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wygrać

za wszelką cenę
Z Pogonią czeka nas
mecz na noże. Mecz
o wszystko. Mecz o sześć
punktów. Za wszelką cenę
musimy w piątek wygrać – w
Chorzowie jest maksymalna
mobilizacja przed konfrontacją z „Portowcami”

n a
PGE
Arenie był bardzo bliski
zrealizowania swego
celu.

Przed wyjazdem do Gdańska
trener Jacek Zieliński zapowiadał: - Rozpoczynam końcowy
etap sezonu. W naszym przypadku wyniki ostatnich pięciu
meczów mogą rzutować na
jego ostateczną ocenę. Chcemy zdobyć w nich jak najwięcej
punktów, wspiąć się jak najwyżej w ligowej hierachii.
Jednocześnie chorzowski szkoleniowiec przypominał, że porażki w derbach z Górnikiem w
Zabrzu, a następnie z Piastem
Gliwice u siebie, znów skomplikowały sytuację Niebieskich”
w tabeli. Punktujące cały czas
zespoły z zagrożonych rewirów
tabeli mocno skróciły dystans
do wyprzedzających ich ekip, w
związku z tym trzeba się mieć
na baczności, a do utrzymania
się konieczne jest zdobycie
jeszcze kilku „oczek”. Na mecz
z Lechią drużyna jechała jednak w bojowym nastroju. - Porozmawialiśmy sobie szczerze
z zespołem. Nie ma mowy o jakimkolwiek załamaniu. Wręcz
odwrotnie. Jedziemy z wiarą,
że poradzimy sobie. Jedziemy
nad morze po zwycięstwo – zapewniał trener Zieliński i Ruch

Niesamowite
spotkanie
Ostatecznie
wyprawa
po
trzy punkty zakończyła się połowicznym sukcesem, ale spotkanie
przejdzie do historii
nie tylko potyczek
obu klubów, ale do
annałów ligowych konfrontacji jako jako jeden
z najbardziej niesamowitych piłkarskich pojedynków.
O fakcie tym przesądzili także
komentatorzy i eksperci stacji
Canal+ oznajmiając całkiem serio, że: - „ranking na najlepsze i
najdramatyczniejsze spotkanie
sezonu został rozstrzygnięty!”.
Mecz w Gdańsku miał szalony
przebieg, mógł kibiców obu
drużyn przyprawić o zawał
serca. Ruch dwukrotnie przegrywał i dwukrotnie wracał do
gry, zaś
po przerwie

felieton

2

na rozgrzewkę: Bogdan Kalus

z klubu

autor dwóch
bramek, Pavel Šultes.
- W życiu
czegoś
takieg o

„Nieb i e scy” tak
odwrócili
losy spotkania, że w drugiej
minucie doliczonego czasu gry prowadzili nawet dwoma bramkami.
Niestety, gospodarze w ciągu
kolejnych dwóch minut wyrównali straty i oba zespoły pogodziły się remisem. Niedosyt
wicemistrzów Polski był jednak
olbrzymi, czego nie ukrywał
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Šultes: Mogę grać jeszcze lepiej

nie
przeżyłem. Żal
jest ogromny,
bo dwie bramki
straciliśmy w dwie
minuty, w dodatku w
doliczonym czasie gry
– mówił „Szulti”. - Zostawiliśmy na boisku
mnóstwo zdrowia, daliśmy z siebie wszystko.
Kończyliśmy mecz z
rozciętymi głowami,
Marcin Baszczyński zszedł z boiska z groźną
kontuzją.
Niewiele
wsumie
nam
dał

ten wysiłek, ponieważ z Pogonią znów
czeka
nas
mecz na noże.

