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Ruch Chorzów vs Śląsk Wrocław
niedziela, 22.09.2013, godz. 15.30

wydrzeć
punkty

Ruch to dobry, ambitny zespół, który
jeszcze w tym sezonie
powinien pokazać na
co go stać – powiedział
żegnając się z Ruchem
trener Jacek Zieliński.
Chorzowscy działacze
wierzą, że przełom
„Niebieskich” nastąpi
już w niedzielnym meczu ze Śląskiem Wrocław.

Po nieco ponad roku
dobiegła końca praca
trenera Jacka Zielińskiego w Chorzowie. Bezpośrednią przyczyną zwolnienia doświadczonego
szkoleniowca była druzgocąca porażka „Niebieskich” 0:6 z Jagiellonią w Białymstoku.
Najwyższa w lidze od
49 lat! Trener Zieliński
sam honorowo podał
się do dymisji, a zarząd
Ruchu ją przyjął. - Podjąłem taką decyzję, bo

felieton

nową
motywację.
Bodziec
do pracy, aby
d a l e j
walczyć
o cele, jakie
sobie
zakładaliśmy
przed sezonem. Ruch to
dobry, ambitny
zespół, który jeszcze w tym sezonie
powinien pokazać na
co go stać

czuję się odpowiedzialny
za to, co się
stało. Taka
porażka
musiała
spowodować
jakąś
reakc j ę

2

na rozgrzewkę: Bogdan Kalus

z moj e j
strony.
Jestem
człowiekiem
honorowym i poczuwam się do
winy. Zrobiłem to
dla chłopaków i dla
drużyny. Wierzę, że
zmiana trenera da im

z klubu
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kadra: Słowak pomoże Ruchowi

Trudne zadanie
na starcie
Jego następcą został
55-letni Słowak Ján Kocian, najlepszy piłkarz
Czechosłowacji w 1990
roku i jej kapitan na Mistrzostwach Świata we
Włoszech w 1990 roku
(w kadrze Czechosłowacji rozegrał 26 spotkań)
oraz były selekcjoner

Słowacji i asystent selekcjonera Austrii, Karela
Bruecknera . Doświadczonego szkoleniowca
zza naszej południowej
granicy, którego sylwetkę
prezentujemy
w innym miejscu magazynu, czeka na starcie
w Chorzowie szalenie
trudne zadanie, ponieważ tym razem przeciwnikiem Ruchu będzie
jeden z najbardziej niewdzięcznych przeciwników w ligowej stawce.
Dość przypomnieć, że
„Niebiescy” jeszcze nigdy nie wygrali ze Śląskiem od czasu jego
powrotu do ekstraklasy
w sezonie 2008/2009.
Nie wygrali też z wrocławianami jedenastu ligowych spotkań z rzędu,
a pozytywa z tych potyczek sprowadzają się do
zaledwie czterech remisów. Po raz ostatni chorzowianie pokonali drużynę z Dolnego Śląska

zapowiedź

6

rywal: Śląski Kwartet na schwał

w sierpniu 2006 roku,
jeszcze grając na zapleczu ekstraklasy, a bramki w wygranym wtedy
3:0 spotkaniu zdobywali
wówczas Piotr Ćwielong
(2), który później trafił
z Cichej na Oporowską
oraz Grzegorz Bonk.
Punkt wydarty z gardła
W poprzednim meczu
obu drużyn na wiosnę
w Chorzowie „Niebiescy”
zremisowali ze Śląskiem
1:1, a wyrównującą
bramkę zdobył w trzeciej minucie doliczonego
czasu gry rezerwowy, Litwin Mindaugas Panka.
- To był nasz najlepszy
występ na wiosnę, choć
przyniósł tylko punkt.
Punkt zdobyty z bardzo
trudnym rywalem, wydarty z gardła w końcówce bardzo smakuje,
choć apetyty mieliśmy
większe.
kontynuacja, strona 2

dołącz do nas
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SZYBKA PIŁKA

Wydrzeć punkty

Ján Kocian
trener Ruchu Chorzów

kontynuacja ze strony 1

zostałem
trenerem
wielkiego klubu

Zawiodła nas jednak skuteczność
– mówił wówczas po meczu trener
Jacek Zieliński.
Teraz przed meczem chyba żaden z
trenerów nie wziąłby w ciemno remisu, bo oba zespoły mają apetyty
na trzy punkty, czy tak się jednak
stanie, przekonamy się po niedzielnym meczu.

Nie jest Pan pierwszym Słowakiem, który został szkoleniowcem Ruchu. Co zatem dotąd wiedział Pan na temat
naszego klubu?
- Jestem trzecim po Michale Viczanie i Duszanie Radolskim trenerem, który pracuje w Ruchu. To dla mnie
duży splendor, ale i jednocześnie bardzo duże wyzwanie. Dziękuję za zaufanie. Wierzę, że doświadczenie,
które zdobyłem na boisku, jako piłkarz i trener pozwoli
mi prowadzić Ruch do zwycięstw. Zostałem trenerem
wielkiego klubu z piękną i bogatą w sukcesy historią.
Cieszę się, że jestem tutaj. Mam nadzieję, że moje cechy
osobowe będą idealnie pasowały do filozofii chorzowskiego klubu.

