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Ruch Chorzów vs Piast Gliwice
poniedziałek, 6.05.2013, godz. 18.30

pokonać
„piastunki”

Superstatystyki
Wielkie Derby Śląska z Górnikiem, rozgrywane po raz 98.
w historii, nie udały się „Niebieskim”. Chorzowianie po
słabych, inauguracyjnych 45
minutach i dużo lepszej drugiej
połowie przegrali na Roosevelta z odwiecznym rywalem
0:2 i na rewanż będą musieli
poczekać do przyszłego sezonu. Szybko jednak nadarza się
sposobność do rehabilitacji
za porażkę w Zabrzu. Wicemistrzowie Polski zagrają w poniedziałek w kolejnych śląskich
derbach. Przeciwnikiem podopiecznych Jacka Zielińskiego
będzie drużyna dobrze spisującego się w tym sezonie Piasta
Gliwice

chem. Oba zespoły
grały do tej pory ze
sobą 15 razy. Bilans
tych potyczek jest bardzo
korzystny dla chorzowskiego
klubu, który wygrał aż dziewięć
z tych spotkań, a przegrał tylko
dwa razy. Bramki naturalnie
Ruch również ma dodatnie
27:11.
„Niebiescy” od ośmiu lat nie
pozwolili sobie na porażkę
z „Piastunkami”, a u siebie od
dziesięciu lat nie stracili nawet
bramki w meczu z tym rywalem! Ostatnio „Niebiescy” notują passę trzech zwycięstw
z rzędu, a w minionych dziewięciu pojedynkach z gliwiczanami ani razu nie oddali im
kompletu punktów. W ekstraklasie Piast nigdy jeszcze Ruchu
nie pokonał, niemniej godzi się
przypomnieć, „ku przestrodze” wicemistrzów Polski, że
podopieczni Marcina Brosza
z siedmiu ostatnich wyjazdów
wygrali aż cztery, a ostatniej
porażki poza Gliwicami doznali
w premierze wiosny przegrywając z Górnikiem w Zabrzu.

Gospodarze
prowadzili od
19
minuty
po
golu
Mateja
Izvolta,
a „Niebiescy”
stracili
już
n a

Ku przestrodze
Statystyki konfrontacji chorzowsko-gliwickich
zdecydowanie opowiadają się za Ru-

Jesienna wiktoria
Jesienią w Gliwicach Ruch
wygrał 3:1, a mecz obfitował
w zaskakujące zwroty sytuacji.

początku spotkania
z powodu kon-

„Niebiescy” jeszcze nigdy
w ekstraklasie nie przegrali
z Piastem. Od ośmiu lat nie
pozwolili sobie na porażkę
z „Piastunkami”, a u siebie
od dziesięciu lat nie stracili nawet bramki w meczu
z tym rywalem!

felieton

2

na rozgrzewkę: Bogdan Kalus

z klubu

Nauczyciel kapitana Piasta

4

ka chorzowianie odmienili losy
tego pojedynku. Bohaterem
„Niebieskich” został strzelec
dwóch bramek, Grzegorz Kuświk, rozgrywający najlepsze
spotkanie w Ruchu, a trzecie
trafienie było autorstwa Pavela
Šultesa. Od tamtego roku minęło ponad pół roku i notowania beniaminka bardzo poszły
w górę, choć jak to w derbach,
nawet w tych o mniejszym prestiżu niż z Górnikiem, faworytów nie warto szukać.
tuzji
dwóch
kluczowych zawodników
–
Marka
Zieńczuka i Gabora Strakę. Nikt
wtedy nie przypuszczał, że dla
sympatycznego
Słowaka
zaledwie
13-minutowy pobyt
na boisku w Gliwicach
był w ogóle ostatnim występem w niebieskich barwach.
W 30 minucie czerwoną kartkę
ujrzał Hiszpan Fernando Cuerda, którego też już nie ma w Gliwicach, a po przerwie grający
z przewagą jednego zawodni-

zapowiedź
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rywal: Twarda ręka trenera Brosza

