kreft).
Legia Warszawa - Ruch Chorzów
2-0 (0-0)
1-0 – Arak, 55 min
2-0 – Gąsior, 57 min
Ruch: Lech - Droszczak, Narmania, Helik, Siebert (46. Komor) Żukowski, Urbańczyk, Otręba(46.
Korczyński) Ułasowicz(46. Szymański)- Lipski, Kreft.

Trybuna Górna
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.

Śląska Liga
Starszych

Juniorów

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów 3-2 (0-2)
Bramki dla Ruchu: Gąkiewicz,
Węgrzyn.
Ruch: Gojowczyk - Bartusik,
Bobryk, Grzybowski, Wleciałowski - Bębenek, Molek, Szymński,
Watral (88. Kartaszow) - Gąkiewicz, Węgrzyn.

Śląska Liga
Młodszych

Juniorów

Raków Częstochowa - Ruch Chorzów
2-1 (1-0)
Bramka dla Ruchu – Starowicz.
Ruch: Majda – Stefański, Spyra,
Spychaj, Żmuda (49. Żukowski)
– Szczygieł, D. Heba, P. Heba
(72. Żyłka), Fredyk (65. Starowicz) – Bobryk (55. Gęsior), Kartaszow (41. Gładysz).

cennik karnetów

cennik biletów
Sektory / Trybuna Dolna

Ruch Chorzów – GKS Bełchatów
1-2 (0-0)
1-0 – Lipski, 52 min
1-1 – Wroński, 55 min
1-2 – Wroński, 77 min
Ruch: Kosiorek - Droszczak,
Wleciałowski, Helik, Chwastek( 46. Stanisławski) –Lewiński( 46. Żukowski), Urbańczyk,
Lipski, Włodyka( 46. Korczyński) - Kreft( 66. Rytczak), Ułasowicz.

Normalny

Ulgowy*

20 zł
40 zł

10 zł
20 zł

Sektory / Trybuna Dolna
Trybuna Górna

Ceny karnetów

Program lojalnościowy

85 zł
165 zł

77 zł
149 zł

Ceny ulgowe nie obowiązują
w dniu meczu

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

40 zł (sektory/trybuna dolna)
i 120 zł (trybuna górna)

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

Ceny karnetów dla osób
od 7 do 16 roku życia

W cenie karnetu uwzględniony jest
koszt jego wytworzenia - 5 zł

20 kwietnia Ruch obchodzi urodziny. Klub powstał w 1920 roku w Bismarckhütte, czyli dzisiejszym Chorzowie Batorym.

Nowy

OPEL ADAM

WYBIERZ ULUBIONE SKŁADNIKI.
ADAM&YOU.

Wygraj Mokkę na weekend!
Wygraj
Szczegóły
Mokkę
nana
opel.deltaplus.pl
weekend! Szczegóły na opel.deltaplus.pl
www.opeladam.pl
Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Opel ADAM – 5,0–5,5 l/100 km; emisja CO2: 118–129 g/km, zgodnie z normą 2007/715/EC, w zależności od wersji, w cyklu mieszanym. Informacje na temat
złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu dostępne są pod adresem internetowym www.opel.pl

DELTA Plus

DELTA Plus

Chorzów,al. Wojska PolskiegoChorzów,al.
18
Wojska Polskiego 18

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

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

zapowiedź

5 (12) / 2013

6

Ruch Chorzów vs Polonia Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 18.30

niezła jesień, słaba wiosna

Były polonista, Marcin Baszczyński, zabrał szczęście „Czarnym koszulom” i przywiózł je do Chorzowa, na poczet przyszłych
sukcesów Ruchu...
kalendarium

prawdopodobne składy

28 kwietnia
Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Ruch Chorzów (17:00)
29 kwietnia
MESA: Ruch Chorzów - Górnik Zabrze (17:00)
2 maja
MESA: Ruch Chorzów – Zagłębie Lubin (12:00)
5 maja
MESA: Piast Gliwice – Ruch Chorzów
6 maja
Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Piast Gliwice (18:30)

przyrowski

81

hołota

todorovski

20

26

piątek

tabela ligowa

wrzesiński

wszołek

28

32

24

4

37

pazio

tosik

morozov

baran

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

25

7

kiełb

11

7
jankowski

34
Starzyński

14
Janoszka

5

19

32

Panka

Malinowski

15

2

4

Stawarczyk

Djokić

44

konczkowski Baszczyński

Zieńczuk

30
Kamiński

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Polonia Warszawa - Piotr Stokowiec

bilans meczów
Rok
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2006/2007

Ruch vs Polonia
2-2, 2-0
0-3, 2-1
3-1, 0-0
0-0, 1-2
0-2, 4-3

Rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 57 spotkaniach.
Ruch wygrał 21 spotkań, zremisował 10 i poniósł 26 porażek.
Bramki w stosunku 97-90 są na korzyść rywali.
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Ruch Chorzów vs Polonia Warszawa,
poniedziałek, 22 kwietnia 2013, godz. 18.30
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Foto

