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Ruch Chorzów vs KGHM Zagłębie Lubin, sobota, 22 września 2012, godz. 15.45

emocje

gwarantowane
„Niebiescy” zagrają w sobotę drugi z rzędu mecz
przed własną publicznością. Tym razem rywalem
Ruchu będzie Zagłębie Lubin.
Choć to dopiero początek
sezonu, to kolejne spotkania chorzowskiego Ruchu w
lidze zaczynają zmierzać w
coraz bardziej emocjonującym kierunku. Jak w thrillerze Hitchcocka - zaczyna się
od trzęsienia ziemi, a potem
napięcie ma już tylko rosnąć.
Wstrząs na Cichej już nastąpił, w sztabie szkoleniowym,
po trzech niepowodzeniach
w lidze. Potem było starcie
„dwóch rannych” drużyn, jak
obrazowo określił pojedynek ligowy z Koroną trener
Jacek Zieliński. Ostatecznie
obie „czerwone latarnie”
pogodziły się w Chorzowie,
choć z uczuciem niedosytu,
sprawiedliwym
remisem,
kończąc przy okazji serię meczów bez strzelonej
bramki. Okazało się też, że
zdobyty punkt pozwolił na
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opuszczenie mało chlubnego ostatniego miejsca w
tabeli, co na linii Chorzów –
Kielce uznano za mały krok
w dobrym kierunku. Okazja
do rewanżu nadarzy się bardzo szybko, bo już we wtorek, 25 września. Wówczas
to chorzowianie zmierzą się
ponownie na własnym boisku ze „Scyzorykami”, tym
razem w meczu 1/8 finału
Pucharu Polski.
Zanim to nastąpi, „Niebiescy” zagrają w sobotę 22
września, drugi z rzędu
mecz przed własną publicznością. Wicemistrzowie Polski gościć będą jedenastkę
Zagłębia Lubin, plasującą
się aktualnie z takim samym
dorobkiem „oczko” wyżej od
Ruchu w ligowej hierarchii.
„Miedziowi” zjadą na Śląsk
podrażnieni ostatnią porażką u siebie z Widzewem
i bardzo zdegustowani faktem, że mocno zakotwiczyli
w dole tabeli.
kontynuacja na s.2

zapowiedź meczu
Wywiad z Pavlem Sultesem
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SZYBKA PIŁKA
Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

Uśmiech wraca
na Cichą
Nowy szkoleniowiec Ruchu pracę w Chorzowie rozpoczął od przełamania złej serii w T-Mobile Ekstraklasie.
Chorzowianie zremisowali z Koroną Kielce, a wszyscy wierzą, że niebawem przyjdzie czas na zwycięstwo. Nad czym
pracowali w ostatnich dniach piłkarze Jacka Zielińskiego?

Od momentu
mojego
przyjścia do
Chorzowa
pracujemy
nad szybkim
wyjściem z
obrony do
ataku

Pana zawodnicy odetchnęli.
Zła seria została przerwana,
choć remis z Koroną i tak przyjęto z niedosytem. W ostatnich
dniach Pana piłkarze podkreślali jednak, że ten jeden punkt
ma swoją wartość. Optymizm
wrócił do szatni?
JZ: - Rozpocznę od tego, że
bardzo liczyłem na zgarnięcie całej puli w spotkaniu
z Koroną. Za wszelką cenę
chcieliśmy wygrać. Dlatego
po końcowym gwizdku czułem niedosyt i wcale tego nie
kryłem. Czy dziś ten punkt
ma większą wartość? Być
może w naszej sytuacji i on
jest dobry. Faktem jest, że
zawodnikom głowy się podniosły, a uśmiech wrócił na
Cichą. Zaczynamy się pozytywnie nakręcać.