zapowiedź

6

rywal: Fatalna wiosna beniaminka

Mecz o wszystko. Mecz o sześć
punktów.
W Szczecinie do tyłu
Ruch z Pogonią spotykał się
już 73 razy, ale tylko stosunek
bramkowy 95:70 jest bardzo
korzystny dla chorzowian. Bilans meczów jest już dużo
bardziej
wyrównany,
bowiem
„Niebiescy”
wygrywali 22 razy, 31
razy remisowali, a w
20 przypadkach schodzili z boiska w ogóle bez
jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Jesienią podopieczni Jacka
Zielińskiego wrócili ze Szczecina również bez punktów. Minimalne zwycięstwo zapewnił
„Portowcom” Adam Frączczak
trafieniem w 23 minucie, a zawody nie przyniosły większych
emocji. Z perspektywy chorzowian godny odnotowania był
fakt debiutu na ligowych arenach Mateusza Kwiatkowskiego i Arkadiusza Lewińskiego.
Teraz założenia obu zespołów
będą podobne – nie ważne w
jakim stylu, ważne, aby zdobyć
komplet punktów, ponieważ z
dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że wygrany zostaje w lidze.
Kontuzja „Baszcza”
Przed piątkowym spotkaniem
chorzowski sztab szkoleniowy ma znów spore problemy ze składem.
kontynuacja, strona 2

dołącz do nas
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SZYBKA PIŁKA

wygrać za wszelką cenę

Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

kontynuacja ze strony 1

Ofensywa
w pełni gotowa!

Można czuć respekt przed
zespołem, który w tym
roku w ekstraklasie zdobył
najmniej punktów, a z wyjazdów przywiózł tylko
punkt?
JZ: - Jesteśmy na finiszu
rozgrywek. Przed nami decydujące mecze, w których
nie będzie się liczyło to,
jak ktoś prezentował się na
przestrzeni całego sezonu
czy rundy. Owszem, Pogoń
zdobyła niewiele punktów
na wyjazdach, ale to nie
oznacza, że zawsze spisuje
się słabo poza Szczecinem.
Bardzo dobrze zaprezentowała się na przykład
we Wrocławiu. To zespół,
który potrafi sprawić niespodziankę. A teraz będzie
dodatkowo zmotywowany
po ostatniej porażce z Bełchatowem. My rywala na pewno nie zlekceważymy.

Pogoń to
zespół, który
potrafi
sprawić niespodziankę

Dariusz Wdowczyk, trener Pogoni, przyznaje, że jego
drużyna ma problemy kondycyjne. Pan takich zmartwień
chyba nie ma…
JZ: - Ostatnie mecze udowadniają, że nasz zespół pod tym
względem prezentuje się bardzo dobrze. Trudno mi komentować słowa Darka. Nie zważamy na nie. Koncentrujemy się na sobie.
Zastanawia się pan jak zestawić linię ataku?
JZ: - Najważniejsze, że Maciek Jankowski wrócił do zdrowia. Wszyscy nasi ofensywni zawodnicy są do dyspozycji,
co bardzo mnie cieszy.
Czy Marek Szyndrowski zastąpi Marcina Baszczyńskiego
w pierwszej jedenastce?
JZ: - Marek trenuje z coraz większym obciążeniem. Decyzję podejmę przed meczem.
a

nie rezonansem magnetycznym,
który będzie można wykonać dopiero w momencie, gdy zejdzie z
kolana opuchlizna, gdy jego stan
się ustabilizuje. Teraz nie mogę
kontuzjowanej nogi zbytnio obciążać. W tym celu noszę stabilizator
i czekam już niecierpliwie na piątkowy mecz. Z Pogonią musimy już
wygrać za wszelką cenę. Postawić
kropkę nad „i”.

Już przed Lechią trener Zieliński
wspominał, że ma tylko pięciu
zdrowych obrońców. Niestety w
Gdańsku stracił jednego z nich.
Marcin Baszczyński opuścił boisko na skutek kontuzji kolana, a
badanie USG przeprowadzone już
na miejscu w szpitalu w Piekarach
Śląskich wykazało uszkodzenie
więzadeł krzyżowych. - Wychodzi niestety na to, że uszkodziłem
więzadła w kolanie - „Baszczu” potwierdza hiobowe więści. - Ostatecznie przesądzi tę kwestię bada-

O meczu z Lechią chcecie jak najszybciej zapomnieć czy
wręcz przeciwnie – analizujecie i wyciągacie jak najwięcej
wniosków?
JZ: - Nie wymażemy tego spotkania z pamięci. Mecz
w Gdańsku już w niej pozostanie na zawsze. Wczoraj mieliśmy odprawę. Analizowaliśmy, co wyglądało dobrze, a co
źle. Wyciągamy wnioski z tej lekcji.

