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ZASMUCIĆ WISŁĘ
JESZCZE RAZ

Walka o miejsca na podium
– tak najkrócej i najtrafniej
można określić pojedynek
Ruchu z krakowską Wisłą.
Po trzech kolejkach rundy finałowej „Niebiescy” zajmują trzecią pozycję , ale ekipa Francisz-

FELIETON

2

NA ROZGRZEWKĘ: Wojciech Kuczok

ka Smudy, która ma na koncie
o 3 punkty mniej niż chorzowianie, nie zamierza składać broni.
DWIE TWARZE WISŁY
Zranieni po dotkliwej porażce
z Legią Warszawa zawodnicy

Z KLUBU
WYWIAD: Jakub Kowalski

„Białej gwiazdy” będą chcieli
udowodnić swoim fanom, że
wpadka przy Łazienkowskiej
to jedynie chwilowa niedyspozycja. Poniedziałkowy mecz
z Ruchem będzie dla Wisły
szansą na rehabilitację i udo-
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wodnienie, że wciąż liczą się w
rywalizacji o czołowe lokaty w
tabeli premiowane udziałem
w europejskich pucharach.
– Wisła pokazała ostatnio dwie
twarze. Wysoko wygrała z Pogonią, żeby już w następnej
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ZAPOWIEDŹ

RYWAL: Pozbawmy Wisłę złudzeń

kolejce stracić 5 bramek w
meczu z Legią. To nie zmienia
jednak faktu, że przyjdzie nam
się zmierzyć z bardzo groźnym
zespołem. Do składu mają
wrócić Głowacki i Garguła.
kontynuacja, strona 2
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SZYBKA PIŁKA

ZASMUCIĆ WISŁĘ JESZCZE RAZ

JÁN KOCIAN
trener Ruchu Chorzów

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

CHCEMY
POTWIERDZIĆ
DOMINACJĘ!

My musimy uważać zwłaszcza na formację ofensywną ze Stiliciem i Brożkiem na czele – podkreśla trener „Niebieskich” Ján Kocian.
POWTÓRZYĆ WYNIK Z KRAKOWA
Zgodnie z przewidywaniami szkoleniowca Ruchu wiślacki team, który
w miniony weekend nie był w stanie
odgryźć się legionistom i zdobyć nawet honorowej bramki, skoncentruje
się z pewnością na skutecznej grze
ofensywnej. Zespół z Cichej zrobi jednak wszystko, aby zespół Franciszka
Smudy nie zrealizował tego optymistycznego scenariusza.
– Postaramy się pokrzyżować Wiśle
plany i zagrać na zero z tyłu. Nie bę-

O zwycięstwie nad Zawiszą piłkarze Ruchu otrzymali
wolne, by w domowym zaciszu nieco odpocząć i nabrać sił
przed kolejną ligową batalią. Przygotowania przebiegają bez
większych problemów.

W nadchodzącym meczu możemy
potwierdzić
naszą dominację.

-Początek tygodnia poświęciliśmy na regenerację zawodników po meczu z Zawiszą. Na kilku treningach
popracowaliśmy nad przygotowaniem fizycznym, a teraz
skupiamy się już na taktyce.
Realizujemy normalny mikrocykl. Dzięki temu, że
mecz z Wisłą rozegramy
w poniedziałek, będziemy
mieli jeden dzień treningowy
więcej – mówił trener „Niebieskich” Ján Kocian.

Po ostatnim meczu do grona
kontuzjowanych dołączył Jakub Kowalski. Kto go zastąpi
w starciu z krakowianami?
JK: - Mamy dwie alternatywy na zastąpienie „Kowala”. Są to
Kamil Włodyka i Jakub Smektała. Jeden z nich wystąpi w meczu z Wisłą. Z Zawiszą szansę otrzymał Włodyka, ale w tym
tygodniu jeszcze obserwujemy obu zawodników i w oparciu
o ich dyspozycję na treningach podejmiemy decyzję.
„Niebiescy” wyprzedzają Wisłę w tabeli o 3 punkty. Ewentualna wygrana umocni nasz zespół na podium i znacznie
przybliży do zakładanego celu.
JK: - Cieszy mnie to, że po 33. kolejkach jesteśmy na podium
z trzypunktową przewagą nad Wisłą. W nadchodzącym
meczu możemy potwierdzić naszą dominację. Zwycięstwo
umocni nas na 3. miejscu. Naszym celem jest utrzymanie tej
pozycji do końca rozgrywek. Martwią kontuzje, ale taka jest
sytuacja i jej nie zmienimy. Szansę dostaną inni zawodnicy.
Czego można się spodziewać po naszym najbliższym rywalu?
JK: - Graliśmy z Wisłą już dwa razy w tym sezonie i wiemy,
że mają bardzo silną ofensywę, co pokazali w meczu z Pogonią.
Tacy zawodnicy jak Paweł Brożek, Stilić, Geurrier czy Chrapek
są bardzo groźni pod bramką przeciwnika. Z drugiej strony jest
słabsza defensywa. Wisła musiała w ostatnich meczach radzić
sobie bez Głowackiego. Jego zastępcy – Czekaj i Nalepa – robili dużo błędów, zwłaszcza w przegranym spotkaniu z Legią.
Moja drużyna pracuje nad dobrą grą w obu formacjach.
P
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A