Brakowało Panu elementu ryzyka w spotkaniu z Koroną.
Wskazywał Pan, że zawodnicy szukali bezpiecznych rozwiązań.
Czy pracowaliście w ostatnich dniach, by to zmienić?
JZ: - Owszem, miałem na myśli podania, które czasem wiążą
się ze stratą w środku pola, a czasem są kluczowym zagraniem
w meczu. Od momentu mojego przyjścia do Chorzowa pracujemy nad szybkim wyjściem z obrony do ataku. Nad tak
zwanymi podaniami otwierającymi drogę do bramki. Szlifowaliśmy to również przed spotkaniem z Zagłębiem.
Ma Pan pomysł, kto zastąpi Marcina Malinowskiego, który
pauzuje za żółte kartki?
JZ: - Marcin przed spotkaniem z Koroną miał na swoim koncie trzy upomnienia i zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, iż to
kwestia czasu, kiedy zawodnik grający na tak newralgicznej
pozycji zostanie ukarany po raz czwarty. Stało się to już w sobotę. Cóż, postaramy się ustawić zespół tak, aby nieobecność
Marcina była jak najmniej widoczna.
Kogo jeszcze nie zobaczymy w spotkaniu z Zagłębiem?
JZ: - Od dłuższego czasu nie trenuje z nami Mindaugas Panka, borykający się z problemami zdrowotnymi. Za czerwone
kartki nadal pauzują Żeljko Djokić i Maciej Sadlok.
Słowo na temat Zagłębia Lubin. Dostrzega Pan drastyczne
różnice w grze tego zespołu w porównaniu z rundą wiosenną,
kiedy lubinianie grali znacznie skuteczniej?
JZ: - Od momentu, kiedy trenerem Zagłębia został Pavel Hapal,
drużyna ta poczyniła spore postępy. Jest solidna w defensywie,
wypracowała pewne swoje schematy gry. Po udanej wiośnie spodziewano się w Lubinie lepszej postawy w tym sezonie. Piłkarsko Zagłębie wygląda lepiej, niż wskazuje na to sytuacja w tabeli.
Pamiętajmy, że trzy minusowe punkty też zamazują nieco obraz.
Niemniej to nie nasz problem. My chcemy zrobić wszystko, co
w naszej mocy, by Zagłębie w Chorzowie przegrało!
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Tego w Lubinie się nikt nie spodziewał przed sezonem, tym bardziej,
że wiosną Zagłębie spisywało się
znakomicie. Jednak już inauguracyjna kompromitacja 0:4 z Pogonią w
Szczecinie dawała do myślenia.
W kolejnym meczu ekipa Pavela
Hapala wymęczyła jednak zwycięstwo nad gliwickim beniaminkiem,
które pozwoliło na wyzerowanie
trzypunktowego manka na starcie
ekstraklasy. Dobrym prognostykiem
na przyszłość był też punkt wywalczony z „Jagą” w Białymstoku, ale

zamiast marszu w górę tabeli, przytrafiła się wpadka na Dialog Arenie
z sensacyjnym liderem ekstraklasy z
Łodzi, więc do Lubina wróciły doskonale znane z przeszłości koszmary,
gdy Zagłębie miało piłkarzy, ale nie
miało zespołu, gdy zawodnikom nie
brakowało ptasiego mleka, ale nie
było wyników na miarę nakładów
finansowych i naturalnie oczekiwań
działaczy i sympatyków zespołu.
Przypomnijmy, że tylko transfer Roberta Jeża kosztował klub spod znaku KGHM 300 tysięcy euro. Trudno

felieton na rozgrzewkę
Bogdan Kalus
Aktor katowickiego teatru „Korez”

Trzeba zdobyć 3 punkty!
Chyba nie takiego wyniku
spodziewaliśmy się przed
spotkaniem z Koroną?
Pisałem na innych łamach,
że kielczanie tanio skóry
nie sprzedadzą, ale to był
chyba najgorszy rywal
„na przełamanie”. Korona
miała równie nieudany początek sezonu co
Niebiescy, więc też grali
z nożem na gardle. Teraz
już powinno być łatwiej, bo
pomimo remisu mogliśmy
oglądać kilka ciekawych
akcji rodem z poprzedniego
sezonu. Najważniejsze, że
Arek Piech się odblokował!
Teraz czas na innych, bo
przecież i Maciek Jankowski, i Marek Zieńczuk mieli
swoje okazje. Szkoda, że
ich nie wykorzystali... Nie
winię Marka Zieńczuka
za niewykorzystanie rzutu
karnego, bo strzelił, co
było widać na powtórkach,
bardzo precyzyjnie, ale
niestety trochę za lekko.