Pracowity weekend
Tymczasem jeden z najdłuższych weekendów współczesnej Europy zszedł „Niebieskim” na przygotowaniach
do poniedziałkowych derbów
z Piastem. Na początku tego
mikrocyklu zawodnicy zostali
poddani sprawdzianom szybkościowo-wytrzymałościowym,
w pozostałe dni zajęcia miały
już typowo taktyczno-techniczny charakter pod mecz z gliwickim beniaminkiem. Niestety
chorzowianie pracowali w minionym tygodniu w mocno
okrojonym składzie. W poprzednim spotkaniu w Zabrzu
kontuzji mięśnia dwugłowego
doznał Marek Szyndrowski.
kontynuacja, strona 2
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SZYBKA PIŁKA

pokonać „piastunki”

Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

kontynuacja ze strony 1

Piast pozytywnie
zaskakuje

Pracował Pan w Gliwicach
w latach 2004-2006. Miałby
Pan w swoim CV awans
z tym zespołem, gdyby
na klub nie nałożono 10
minusowych punktów.
JZ: - Faktem jest, że Piast
nie był wtedy przygotowany na awans do ekstraklasy.
Borykaliśmy się z wieloma
problemami organizacyjnymi. Teraz jest nowoczesny
stadion, baza treningowa,
a sam Piast wyrasta na klub
numer trzy w regionie.

Statystyki wskazują, że
dobrze Pan sobie ostatnio
radził w meczach… przeciwko Piastowi.
JZ: - Istotnie, ostatnie potyczki z tym klubem kończyły się dla mnie pozytywnymi rezultatami. Ale
wyniki z przeszłości są dobre dla statystyków. Przed
nami nowa historia do napisania. Nowe rozdanie. Przeszłość nie będzie odgrywała
jakiejkolwiek roli.
Zatem nie przypomni Pan swoim zawodnikom zwycięskiego meczu z jesieni, kiedy Ruch wygrał w Gliwicach 3-1?
JZ: - To już za nami. Do poniedziałkowego spotkania obie
drużyny przystąpią w zupełnie innych konfiguracjach.
Nie możemy żyć tym, że kilka miesięcy temu wygraliśmy
w Gliwicach. Czas skupić się na tym, aby pokonać zespół
Piasta przy Cichej.
Z czyich usług nie może Pan skorzystać w poniedziałek?
JZ: - Nie mogę w poniedziałek skorzystać z usług trzech
zawodników. Maciej Sadlok nadal wraca do pełni zdrowia.
Wypadli z gry również Żeljko Djokić i Marek Szyndrowski
P
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sezonie nie pojawi się na boisku.
Drugim nieobecnym będzie Serb
Żeljko Djokić, który również urazu
nabawił się w derbach z Górnikiem, a pod znakiem zapytania
stał jeszcze występ defensywnego
pomocnika, Łukasza Tymińskiego, którego z powodu kontuzji
mięśnia pośladkowego w ogóle nie

Badanie USG kontuzjowanej nogi
wykazało rozerwanie mięśnia na
odcinku dwóch centymetrów.
A to oznacza, że „Skutera” czeka
co najmniej dwu-trzytygodniowa
przerwa, a być może doświadczony chorzowski obrońca, który
na Roosevelta pełnił rolę defensywnego pomocnika, już w tym

Piast Gliwice to najbardziej pozytywne zaskoczenie tego
sezonu w ekstraklasie?
Jacek Zieliński: - Na pewno jedno z największych. Gliwiczanie grają bardzo solidnie, punktują i są wysoko w tabeli.
Przed nami trudne zadanie, ale gramy u siebie i musimy
wygrać.