dzie to łatwe zadanie, bo zespół z Krakowa, nawet w gorszej dyspozycji, jest
przeciwnikiem bardzo wymagającym,
który ma w swoim składzie świetnych
zawodników. Musimy w czasie poniedziałkowego spotkania zaprezentować się przynajmniej tak dobrze jak
w trakcie ostatniego meczu z Wisłą –
zapewnia Grzegorz Kuświk.
KIBICE POMOGĄ
To właśnie bramka zdobyta przez napastnika „Niebieskich” na stadionie
przy Reymonta dała podopiecznym
trenera Kociana zwycięstwo w poprzedniej konfrontacji z „Białą gwiazdą”. Drugie spotkanie rundy zasadniczej z krakowskim zespołem Ruch

WIEŚCI Z KLUBU

FELIETON NA ROZGRZEWKĘ
WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, laureat Paszportu Polityki

KTÓRA WISŁA JEST PRAWDZIWA?
Żeby zagrać w pucharach
trzeba wygrać z Wisłą,
rachunek jest prosty – potem
dwa ciężkie wyjazdy i starcie
z bezpośrednio zainteresowaną
miejscem na podium Pogonią,
łatwiej już nie będzie. Kraków
definitywnie przestał być
stolicą polskiej piłki: w ostatni
weekend drużyny z obu stron
Błoń straciły w dwóch meczach dziesięć goli. Wisła dała
się zmiażdżyć Legii, ale głównie za sprawą nieudacznych
rezerwistów w linii obrony;
kolejkę wcześniej z bagażem pięciu goli wyjechała
z Krakowa Pogoń – trudno
domniemać, która Wisła jest
prawdziwa. Lepiej założyć, że
ta zwycięska, i przygotować
się na ciężki bój. Ruch musi
się teraz wznieść na wyżyny
umiejętności, żeby nie stracić
R

SPONSOR GOLI:

T

na finiszu rozgrywek miejsca,
na które sumiennie zapracował od przybycia trenera
Kociana. Wygranej z Zawiszą
nie należy poczytywać w kategoriach trwałego przełomu
– Bydgoszczanie już w tym sezonie ugrali swoje, teraz mogą
wszystkim odpuszczać, i tak
w eliminacjach Ligi Europejskiej wystąpią. Wisła odpuścić
na pewno nie ma zamiaru,
zapowiada się tedy spotkanie
dwóch wyrównanych ekip
grających o najwyższe cele.
W dodatku Paweł Brożek już
przeszedł do historii i może
teraz grać na luzie jako kolejny
wiślacki członek „klubu setników”. W naszych szeregach
za to historyczne statystyki
śrubują weterani ligowych
występów Łukasz Surma
i Marcin Malinowski, bez
N

E

SPONSORZY TECHNICZNI:

których trudno sobie wyobrazić podstawowy skład Ruchu.
Dobrze, że liga wciąż gra,
świetnie, że przy stosunkowo
wąskiej ławce Niebiescy wciąż
wytrzymują trudy sezonu, ale
z każdym meczem zbliżającym
nas do finiszu drżymy o końcowy wynik. Tyle, że ostatnie
przygody z pucharami raczej
mnożyły nam szyderców niż
kibiców. Finisz rozgrywek to
cztery mecze z ekipami na
poziomie rund wstępnych –
jeśli Niebiescy poradzą sobie
w tych spotkaniach, znaczyć to
będzie, że mają czego w Europie szukać, jeśli polegną raz
za razem, niechże inni próbują
swoich sił na wyjazdach do
Kazachstanu i Armenii – my
sobie poćwiczymy w domu.
Nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło.
R

wygrał 1:0. Ta wygrana cieszyła tym
bardziej, że chorzowianie pokonali
drużynę, która nie przegrała 12 spotkań z rzędu na własnym boisku.
– Teraz to my będziemy u siebie
i mamy zamiar wykorzystać ten atut.
Mecz z Wisłą będzie z pewnością
atrakcyjnym i zaciętym widowiskiem.
Mam nadzieję, ze trybuny stadionu
przy Cichej będą pełne, a nasi kibice
pomogą nam zawalczyć o zwycięstwo. Wygrana pozwoli nam odskoczyć wiślakom na 6 punktów i sprawi,
że będziemy mogli w spokoju przygotowywać się do tych najtrudniejszych
potyczek, czyli spotkań z Lechem Poznań i Legią Warszawa – mówi szkoleniowiec Ruchu.