Trudno stało się!
Przed nami mecz z Zagłębiem i teraz już naprawdę
trzeba zdobyć 3 punkty.
Grało się Niebieskim
z „Miedziowymi” zwykle
ciężko, chociaż ostatnio
jakby trochę łatwiej. W tym
upatruję szansę na to aby
pokonać kilkakrotnie
bramkarza lubinian. Trener
Zieliński, a zwłaszcza Pavel
Sultes i Maciek Sadlok
znają przecież doskonale
Roberta Jeża, który jest,
a przynajmniej powinien
być motorem napędowym
dzisiejszych gości. Pewnie
podpowiedzą kolegom jak
grać przeciwko niemu i jak
strzelać na bramkę Michała
Gliwy, z którym również
pracowali w warszawskiej
Polonii. Oby tym razem
podpowiedzi przydały się
nam, a nie naszym gościom, jak to miało miejsce
w sobotni wieczór.
Na szczęście humory
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niektórym widzom dopisują, czego dali dowód Ci,
którzy siedzieli na dolnej
trybunie tuż pod lożą,
gdzie zajmowałem swoje
miejsce. Może tym razem
będą śpiewać cześciej
folklor, który wyraźnie
pomógł strzelić Arkowi
gola. A i hasło kiedy Paweł
Golański leżał na murawie
i się zniej nie podnosił: „On
gryzie te rurki od ogrzewania, bo mu smakują!!!”,
też świadczyło o poczuciu
humoru! Nawet ewidentna
pomyłka spikera po strzale
Pavla Sultesa, nie wzbudziła złości, tylko przyniosła
kolejny żart: „Co Ty, czeską
gorzałę pijesz?”.
W każdym razie życzyłbym
sobie i wszystkim Państwu
dobrego humoru tuż po
meczu i mam nadzieję, że
tak będzie. I niech w sobotni wieczór w Chorzowie
poleje się, a niech tam
nawet czeskie piwo!

sensownie wytłumaczyć postawę
Zagłębia, ale i nasi piłkarze spisują
się na razie poniżej swych możliwości. Dlatego tak szalenie istotne dla
obu klubów jest to sobotnie spotkanie. Ani Ruch, ani Zagłębie nie mogą
już sobie pozwolić na dalsze pogłębianie deficytu punktowego. – Nikt
nie mówił, że w Chorzowie będzie łatwo – przyznał trener Jacek Zieliński,
zgadzając się z opinią, że Ruch czeka
kolejne trudne spotkanie, w którym
remis nie zadowoli żadnego z przeciwników.

wieści z klubu
Prezes Ruchu
w Radzie
Nadzorczej
Ekstraklasy
Dariusz Smagorowicz, prezes Zarządu Ruchu Chorzów
wszedł w skład Rady Nadzorczej spółki kierującej najwyższą klasą rozgrywkową. Zgodnie ze statutem w skład organu
kontrolnego wchodzą przedstawiciele czterech najlepszych
klubów w minionym sezonie.
Oprócz prezesa wicemistrza
Polski, w Radzie Nadzorczej
zasiądą także: prezes Śląska
Wrocław Maciej Waśniewski,
prezes Legii Piotr Zyga, a z ramienia Lecha Poznań Maciej
Wandzel, który kierował Radą
w poprzedniej kadencji.

Kup bilet na mecz
pucharowy
z koroną
Już 25 września „Niebiescy”
ponownie zmierzą się na
własnym stadionie z Koroną Kielce. Tym razem w ramach 1/8 finału Pucharu
Polski. Mamy nadzieję, że
licznie zgromadzona na try-

bunach chorzowskiego stadionu publiczność pomoże
podopiecznym trenera Jacka
Zielińskiego pokonać Koronę i awansować do kolejnego
etapu pucharowych rozgrywek.
Przypominamy, że w trakcie
tego spotkania do dyspozycji
naszych sympatyków będą
sektory numer 1, 8,9, 10 oraz
trybuna kryta (łącznie 5300
miejsc). Fani, którzy zakupili
karnety na sezon 2012/2013
będą mogli obejrzeć ten piłkarski pojedynek za darmo!
Osoby posiadające karnety
z miejscami wyznaczonymi
w sektorach 6 i 7 będą mogły
wybrać sobie dowolne miejsce
na sektorach, które zostały
już oddane do użytku.
cennik biletów na mecz
1/8 pucharu polski ruch
chorzów- korona kielce
sektor 8,9,10,1
1 zł
(junior 0-6 roku życia)
sektor 8,9,10,1
5 zł
trybuna górna
30 zł
trybuna dolna
20 zł
tg/td (junior)
7 zł
tg/td (szkolny)
10 zł
karnetowicze
wstęp wolny*