P

Ruch Chorzów vs Pogoń Szczecin
piątek, 17 maja 2013, 18.00

Masażyści robią wszystko
Dodajmy, że w gronie kontuzjowa-

nych defensywnych zawodników
są także Maciej Sadlok, Marek Szyndrowski i Żeljko Djokić. O ile jednak
występ „Sadloczka” jest wykluczony,
a „Skutera” prawdopodobny, o tyle
chorzowscy masażyści robią wszystko, by serbski waleczny obrońca pojawił się w piątek na boisku. Z Lechią
nie zagrał z powodu urazu także
Maciej Jankowski, a godnie zastąpił
go w tym meczu Šultes, niemniej
„Jankes” do meczu z Pogonią powinien być już w stu procentach gotowy do gry.

Wieści z klubu

felieton na rozgrzewkę
Bogdan Kalus
Aktor katowickiego teatru „Korez”

Walka była, teraz punkty
że jest 4:2! Kilka minut
później, kiedy chciałem
zadzwonić z „kondolencjami” do mojego przyjaciela-fana Lechii, sprawdziłem
jeszcze raz wynik i w tym
momencie właśnie mój
telefon zadzwonił i usłyszałem głos Krzyśka, który
pokładał się ze śmiechu,
że „jak można taki mecz
spieprzyć”!!! Na szczęście mamy obaj poczucie humoru i po chwili
stwierdziliśmy, że takie
mecze są nam, kibicom
potrzebne. Nikt nie ma
prawa po takim meczu
narzekać, że się przeszło
obok meczu, że któraś
z drużyn nie walczyła, no
i że było nudno! I właśnie
o coś takiego chodziło mi
w moim poprzednim felietonie. Teraz do tej walki
dołóżmy 3 punkty i będzie
spokój. Owszem ktoś może
powiedzieć, że przecież
Pogoń nic nie gra, że jest

Zwycięski bój stoczyli działacze Naszego
klubu o licencję na
przyszły sezon, teraz
trzeba wygrać z Pogonią
i sprawa obecności Ruchu
w Ekstraklasie w sezonie
2013/14 wyjaśni się na
100 procent! Po dwóch
fatalnych meczach derbowych przyszło przebudzenie i tylko dzięki, nawet
trudno powiedzieć dzięki
czemu, Niebiescy nie
przywieźli z Gdańska 3
punktów i co za tym idzie
nie zapewnili sobie utrzymania w najwyższej klasie
rozgrywkowej. Nie pamiętam spotkania, w którym
Niebiescy prowadzili
w ostatniej minucie dwoma bramkami i nie wygrali
meczu! Trudno było mi
uwierzyć w końcowy
wynik, zwłaszcza, że tuż
po spektaklu, który grałem
w Olsztynie włączyłem
internet i sprawdziłem,
r

t
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najsłabszą drużyną w tabeli rundy wiosennej, ale
niestety mogą się obudzić
i właśnie tego się trochę
obawiam. Nie obawiam się
natomiast zakazu transferów jaki nałożył na Ruch
PZPN, bo już raz taki zakaz mieliśmy. Przypomnę
więc, że było to w sezonie,
w którym spadliśmy po raz
pierwszy do drugiej ligi
i być może tylko dlatego nie odeszli z Ruchu
najlepsi zawodnicy. A po
roku cieszyliśmy się z 14tego tytułu Mistrza Polski!
Jak już pisałem na tych
i innych łamach, lepiej
pozbyć się słabych, niezaangażowanych w życie
klubu graczy, dać pograć
ambitnej młodzieży, niż
znowu zatrudnić jakichś
„pozorantów” dla których
liczy się tylko kasa.
Z Niebieskim pozdrowieniem Bogdan Kalus.
r