Nie możemy
żyć tym, że
kilka miesięcy
temu
wygraliśmy
w Gliwicach.
Czas skupić
się na tym,
aby pokonać
zespół Piasta
przy Cichej.
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Wieści z klubu

Bogdan Kalus
Aktor katowickiego teatru „Korez”

do roboty!
No cóż można napisać po
przegranych. chyba tylko
z nazwy Wielkich Derbach
Śląska? Szkoda, że się nie
udało, chociaż kiedy się marnuje takie sytuacje jakie mieli
Marek Zieńczuk czy „Migdał”
Panka, trudno wygrać jakikolwiek mecz, a co dopiero derby
z Górnikiem, który jest w czołówce tabeli i gdyby wygrał
w sobotę w Bełchatowie byłby
bardzo blisko gry w Lidze Europejskiej. Blisko gry w tychże
rozgrywkach są również nasi
dzisiejsi rywale, ale odnoszę
wrażenie, że nikt oprócz Legii,
Lecha i Śląska po prostu nie
chce grać w Europie. Czyżby
naszym ligowcom nie chciało
się skracać wakacji? Czy też po
prostu obawiają się blamażu
z rywalami z Armenii, Gruzji
czy Azerbejdżanu? Na szczęście to nie nasz problem...
Naszym problemem jest
szczęśliwe zakończenie dzisiejszego meczu, które praktycznie zapewni Niebieskim
utrzymanie w ekstraklasie
i będzie można myśleć o budowaniu drużyny na przyszły
sezon. Nie wyobrażam sobie
w niej kilku graczy z obecnej
drużyny, ale nazwisk nie będę
r
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podawał żeby nie wywołać
niepotrzebnych emocji. Jak
pokazuje przykład walczących
do końca o przedłużenie
ligowego bytu piłkarzy z Bełchatowa, nie trzeba „wzmacniać” drużyny nazwiskami
o wielkich ambicjach, ale nie
sportowych tylko finansowych, lecz jedynie odpuścić
tych, którym się nie chce i nie
mają serca do gry, a wyniki
osiąga się lepsze niż z tymi
zblazowanymi pseudogwiazdami. Na całym świecie jest
kryzys i ci zawodnicy, którzy
mają wymagania finansowe
niewspółmierne do prezentowanych umiejętności, powinni
w końcu zrozumieć, że czasami mniej znaczy więcej. A my
kibice, dla których podobno
gracie, wolimy oglądać nawet
porażki swoich ulubieńców, ale
po walce, a nie po pozoracji
gry w piłkę nożną. Przykład
pełnych trybun na meczach
ligi angielskiej czy niemieckiej
nie polega na marketingu czy
pięknych stadionach, na których podaje się piwo, lecz na
walce i zaangażowaniu w mecz
przez pełne 90 czy 95 minut.
Ja osobiście nie wyobrażam
sobie grając spektakl w teatrze,
n
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że mogę zacząć grać dobrze
dopiero po antrakcie. Wychodzę na scenę i zap... przez
90 czy 120 minut, a brawa na
koniec są murowane. Niezależnie czy widz jest z gatunku
„wyrobionego” czy też jest po
raz pierwszy w teatrze. Przecież zawód aktora jest dość
podobny do zawodu piłkarza,
bo gramy dla ludzi. Z tym, że
na mecze przychodzą często
ludzie, którzy wydają ostatnie
pieniądze aby obejrzeć Was
w akcji. Pokażcie więc dzisiaj
Niebiescy, że jesteście w stanie
te ostatnie kilka spotkań
rozegrać na pełnym gazie, a po
sezonie nikt nie będzie miał
pretensji czy będziemy na 14
czy 10 miejscu. Tak samo jak
nikt nie będzie Was obrzucał
inwektywami jak to miało
miejsce np. po meczu z Podbeskidziem. Zresztą to dla mnie
również niedopuszczalne!
Za moich czasów największą
obelgą dla piłkarzy po słabym
meczu był okrzyk „Do roboty”. Więc weźcie się do roboty,
zwłaszcza, że w końcu dzisiaj
także mecz derbowy...
Z Niebieskim pozdrowieniem
Bogdan Kalus.
r

było w Zabrzu, a który już wrócił
do zajęć. - Znów wypada nam
dwóch zawodników z defensywy – westchnął tylko trener Jacek
Zieliński i dodał – jesteśmy chyba
skazani na tego rodzaju kłopoty,
ale poradzimy sobie. Bez względu na wszystko – zapewniam, że
z Piastem zagramy o pełną pulę.