*dotyczy wszystkich osób posiadających karnety na sezon 2012/2013
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pracować z najlepszymi
Waldemar Fornalik dzięki pracy z Ruchem Chorzów otrzymał posadę selekcjonera reprezentacji Polski. Do jego
sztabu dołączył Leszek Dyja, który przy Cichej jest trenerem przygotowania fizycznego.
Od niedawna ma Pan za zadanie dbać nie tylko o szybkość
i wydolność zawodników Ruchu
Chorzów, ale również reprezentantów Polski. Jakie wrażenia
przywiózł Pan do Chorzowa po
zgrupowaniu kadry Waldemara
Fornalika?
LD: - Wrażenia są naprawdę ogromne, bo wszak mowa
o pracy z najlepszymi Polakami,
którzy grają w piłkę nożną. Zawodnikami grającymi w uznanych, zagranicznych klubach.
Jako trener zdaję sobie sprawę,
że muszę zrównać się z tym poziomem. Każda decyzja musi
być przemyślana, nie można
sobie pozwolić na jakikolwiek
błąd.
Jaka jest Pana rola w reprezentacji, skoro nie może Pan z jej
zawodnikami pracować na co
dzień, a tym samym na bieżąco
monitorować ich przygotowania
fizycznego?
LD: - Owszem, w reprezentacji nie ma czasu na ingerencję
i poprawę właściwości moto-

rycznych. Ale przecież trenerzy klubowi, którzy pozwalają zawodnikom wyjechać na
zgrupowania ich reprezentacji,
liczą, że ci wrócą równie dobrze
przygotowani. Moją rolą jest to,
by sprostać tym oczekiwaniom.
Ponadto w kadrze odpowiadam za suplementację i dbam
o zapewnienie jak najlepszej

Każda decyzja
musi być
przemyślana,
nie można
sobie pozwolić
na jakikolwiek
błąd.

odnowy biologicznej. W Ruchu
tymi akurat sprawami zajmują
się nasi fizjoterapeuci. W reprezentacji mają oni nieco inne
obowiązki.
Jak Pan łączy szereg życiowych
obowiązków, wśród których
ważną rolę pełni praca w Ruchu, a dołączyły kolejne zadania
związane z reprezentacją Polski?
LD: - W tym miejscu bardzo
duży ukłon w stronę działaczy Ruchu Chorzów: prezesa
i dyrektora sportowego. A także trenerów – pierwszego, jak
i asystenta. Kiedy wyjeżdżam,
przejmują oni moje obowiązki.
Zapewniam jednak, że kiedy
przebywam na zgrupowaniu kadry, jestem w stałym kontakcie
z Cichą. Nie ma dnia, abyśmy
nie konsultowali z trenerami
Ruchu tematów treningowych.
Ostatnio codziennie kontaktowałem się z Marcinem Węglewskim, naszym drugim trenerem, który zdawał mi relację,
jak wyglądają nastroje w szatni
i stan zdrowia zawodników.

Piękne dziewczyny na piłkarskie stadiony!

wyniki kolejki
Podbeskidzie
Pogoń
Polonia
Lechia
Ruch
KGHM Zagłębie
Górnik
PGE GKS

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

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

Świetnie spisuje się nasza drużyna ze Śląskiej Ligi Juniorów Starszych,
która wygrała dwa ostatnie spotkania.
Najpierw za sprawą trzech bramek Szymańskiego okazała się
lepsza od rówieśników z APN
GKS Tychy, a następnie w dramatycznych okolicznościach wygrała
z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
Chorzowianie musieli od 63.
minuty grać w osłabieniu. Najpierw bramkarz Lech obronił
rzut karny, a następnie jego
koledzy zdołali przeprowadzić
dwie bramkowe akcje!

Młoda Ekstraklasa
16 września
Korona Kielce – Ruch Chorzów 0-0
Ruch: Kamiński – Djokić (46.
Lewiński), Staszowski, Sadlok,
Kotus – Konczkowski, Lisowski, Włodyka (46. Kwiatkowski),
Urbańczyk (80. Otręba), Kołodziejski – Flis.
Korona: Szlakotin – Piwowar
(80. Szmalec), Rogala, Wrześniewski, Bodzioch – Kotarzew-

ski (46. Merchut), Jeziorski (46.
Załęcki), Mularczyk, Papka (60.
Smolarczyk)– Janota (46. Jamróz), Laskowski (60. Angielski)
Żółte kartki: Piwowar, Wrześniewski – Kołodziejski, Staszowski
Czerwona kartka Kotus (90.)
Śląska Liga
Starszych
13 września

Juniorów

opublikujemy na oficjalnej
stronie klubowej Ruchu i na
naszym fan page’u na Facebooku 30 września, a głosy będzie
można oddawać przez tydzień.