Wierzę, że
doświadczenie, które
zdobyłem
na boisku
jako piłkarz
i trener
pozwoli
poprowadzić
mi Ruch do
zwycięstw

Przejął Pan zespół po bolesnym spotkaniu w Białymstoku…
- Przed nami trudne zadanie, żeby podnieść zespół.
Oglądałem tamten mecz
i twierdzę, że Ruch rozsypał się już po drugim golu.
Drużyna rozpadła się psychicznie. Gdy wszedłem
do szatni, to zaraz powiedziałem piłkarzom - zapomnijcie o tamtym meczu. Zaczynamy kolejne
spotkanie i wynik na razie
jest bezbramkowy. Słyszę,
że Ruch nie przegrał tak
wysoko od 50 lat. To także
o czymś mówi.

Przed nami mecz ze Śląskiem Wrocław. Zdąży Pan
rozpracować ten zespół?
- Rozmawiałem już z moimi asystentami o sile
Śląska. Sam widziałem
ten zespół w niedawnym
meczu z Sevillą. Do tego
spotkania zostało niewiele
czasu, jednak tak naprawdę muszę poświęcić najbliższe dni na poznanie własnej
drużyny. O celach na najbliższe mecze mówić nie będę.
Żaden trener na świecie nie powie, ile zdobędzie punktów. Mamy grać skutecznie i punktować. Najważniejszy
jest progres.
P

Ruch Chorzów vs Śląsk Wrocław
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Paradoksalnie mocno krytykowany
po ostatnich występach czternasty w tabeli Ruch ma tylko cztery
„oczka” straty do niedzielnych przeciwników z Wrocławia. Ewentualne
zwycięstwo pozwoliłoby „Niebie-

skim” na bardzo poważne zbliżenie
się do Śląska i górnej strefy tabeli.
Gra tylko dwóch
Obecnie w Śląsku występuje jedynie
były kapitan Ruchu Rafał Grodzicki.
Natomiast w barwach chorzowian
gra jeden były zawodnik Śląska Łukasz Tymiński. Obaj jednak mają
małe szanse na zagranie od pierwszych minut w Chorzowie. Gospodarze będą mieli w ogóle spore
kłopoty z wybraniem optymalnej
jedenastki, a problemy dotyczą
głównie defensywy „Niebieskich”.
Nie wiadomo czy zdążą się wykuro-

wać do meczu ze Śląskiem obrońcy
Marek Szyndrowski, Martin Konczkowski i Adrian Mrowiec. Nadzieje
są głównie przy dwóch pierwszych
nazwiskach, ale o tym czy „Szyndro”
i „Konczi” zagrają ze Śląskiem zadecydują klubowy sztab medyczny tuż
przed meczem. - Bez względu na
to kto zagra, oczekuję od zespołu
walki na całej długości i szerokości
boiska przez pełne 90 minut. Tylko
przy maksymalnym zaangażowaniu
mamy szanse na dobry wynik w konfrontacji z bardzo silnym Śląskiem
– stwierdził doradca zarządu Ruchu
ds. sportowych, Mariusz Klimek.

Wieści z klubu

felieton na rozgrzewkę
Bogdan Kalus
Aktor katowickiego teatru „Korez”

zapomnieć i grać dalej
Chyba nie powinienem
wyjeżdżać na urlop! W 1989
roku wyjechałem i tamci
oddali władzę, w tym roku
wyjechałem, a moja ulubiona
„kamanda” dostała baty jak
PZPR w „wyborach czerwcowych”. Wiem, że żart średniej
klasy, ale nic mądrzejszego nie
przychodzi mi do głowy, a nie
chcę się pogrążać w smutku.
Dobra, koniec żartów! Podczas
wakacji we Włoszech byłem
dzięki Waldkowi „Kingowi” na
meczu AC Torino-AC Milan
i po raz kolejny zobaczyłem,
że nasza Ekstraklasa, a ligi
zagraniczne to zupełnie inna
dyscyplina sportu! Nie będę
roztrząsał w tym miejscu tego
tematu, bo to nie ma sensu.
W niedzielę czyli dzień po
wizycie na Stadio Olimpico w
Turynie nasłuchiwałem wieści
z Białegostoku i uszom nie
wierzyłem kiedy dowiedziar

t

łem się, że Niebiescy zostali
tam rozgromieni przez Jagę!
Szczerze mówiąc nie pamiętam
takiej porażki Ruchu w lidze,
a chodzę już na mecze dobre
kilkadziesiąt lat! Owszem
było 6 z tyłu w Jaworznie, za
czasów Piotra Mandrysza, ale
wtedy napastnicy zdobyli dwa
gole, w tym Mariusz Śrutwa
setnego w lidze i było 2:6, ale
żeby 0:6??? Nigdy nie byłem za
zwalnianiem trenera, ale kilku
decyzji było dla mnie nie zrozumiałych. Mianowicie po co
został ściągnięty z Arki stoper
Brodziński, skoro nie zagrał
w lidze ani minuty? Dlaczego
na ławce siedział lewy obrońca
Dziwniel, a na tej pozycji grał
Ecik Janoszka? Przecież wiadomo, że Ecik jest zawodnikiem
ofensywnym. Wątpliwości
jeszcze wiele, ale zapomnijmy
o tym meczu i grajmy dalej,
bo chyba lepiej przegrać raz
n