z

Urodziny Gerarda
Cieślika!
Ikona Ruchu Chorzów skończyła 86 lat! Gerard Cieślik
na świat przyszedł 29 kwietnia 1927 roku w Hajdukach
Wielkich.
Panu Gerardowi życzymy
dużo zdrowia, optymizmu,
i jak najczęstszych powodów
do dumy i radości odczuwanych po zwycięstwach „Niebieskich”.
Gerard Cieślik przez całą
swoją karierę piłkarską związany był tylko z Ruchem,
w barwach którego został
trzykrotnym mistrzem Polski (1951, 1952, 1953) i zdobywcą Pucharu Polski (1951).
W drużynie „Niebieskich” rozegrał w sumie 249 spotkań,
strzelając w nich 178 bramek
(co jest rekordem klubowym),
w tym 237 meczów i 167 goli
w ówczesnej I lidze (obecnie
ekstraklasie).
W reprezentacji Polski w 45
spotkaniach strzelił 27 bramek. W uznaniu zasług dla
polskiej piłki nożnej – jako
jedyny były zawodnik, który
nie rozegrał w reprezentacji 60
spotkań – został przyjęty do
ekskluzywnego Klubu Wybitnego Reprezentanta.
W 1999 roku odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Gabor Straka
pożegnał się z Cichą
Pomocnik „Niebieskich” doszedł do porozumienia z zarządem klubu i 23 kwietnia
rozwiązał kontrakt, który obowiązywał do końca obecnego
sezonu. Ostatnim meczem
ligowym Gabora Straki w barwach Ruchu było rozegrane
3 listopada ubiegłego roku
spotkanie ligowe z Piastem
Gliwice. W trakcie tego pojedynku „Gabcio” złamał kostkę,
co było równoznaczne z kilkumiesięczną absencją w treningach.
- Zdecydowałem się rozwiązać umowę z Ruchem przed
czasem, ponieważ nie mogłem
już pomóc zespołowi, z którym byłem związany przez
tyle lat. – podkreśla Gabor
Straka.
Pomocnik trafił na Cichą
przed startem rundy wiosennej sezonu 2007/08. Od tego
czasu rozegrał 82 spotkania
w Ekstraklasie i 13 w Pucharze Polski. Ma na swoim koncie także 8 występów
w meczach Ligi Europy. Dla
„Niebieskich” strzelił trzy
bramki. Razem z chorzowskim zespołem wywalczył wicemistrzostwo Polski w sezonie 2011/12, i trzecie miejsce
w sezonie 2009/10. Jest także
dwukrotnym finalistą Pucharu
Polski ( w 2010 i 2012 roku).

y
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poniedziałek, 6 maja 2013, 18.30

Nauczyciel kapitana Piasta
Jacek Zieliński, szkoleniowiec Ruchu, pracował kilka lat temu w Gliwicach. Rozstał się z Piastem w 2006 roku. Drużyna z Okrzei mocno się
od tego czasu zmieniła. Został jednak w niej pewien dobrze wyszkolony pomocnik.

T

omasz Podgórski w wieku
19 lat debiutował w pierwszym zespole Piasta we
wrześniu 2004 roku. Gliwiczanie grali wtedy słabo. Na
półmetku rozgrywek plasowali
się na czwartym miejscu od
końca. W drugiej połowie
sezonu musieli walczyć o utrzymanie. Działacze postanowili
zmienić trenera. Zaufali Jackowi
Zielińskiemu, który pracował
wcześniej z Górnikiem Łęczna.
Nie odmienił on od razu zespołu z Okrzei. Piast utrzymał się
jednak po meczach barażowych.