Zostań jurorem w „Niebieskim” konkursie piękności
i zdobądź nagrody niespodzianki ufundowane przez
firmę Easy Touch!

APN GKS Tychy - Ruch Chorzów S.A.
1-4 (0-2)
0-1 - Szymański, 13 min
0-2 - Mularczyk, 28 min
1-3 - Szymańki, 79 min
1-4 - Szymański, 87 min
Ruch: Lech - Repecki (46. Grzybowski), Szal, Komor, Rytczak
(75. Bębenek) - Molek, Otręba,
Lipski (78. A. Wleciałowski), Mularczyk (82. Watral), Kreft (46.
Siebert), Szymański.
Żółte kartki: Lipski, Komor.

2-0 - Szymański, 88 min
Ruch: Lech - Repecki, Bobryk,
Grzybowski, Siebert - Molek
(70. Watral), Lipski, Mularczyk,
Szymański (89. A. Wleciałowski)
- Wołkiewicz (46. Rytczak), Kreft
(46. Dębiczak).
Czerwona kartka Bobryk (63.
druga żółta).

16 września
Ruch Chorzów S.A. - Podbeskidzie
Bielsko-Biała 2-0 (0-0)
1-0 - Mularczyk, 68 min

Śląska Liga
Młodszych
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Korona: Małkowski - Golański (75. Malarczyk),
Stano, Kiercz, Lisowski - Kuzera (57. Foszmańczyk),
Jovanović, Lech (64. Lenartowski), Sierpina Sobolewski, Żewłakow. Trener Leszek Ojrzyński.

następna runda

Wisła Kraków

jak radzili sobie juniorzy

Z
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Ruch: Pesković - Kikut, Stawarczyk, Szyndrowski,
Lewczuk - Sultes (77. Janoszka), Malinowski,
Straka, Zieńczuk - Jankowski (64. Kuświk), Piech.
Trener Jacek Zieliński.

Ruch Chorzów

Przypominamy, że Miss wrze-
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RUCH CHORZÓW – KORONA KIELCE
1-1 (0-0)
0-1 - Stano, 12 min
1-1 - Piech, 45 min

Jagiellonia
Białystok
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ostatni mecz

Legia Warszawa

śnia wybierzemy wśród pań,
które będą kibicować „Niebieskim” w czasie spotkań rozgrywanych w tym miesiącu przy
Cichej. Zdjęcia kandydatek

Śląsk
Wisła
Jagiellonia
Piast
Korona
Widzew
Legia
Lech

tabela ligowa

Korona Kielce

pojedynki coraz częściej śledzą
z trybun także przedstawicielki
płci pięknej.

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

Żółte kartki: Malinowski - Sierpina.
Sędziował Tomasz Musiał (Kraków).
Widzów: 4000.

W czasie meczu Ruchu z Koroną Kielce rozgrywanego w minioną sobotę przy Cichej, krążyliśmy po stadionie
szukając kandydatek na „Niebieską” Miss września.

fekt tych fotograficznych
łowów zamieszczamy
poniżej. To dowód, że
piłka nożna przestaje być
domeną mężczyzn, a futbolowe

1
2
1
1
1
0
2
0

Juniorów

15 września
MOSiR Jastrzębie – Ruch Chorzów 1-0
(0-0)
1:0 – Jonatan, 78 min
RUCH: Majda – Kartaszov (52.

Śląsk Wrocław
Lech Poznań
Widzew Łódź

Podbeskidzie
Bielsko-Biała

21-09-2012
18:00
21-09-2012
Polonia Warszawa
20:30
22-09-2012
Piast Gliwice
13:30
KGHM
22-09-2012
Zagłębie Lubin 15:45
22-09-2012
Lechia Gdańsk
18:00
PGE GKS
23-09-2012
Bełchatów
14:30
23-09-2012
Pogoń Szczecin
17:00
24-09-2012
Górnik Zabrze
18:30

Krawczyk), Spychaj, Chrobok,
Spyra – Patryk Cheba, Sadłocha, Gładysz, Żmuda (64.
Żyłka) – Szczygieł, Bobryk.
19 września
Trójka Czechowice Dziedzice – Ruch
Chorzów 0:4 ( 0:1)
1:0 Fredyk, 5 min.
2:0 Żyłka, 56 min.
3:0 Fredyk, 66 min.
4:0 Sadłocha, 69 min
RUCH: Majda – Stefański, Spychaj, Chrobok, Spyra – Dominik
Cheba ( 73. Krawczyk), Sadłocha, Fredyk, Żmuda (41.Żyłka) –
Gładysz (60. Hermasz), Bobryk
(70. Kartaszov).