z

Ruch dostał licencję!
Jest nam niezwykle miło
poinformować
wszystkich
sympatyków i partnerów biznesowych naszego klubu, że
Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej już
w I instancji udzieliła nam
zgody na grę w Ekstraklasie
w sezonie 2013/2014.
Przygotowując wniosek staraliśmy się spełnić wymogi
zawarte w podręczniku licencyjnym, a także uzupełniliśmy dokumentację w oparciu
o wskazówki i sugestie Komisji ,które otrzymaliśmy na
początku maja.
- Cieszę się ogromnie, że
otrzymaliśmy licencję na występy w najwyższej klasie rozgrywkowej w pierwszym terminie. Ciężko pracowaliśmy

nad spełnieniem wszystkich
wymagań i kryteriów nałożonych na kluby i to dla nas
niezwykle ważne, że Komisja
doceniła ten fakt. Zdajemy
sobie jednak sprawę, które
elementy musimy poprawić,
aby usprawnić funkcjonowanie klubu, dlatego z należytą starannością wypełnimy
wszystkie dodatkowe zalecenia Polskiego Związku Piłki
Nożnej – podkreśla prezes
Ruchu Chorzów Dariusz
Smagorowicz.
Pragniemy przypomnieć, że
w przyszłym sezonie Ruch
Chorzów będzie rozgrywał
mecze w roli gospodarza na
Stadionie Miejskim przy ulicy
Cichej 6 w Chorzowie. To jedyny obiekt, który został zgłoszony przez klub we wniosku
licencyjnym.

y
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Ruch Chorzów vs Pogoń Szczecin
piątek, 17 maja 2013, 18.00

Mogę grać jeszcze lepiej
Pavel Šultes na taki mecz czekał od dawna. został
dwukrotnie trafiając do bramki Lechii.

w Gdańsku ustawiony na szpicy i od razu błysnął formą strzelecką

16

z meczu
na mecz.
To zawodnik, który
potrzebuje częstego
grania – wskazywał trener Zieliński, który ustawiał
Šultesa przede wszystkim na
skrzydłach.

bramek strzelił
w czeskiej Gambrinus Lidze. Do
Polski trafił w momencie,
kiedy Polonia Warszawa
robiła prawdziwe „zbrojenie”.
Ściągnęła kilku droższych
zawodników, ale to właśnie
Pavel Šultes szybko wywalczył
sobie miejsce. Początkowo był
wystawiany w pomocy. Nie za
grę w tej formacji był jednak
najbardziej chwalony. - Okazało się, że przesunięcie go
do ataku było bardzo dobrą
decyzją, bo Šultes gra bardzo
dobrze – chwalił zawodnika
Włodzimierz Lubański, były
reprezentant Polski i dyrektor
Polonii w ówczesnym czasie.

Snajperskie ambicje
Zimą w jednym ze sparingów
wystąpił w ataku. - To pozycja
do której jestem przyzwyczajony i na której dobrze się czuję.
Mam nadzieję, że dałem trenerowi sygnał, że chciałbym grać
w napadzie – powiedział Šultes. Problem w tym, że znów
dały o sobie znać problemy
zdrowotne, które nie pozwoliły 28-latkowi na osiągnięcie szczytu formy. W dodatku
w ataku świetnie spisywał się
Maciej Jankowski. Šultes swoją
szansę otrzymał pod nieobecność „Jankesa” w ostatniej kolejce w Gdańsku.