e

0:6, niż 6 razy 0:1. Zobaczymy
jak i czy zadziała efekt nowej
miotły, bo to zawsze wyzwala
większe pokłady umiejętności
i przede wszystkim ambicji u
zawodników, ale pytanie czy
zawodnicy jeszcze takie pokłady mają i czy jeszcze zechcą
cokolwiek z siebie wykrzesać.
Ja akurat nie zgadzam się ze
zdaniami niektórych, że gorzej
już być nie może. Otóż może,
Moi Drodzy Czytelnicy, rzecz
w tym, żeby zrobić wszystko
aby gorzej nie było. I mam tu
na myśli wszystkich, którym na
tym klubie zależy. Zawodników, trenerów, działaczy i władze miasta, bo czasami odnoszę
wrażenie, że nie wszyscy grają
w jednej drużynie. Czasami
również odnoszę wrażenie, że
po prostu Chorzowa nie stać
na ekstraklasę? Obym się mylił!
Z Niebieskim pozdrowieniem
Bogdan Kalus.
rz

Pomóż Bartusiowi
i zostań dawcą
szpiku!
Dwuletni Bartuś Piotrowski
z Rudy Śląskiej czeka na genetycznego brata bliźniaka.
Chłopiec w lutym tego roku
zachorował na białaczkę i jeśli
nie znajdzie się dawca, może
umrzeć. Jedynym ratunkiem dla
Bartka jest przeszczep szpiku
kostnego od dawcy niespokrewnionego.
W najbliższą sobotę oraz niedzielę w Strefie Kibica przy
Cichej 6 w Chorzowie zostanie przeprowadzona akcja podczas, której będzie się można
rejestrować do bazy potencjal-

nych dawców szpiku.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego
zawierającego podstawowe dane
osobowe, pobraniu patyczkiem
(z policzka ) wymazu z jamy
ustnej. Dawcą może być każdy,
ogólnie zdrowy człowiek między
18, a 55 rokiem życia, ważący
minimum 51 kg. Przy rejestracji
wymagany jest dowód osobisty.
Partnerem akcji jest Fundacja
DKMS Polska, która odpowiada
za rejestrację i prowadzenie bazy
potencjalnych dawców.
Akcja będzie trwała w sobotę
i w niedzielę w Strefie Kibica
w godzinach jej otwarcia. Sobota
10-19, niedziela od 10 do 17
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Ruch Chorzów vs Śląsk Wrocław
niedziela, 22 września 2013, 15.30

Słowak pomoże Ruchowi

Ján Kocian zastąpił Jacka Zielińskiego i został nowym szkoleniowcem zespołu z Chorzowa. Co ciekawe, Słowak ostatnio pracował
w klubach z Chin!

Z

spraw sportowych Ruchu poznał się z nowym szkoleniowcem "Niebieskich" w Chinach
– w klubie Jiangsu Sainty,
a potem obaj dżentelmeni
spotkali się w Hongkongu,
gdzie Kocian ostatnio pracował z drużyną Athletic Association. – Z panem Mariuszem Klimkiem poznaliśmy
się w Azji. Nie będę ukrywał,
że kiedyś miałem już jakieś
z sygnały z innych polskich
klubów, ale nie były one tak
konkretne i tak interesujące,
jak oferta z Ruchu – podkreślił
Ján Kocian.

arząd Ruchu podjął decyzję o konieczności zmian
po porażce w Białymstoku. Przyjęta została dymisja
złożona przez Jacka Zielińskiego. Dotychczasowemu
szkoleniowcowi podziękowano
za trud i wysiłek włożony na
przestrzeni ostatniego roku.
Jak narodził się pomysł zatrudnienia Jana Kociana?
tchnąć ducha w zespół!
Trener ma ogromne doświadczenie, pracował z wieloma
drużynami, prowadził reprezentacje narodowe i zna filozofię naszego klubu. Liczymy
na to, że wkrótce dzięki jego
pomysłom i zaangażowaniu
zespół pokaże na co go stać
i zacznie wygrywać. Liczymy
na to że spojrzy na obecną
sytuację z dystansem, szybko
zdiagnozuje przyczynę porażek i tchnie nowego ducha
w zespół - podkreślił Mirosław
Mosór, wiceprezes i dyrektor
sportowy Ruchu.

powrót z dalekich stron
55-letniego Słowaka zaproponował zarządowi klubu
Mariusz Klimek. Doradca ds.

notka: Ján Kocian
Ur.: 13.03.1958 Zlate Moravce
Kariera klubowa
i reprezentacyjna:
1976 - 1979 ZŤS Martin, 1979
- 1988 Dukla Bańska Bystrzyca,1988 - 1993 FC St. Pauli,
1984 - 1992 reprezentacja
Czechosłowacji
Kariera Trenerska
1993- 1995 reprezentacja Słowacji ( asystent trenera)
1996 - 1997 Dukla Bańska Bystrzyca
1997 - 1998 Petra Drnovice