zapowiedź

2/2012
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niebiescy powędrują w górę

„Niebiescy” są mocni psychicznie. To dopiero początek sezonu, więc Ruch na pewno pójdzie w górę tabeli. W sobotę czeka nas mecz z Zagłębiem Lubin. To mocna drużyna, która ma w składzie dobrych zawodników. To będzie ciekawa konfrontacja– zapewnia Czech Pavel Sultes.

prawdopodobne składy
Gliwa

24

vidanov

rymaniak

Reina

4

21

costa

2

13

bilek

7

abwo

20

Lira

23

6

Jeż

Pawłowski

31
Sernas

9

18
piech

7

29

5

jankowski

sultes

zieńczuk

31

28

lisowski

straka

3

20

4

10

lewczuk

Szyndrowski

stawarczyk

kikut

33
pesković

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Pavel Hapal - Zagłębie Lubin
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natomiast zapewnić, że „Niebiescy” są mocni psychicznie.
To dopiero początek sezonu,
więc Ruch na pewno pójdzie
w górę tabeli.

avel Sultes zaliczył
bardzo dobry występ
w ostatnim spotkaniu
z Koroną Kielce. Swoimi niekonwencjonalnymi zagraniami
raz po raz rozrywał obronę gości. To po faulu na nim Pawła
Golańskiego krakowski arbiter
Tomasz Musiał podyktował
rzut karny dla Ruchu. Został
w tym meczu zmieniony w 77
minucie gry przez Łukasza
Janoszkę, bo jak stwierdził
trener Jacek Zieliński, którego
„Szulti” był podopiecznym
w Polonii Warszawa – „znam
go doskonale, więc widziałem po charakterystycznych
ruchach, że akumulator już
mu wysiadał”. Gorące brawa
chorzowskich kibiców jednoznacznie jednak oceniły postawę Sultesa na boisku, choć
Czech sam sobie nie wystawił
aż tak dobrej oceny.
– Cieszę się, że chorzowscy kibice tak dobrze mnie ocenili,
ale ja potrafię grać lepiej. Dużo
lepiej – zapewnia Pavel Sultes,
który w kontekście kartkowej
pauzy Marcina Malinowskiego
i kontuzji Mindaugasa Panki
i Łukasza Janoszki (w momencie oddawania magazynu do
druku jeszcze nie było przesądzone, czy „Ecik” będzie brany pod uwagę przy ustalaniu
kadry na sobotnie spotkanie)
wydawał się pewniakiem do
gry przeciwko Zagłębiu Lubin.
– Nie będę ukrywał, że początki w Chorzowie były trudne –
opowiada Sultes. – Musiałem
się przestawić na inne treningi,
niż te, jakie miałem na Konwiktorskiej i w Czechach. Nie chcę
już wracać do niemiłych wspomnień związanych z „Czarnymi koszulami”, natomiast
mogę powiedzieć, że treningi
w Polsce i w Czechach różnią
się głównie w tym elemencie,
że w moim kraju zdecydowanie więcej się biega, natomiast
w Polsce jest więcej pracy na
siłowni. Już się do tego przyzwyczaiłem, więc jest OK. Koledzy z drużyny też ciepło mnie
przyjęli, więc moja aklimatyzacja przebiegła w Ruchu bez jakichkolwiek niespodzianek. Na
początku bardzo pomógł mi
Maciek Sadlok, który już przecież kiedyś grał w tym klubie,
a z którym zaprzyjaźniłem się
w Polonii Warszawa.
Kłopotów z aklimatyzacją nie

Punkt z Koroną jest tego zwiastunem?
PS: - Myślę, że tak. To w sumie
dobry dla nas punkt, choć początkowo odbieraliśmy remis
z Koroną z dużym niedosytem. Przecież byliśmy lepszym
zespołem, zabrakło tylko wykończenia akcji, wykorzystania
dobrych sytuacji.
Teraz czeka was mecz z zespołem, który podobnie jak Ruch
mierzył wyżej w tym sezonie,
ale na razie zawodzi.
PS: - Zagłębie ma jednak dobrych piłkarzy w składzie, to
mocna drużyna. Kwestią czasu
jest, kiedy pójdzie w górę tabeli. Ale w sobotę zapowiada
się na naszym stadionie bardzo
ciekawa konfrontacja.