Blisko awansu
- Pracowałem w Piaście przez
dwa lata. Już wtedy w tym mieście była dobra atmosfera dla
piłki. Klub był stabilny, panowała w nim rodzinna atmosfera.
W pierwszym sezonie utrzymaliśmy się na zapleczu ekstraklasy.
Powtórzyliśmy to w następnym
sezonie, mimo 10 minusowych
punktów. Ba! Byliśmy o krok od

awansu – wspomina Jacek Zieliński.
Młody przywódca
Piast w sezonie 2005/2006
uzbierał na boisku 58 punktów, czyli tyle, ile drugi w tabeli Łódzki Klub Sportowy.
Regularnie w zespole z Gliwic
grał wtedy Tomasz Podgórski.
Wystąpił w 27 spotkaniach. Tomek wchodził przy mnie do
seniorskiej piłki. Cechowały go
duże umiejętności techniczne,
był bardzo ciekawym zawodnikiem młodego pokolenia. Grał
wtedy na skrzydle, teraz częściej
operuje na środku, bierze na siebie ciężar prowadzenia gry. Ma
więcej zadań przywódczych analizuje trener Ruchu.
Raz na wozie…
Jacek Zieliński rozstał się z Gliwicami w połowie września 2006
roku. Blisko dwa lata później
klub z Podgórskim w składzie
grał w ekstraklasie. O ile pierw-

szy sezon po awansie był udany,
o tyle drugi już nie. Zarówno
dla młodego zawodnika (stracił
miejsce w składzie), jak i Piasta,
który spadł do I ligi.
Powrót do domu
- Zdziwiło mnie, że błąkał się
po Polsce, bo to chłopak z Gliwic, wychowanek Piasta. Cieszy
mnie, że wrócił i stał się ważnym

Tomasz bierze
na siebie ciężar
prowadzenia
gry. Jest ważnym
ogniwem drużyny

ogniwem tego klubu - dodaje Jacek Zieliński. Podgórski po powrocie z wypożyczenia do Zawiszy Bydgoszcz szybko odzyskał
miejsce w pierwszej jedenastce
Piasta, który zaczynał marzyć
o powrocie do elity. Cel ten
udało się zrealizować rok temu.
Podgórski znów dołożył cegiełkę
sporych rozmiarów do wywalczenia awansu. A w obecnych
rozgrywkach jest najlepszym
zawodnikiem zespołu z Gliwic. Strzelił najwięcej bramek
w lidze spośród zawodników
Piasta (sześć). Zaliczył również
dwie asysty. I rozegrał najwięcej
minut (licząc statystykę łącznie
z meczami Pucharu Polski).
Wespół, zespół
- Siłą Piasta jest gra kolektywna.
W tej drużynie nie ma gwiazd,
ale Tomek na pewno się wyróżnia – przyznaje trener Jacek
Zieliński. W poniedziałek panowie znów będą mieli okazję się
spotkać.

mecze drużyn młodzieżowych: Dobra postawa juniorów!
Nasze drużyny ze Śląskiej Ligi
Juniorów Starszych i Młodszych
w efektowny sposób wygrywały swoje ostatnie spotkania, co
bardzo cieszy w kontekście reorganizacji rozgrywek. Solidnie
zaczął również grać nasz zespół
z Młodej Ekstraklasy. Bardzo
dobrze prezentował się już w
derbach z Górnikiem. Natomiast z Zagłębiem był w stanie
odrobić dwubramkową stratę.
Młoda Ekstraklasa
29.04, Ruch Chorzów – Górnik Zabrze,
0-0
Ruch: Lech – Grzybowski, Lewiń-

ski, Szal, Chwastek (85. A. Wleciałowski) – J. Wleciałowski (57.
Węgrzyn), Bobryk, Otręba (46.
Kuświk), Kwiatkowski (62. Molek)
– Stanisławski, Szultes (46. Gąkiewicz). Trener Karol Michalski.
02.05, Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin
2-2 (0-2)
0-1 - Wojciechowski, 11 min
0-2 - Piątek, 18 min
1-2 - Kwiatkowski 27
2-2 - Smektała, 43 min
Ruch: Lech - Kikut (46. Konczkowski), Szal (46. Narmania), J. Wleciałowski, A. Wleciałowski - Smektała
(46. Kuświk), Bobryk, Otręba, Ułasowicz (46. Lewiński), Chwastek