Z

RUCH DOSTAŁ LICENCJĘ
Jest nam niezwykle miło poinformować wszystkich sympatyków i partnerów biznesowych
naszego Klubu, że Komisja
Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej udzieliła nam
zgody na grę w Ekstraklasie w
sezonie 2014/2015.
Przygotowując wniosek spełniliśmy wszystkie wymogi zawarte w podręczniku licencyjnym,
a także uzupełniliśmy dokumentację w oparciu o wskazówki i sugestie Komisji.
– Cieszę się ogromnie, że otrzymaliśmy licencję na występy w
najwyższej klasie rozgrywkowej. Ciężko pracowaliśmy nad
spełnieniem wszystkich wymagań i kryteriów wynikających
z Podręcznika Licencyjnego,
a Komisja pozytywnie oceniła
ten fakt. Zdajemy sobie jednak
sprawę, które elementy musimy
poprawić, aby usprawnić funkcjonowanie klubu, dlatego z należytą starannością wypełnimy
wszystkie dodatkowe zalecenia
Komisji Licencyjnej Polskiego

Związku Piłki Nożnej – podkreśla prezes Ruchu Chorzów
Dariusz Smagorowicz.
Na mocy uchwały piłkarskiej
centrali Ruch będzie występował w najwyższej klasie
rozgrywkowej w przyszłym
sezonie, ale Komisja postanowiła nałożyć na „Niebieskich”
nadzór finansowy, a zawodnicy,
z którymi klub podpisze w tym
czasie umowy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia większego niż 15 000 zł brutto.
„Niebiescy”, którzy mają bardzo duże szanse zakończenia
trwającego sezonu na podium
T-Mobile Ekstraklasy, nie
otrzymali na razie licencji na
grę w europejskich pucharach.
– Jesteśmy coraz bliżej zakwalifikowania się do rozgrywek Ligi Europy i na pewno
odwołamy się od tej decyzji.
Przygotujemy odpowiednie
dokumenty i zrobimy wszystko by, otrzymać uprawnienie
do gry w pucharach w II instancji – deklaruje Dariusz
Smagorowicz.

Y

SPONSOR AKCJI WSZYSCY NA CICHĄ:

PARTNER OFICJALNY:

PRESSPEKT
W Y D A W N I C T W O

ul.Zawadzkiego 45,
44-109 Gliwice
tel. 32 234 72 01, fax 32 234 21 41
e-mail: office@hutalab.com.pl
Biuro Handlu
tel. 32 234 72 91, fax 32 234 76 80
www.hutalab.com.pl

Oferujemy:

stalowe obudowy górnicze

akcesoria obudów górniczych

obudowy tuneli drogowych

kszta³towniki konstrukcyjne

kszta³towniki zimnogiête
zamkniête

ciêcie wzd³u¿ne blach w krêgach
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CHCIAŁBYM ZOSTAĆ NA LATA
W OSTATNIM MECZU Z ZAWISZĄ JAKUB KOWALSKI JUŻ NA POCZĄTKU SPOTKANIA DOZNAŁ ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA I W TYM SEZONIE JUŻ NIE ZAGRA. Z POPULARNYM „KOWALEM” ROZMAWIAMY O KILKU, TAKŻE POZABOISKOWYCH SPRAWACH.
Jak się czujesz po przebytej
operacji?
JK: - Noga boli, ale tak jak lekarz
powiedział, 3-4 pierwsze dni będą
najgorsze. Wiadomo, tę kość trzeba było przewiercić, żeby wsadzić
tytanowy gwóźdź. Zażywam środki przeciwbólowe, by trochę ten
ból uśmierzyć. Myślę, że z dnia na
dzień będzie coraz lepiej.
Kiedy możemy się spodziewać
Twojego powrotu na boisko?
JK: - Przed wyjściem ze szpitala
rozmawiałem z lekarzem, który mnie operował. Czeka mnie
jeszcze wizyta u niego pod koniec
miesiąca. Powiedział, że po niej
prawdopodobnie zacznę trucht.
Przez pierwsze 3-4 dni po operacji
mam leżeć w łóżku, nic nie robić,
nie stawać na tej operowanej stopie. Po kilku dniach założę but ortopedyczny, powoli zacznę stąpać
i obciążać tę nogę. Będę w nim
chodził około dwóch tygodni. Po
tym mam nadzieję będę truchtał
i rozpocznę rehabilitację. Teraz
w domu staram się przynajmniej
poruszać „górę” – robię pompki,
brzuszki, żeby się całkiem nie zasiedzieć.
Nie żałujesz, że w pewnym momencie nie odpuściłeś?
JK: - Niektórzy nazywali mnie
głupkiem, z racji tego, że grałem
z pęknięta kością. Wiedziałem, co
mi dolega i jakie mogą być konsekwencje. Lekarze mówili, że jeśli
tylko będę znosił ból to mogę grać.
Zdawałem sobie jednak sprawę, że
ta kość w końcu się złamie. Lekarze liczyli, że zagram w 3-4 meczach, ja z kolei wierzyłem w grę
do końca sezonu. W ostatnim
czasie nawet byłem bardzo pozytywnie do tego nastawiony, bo nic