notka: Pavel Sultes
Ur.: 15 września 1985 w Valticach.
Kraj: Czechy.
Wzrost/waga: 180/77.
Pozycja: napastnik, pomocnik.
Pseudonim: Szulti
Poprzednie kluby: Slovan Breclav, SK Tatran Posztorna, Sigma
Ołomuniec, Slezsky Opawa, Sigma, Slovacko Uherske Hradiszte,
Sigma, Polonia Warszawa, Ruch Chorzów.

było, pojawiły się natomiast
problemy zdrowotne. One są
już poza Panem?
PS: - Nie do końca. Podkręciłem kostkę na jednym z tre-

„Niebiescy”
są mocni
psychicznie. To
dopiero początek
sezonu, więc
Ruch na pewno
pójdzie w górę
tabeli.

ningów przed sezonem i nie
mogę jej wyleczyć do końca.
Zaciskam jednak zęby, tejpuję
kostkę i do końca rundy pewnie
dociągnę. W zimie czeka mnie
najprawdopodobniej zabieg.
Jak odebrał Pan zmianę trenera w klubie?
PS: - To była decyzja działaczy.
Ja znałem z Polonii Warszawa
trenera Zielińskiego, dlatego
dla mnie była to super sprawa.
Jacek Zieliński to znakomity trener, świetny fachowiec
i bardzo dobry człowiek. Cieszę się, że znów mogę z nim
pracować.
Niestety Ruch nie wystartował
dobrze w tym sezonie. Miał
Pan już kiedyś w karierze serię
trzech meczów bez punktu
i bez bramki?
PS: - Nie przypominam sobie.
Chyba w życiu nie miałem
takiej serii. To było dla mnie
nowe doświadczenie. Mogę

Zagra Pan przeciwko Robertowi Jeżowi, z którym grał Pan
razem w Polonii Warszawa. Jak
Pan oceni Słowaka?
PS: - Moim zdaniem to jeden
z najlepszych obcokrajowców,
jacy obecnie grają w polskiej
ekstraklasie. W Warszawie
mieszkaliśmy w tym samym
budynku, więc się spotkaliśmy
prywatnie i zaprzyjaźniliśmy
się z Robertem. Teraz często
dzwonimy do siebie. To znakomity piłkarz, a prywatnie
bardzo otwarty, pogodny, przyjacielski człowiek.
Z Czechami z Lubina - Jirzim
Bilikiem i Michalem Papadopulosem oraz trenerem Pavelem
Hapalem też Pan miał okazję
się poznać?
PS: - Grywałem przeciwko Bilikowi, gdy ten ze Slovanem
zostawał mistrzem kraju. Papadopulosa też znam, choć raczej
mijaliśmy się. To silne punkty
Zagłębia, które między innymi
dzięki nim jest bardzo groźne
w środku pola. Trenera Hapala
znam osobiście z Ołomuńca,
gdzie mieszka, choć nigdy razem nie pracowaliśmy. Spotkaliśmy się jednak prywatnie,
towarzysko. To bardzo dobry
trener, o świetnym warsztacie,
co wiosną udowodnił w Lubinie. Życzę mu sukcesów w Polsce, choć dopiero po meczu
z Ruchem.
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W Chorzowie wszystko gra

To hasło przewodnie kampanii realizowanej przez Ruch wspólnie z miastem Chorzów. na zorganizowanej w kawiarence klubowej konferencji prasowej z udziałem zastępcy prezydenta Chorzowa Marcina Michalika i byłego kapitana Wojciecha Grzyba przedstawiono jej
główne punkty.

miasto i ruch o akcji

C

elem akcji jest popularyzowanie piłki nożnej na
najwyższym, profesjonalnym poziomie, propagowanie
zasad fair play i pozytywnych,
zgodnych z literą prawa form
dopingu oraz zachęcenie
chorzowian w różnym wieku
do uprawiania sportu. Projekt
przygotowany i opracowany
przez „Niebieski” klub wygrał
zorganizowany przez magistrat konkurs na promocję
miasta poprzez futbol i będzie
realizowany od września do
grudnia 2012 roku.
miasto futbolu
Ruch Chorzów to ikona polskiej piłki nożnej i jedna
z najbardziej utożsamianych
marek sportowych na świecie.
Aktualny wicemistrz Polski
w swojej bogatej historii aż 14
razy zdobywał prymat w najwyższej klasie rozgrywkowej
i trzykrotnie wywalczył Puchar
Polski. W oparciu o bogatą historią i dotychczasowe osiągniecia klub stara się budować
przyszłość koncentrując się

Marcin michalik,
zastępca prezydenta
Chorzowa:
Czas, by wykorzystać to hasło i przejść do konkretnych
działań promocyjnych. Ruch
Chorzów był najlepszy oferentem naszego przetargu
na takową kampanię. Jej zasięg oddziaływania za sprawą transmisji telewizyjnych
będzie największy. Prócz klasycznej kampanii reklamowej, jak umieszczenie logotypu na koszulkach piłkarzy
i bannerach stadionowych,
duży nacisk w trakcie trwania
kampanii będziemy kładli na
popularyzację sportu wśród
dzieci i młodzieży.