Zdolny skrzydłowy
Przy Konwiktorskiej Šultes
pracował między innymi z Jackiem Zielińskim. Panowie zetknęli się ze sobą ponownie
przy Cichej. Czech trafił do
Chorzowa po tym jak z Polonią
rozstał się prezes Józef Wojciechowski. „Szulti” nowy etap zaczął pechowo, bo od odniesienia kontuzji. Potem wchodził
na prawidłowe tory. - Pavel
to specyficzny zawodnik. Rozkręca się z treningu na trening,

Drużyna najważniejsza
- Strzeliłem dwie bramki. Zrobiłem co do napastnika należało, ale moja radość byłaby
zdecydowanie większa, gdybyśmy wygrali z Lechią. Ja za-

Wygrać wszystko
Kibice Ruchu wierzą, że Šultes
udowodni to już w najbliższym
spotkaniu przy Cichej. - Z Pogonią bezwzględnie musimy
wygrać, ale my - choć może to
teraz, i w naszej sytuacji, dziwnie zabrzmi – mamy nastawienie, by już do końca sezonu
wygrać wszystkie mecze. Stać
nas na to. Uważam, że mamy
lepszy zespół, niż pokazują to
nasze ostatnie wyniki – uważa
Pavel

Najlepiej czuję
się na pozycji
napastnika.
Wiem, że stać
mnie na dużo
więcej, niż
pokazałem do
tej pory.

wsze najpierw gram dla zespołu, a dopiero potem dla siebie.
Dobro drużyny jest dla mnie
najważniejsze – podkreślił Šultes po spotkaniu z Lechią. Dziś
stwierdza, że to nie wszystko! - Stać mnie na dużo więcej. Strzeliłem co prawda dwie
bramki, ale naprawdę mogę
grać jeszcze lepiej – zapewnia.

Zatopić Pogoń
Czy przeciwko Pogoni również
zagra w ataku? Maciej Jankowski wrócił wszak do zdrowia. – I to jest najważniejsze.
Zastanawiam się, jak ustawić
zespół. Wchodzi w grę również wariant, że obaj zagrają
razem ze sobą– przyznaje Jacek
Zieliński. Co na to Šultes? Wszystko zależy od trenera.
Jeśli będzie taka potrzeba, to
oczywiście chętnie zagram „na
szpicy”, ale najważniejsze - bez
względu na to, gdzie zagram
i czy w ogóle zagram - jest
zwycięstwo drużyny. To absolutny priorytet w piątkowym
spotkaniu z Pogonią – zaznacza
piłkarz Ruchu.

mecze drużyn młodzieżowych: fantastyczni juniorzy
Nasze drużyny ze Śląskiej Ligi
Juniorów Starszych i Młodszych
wygrały wszystkie swoje spotkania! „Starszacy” pokonali między
innymi Górnik Zabrze. „Młodsi” w derbach miasta pokonali
Wyzwolenie. Drużyna z Młodej
Ekstraklasy strzela wiele goli, ale
problem w tym, że równie sporo
ich traci.
Młoda Ekstraklasa
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. Konczkow-

ski), Szal (46. Narmania), J. Wleciałowski, A. Wleciałowski - Smektała
(46. Kuświk), Bobryk, Otręba, Ułasowicz (46. Lewiński), Chwastek
(46. Stanisławski) - Kwiatkowski.
Trener Karol Michalski.
06.05, Piast Gliwice – Ruch Chorzów
3-2 (1-0)
1-0 - Osyra, 22 min
1-1 - Bobryk, 47 min
2-1 -W. Lisowski, 61 min
3-1 - Szeliga, 79 min
3-2 - Kwiatkowski, 87 min
Ruch: Majda – Droszczak, Wleciałowski, Narmania, Grzybowski – Bartusik (46. Węgrzyn),
Bobryk, Molek (46. Cheba), Stanisławski – Szymański (46. Gą-

kiewicz), Kwiatkowski. Trener
Karol Michalski.
Śląska Liga
Juniorów Starszych
05.05, Górnik Zabrze – Ruch Chorzów
0-2 (0-2)
0-1 - Korczyński, 6 min
0-2 - Korczyński, 34 min
Ruch: Lech - Helik, Szal (46.
Wleciałowski) Komor, Rytczak
- Żukowski, Urbańczyk, Lipski ,
Otręba (70. Gąkiewicz) – Szymański (46. Włodyka), Korczyński (70. Węgrzyn) Trener Ireneusz Psykała.
09.05, Stadion Śląski – Ruch Chorzów
0-2 (0-0)