szczególnie wiosną to żegnają Cię
gromkie brawa.
JK: - Generalnie kibice każdego
piłkarza żegnają brawami jeśli
coś wniósł do gry i prezentował
dobrą postawę na murawie. My
to zawsze doceniamy! Teraz kiedy schodziłem z boiska również
słyszałem gromkie brawa i skandowanie imienia oraz nazwiska
kiedy siedziałem na ławce w 70.
minucie. Bardzo miło mi się wtedy zrobiło. Bardzo wszystkim za
to dziękuję i wielki szacunek dla
kibiców. Poza tym chciałbym także z jak najlepszej strony pokazać
się trenerom i władzom klubu.
Pozostał mi jeszcze rok kontraktu
i nie ukrywam, że chciałbym go
przedłużyć. Razem z żoną i dziećmi bardzo dobrze nam się tu żyje
i chciałbym zostać w Ruchu na
kolejne lata.

mnie nie bolało. Nie żałuję jednak
decyzji o grze z urazem. Gdyby
zaszła kiedyś podobna sytuacja to
postąpiłbym tam samo. Chciałem
walczyć i pomóc drużynie, bo nic
mnie nie bolało. Gdybym miał
grać, powiedzmy na 70% możliwości to bym odpuścił, ale czułem
się dobrze. Ambicja może wzięła
trochę górę. Jestem zawodnikiem,
który dopiero zaczyna przygodę
z ekstraklasą i chciałem grać jak
najdłużej.
Czy to prawda,
że dostałeś
zaproszenie od
kibiców do „młyna”?
JK: - Tak to prawda. Dostałem zaproszenie od kibiców do Warszawy na wyjazdowy mecz z Legią,
ale zobaczymy jak to się potoczy
z moją nogą. Będę wtedy u siebie
w Żyrardowie w rodzinnych stronach, a stamtąd do stolicy mam
blisko i jeśli miałbym się wybrać
na mecz to na pewno na sektor
gości, czyli do naszych kibiców.
Mecz z Wisłą zobaczę z trybuny
głównej, ponieważ muszę uważać
na nogę.
Jak myślisz, czym sobie zasłużyłeś
na sympatię kibiców?
JK: - Właśnie widzę, że ostatnio
kibice coraz lepiej do mnie podchodzą, ale jeśli chodzi o to dlaczego się tak stało to lepiej ich
spytać, bo ja tak naprawdę nie
wiem. Na pewno w dużej mierze
przyczynił się do tego ten filmik
motywujący do wyjazdu na Legię.
Nie wiem dlaczego tak jest, ale
bardzo mnie to cieszy!
Zawsze kiedy opuszczasz boisko,

• „Kowal” wiosną stał się zawodnikiem wyjściowej „11” Ruchu.

Co się zmieniło zimą, że z zawodnika, który grał bardzo mało
wyrosłeś na czołowego piłkarza
w składzie Ruchu?
JK: - Miałem bardzo ciężkie
początki w Ruchu, ponieważ przyszedłem w takim
momencie kiedy został tydzień do rozpoczęcia ligi i bardzo
trudno było mi wejść automatycznie do składu. Wtedy bardzo rzadko trener dawał mi szanse i ciężko
było mi się przebić do jedenastki.
Dopiero przyjście trenera Kociana odmieniło wszystko, ponieważ powiedział, ze każdy ma
czystą kartę i może pokazać
na co go stać. Przełom był
w Turcji kiedy w jednym
z meczów dostałem
szansę gry od
pierwszej minuty i nawet wtedy
strzeliłem bramkę, co pokazało