Wojciech Grzyb,
były kapitan
„Niebieskich”:
Chorzowskie szkoły będą
przyjeżdżały na Cichą, by
brać udział w „Niebieskich
WF-ach”. Lekcje w formie
treningów piłkarskich po-

prowadzę wraz z kilkoma
zawodnikami
pierwszego
zespołu. Pierwsze zajęcia zaplanowaliśmy na czwartek.
Ponadto piłkarze Ruchu będzie odwiedzali przedszkola,
gdzie będzie czas nie tylko
na dyskusje, ale również na
zajęcia ruchowe i mini-mecze.

Donata Chruściel,
rzecznik prasowy
Ruchu:
Chcemy nie tylko zachęcić
dzieci do uprawiania sportu
i przekonać jak ważny dla
ich zdrowia i kondycji jest
regularny wysiłek, ale także
wychowywać kolejne pokolenia naszych sympatyków.
W trakcie spotkań będziemy wręczali przedszkolakom specjalne zaproszenia
„Mamo, tato - zabierz mnie
na mecz”. Dzięki nim dzieci wejdą na mecz za darmo,
a ich opiekunowie ze sporymi zniżkami.

na profesjonalnym szkoleniu
młodzieży i angażując w liczne
akcje społeczne, których celem
jest propagowanie pozytywnego dopingu (projekt „Potrafię
kibicować” przeprowadzony
wspólnie z mikołowską policją, czy program skierowany
do chorzowskich gimnazjalistów” Mądrze kibicuję – bezpiecznie dopinguję- młody kibic” przygotowany i wdrożony
wspólnie z miastem Chorzów).
Wykorzystując dotychczasowe
doświadczenia, popularność
piłki nożnej i zawodników
„Niebieskiego” klubu, Ruch
przygotował kampanię, w ramach której będzie promował
miasto poprzez piłkę nożną.
Najważniejsze elementy
kampanii:
Hasło promocyjne miasta
„Chorzów wprawia w Ruch”
znajdzie się na rękawkach koszulek zawodników I drużyny już w czasie najbliższego
meczu T- Mobile Ekstraklasy, w którym przeciwnikiem
„Niebieskich” będzie Zagłębie
Lubin. Hasło zostanie także
umieszczone na bandach reklamowych na stadionie przy
Cichej oraz na plakatach zapo-

wiadających spotkania i drukach meczowych:

Celem
akcji jest
popularyzowanie
piłki nożnej na
najwyższym,
profesjonalnym
poziomie,
propagowanie
zasad fair play
i pozytywnych,
zgodnych z
literą prawa
form dopingu
oraz zachęcenie
chorzowian w
różnym wieku
do uprawiania
sportu.

- organizacja Turnieju piłkarskiego pod hasłem „Chorzów
wprawia w Ruch” dla amatorskich drużyn z poszczególnych
dzielnic miasta. Finał odbędzie
się na stadionie przy Cichej
- „Niebieski w-f ” wyjątkowe zajęcia wychowania fizycznego dla
uczniów chorzowskich szkół organizowane na Cichej, a poprowadzone przez… gwiazdy Ruchu
Chorzów
- „Futbolandia” – zajęcia ruchowe,
piłkarskie gry i zabawy dla najmłodszych mieszkańców miasta.
Zawodnicy Ruchu wraz z Adlerkiem i maskotką promującą
kampanię odwiedzać będą chorzowskie przedszkola.
- „ W Chorzowie wszystko gra”
– happening przygotowany na
finał kampanii, w czasie którego
mieszkańcy Chorzowa przetoczą ogromną dmuchaną piłkę od
granicy miasta z Bytomiem, do
granicy z Katowicami. W trakcie
eventu, który będzie połączony
z piknikiem rodzinnym postaramy się pobić rekord Guinessa.

DOSTĘPNY
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