1999 1. FC Koszyce (asystent
trenera)
1999 - 2002 1. FC Köln (asystent trenera)
2002 - 2004 Eintracht Frankfurt
2005 Rot - Weiss Essen
2005 - 2006 Sport Freunde
Siegen
2006 - 2008 reprezentacja Słowacji
2008 - 2009 reprezentacja Austrii (asystent trenera)
2001 Jangsu Sainty
2011 - 2012 South China AA

przyjaciele z boiska
- Propozycja Ruchu była dla
mnie zaskoczeniem. Nawet
nie miałem czasu, żeby porozmawiać o niej z moimi rodakami, którzy pracowali lub
pracują w Polsce. Z czasem to
nadrobię. Na pewno porozmawiam z Duszanem Radolskym
- moim słowackim poprzednikiem na stanowisku trenera
Ruchu – zapowiedział. Wcześniej będzie okazja spotkać się
z kolegą z reprezentacji Czechosłowacji. Stanislav Levy,
szkoleniowiec Śląska Wrocław,

jest bowiem rówieśnikiem
Kociana. Obaj panowie byli
obrońcami i w tym samym czasie występowali w reprezentacji
narodowej. Kocian był nawet
kapitanem kadry! Potem był
selekcjonerem Słowacji, co jest
jego największym osiągnięciem
w CV. - Przed nami mecz
ze Śląskiem Wrocław, który
prowadzi mój dobry znajomy
z boiska, czyli trener Stanislav

Chciałbym,
aby Ruch grał
taką piłkę
jak Niemcy:
waleczną,
zdeterminowaną,
opartą na cechach
wolicjonalnych

Levy. Znamy się jeszcze z czasów wspólnej gry w reprezentacji Czechosłowacji. Będzie
okazja, aby powspominać stare
czasy – przyznał z uśmiechem
Kocian, który podobnie jak
Levy szlify trenerskie zbierał
w Niemczech. - Ta szkoła mi
najbardziej odpowiada. Chciałbym, by Ruch grał właśnie taką
piłkę, jak Niemcy. Waleczną,
zdeterminowaną, opartą na cechach wolicjonalnych. Niemcy
nie grają technicznie jak Hiszpanie, nie grają tak dobrze taktycznie jak Holendrzy, a jednak wygrywają z najlepszymi.
Jednak na wstępie priorytety
są oczywiste. Chciałbym, by
Ruch zaczął grać lepiej i piął
się w górę tabeli. Czternasta
pozycja to miejsce zupełnie
nieadekwatne do aspiracji drużyny i klubu - wskazał.
doświadczona ekipa
Ján Kocian podpisał dwuletni
kontrakt. Asystentami szkoleniowca będą Dariusz Fornalak
i Karol Michalski, trenerem
bramkarzy pozostanie Ryszard
Kołodziejczyk, a za przygotowanie fizyczne odpowiedzialny
będzie Leszek Dyja.

Juniorzy: przełamanie „niebieskich” rezerw
II drużyna Ruchu przerwała złą passę i pokonała na wyjeździe Szczakowiankę 2:0
III liga
Szombierki Bytom - Ruch II Chorzów
3-1 (2-1)
Bramka dla Ruchu - Kwiatkowski (61).
Ruch: Soliński - Smektała (68.
Stanisławski), Tymiński (72.
Korczyński), Brodziński, Włodarczyk (82. Chwastek) - Lipski, Starzyński (46. Babiarz),
Szymański, Mularczyk, Trojak
- Kwiatkowski. Trener Karol Michalski.
Ruch II Chorzów – Górnik Wesoła 0-1
(0-0)
0-1 – Czapla, 63 min
Ruch: Buchalik – Korczyński,
Szal, Brodziński, Kotus – Kowalski (71. Włodarczyk), Tymiński,
Babiarz (46. Lipski), Starzyński,
Smektała (62. Trojak) – Kwiatkowski. Trener Karol Michalski.
Szczakowianka Jaworzno – Ruch II
Chorzów 0-2 (0-0)

0-1 – Lipski, 54 min (wolny)
0-2 – Otręba, 63 min (karny)
Ruch: Lech – Chwastek, Trojak, Komor, Kotus – Smektała, Otręba, Lipski, Szymański,
Włodarczyk (46. Korczyński)
– Stanisławski. Trener Karol
Michalski.
Centralna Liga Juniorów
Ruch Chorzów – UKS Ruch Chorzów
4:1 (1:1)
0-1 – Malec, 19 min (karny)
1-1 – Szal, 34 min (głową)
2-1 – Siedlik, 56 min
3-1 – Helik, 84 min
4-1 – Helik, 90 min (wolny)
Ruch: Majda – D. Cheba (86.
Sikora), Helig, Szal, Chrobak
– Żukowski, Urbańczyk (78.
Szczygieł), Bobryk (62. P. Cheba)
– Węgrzyn, Siedlik, Sołdecki (75.
Wleciałowski). Trener Ireneusz
Psykała