0-1 – Korczyński, 57 min
0-2 – Urbańczyk, 67 min (karny)
Ruch: Lech – Drożdżak, Helig, Szal, Rybczak – Żukowski,
Urbańczyk (83. Węgrzyn), Otręba, Lipski, Szymański (46. Włodyka) – Korczyński. Trener Ireneusz Psykała.
12.05, Ruch Chorzów - MOSiR J.Zdrój
6-0 (4-0)
1-0 - Otręba, 6 min; 2-0 - Szymański, 8 min; 3-0 - Otręba, 34
min; 4-0 - Szal, 41 min; 5-0 - Korczyński, 53 min; 6-0 - Szal, 59
min (rzut karny)
Ruch: Lech (79. Gojowczyk) Droszczak (69. Węgrzyn), Helik
(46. Komor, 75. Bobryk), Szal,

Rytczak - Żukowski (72. Mularczyk), Urbańczyk (46. A. Wleciałowski), Lipski - Korczyński (79.
Gąkiewicz), Otręba, Szymański.
Trener Ireneusz Psykała
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
11.05, Ruch Chorzów
– AKS Wyzwolenie Chorzów
3-1 (1-1)
1-0 – Gładysz, 19 min;
1-1 – Krotofil, 33 min (karny);
2-1 – Gładysz, 65 min;
3-1 – Starowicz, 70 min;
Ruch: Majda – Stefański, Spyra,
Spychaj, Chrobak (41. Żukowski) – Fredyk (75. Kartaszow),
Bobryk, Szczygieł, Gładysz,
Żmuda (41. Starowicz) – Żyłka
(41. P. Cheba). Trener Mateusz
Michalik.

cennik biletów
Sektory / Trybuna Dolna
Trybuna Górna

Normalny

Ulgowy*

20 zł
40 zł

10 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.

Ceny ulgowe nie obowiązują
w dniu meczu
Cena biletu dla dzieci
od 0 do 6 roku życia – 1 zł

DELTA Plus, Chorzów, aleja Wojska Polskiego 18, tel. (32) 346 346 6
www.chevrolet.deltaplus.pl
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Ruch Chorzów vs Pogoń Szczecin
piątek, 17 maja 2013, 18.00

Fatalna wiosna beniaminka

Mamy nadal trzy punkty przewagi nad dołem tabeli. Nie jest to dużo, ale nie jest też mało. Do Chorzowa przyjedziemy z nowymi
siłami – zapewnia trener gości, Dariusz Wdowczyk.
kalendarium

prawdopodobne składy

19 maja
MESA: Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów (11:00)
22 maja
MESA: Ruch Chorzów – Lechia Gdańsk (15:00)
24 maja
Ekstraklasa: Wisła Kraków - Ruch Chorzów (18:00)
25 maja
MESA: Ruch Chorzów – Wisła Kraków
30 maja
Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Legia Warszawa (18:00)
1 czerwca
MESA: Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok
2 czerwca
Ekstraklasa: Jagiellonia - Ruch Chorzów (16:00)

Janukiewicz

84

Noll

Frączczak

Hernani

19

9

Pietruszka

44

Dąbrowski

6

3

Murayama

Kolendowicz

Ława

2

11

20

Rogalski

17

wyniki 26. kolejki

Edi

3:0 (1:0)
0:3 (0:1)
3:2 (0:1)
4:4 (2:1)

Podbeskidzie
Bielsko-Biała
Widzew Łódź
PGE GKS
Bełchatów
Korona Kielce
Legia Warszawa
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów

1:2 (1:2)

Górnik Zabrze

Polonia Warszawa 2:1 (0:1)

5

Lech Poznań

4:0 (0:0)

Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

7
jankowski

34
Starzyński

14
Janoszka

5

19

32

Panka

Malinowski

15

2

3

Stawarczyk

Lewczuk

20

konczkowski Szyndrowski

Zieńczuk

30
Kamiński

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Pogoń Szczecin - Dariusz Wdowczyk

bilans meczów
Rok
1994/1995
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001