trenerowi, że warto na mnie stawiać. Najważniejsze jest podejście
trenera do zawodników, bo nawet
kiedy jakiś mecz mu nie wyjdzie
to nie sadza go od razu na ławce
tylko stara się zmotywować go do
lepszej gry.
Po ostatnim meczu trener Cię
bardzo chwalił i dedykował Ci to
zwycięstwo. Chyba miło usłyszeć
takie słowa.
JK: - Bardzo miło i bardzo dziękuję za to trenerowi. Chyba dużo
zrobiło to, że grałem z tą pękniętą stopą, ponieważ chyba mało
który zawodnik gra i trenuje na
pełnych obrotach kiedy przytrafi
mu się taki uraz. Ja chciałem grać,
bo chciałem się pokazać z dobrej
strony, a waleczności w meczu
chyba nie można odmówić żadnemu zawodnikowi. W naszej lidze
ustawieniem zespołu i walecznością można wygrać z każdym.
Po odejściu „Ecika” zostałeś wodzirejem w szatni. Jak po tych kilku
miesiącach oceniasz swoją rolę?
JK: - Po odejściu Łukasza było
parę funkcji, które trzeba było objąć, więc Maćka Sadloka wybrano
na skarbnika, a mnie nie wiem
dlaczego i to też trzeba pytać resztę drużyny, wybrano na wodzireja.
Póki co uważam, że wywiązuję się
z tego dobrze. Wiadomo, że na
początku zdarzały się pomyłki,
bo na przykład nie poczekałem
kiedyś na wszystkich chłopaków
aż zejdą z płyty, ale teraz liczę czy
wszyscy są, żeby nie strzelić takiej
gafy. Odpowiada mi ta rola. Lubię
sobie pokrzyczeć, żeby rozładować emocje, ale żeby nie było to
w domu nie krzyczę, bo tam jestem cichy i spokojny.
Rozmawiał TF

JAK GRAŁY REZERWY I JUNIORZY?
KOLEJNE MECZE LIGOWE ROZEGRAŁ NASZ DRUGI ZESPÓŁ ORAZ JUNIORZY. ZE ZWYCIĘSTWA CIESZYŁA SIĘ JEDYNIE DRUŻYNA WYSTĘPUJĄCA W CENTRALNEJ LIDZE
JUNIORÓW.

G

rające w grupie mistrzowskiej III ligi rezerwy
Ruchu przegrały w
Pawłowicach z Pniówkiem 2:3.
Mimo porażki, trener zespołu
Tomasz Fornalik jest zadowolony z postawy naszych młodych
piłkarzy. Są u nas zawodnicy,
którzy ciężko pracują i mają
dużą motywację, żeby zaistnieć
na wyższym poziomie – mówił
Tomasz Fornalik. W zdecy-

• Tomasz Fornalik

dowanie lepszych humorach
z wyjazdowego meczu wracał
zespół występujący w CLJ.
Podopieczni trenera Ireneusza
Psykały pokonali MKS Kluczbork i są o włos od zapewnienia
sobie 1. miejsca w swojej grupie
na zakończenie rozgrywek. Ich
młodsi koledzy ze Śląskiej Ligi
Juniorów Młodszych przegrali
natomiast z rywalem zza miedzy – GKS-em Katowice – 0:1.

REZERWY
Pniówek Pawłowice
– Ruch II Chorzów
3:2 (2:0)
Bramki dla Ruchu: Filip Olejniczak, 50 min. ,
Mateusz Kwiatkowski, 90 min.
Ruch: Lech – P. Cheba, Szal, K.
Bobryk, Chwastek – Korczyński
(75 Szczygieł), Lipski, Fredyk (46
Olejniczak), Włodarczyk, Kwiatkowski – Stanisławski; trener:
Tomasz Fornalik.

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
MKS Kluczbork – Ruch Chorzów
1:2 (1:1)
Bramki dla Ruchu: Łukasz Siedlik, 44 min,
Jakub Żmuda, 80 min, W 59. minucie Seweryn
Derbisz obronił rzut karny.
Ruch: Derbisz – D. Cheba, Spychaj,
Siebert, Wleciałowski (56 Sikora)
– S. Żukowski, Urbańczyk, Żyłka
– Sołdecki (66 Żmuda), Siedlik (90
Starowicz), Tyszczak (46 Szczygieł);
trener: Ireneusz Psykała.

ŚLĄSKA LIGA
JUNIORÓW MŁODSZYCH
GKS Katowice
– Ruch Chorzów
1:0 (0:0)
Ruch: Grabara – Szymura,
Świtała, M. Bobryk, Sklorz (59
M. Żukowski) – Głąb, Lajblich,
Skalski, Ogiński, Kruczyński
(56 Żmuda) – Tracz (68 Lewandowski); trener: Mateusz
Michalik.

Studiuj

inżynierię zarządzania
Nowy kierunek na Śląsku
• dyplom inżyniera
• interdyscyplinarny kierunek łączący
wiedzę biznesową z techniczną
• pozytywna opinia PKA
Dostępne specjalności m.in.:
• Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
• Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle

TYLKO DO 31 MAJA CZESNE JUŻ OD

220 ZŁ 270 ZŁ MIESIĘCZNIE

400 ZŁ

ORAZ DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA na kierunkach:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
LOGISTYKA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

PEDAGOGIKA
POLITOLOGIA

0ZŁ
DO 31 MAJA

WPISOWE

TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE

NOWE KIERUNKI

PRAWO W BIZNESIE

Zapisz się on-line: www.wsb.pl
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RUCH CHORZÓW VS Wisła Kraków
Poniedziałek, 19 maja 2014, 18.00