Śląska Liga Juniorów
Młodszych
Ruch Chorzów - MOSiR Jastrzębie 1-2
(1-2)
Bramka dla Ruchu - Fredyk.
Ruch: Kołodziej - Fredyk, Świtała, Stefański, Żukowski - Żmuda, Bobryk, Gęsior, Starowicz
- Żyłka (64. Żurek) Broziński (61.
Pruchnicki). Trener Mateusz Michalik.
BBTS Bielsko-Biała - Ruch Chorzów
2-3 (2-1)
1-0 - Oczko, 10 min
2-0 - Oczko, 17 min
2-1 - Żmuda, 24 min
2-2 - Starowicz, 43 min
2-3 - Lajblich, 57 min
Ruch: Kołodziej - Frydyk, Bobryk, Stefański, Żukowski Szpakowski (41. Pruchnicki),
Lajblich, Gęsior, Starowicz Żmuda (79. Żurek), Żyłka (41.

Broziński). Trener Mateusz Michalik.
Ruch Chorzów – TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0
Ruch: Kołodziej – Fredyk, Świtała, Stefański, Żukowski – Żyłka (50. Pruchnicki), Gęsior (70.
Tracz), Lajblich, Starowicz –
Żmuda, Bobryk. Trener Mateusz Michalik.
Rekord Bielsko-Biała – Ruch Chorzów
2-3 (1-3)
0-1 – Starowicz, 22 min
1-1 – Waszczyk, 25 min
1-2 – Starowicz,29 min
1-3 – Żmuda, 31 min
2-3 – Balcarek, 65 min (wolny)
Ruch: Kołodziej – Szklorz, Świtała, Stefański, Fredyk – Starowicz (79. Żurek), Bobryk, Żyłka
(67. Tracz), Szpakowski (60.
Próchnicki) – Piekarski (75. Broziński), Żmuda. Trener Mateusz
Michalik.
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Nowy zarząd i nowe wyzwania!!!
Rada Nadzorcza „Niebieskiej” Spółki powołała w minionym tygodniu dwóch nowych członków Zarządu: zasiądą w nim, obok prezesa Ruchu Dariusza Smagorowicza, Marek Glogaza i Mirosław Mosór.

M

arek Glogaza będzie
odpowiedzialny za
zarządzanie finansami
klubu i kwestie administracyjne, a Mirosław Mosór, tak jak
do tej pory, za sprawne funkcjonowanie działu sportowego.
Obaj Panowie będą pełnić
funkcję wiceprezesów.

wykorzystać szansę
- Ruch Chorzów to nie tylko klub piłkarski ze wspaniałą
historią i tradycjami, ale także
silna marka i firma, której władze mają ambitne plany rozwoju. Dlatego cieszę, że zostałem
zaproszony do współpracy i
będę miał wpływ na kształtowanie przyszłości „Niebieskiej”
Spółki. Sprawne kierowanie
finansami przedsiębiorstwa, organizującego widowiska sportowe to ogromne wyzwanie i
odpowiedzialność, ale także
szansa na usprawnienie funkcjonowania firmy, lepszą organizacje pracy i udoskonalenie
ładu korporacyjnego. Mogę
zapewnić wszystkich sympatyków i partnerów biznesowych
Ruchu, ze postaram się jak najlepiej wywiązać z powierzonych
mi obowiązków – podkreśla wiceprezes klubu Marek Glogaza.
ekipa fachowców
- Stworzenie profesjonalnego zaplecza dla I drużyny i
wszystkich zespołów Ruchu,
podtrzymywanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi i negocjacje z potencjalnymi sponsorami oraz sprawne
zarządzanie firmą to bardzo

Sprawne
zarządzanie
firmą to
trudne zadanie
dla dobrze
funkcjonującej
ekipy
fachowców
- podkreśla
prezes Ruchu
Dariusz
Smagorowicz

• Mariusz Klimek, doradca zarządu Ruchu ds. sportowych i Dariusz Smagorowicz, prezes Ruchu
czasochłonne i pracochłonne
zajęcie, nie dla jednej osoby,
ale dla dobrze funkcjonującego
zespołu fachowców. Dlatego,
wspólnie z Radą Nadzorczą
postanowiliśmy
powiększyć
Zarząd i utworzyć stanowisko
dyrektora odpowiedzialnego za
sprawy organizacyjne a także
sektor finansowy Ruchu. Jestem przekonany, że Pan Marek
z powodzeniem wykorzysta latami zdobywane doświadczenie
i zadba o to, abyśmy optymalnie
wykorzystywali środki, którymi
dysponujemy – zapewnia prezes