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

Rok
2001/2002
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2012/2013

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 73 spotkaniach.
Ruch wygrał 22 spotkań, zremisował 31 i poniósł porażki 20.
Bramki w stosunku 95-70 są na korzyść chorzowian.

oficjalny bezpłatny biuletyn ruchu chorzów nr 7 (14) / 2013
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Ruch Chorzów vs Pogoń Szczecin,
piątek, 17 maja 2013, godz. 18.00

redagują
Donata Chruściel, Zbigniew
Cieńciała, Krzysztof Kubicki
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
na Facebooku

T

rzeba wziąć ze sobą jaja
do Chorzowa, tam zaorać
boisko i przywieźć trzy
punkty – te słowa wypowiedział Radosław Janukiewicz, po
porażce w minionej kolejce z
Górnikami z Bełchatowa. Mecz,
w którym trzy punkty miały
zagwarantować odskoczenie od
zespołów ze strefy spadkowej
zakończył się jednak totalnym
fiaskiem. Dlatego bramkarz Pogoni, jeden z jaśniejszych punktów słabo spisującego się wiosną
szczecińskiego beniaminka
uświadomił więc dobitnie sobie
i swoim kolegom z drużyny,
a także szczecińskim kibicom
oraz wszystkim sympatykom
Pogoni, jak ważne dla Dumy
Pomorza jest piątkowe spotkanie na Cichej. Na cztery kolejki
przed zakończeniem sezonu
Pogoń ma już tylko trzy punkty
nad jedenastkami z Bełchatowa
i Bielska-Białej i widmo spadku
coraz mocniej zagląda jej w
oczy, choć jej szkoleniowiec,
Dariusz Wdowczyk, przytomnie zauważa, że najgorsze co
mogłoby teraz dopaść jego
podopiecznych, to zwątpienie.
- Pogoń ma nadal trzy punkty
przewagi nad dołem. Nie jest to
dużo, ale nie jest też mało. Do
Chorzowa musimy pojechać z
nowymi siłami
Awans z Tarasiem
Pogoń została założona 21
kwietnia 1948 pod nazwą
„Sztorm”. Potem klub nazywał
się „Związkowiec”, „Kolejarz”,
aż wreszcie w 1955 roku zarejstrowana została nazwa „Pogoń,
którą szczeciński klub nosi do
dzisiaj. Historyczny awans miał
miejsce w 1958 roku, Pogoń wy-

grała wówczas Grupę Północną
II ligi bez porażki. Dwukrotnie była wicemistrzem Polski
(1987, 2001) oraz trzykrotnie
grała w finale Pucharu Polski.
Czterokrotnie reprezentowała
Polskę na arenie międzynarodowej grając w Pucharze UEFA
i Pucharze Intertoto. Początek
nowej ery Pogoni nosi datę 24
lipca, gdy utworzono spółkę
akcyjną Pogoń Szczecin i nowa
Pogoń w sezonie 2007/2008
wystartowała w rozgrywkach
czwartej ligi. 10 kwietnia 2012
roku trenerem Pogoni został
Ryszard Tarasiewicz, dzięki
któremu po pięciu latach wywalczono awans do ekstraklasy.
Kontraktu z „Tarasiem” jednak
nie przedłużono na kolejny sezon, a nowym szkoleniowcem
został były trener Ruchu Radzionków Artur Skowronek. Z
powrotem do ekstraklasy wiązano w Szczecinie wielkie nadzieje i jesień spełniła pokładane w
zespole oczekiwnia. Pod wodzą
młodego, 31-letniego, ambit-