(46. Stanisławski) - Kwiatkowski.
Trener Karol Michalski.
Śląska Liga
Juniorów Starszych
25.04, Piast Gliwice - Ruch Chorzów
0-4 (0-1)
0-1 - Korczyński, 15 min
0-2 - Włodyka, 42 min
0-3 - Włodyka, 78 min
0-4 - Włodyka, 90 min
Ruch: Lech - Droszczak (81.
Grzybowski), Helik (46. Szal),
Komor, Rytczak - Żukowski (65.
Otręba), Urbańczyk, Lipski, Włodyka - Korczyński (65. Węgrzyn),
Kreft (64. Szymański). Trener

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
Juniorów Młodszych
04.05, Trójka Czechowice Dziedzice
– Ruch Chorzów
0:4 (0:4)
0-1 Dawid Gładysz, 4 min.
0-2 Sebastian Żyłka, 11 min.
0-3 Jakub Żmuda, 18 min.
0-4 Sebastian Żyłka, 44 min.
Ruch: Majda (70’ Wójcik) – Stefański, Spychaj, Spyra, Chrobok (50” Żukowski) – Żmuda
(60’ Krawczyk), Szczygieł (60’
Lajblich), Bobryk, Fredyk (50’
Starowicz), Gładysz – Żyłka (50’
Kartaszow), Trener: Mateusz
Michalik

20.04, Ruch Chorzów - Iskra Pszczyna
8-0 (2-0)
1-0 - Szczygieł, 12 min
2-0 - Fredyk, 18 min
3-0 - P. Heba, 46 min
4-0 - Starowicz, 47 min
5-0 - Żukowski, 55 min
6-0 - D. Heba, 56 min
7-0 - Gęsior, 61 min
8-0 - Gładysz, 77 min
Ruch: Majda (73. Wójcik) - Stefański, Spychaj, Spyra, Żukowski (60. Kartaszow) - D. Heba,
P. Heba, Żmuda (56. Gęsior),
Szczygieł (58. Bobryk), Fredyk
(65. Gładysz), Żyłka (41. Starowicz). Trener Mateusz Michalik.

cennik karnetów

cennik biletów
Sektory / Trybuna Dolna

Ireneusz Psykała.
28.04, Ruch Chorzow - GKS Katowice
5-1 (1-0)
1-0 - Włodyka, 35 min
2-0 - Urbańczyk, 60 min (rzut
karny)
3-0 - Korczyński, 77 min
3-1 - bramka dla GKS-u, 78 min
4-1 - Urbańczyk, 84 min
5-1 - Włodyka, 90 min
Ruch: Lech - Droszczak, Helik,
Komor, Rytczak - Urbańczyk,
Żukowski, Lipski (78. Węgrzyn)
- Włodyka, Korczyński (85. A.
Wleciałowski), Szymański (46.
Otręba). Trener Ireneusz Psykała.

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

DELTA Plus
Chorzów, aleja Wojska Polskiego 18

tel. (32) 346 346 6
opel.deltaplus.pl
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Ruch Chorzów vs Piast Gliwice
poniedziałek, 6 maja 2013, 18.30

Twarda ręka trenera Brosza
Piast dzielą jedynie dwa „oczka” od trzeciego miejsca w tabeli dającego promocję do europejskich pucharów. Jednocześnie
gliwiczanie mają tylko cztery punkty przewagi nad strefą środkową. Kompromis w Chorzowie ich więc nie urządza.

kalendarium

prawdopodobne składy

6 maja
MESA: Piast Gliwice – Ruch Chorzów (11:00)
11 maja
MESA: Ruch Chorzów – Lechia Gdańsk (11:00)
12 maja
Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów (17:00)
17 maja
Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Pogoń Szczecin (18:00)
18 maja
MESA: Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów

Trela

12

Klepczyński

Polák

Zbozień

Oleksy

14

5

25

23

Ižvolt

Matras

18

4

Podgórski

Jurado

17

tabela ligowa
Murawski

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

9

22

Robak

30

7
jankowski

34
Starzyński

14
Janoszka

15

5

19

32

Panka

Malinowski

2

3

Stawarczyk

Lewczuk

44

konczkowski Baszczyński

Zieńczuk

30
Kamiński

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Piast Gliwice - Marcin Brosz

bilans meczów
Rok
1987/1988
2003/2004
2004/2005
2005/2006

Ruch vs Piast
2-0, 0-1
3-1, 3-0
1-0, 1-3
5-0, 2-2

Rok
2006/2007
2008/2009
2009/2010
2012/2013

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 15 spotkaniach.
Ruch wygrał 9 spotkań, zremisował 4 i poniósł porażki 2.
Bramki w stosunku 27-11 są na korzyść chorzowian.
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Ruch Chorzów vs Piast Gliwice,
poniedziałek, 6 maja 2013, godz. 18.30

redagują
Donata Chruściel, Zbigniew
Cieńciała, Krzysztof Kubicki
Foto

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

P

iast w tym sezonie znakomicie spisuje się w lidze,
nic zatem dziwnego, że
w przypadku tej drużyny używa
się nawet zamiennie określenia
– rewelacja ligi. Dodajmy – jak
najbardziej zasłużenie, wszak
Piast dzielą jedynie dwa „oczka”
od trzeciego miejsca w tabeli
dającego promocję do europejskich pucharów. Tego się przed
sezonem nikt nie spodziewał,
celem miało być jak najszybsze
utrzymanie się w elicie klubowej
piłki. Jednocześnie gliwiczanie
mają tylko cztery punkty przewagi nad strefą środkową i „aż”
siedem punktów nad czternastym w stawce Ruchem. A to
oznacza, że dwa-trzy słabsze
występy mogą zamazać obraz
najlepszego w historii gliwickiego klubu sezonu i mocno
przesunąć zespół w dół ligowej
hierarchii. Dlatego goście zapowiadają na Cichej walkę o trzy
punkty, przyznając, że remisowy
kompromis będzie ich „średnio”
urządzał w Chorzowie.
Lepiej na wyjazdach
O dziwo gliwiczanie lepiej spisują
się w tym sezonie na wyjazdach,
gdzie wygrali dwa mecze więcej
niż u siebie (4-6) i zdobyli o trzy
punkty więcej (16-19). Mimo tak
wysokiej pozycji w lidze goście
mają ujemny bilans bramkowy
(30:32). Najlepszym strzelcem
zespołu jest Piotr Podgórski,
który w tym sezonie zdobył tyle
samo bramek – sześć - ile najlepszy strzelec Ruchu, Maciej Jan-

kowski. Kapitan Piasta prezentuje jednak bardzo równą i wysoką
formę, co obrazuje ranking „Złotych butów” katowickiego „Sportu”, w którym „Podgór” aktualnie
prowadzi mając sześć punktów
przewagi nad drugim w klasyfikacji Łukaszem Skorupskim oraz
osiem nad bramkarzem Legii,
Duszanem Kuciakiem.
Podgór najlepszy
Podgórski jest najlepszym piłkarzem „Piastunek” i głównym
wykonawcą stałych fragmentów
gry, po których gliwiczanie zdobywają sporo bramek, ale klasowych zawodników w tym zespole
jest wielu. Znakomity sezon ma
bramkarz Dariusz Trela, należący
do czołowych fachowców w li-

Nie byłoby
obecnych
sukcesów
Piasta, gdyby
nie osoba
trenera
Marcina
Brosza.