Ruchu Dariusz Smagorowicz
ambicja i doświadczenie
Nowy członek Zarządu Ruchu
pochodzi z Rudy Śląskiej. Marek Glogaza jest absolwentem
Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, na której ukończył
także studia podyplomowe o
specjalności Organizacja i Zarządzanie. Na początku swojej zawodowej drogi związany
był z górnictwem. Pierwsze
szlify menadżerskie zdobywał
w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej. Marek Glogaza może

wykazać się bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania Spółkami oraz
kierowania zespołami, które
wdrażały nowoczesne strategie rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw. W trakcie
swojej kariery zawodowej z
powodzeniem kierował m.in.
Spółką P.P.H. Prefabet Bielsko
– Biała, Śląska Wytwórnią Wódek Gatunkowych „Polmos”,
czy Okulską Fabryką Naczyń
Emaliowanych. Ma także doświadczenie w zarzadzaniu
spółką działającą w branży

sportowej: w latach 2011- 2013
pełnił funkcję prezesa Zarządu
Podbeskidzia Bielsko – Biała.
W Ruchu będzie także sprawował obowiązki dyrektora finansowego.
we władzach Ruchu i PZPN
Mirosław Mosór od wielu lat
związany jest z klubem z Cichej, z którym odnosił największe sukcesy sportowe. Jako zawodnik w 1989 roku wywalczył
z „Niebieskimi” mistrzostwo
Polski, a w 1995 roku zdobył
wraz z drużyną Puchar Polski.

Po zakończeniu kariery sportowej zajął się szkoleniem piłkarskim: trenował m.in. II drużynę Ruchu, Reprezentację Śląska
oraz Rozwój Katowice. Pracował także koordynator szkółki
„Stadion Śląski” w Chorzowie.
Od 2005 roku pełni funkcję
dyrektora sportowego Ruchu, a
w latach 2007 – 2012 był także
członkiem Zarządu „Niebieskiej” Spółki. Od 2008 roku
zasiada we władzach Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a w
2012 roku został wybrany na
członka zarządu PZPN.

Niebiescy pożegnali się z Pavlem Šultesem
Zarząd Ruchu doszedł do porozumienia z napastnikiem „Niebieskich” w sprawie rozwiązania kontraktu.

O

znacza to, że Pavel Šultes,
po rozstaniu z klubem
z Cichej, zostanie wolnym zawodnikiem i będzie
mógł poszukać nowej
drużyny.
powodzenia w nowych
barwach
- Pavel to z pewnością
utalentowany
piłkarz,
ale niestety nie spełnił pokładanych w nim nadziei,
dlatego podjęliśmy decyzję
o zakończeniu współpracy. Pragniemy mu podziękować za
grę dla „Niebieskich” i jedno-

cześnie
życzyć powodzenia w dalszej karierze piłkarskiej – mówi
Mirosław
Mosór,
wiceprezes i dyrektor
sportowy Ruchu.
samych zwycięstw
- Życzę kolegom z drużyny wszystkiego co najlepsze.

W Chorzowie
przeżyłem
wiele wspaniałych
momentów i poznałem świetnych ludzi. W Ruchu zawsze
była świetna atmosfera w szatni i będę to miło wspominał.
Zdaję sobie sprawę, że grając
przy Cichej nie byłem w optymalnej dyspozycji i nie mogłem
pokazać na co mnie stać. Życzę
drużynie, aby zaczęła regularnie punktować, grać na miarę
swoich możliwości i wędrować
w górę tabeli. Mam nadzieję, że
kibice będą mieli jak najczęściej

powody do radości by wspólnie
z drużyną cieszyć się ze zwycięstw – mówi Pavel Šultes.

W Chorzowie
przeżyłem wiele
wspaniałych
momentów
i poznałem
świetnych ludzi.

„Niebieski”
rozdział
w karierze
Pavel Šultes trafił na Cichą
w lipcu 2012 roku przechodząc
do Ruchu z Polonii Warszawa. W ekstraklasie, w barwach
chorzowskiego klubu rozegrał
w sumie 27 spotkań strzelając
trzy bramki. Trzykrotnie wystąpił także w spotkaniach rozgrywanych w ramach Pucharu
Polski i zdobył jednego gola.

zapowiedź
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Śląski Kwartet na schwał
Po bezbarwnym początku sezonu Śląsk zaczyna odrabiać straty i piąć się w górę ligowej hierarchii. W ostatnim meczu
wrocławianie rozprawili się z poznańskimi wicemistrzami Polski.
kalendarium

prawdopodobne składy

21 września
III LIGA: LZS Piotrówka - Ruch II Chorzów
21 września
CLJ: Pomologia Prószków – Ruch Chorzów
22 września
ŚLJM: Czarni-Góral Żywiec - Ruch Chorzów
22 września
Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Śląsk Wrocław (15:30)
25 września
Ekstraklasa: Widzew Łódź - Ruch Chorzów (18:00)

Gikiewicz

33

Pawelec

Ostrowski

Kokoszka

17

2

Dudu

3

Hołota

12

Stevanović

6

16

Kaźmierczak

Plaku

26

8. kolejka

7

Mila

11

Paixao

19

• Maciej Jankowski (Ruch kontra Śląsk, runda wiosenna sezonu 2012/2013)