Sytuacja jest
trudna, ale nie
dramatyczna
– podkreśla
szkoleniowiec
„Portowców”

nego szkoleniowca Pogoń zajęła ósme miejsce na półmetku
rozgrywek z siedmiopunktową
stratą do trzeciej w tabeli Polonii Warszawa, sześciopunktową
przewagą nad czternastym Ruchem i aż piętnastopunktowym
dystansem nad outsiderami
z Bełchatowa i Bielska-Białej. Na ten dorobek złożyło się
sześć zwycięstw i trzy remisy,
więc pod koniec roku o utrzymaniu już nikt nie wspominał,
a Skowronkowi nie szczędzono
komplementów.
Brutalna wiosna
Jednocześnie zimą nie dokonano spektakularnych transferów,
a rozbudzone apetyty brutalnie zweryfikowała wiosenma
rzeczywistość. Pogoń wygrała
tylko jedno spotkanie i jak na
razie wiosną jest najsłabszym
zespołem ekstraklasy. Z posadą
trenera rozstał się Skowronek,
opanować kryzys miał jego następca, 51-letni Dariusz Wdowczyk, który do zawodu wrócił
po pięciu latach kary za korupcję. To szósty trener Pogoni w
ostatnich 28 miesięcach. Były
53-krotny reprezentant kraju jak
na razie nie ma dobrej passy, ponieważ z siedmiu prowadzonych
przezń spotkań Pogoń wygrała
tylko jedno i raz też zremisowała, - Przegrana z Bełchatowem
boli, tym bardziej, że była szansa
odskoczenia rywalom. Sytuacja
stała się trudna, ale nie jest dramatyczna. Zwłaszcza, że Pogoń
wciąż jest nad goniącymi ją rywalami. Przed nami cztery kolejki, a w Chorzowie zagramy kolejny mecz o życie – zapewniali
piłkarze Pogoni przed wizytą na
Cichej.

Wisła Kraków
Jagiellonia Białystok
Piast Gliwice
Lechia Gdańsk
KGHM Zagłębie
Lubin

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

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

M.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

P.
59
57
41
40
40
37
34
33
33
31
31
31
29
26
23
23

Z.
18
18
12
11
11
10
9
10
7
8
8
8
8
7
5
5

R.
5
3
5
7
7
7
7
6
12
7
7
7
5
5
8
8

P. B.
3 52-21
5 43-18
9 35-35
8 33-25
8 37-36
9 39-30
10 26-30
10 35-31
7 29-36
11 36-39
11 26-34
11 27-36
13 32-43
14 21-34
13 16-32
13 32-39

27. kolejka
17-05-2013
18:00
17-05-2013
Śląsk Wrocław
Wisła Kraków
20:45
18-05-2013
Legia Warszawa
Lech Poznań
13:30
Podbeskidzie
18-05-2013
Piast Gliwice
Bielsko-Biała
15:45
18-05-2013
Górnik Zabrze Polonia Warszawa
18:00
PGE GKS
KGHM Zagłębie 19-05-2013
Bełchatów
Lubin
14:30
Jagiellonia
19-05-2013
Korona Kielce
Białystok
17:00
20-05-2013
Widzew Łódź
Lechia Gdańsk
18:30

Ruch Chorzów Pogoń Szczecin

ostatni mecz
LECHIA GDAŃSK – RUCH CHORZÓW
0-3 (0-1)
1-0 - Wiśniewski, 6 min;1-1 - Janoszka, 7 min;
2-1 - Ricardinho, 23 min; 2-2 - Šultes, 58 min;
2-3 - Šultes, 63 min; 2-4 - Zieńczuk, 78 min;
3-4 - Rasiak, 90+2 min; 4-4 - Duda, 90+3
Górnik: Buchalik - Deleu, Bąk, Bieniuk,
Brożek - Ricardinho, Surma, Pietrowski (77.
Rasiak), Machaj (67. Duda) - Buzał
Ruch: Kamiński - Konczkowski, Baszczyński
(56. Panka), Stawarczyk, Lewczuk - Zieńczuk
(90+4. Smektała), Malinowski, Tymiński,
Janoszka - Starzyński - Šultes (83. Kuświk).
Trener Jacek Zieliński.
Żółte kartki: Buzała, Frankowski, Ricardinho - Lewczuk, Stawarczyk.
Sędziował: Bartosz Frankowski.

DELTA
PlusDealera
Nazwa
Chorzów,
18
ul. Ulica aleja
12, tel.Wojska
888 88 Polskiego
88, www.xxx.pl

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

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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plen e r !
w
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a
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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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