POZBAWMY WISŁĘ ZŁUDZEŃ

PRZED „NIEBIESKIMI” BARDZO WAŻNE STARCIE Z JEDNYM Z RYWALI W WALCE O LIGOWE PODIUM. ZWYCIĘSTWO ZAPEWNI SPOKÓJ PRZED
NAJTRUDNIEJSZYMI MECZAMI

PRAWDOPODOBNE SKŁADY
MIŚKIEWICZ

1

GŁOWACKI

BURLIGA

NALEPA

6

21

DUDKA

27

CHRAPEK

STJEPANOVIĆ

17

20

ŠTILIĆ

GARGUŁA

GUERRIER

18

10

5

77

PAWEŁ BROŻEK

11

9
KUŚWIK

7

5

29

STARZYŃSKI

ZIEŃCZUK

WŁODYKA

16

4

BABIARZ

SURMA

32

21

2

SADLOK

STAWARCZYK

20

MALINOWSKI SZYNDROWSKI

22
BUCHALIK

TRENERZY: Ruch Chorzów – Ján Kocian; Wisła Kraków – Franciszek Smuda.

BILANS MECZÓW
Rok
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2007/2008
2008/2009

Ruch vs Wisła
2:1, 0:2
1:2, 1:2
0:3, 2:5
0:3, 0:2
1:0, 0:2

Rok
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Ruch vs Wisła
1:3, 0:2
2:0, 1:3
1:0, 2:3
1:2, 1:1
1:1, 1:0

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 137. spotkaniach.
Ruch wygrał 54 spotkań, zremisował 34 i poniósł porażek 49.
Bramki w stosunku 188 - 202 są na korzyść krakowian.
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

W

isła zajmuje 4. miejsce
w ligowej tabeli ze stratą
trzech oczek do Ruchu.
Krakowianie wciąż liczą się
w rywalizacji o grę w europejskich pucharach.
WIOSENNY ZJAZD
Krakowianie po jesieni zajmowali miejsce na podium i mówiło się nawet, że włączą się do
walki o tytuł. Jednak wiosenna
część sezonu jest w wykonaniu
podopiecznych trenera Franciszka Smudy fatalna. W 12.
rozegranych w tym roku spotkaniach Wisła zdobyła zaledwie 11
punktów, ponosząc aż 7 porażek.
Gorsi w tym okresie byli jedynie
Piast, Cracovia i Górnik.
KRAKOWSKI ROLLERCOASTER
„Biała
Gwiazda” przeżywa
w ostatnich tygodniach prawdziwą huśtawkę nastrojów.
Krakowianie „zaliczyli” serię
ośmiu spotkań bez zwycięstwa,
co w erze prezesa Cupiała się
nie zdarzyło. Złą passę Wiślacy
przełamali dopiero w 32. kolejce, kiedy to rozbili przed własną
publicznością Pogoń Szczecin
5:0. Hat-trickiem w tym meczu
popisał się Paweł Brożek, który
jednocześnie osiągnął 100 trafień w historii swoich występów
w ekstraklasie. Wydawało się, że
krakowianie wychodzą z kryzysu, jednak tydzień później
podopieczni byłego selekcjonera reprezentacji Polski dostali
spory „łomot” od warszawskiej
Legii przegrywając 0:5. Trenerzy
Wisły przekonują, że piłkarze
zapomnieli już o tej klęsce i do
Chorzowa przyjadą walczyć
o zwycięstwo. – Tamto spotkanie to już historia. Mamy do
rozegrania jeszcze cztery mecze.
W poniedziałek czeka nas rywalizacja z Ruchem i trzeba się do
niej jak najlepiej przygotować.
Nikt nie lubi przegrywać. Nam
się to przytrafiło, ale na tym
świat się nie kończy i musimy
iść dalej – mówił Marcin Broniszewski, asystent trenera Franciszka Smudy.
JADĄ PO 3 PUNKTY
Wiślacy wierzą, że są w stanie
punktować w Chorzowie. Doceniają jednak siłę „Niebieskich”.
– Ruch na pewno ma o co walczyć. Nie zrezygnuje z rywalizacji o trzecie miejsce w lidze,
a jest zespołem solidnym, o wypracowanym stylu, opartym na
dobrej grze skrzydłami. Wykorzystuje to skutecznie, o czym
sami się przekonaliśmy podczas

TABELA LIGOWA

• Gol Grzegorza Kuświka dał zwycięstwo w Krakowie. Liczymy na powtórkę przy Cichej!
ostatniego meczu w Krakowie.
Musimy jechać po pełną pulę.
Na pewno każdy mecz do końca sezonu będzie dla nas bardzo
istotny, musimy walczyć o trzy
punkty – przekonuje Marcin
Broniszewski.
POTRZEBNY „GŁOWA”
W Warszawie Wisła grała bez
3 podstawowych zawodników.
Z powodu kontuzji zabrakło
Łukasza Garguły, Arkadiusz
Głowackiego i Gordana Bunozy. W meczu z Legią najbardziej widoczna była nieobecność
dwóch ostatnich. Dwójkę stoperów tworzyli młodzi Czekaj
i Nalepa. Nie byli jednak w stanie powstrzymać warszawian
popełniając przy tym masę
błędów. – Co tydzień składamy obronę – tak nie da się grać
o wyższe cele. W porównaniu
z jesienią, gdy była stabilność
w zespole, gra wyglądała zupełnie inaczej. Czekaj nie grał
ponad rok w lidze. Wystąpił
z konieczności. Nalepa też jest