34

P

Jankowski

7

14

8

Starzyński

Janoszka

4

32

Surma

malinowski

Smektała

3

31

2

16

Dziwniel

Brodziński

Stawarczyk

Babiarz

12
Kamiński

trenerzy: Ruch Chorzów – Jan Kocian, Śląsk Wrocław- Stanislav Levy

bilans meczów
Rok
1996/1997
2000/2001
2001/2002
2005/2006
2006/2007

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

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

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 68 spotkaniach.
Ruch wygrał 23 spotkań, zremisował 21 i poniósł porażek 24.
Bramki w stosunku 87-72 są na korzyść rywali.
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iłkarze wrocławskiego Śląska bardzo przeciętnie wystartowali w rozgrywkach
w tym sezonie. Po inauguracyjnym remisie z Koroną w Kielcach przegrali na własnym
boisku z Jagiellonią Białystok.
Późniejsze remisy z Wisłą Kraków i Pogonią w Szczecinie nie
poprawiły ani miejsca w tabeli
ani nastrojów w klubie. Wpływ
na bezbarwną grę brązowych
medalistów minionego sezonu
miał zapewne udział w europejskich pucharach. Wrocławianie
w Lidze Europy rozegrali znakomity dwumecz z belgijskim
FC Brugges i dopiero na samym
finiszu w walce o fazę grupową
LE nie sprostali bardzo silnej
hiszpańskiej Sevilli FC. W tych
meczach znakomitą formą błysnął jednak Waldemar Sobota,
co zaowocowało transferem
naszego reprezentacyjnego
pomocnika do Bruggi. Sobota
zdążył już zadabiutować w nowym klubie. Pojawił się w 70
minucie wygranego 4:1 przez
FC Brugges pojedynku w Jupiler Lidze z Lierse, zaś pieniądze
uzyskane z jego sprzedaży pozwoliły klubowym działaczom
na zapłacenie piłkarzom premii
za mistrzostwo kraju sprzed
dwóch lat.
Marsz w górę
Już bez głowy zaprzątniętej europejskimi pucharami wrocławiania
zaczęli mozolnie odrabiać stracony teren i windować się w górę
ligowej hierarchii. W ostatnich
trzech kolejkach ligowych Śląsk
rozprawił się z Widzewem, zremisował z Piastem w Gliwicach
i w ostatnim spotkaniu przed
przyjazdem do Chorzowa pokonał po bardzo dobrym występie
wicemistrza Polski, poznańskiego
Lecha. Bramki w starciu z „Kolejorzem” zdobyli Tomasz Hołota

i Portugalczyk Marco Paixao, zaś
asystowali im Brazylijczyk Dudu
Paraiba oraz Albańczyk Sebino
Plaku. Ten „bramkowy” kwartet
na schwał, to w komplecie nowi
zawodnicy, którzy przed sezonem zasilili klub z Wrocławia. Są
oni znaczącym wzmocnieniem
drużyny, przede wszystkim w jej
ofensywnych poczynaniach, zaś
o Paixao mówi się w samych superlatywach podkreślając, że takiego napastnika w składzie Śląska nie było już od bardzo dawna.
Mila liderem
Ale w kadrze gości znajduje się
wielu znakomitych zawodników
jak na nasze krajowe warunki.
Liderem i mózgiem drużyny
jest jeden z najlepszych polskich
pomocników, Sebastian Mila.
W roli defensywnych pomocników występują Słoweniec Dalibor Stevanović oraz niedawny
reprezentant kraju, Przemysław
Kaźmierczak. „Kazik” słynie ze
znakomirtej gry głową i atomowych strzałów z dystansu, a jego
domeną są prawdziwe petardy
z rzutów wolnych przełamujące ręce bramkarzom. Na środku
obrony brylują Adam Kokoszka

Wrocławianie
odrabiają
straty i wędrują
w górę ligowej
tabeli

z Mariuszem Pawelcem, którzy
zamknęli drogę do wyjściowej
jedenastki Śląska byłemu kapitanowi „Niebieskich”, Rafałowi
Grodzickiemu. Obaj są ostatnio
w znakomitej dyspozycji, obaj
zgłaszają swój akces do reprezentacji Polski na październikowe mecze z Ukrainą i Anglią.
Dzięki zwycięstwu nad Lechem
wrocławianie awansowali już do
czołowej ósemki T-Mobile Ekstraklasy meldując się aktualnie na
szóstm miejscu w tabeli z pięciopunktową stratą do liderujących
zespołów Legii Warszawa i Górnika Zabrze.
Tytan pracy
Szkoleniowcem Śląska jest
55-letni Czech, Stanislav Levy,
który jako zawodnik rozegrał
25 spotkań w reprezentacji Czechosłowacji. W karierze trenerskiej Levy prowadził m.in.
Hannover 96, FC Saarbrucken,
Viktorię Żiżkov, FC Slovacko, Viktorię Pilzno, Tescoma
Żlin oraz albański Skenderbeu
Korce. W Śląsku pracuje nieco ponad rok, dokładnie od 3
września 2012 roku, gdy zastąpił
w tej funkcji Oresta Lenczyka.
Levy jest tytanem pracy, jak nie
ma co robić, to podobno jedzie
oglądać mecze juniorów Śląska.
Preferuję grę identycznym system jak Ruch, czyli 1-4-2-3-1,
a dobra praca jaką wykonuje
we Wrocławiu została zauważona w jego ojczyźnie. Media
zza naszej południowej granicy
spekulowały ostatnio, że Levy
jest jednym z głównych kandydatów do objęcia posady szkoleniowca jednego z najbardziej
utytułowanych czeskich klubów,
Slavii Praga. Sam zainteresowany jednak nie potwierdza tych
rewelacji. Twierdzi natomiast, że
w Chorzowie interesuje go tylko
zwycięstwo.