dze. Obronę trzymają w ryzach
doświadczeni Adrian Klepczyński i Czech Jan Polak. W ataku,
pod nieobecność kontuzjowanego Wojciecha Kędziory, bryluje
znany z ligowych występów Marcin Robak, a reżyserami gry będą
obok wspomnianego już Podgórskiego, także 22-letni Mateusz
Matras i 19-letni Radosław Murawski. „Muraś” jest odkryciem
ostatnich miesięcy, a skalą talentu
dorównuje starszemu o trzy lata,
Filipowi Starzyńskiemu. Na poniedziałkową rywalizację obu
młodziaków, wielkich nadziei
polskiej piłki, ostrzą sobie zęby
piłkarscy eksperci.
Specjalista od awansów
Oczywiście nie byłoby obecnych
sukcesów Piasta, gdyby nie osoba trenera Marcina Brosza. Ten
40-letni już szkoleniowiec – urodziny świętował 11 kwietnia w karierze trenerskiej świętował
awanse do wyższych lig z Polonią
Bytom i Koszarwą Żywiec. Bił
się też o ekstraklasę z Podbeskidziem Bielsko-Biała i zanotował
spadek z niej z Odrą Wodzisław.
Brosz w Piaście pracuje od 15
czerwca 2010 roku, ale w środowisku mówi się, że po sezonie
może trafić do polskiego klubu
z wyższej półki niż Piast. Brosz
odważnie sięga po młodzież,
bardzo impulsywnie reaguje na
wydarzenia boiskowe i choć zwykle na pierwszy front do mediów
wysyła swego asystenta, Dariusza
Dudka, to jednak rządzi w drużynie twardą ręką.

M. P. Z. R. P. B.
25 56 17 5 3 49-21
25 54 17 3 5 39-18
25 40 11 7 7 35-33
25 37 10 7 8 31-24
24 35 10 5 9 30-32
25 34 9 7 9 37-29
25 33 10 6 9 34-29
25 33 7 12 6 29-33
25 31 8 7 10 27-32
25 31 8 7 10 26-31
25 31 8 7 10 23-30
25 30 8 6 11 32-35
24 28 8 4 12 27-37
25 26 7 5 13 21-33
25 23 5 8 12 31-37
25 20 4 8 13 15-32

wyniki 24. kolejki
Pogoń Szczecin
Wisła Kraków

2:1
1:0

Polonia Warszawa 0:1
Lechia Gdańsk

1:2

(2:1)
(0:0)

Korona Kielce
Widzew Łódź
PGE GKS
(0:0)
Bełchatów
Podbeskidzie
(0:0)
Bielsko-Biała
(0:0) Legia Warszawa

Piast Gliwice
0:0
KGHM Zagłębie
4:0 (1:0) Śląsk Wrocław
Lubin
Górnik Zabrze 2:0 (1:0) Ruch Chorzów
Jagiellonia
0:1 (0:1) Lech Poznań
Białystok

25. kolejka
Ruch Chorzów Piast Gliwice
Podbeskidzie
Bielsko-Biała
Korona
Kielce
Widzew
Łódź
PGE GKS
Bełchatów
Lech
Poznań
Legia
Warszawa
Śląsk
Wrocław

06-05-2013
18:30

KGHM Zagłębie
Lubin
Polonia
Warszawa
Jagiellonia
Białystok

1:1

Górnik Zabrze

2:0

Wisła
Kraków

1:0

Lechia Gdańsk

1:0

Pogoń
Szczecin

1:0

1:1

3:0

ostatni mecz
GÓRNIK ZABRZE – RUCH CHORZÓW
2-0 (1-0)
1-0 - Kopacz, 18 min, 2-0 - Jeleń, 82 min
Górnik: Skorupski - Olkowski, Danch,
Kopacz, Szeweluchin - Zachara, Mączyński,
Iwan (83. Bonin), Nakoulma - Kwiek (77.
Mosznikow) - Jeleń (90. Nowak). Trener
Adam Nawałka.
Ruch: Kamiński - Djokić, Baszczyński,
Stawarczyk, Kikut (35. Lewczuk) - Zieńczuk,
Szyndrowski (67. Smektała), Panka, Janoszka
- Starzyński (84. Niedzielan) - Jankowski.
Trener Jacek Zielińki.
Żółte kartki: Szyndrowski, Stawarczyk.
Sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa).
Widzów: 3000
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