Wydawnictwo
PRESSPEKT
ul.Łużycka12, 41-902 Bytom,
www.presspekt.pl
na zlecenie

Norbert Barczyk/PressFocus, Łukasz Laskowski/
PressFocus
DTP
Leszek Waligóra
dtp@presspekt.pl

RUCH CHORZÓW SA
ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów,
www.ruchchorzow.com.pl
Znajdź nas
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uch z Polonią przegrał
u siebie aż cztery z ostatnich pięciu spotkań.
Jedyne zwycięstwo w tym
okresie odniósł przed czterema
laty, gdy w sierpniu 2009 roku
po bramkach supersnajperskiego
wtedy duetu: Artur Sobiech –
Andrzej Niedzielan – pokonał
„Czarne koszule” 2:0. Czy ta
statystyka ma jakiekolwiek
znaczenie w kontekście poniedziałkowego meczu? - Jedynie
takie, że statystyki są po to, by je
zmieniać – mówi z uśmiechem
były polonista, Marcin Baszczyński i dodaje - Ja przypomina sobie z kolei inną passę.
Gdy występowałem przed wielu
laty w Ruchu, to „Niebieskim”
zwykle dobrze się grało z „Czarnymi koszulami”. Wiodło nam
się dobrze i z reguły wygrywaliśmy. Zrobię wszystko, by ta seria
wróciła do Chorzowa. Wierzę,
że zabierając szczęście Polonii,
przywiozłem je do Chorzowa,
na poczet przyszłych sukcesów
Ruchu.
Przewrotne statystyki
Ku pokrzepieniu serc możemy
też dodać, że paradoksalnie statystyki przemawiają też na niekorzyść gości. Tak się bowiem
składa, że Polonia tak złej passy
nie notowała od ponad dwóch
lat, gdy na przełomie jesienno-wiosennej rundy tkwiła w podobnym dołku, czyli w pięciu
kolejnych meczach zainkasowała raptem punkt. To „oczko”
nadziei zdobyła w ostatnim

spotkaniu na Konwiktorskiej,
remisując 2:2 po dobrym meczu z mistrzami Polski z Wrocławia. Trzeba jednak oddać
„Czarnym koszulom”, że w tym
sezonie walczą nie tylko z przeciwnikami na boisku, ale także
z ogromnymi kłopotami organzacyjno-finansowymi. A problemy polonistów zaczęły się już
latem, gdy po opuszczeniu klubu przez Józefa Wojciechowskiego „wywiało” z Konwiktorskiej pół drużyny. Wydawało się
wtedy, że zastąpienie Tomasza
Brzyskiego i Wladimiera Dwaliszwilego (obaj Legia), Łukasza
Teodorczyka i Djordje Cotry
(obaj Lech), Adama Kokoszki
(Śląsk), czy... Marcina Baszczyńskiego, który trafił tam,
gdzie ropoczynał piękną karierę, czyli do Chorzowa, będzie
niemożliwe. Tymczasem poloniści nie tylko zwarli szeregi, ale
mieli nad podziw udaną jesień,
którą zakończyli na trzecim
miejscu w tabeli.
Mistrzostw Europy
- To było jak mistrzostwo Europy – podsumował pierwszą
rundę trener Piotr Stokowiec.
Niestety, optymizmu starczyło na krótko, bo gdy wydawało
się, że gorzej być nie może,to w
nowym roku pojawiły się nowe
problemy. Kilkumiesieczne zaległości skłoniły kilku zawodników do opuszczenia zgrupowania w Turcji. Ostatecznie
buntownicy wrócili do łask, ale
wiosna nie jest już tak udana jak

jesień. Polonia zaczęła jednak
bardzo obiecująco, bo od remisu
z Lechią Gdańsk na własnym
boisku (gol Miłosza Przybeckiego) i sensacyjnej wygranej
1:0 na Bułgarskiej z Lechem
(Łukasz Piątek), ale potem
przyszły cztery porażki z rzędu
z Wisłą Kraków 1:2 (Przybecki), 0:2 z Jagiellonią Białystok,
1:2 w prestiżowych derbach
stolicy z Legią (Piątek) oraz
2:3 z Widzewem w Łodzi (gol
samobójczy Marcina Kaczmarka i trafienie Tomasza Hołoty).
Remis ze Śląskiem wlał trochę
otuchy w serca polonistów.
Miłe wspomnienia
- Bardzo mile wspominam grę
w Polonii. Dlatego fajnie będzie
się spotkać z kolegami z byłej
drużyny – przyznaje Marcin
Baszczyński – aczkolwiek nie
ukrywam, że Polonia bardzo się
zmieniła w ciągu zaledwie tych
kilku miesięcy, gdy ją opuściłem.
Ten duch, który tam stworzyliśmy na początku sezonu, dawno
już z Konwiktorskiej odleciał.
Blisko pucharów
Obecnie Polonia plasuje się na
piatym miejscu w tabeli z dwupunktową tylko stratą do trzeciego miejsca, które zajmowała
na koniec ubiegłego roku. Wciąż
ma też realne szanse na miejsce
premiowane startem w Lidze
Europy, a te nadzieje mogą zostać sprolongowane w Chorzowie. Trener Stokowiec zapewnia
więc walkę do upadłego.