tabela ligowa
L.P.
KLUB
1.
Legia Warszawa
2.
Górnik Zabrze
3. Jagiellonia Białystok
4.
Wisła Kraków
5.
Lechia Gdańsk
6.
Pogoń Szczecin
7.
Piast Gliwice
8. Śląsk Wrocław
9.
Lech Poznań
10.
Widzew Łódź
11.
Cracovia
12. Podbeskidzie B-B
13. Zawisza Bydgoszcz
14. Ruch Chorzów
15.
Zagłębie Lubin
16.
Korona Kielce

M
7
7
8
7
7
8
8
7
8
8
7
8
7
7
7
7

Z
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

R
0
3
2
4
4
4
2
4
3
2
1
4
3
3
2
1

P
2
0
2
0
0
1
3
1
3
4
4
3
3
3
4
5

BR PKT
19-7 15
12-6 15
15-9 14
9-3 13
11-6 13
11-10 13
11-12 11
10-7 10
8-10 9
8-18 8
7-11 7
7-12 7
9-10 6
7-15 6
4-7 5
8-13 4

wyniki 7. kolejki
Górnik Zabrze
Jagiellonia
Korona Kielce
Pogoń Szczecin
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
Wisła Kraków
Zawisza Bydgoszcz

2-1
6-0
3-5
1-1
2-0
1-1
3-0
2-0

Zagłębie Lubin
Ruch Chorzów
Legia Warszawa
Lechia Gdańsk
Lech Poznań
Podbeskidzie B-B
Piast Gliwice
Cracovia

wyniki 8. kolejki
Piast Gliwice
Podbeskidzie B-B
Lech Poznań

3-0
0-1
1-2

Widzew Łódź
Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin

ostatni mecz

Jagiellonia Białystok – Ruch
Chorzów 6-0 (2-0)
1-0 – Piątkowski, 19 min; 2-0 – Quintana,
21 min; 3-0 - Quintana, 49 min; 4-0 – Gajos,
54 min; 5-0 – Balaj, 64 min; 6-0 – Balaj,
90+2 min;
Jagiellonia: Słowik - Tosik, Pazdan, Ukah,
Straus - Mackiewicz (46. Bandrowski), Grzyb,
Gajos, Plizga, Quintana - Piątkowski (60.
Balaj). Trener Piotr Stokowiec.
Ruch: Kamiński - Babiarz, Stawarczyk, Helik,
Janoszka - Sultes (60. Kowalski), Surma,
Tymiński (46. Kuświk) Starzyński, Włodyka
- Jankowski (81. Kwiatkowski). Trener Jacek
Zieliński.

TRAX. NOWY WYMIAR TRADYCJI.

TRAX JUŻ OD 59 990 ZŁ
ODKRYJ NOWEGO CHEVROLETA TRAX.

Trax to 75 lat doświadczeń Chevroleta w tworzeniu samochodów SUV.
Trax to ekscytujący i dynamiczny wygląd.
System MyLink w wybranych wersjach łączy wszystkie Twoje multimedialne potrzeby.
Zapraszamy do salonów na jazdy próbne SUV-em legendarnej marki.
DELTA PLUS
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 18
CHORZÓW

TEL (32) 346 346 6
WWW.CHEVROLET.DELTAPLUS.PL

Podana w reklamie kwota: 59 990 zł dotyczy Chevroleta Trax LS 1,6 l, 115 KM MT FWD. Przedstawiona cena jest ceną rekomendowaną. Zdjęcia mają charakter poglądowy.
Część elementów widocznego wyposażenia może stanowić wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego. Szczegóły u dystrybutorów. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.chevrolet.pl.

Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym (norma: 2007/715/UE) dla Chevroleta Trax LS 1,6 l, 115 KM MT FWD: 6,5 l/100 km, CO2: 153g/km.

business culture

INWESTUJ W BYTOMSKIEJ
STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powierzchnia: 6 ha
Lokalizacja:
Nieruchomość gruntowa,
niezabudowana położona na
obrzeżu strefy śródmiejskiej,
około 2-3 km od centrum Bytomia,
przy ulicy Hajdy, w bliskiej
odległości od bytomskiego
odcinka Obwodnicy
oraz przy autostradzie A1.
Przeznaczenie:
Zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowy teren
przeznaczony jest na zabudowę
usługową, obiekty produkcyjne,
magazyny i składy.
Media:
Sieć elektroenergetyczna,
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Więcej informacji:
Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom
Tel. (32) 396 71 61
sekretariat@bari.bytom.pl
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Tel. (32) 283 62 28
zp@um.bytom.pl
www.bari.bytom.pl lub www.bytom.pl

Zbycie:
Aktywności Gospodarczej są
oddawane w dzierżawę na co
najmniej 10 lat, w trybie
przetargowym. Wywoławczy,
miesięczny czynsz za dzierżawę
gruntu w granicach Bytomskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej
wynosi 0,10 zł (netto)
na 1m powierzchni gruntu.