Ruch na pewno
ma o co walczyć. Nie zrezygnuje z rywalizacji
o trzecie miejsce
w lidze, a jest zespołem solidnym,
o wypracowanym
stylu

świeżo po kontuzji. Musieli oni
zagrać, bo inaczej nie byłoby kim
grać – tłumaczył przyczyny porażki z Legią Franciszek Smuda.
W Krakowie liczą, że Głowacki
będzie gotowy do gry z Ruchem
i zapanuje nad rozklekotaną wiślacką obroną. Zresztą „Głowa”
i Garguła wznowili już treningi
i bardzo możliwe, że zobaczymy
ich przy Cichej. Z drużyną nadal nie trenuje Gordan Bunoza,
który cały czas narzeka na uraz
pleców. W zajęciach uczestniczy
natomiast Semir Stilić. Bośniak
odczuwał ból pod kolanem, dlatego przez ostatnie dni odpoczywał.
SIŁA W ATAKU
Największą bolączką krakowian
jest defensywa. Z drugiej jednak
strony dysponują oni sporą siłą
w ataku. Doświadczeni pomocnicy Łukasz Garguła i Semir
Stilić to jedni z najbardziej kreatywnych zawodników w naszej
lidze. Obok nich grać może także utalentowany Michał Chrapek. Podania wspomnianych
graczy wykańcza natomiast Paweł Brożek, który ma na koncie
14 trafień w tym sezonie. Sporo
zamieszania pod bramką rywali
stwarzają również szybcy i ruchliwi skrzydłowi – Guerrier
i Sarki, a całą grę ofensywną asekuruje Ostoja Stjepanović.
WYGRAJCIE JESZCZE RAZ!
Powrót doświadczonych zawodników do składu Wisły z pewnością wzmocni jej siłę. Czy
jednak zdołają oni przeciwstawić się bardziej zrównoważonej
drużynie „Niebieskich”? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy
w poniedziałek przy Cichej.
Stawka meczu jest wysoka, więc
zapowiada się niezwykle interesujące starcie. Liczymy na powtórkę marcowego spotkania
przy Reymonta, kiedy to Ruch ,
po bramce Grzegorza Kuświka,
zwyciężył 1:0. Kolejna wygrana
mile widziana!

L.P.
Klub
M
1. Legia Warszawa 33
2. Lech Poznań 33
3. Ruch Chorzów 33
4. Wisła Kraków 33
5. Pogoń Szczecin 33
6. Górnik Zabrze 33
7. Lechia Gdańsk 33
8. Zawisza Bydgoszcz 33
9.
Jagiellonia 33
10. Korona Kielce 33
11. Śląsk Wrocław 33
12. Podbeskidzie B-B 33
13. Piast Gliwice 33
14.
Cracovia
33
15. Zagłębie Lubin 33
16. Widzew Łódź 33

PKT Z R P BR
41 (63) 23 3 7 68-30
36 (53) 18 8 7 63-36
29 (50) 15 9 9 43-41
26 (45) 13 9 11 43-38
25 (47) 11 15 7 49-47
25 (42) 12 10 11 47-50
24 (40) 11 11 11 40-38
21 (42) 11 9 13 45-44
26 (39) 12 9 12 52-48
24 (37) 10 12 11 41-45
24 (34) 9 14 10 40-40
22 (31) 8 13 12 32-43
21 (34) 9 11 13 37-52
20 (39) 11 6 16 38-51
16 (29) 7 9 17 31-42
15 (22) 6 8 19 30-54

34. KOLEJKA
18 maja,
18:00
19 maja,
Ruch Chorzów Wisła Kraków
18:00
16 maja,
Lechia Gdańsk
Lech Poznań
20:30
17 maja,
Pogoń Szczecin Zawisza Bydgoszcz
20:30
18 maja,
Zagłębie Lubin
Cracovia
15:30
17 maja,
Korona Kielce
Piast Gliwice
18:00
16 maja,
Widzew Łódź Jagiellonia Białystok
18:00
Podbeskidzie
17 maja,
Śląsk Wrocław
Bielsko-Biała
15:30
Górnik Zabrze

Legia Warszawa

WYNIKI 33. KOLEJKI
Legia Warszawa
Pogoń Szczecin
Lech Poznań
Ruch Chorzów
Cracovia
Śląsk Wrocław
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce

5-0 Wisła Kraków
0-2
Lechia Gdańsk
2-1
Górnik Zabrze
3-1 Zawisza Bydgoszcz
1-5
Piast Gliwice
1-0
Widzew Łódź
1-0
Zagłębie Lubin
3-2 Podbeskidzie B-B

OSTATNI MECZ
RUCH CHORZÓW – ZAWISZA BYDGOSZCZ
3:1 (0:0)
1:0 Filip Starzyński, 63 min.
2:0 Filip Starzyński, 72 min.
2:1 Jorge Kadu, 89 min.
3:1 Maciej Jankowski, 90+2 min.
Ruch: Buchalik – Szyndrowski, Malinowski, Stawarczyk, Sadlok – Surma, Babiarz
(79 Jankowski) – Kowalski (11 Włodyka),
Starzyński, Zieńczuk (88 Gigołajew) – Kuświk;
trener: Ján Kocian.
Zawisza: Kaczmarek – Lewczuk, André
Micael, Skrzyński, Ziajka – Wójcicki, Hermes,
Drygas, Dudek, Luis Carlos (60 Alvarinho) –
Geworgian (72 Jorge Kadu); trener: Ryszard
Tarasiewicz.
Żółte kartki: Stawarczyk – André Micael,
Hermes, Drygas, Ziajka, Jorge Kadu.
Cz. kartka: Hermes za drugą żółtą, 65 min.
Sędziował: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).
Widzów: 6 000.

> Umowa tylko na 15 miesięcy
> HBO na 15 miesięcy gratis
> Premium Film do 6 miesięcy gratis
> Aktywacja dekodera 0 zł
i antena 1 zł

Niepamięć

© 2013 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Oferta specjalna
dla klientów innych operatorów

z konwerterem typu TWIN

Pakiet Comfort+
88 kanałów 30 HD

49

od

90
zł

15 miesięcy w prezencie

69zł

Dekoder
box+

Dekoder mediabox+ 500GB
PVR | 500GB - nagrywasz, cofasz, zatrzymujesz
VOD+ | netVOD+ - wypożyczalnia filmów i seriali
DVBT - cyfrowa telewizja naziemna

Premium Film
Pakiet Universe+
133 kanałów 43 HD

do 6 miesięcy w prezencie

59

90
zł

15 miesięcy w prezencie

comiesięczna cena
za dekoder 10 zł/mies.

Aktywacja 49 zł

0zł

Aktywacja 49 zł

0zł

NC+ CARREFOUR AKS, ul. PARKOWA 20, Chorzów
tel. 662 804 017. W godzinach 9-21, w niedzielę: 10-20
Warunki promocji: „Comfort+ HBO 15m”, „Universe+ HBO + Premium Film promo 15m”, są dostępne we właściwych warunkach promocji, a także
w szczegółowych warunkach dostępnych na www.ncplus.pl i w Punktach Sprzedaży. Umowa na 15 miesiące. Podane w ulotce informacje nie są ofertą
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mogą ulec zmianie. Stan oferty na dzień 19.05.2014 r. Podane ceny są cenami brutto. Oferta jest ograniczona
ilościowo i terytorialnie. Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacony rachunek od innego operatora telewizyjnego z ostatnich trzech miesięcy.

AKCESORIA
W SUPERCENACH

ADAPTER
+
I
C
IĘ
M
A
KARTA8PGB MICRO SDHC
NOKIA
99

19, zł

9
39,9 zł

Przyjdź do sklepu T-Mobile
i skorzystaj z promocji

1zł

zestaw
antenowy HD+

AWKOW-11Y0
H
C
U
Ł
S
W
ZESTA OOTH NOKIA BH
BLUET
99

59, zł
99

39, zł

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Oferta dostępna w wybranych sklepach T-Mobile do 31.03.2014 lub do wyczerpania zapasów.
Oferta dostępna w sklepach w Bielsku-Białej: ul. Cechowa 5, ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera); Częstochowie: al. NMP 40/42, al. Wojska Polskiego 207 (Galeria Jurajska); Gliwicach: ul. Lipowa 1 (CH Forum), ul. Zwycięstwa 45;
Katowicach: ul. Chorzowska 107 (CH Silesia), al. Roździeńskiego 200 (CH Dąbrówka), ul. Stawowa 13; Rudzie Śląskiej: ul. 1 Maja 310 (CH Plaza); Rybniku: ul. Raciborska 16 (CH Plaza); Sosnowcu: ul. Modrzejowska 32a,
ul. Sienkiewicza 2 (CH Plaza); Zabrzu: ul. Szkubacza 1 (CH M1), pl. Teatralny 12 (CH Platan)
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Nazwa Dealera

ul. Ulica 12
DELTA
Plus
tel. 888 88 88

Chorzów,
aleja Wojska Polskiego 18
www.xxx.pl

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