Drużyna
Legia Warszawa
Lech Poznań
Śląsk Wrocław
Górnik Zabrze
Polonia Warszawa
Piast Gliwice
Jagiellonia Białystok
KGHM Zagłębie Lubin
Lechia Gdańsk
Korona Kielce
Widzew Łódź
Wisła Kraków
Ruch Chorzów
Pogoń Szczecin
Podbeskidzie B-B
PGE GKS Bełchatów

M. P. Z. R. P. B.
22 49 15 4 3 45-20
22 45 14 3 5 34-17
22 36 10 6 6 33-28
22 34 9 7 6 29-21
22 33 9 6 7 35-25
22 33 10 3 9 29-31
22 32 7 11 4 27-27
22 29 9 5 8 28-25
22 29 8 5 9 30-31
22 27 7 6 9 23-28
22 27 7 6 9 23-30
22 27 7 6 9 20-27
22 25 7 4 11 25-34
22 23 6 5 11 18-28
22 18 4 6 12 27-34
22 13 2 7 13 11-31

wyniki 22. kolejki
Pogoń Szczecin
KGHM Zagłębie
Lubin
PGE GKS
Bełchatów
Polonia Warszawa
Wisła Kraków
Górnik Zabrze

1:1

(0:0)

Widzew Łódź

2:1

(0:0)

Korona Kielce

0:3 (0:1) Ruch Chorzów
2:2
1:2
0:1

Lechia Gdańsk

2:3

Piast Gliwice

0:3

(1:2) Śląsk Wrocław
(0:2) Legia Warszawa
Podbeskidzie
(0:0)
Bielsko-Biała
Jagiellonia
(1:1)
Białystok
(0:1) Lech Poznań

23. kolejka
19-04-2013
18:00
19-04-2013
Korona Kielce
Górnik Zabrze
20:45
Podbeskidzie
PGE GKS
20-04-2013
Bielsko-Biała
Bełchatów
13:30
Jagiellonia
20-04-2013
Wisła Kraków
Białystok
15:45
20-04-2013
Legia Warszawa Pogoń Szczecin
18:15
21-04-2013
Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk
14:30
KGHM Zagłębie 21-04-2013
Lech Poznań
Lubin
17:00
Polonia
22-04-2013
Ruch Chorzów
Warszawa
18:30
Widzew Łódź

Piast Gliwice

ostatni mecz
GKS BEŁCHATÓW – RUCH CHORZÓW
0-3 (0-1)
0-1 - Jankowski, 33 min; 0-2 - Jankowski, 47
min; 0-3 - Janoszka, 56 min
GKS: Zubas - Raul, Wilusz, Michalski, Kosznik
- Madej, Mateusz Mak (70. Michał Mak),
Grzeszczyk (59. Poźniak), Baran, Wacławczyk Nowak (46. Żurek). Trener Kamil Kiereś.
Ruch: Kamiński - Djokić, Szyndrowski, Stawarczyk, Lewczuk - Smektała (85. Włodyka),
Panka, Starzyński, (66. Malinowski), Tymiński,
Janoszka - Jankowski (80. Kuświk). Trener
Jacek Zieliński.
Żółte kartki: Szyndrowski.
Sędziował: Szymon Marciniak (Płock)

usuwa ból z miejsca
Specjalista w leczeniu bólu:
● przy urazach, kontuzjach
● w chorobie zwyrodnieniowej
● w reumatyzmie
3 PROSTE KROKI DO POZBYCIA SIĘ BÓLU:
1. Spryskaj bolące miejsce aerozolem Traumon.
2. Wetrzyj delikatnie lek w skórę.
3. Wracaj do pełnej sprawności ruchowej!

AEROZOL NA SKÓRĘ
DOSTĘPNY TAKŻE W FORMIE ŻELU
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1. NAZWA: Traumon (Etofenamatum) 2. SKŁAD: 1 ml roztworu zawiera 100 mg etofenamatu (Etofenamatum). 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: aerozol na skórę, roztwór 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien
i stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien,
pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci. 5. PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas flufenamowy lub którąkolwiek
substancję pomocniczą leku, lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; u kobiet w ciąży; u dzieci ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: MEDA AB, Szwecja Pełna informacja o leku
dostępna na życzenie w: Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II nr 15, 00-828 Warszawa, tel. +48 22 697 71 00, e-mail: meda@meda.pl.
TRA-093/10/042/03-2013

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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