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ŚWIATEŁKO
W TUNELU

Czas udowodnić, że zwycięstwo nad „Jagą” nie było
przypadkiem, a Ruch potrafi nieźle grać w piłkę – zapowiada Martin Konczkowski
przed kolejnym ligowym
pojedynkiem „Niebieskich”.
Obrońca Ruchu i jego koledzy z drużyny będą musieli
stawić czoła kolejnemu groźnemu rywalowi, który dzięki
dobrej dyspozycji w jesien-

FELIETON

KALUS: Czas na rewanż

nych rozgrywkach, wygodnie
usadowił się w czubie tabeli.
Śląsk Wrocław, który w najbliższy piątek pojawi się na
stadionie przy Cichej, ma zaledwie o punkt mniej niż będąca na czele piłkarskiego peletonu warszawska Legia i po
remisach z Lechem Poznań
i Wisłą Kraków w dwóch poprzednich kolejkach będzie
zaciekle walczył o komplet
punktów. Biorąc pod uwagę
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Z KLUBU

wiceliderem rozgrywek. Widać, że to zespół nastawiony
na „tak”, który chce grać do
przodu, ofensywnie. Spodziewamy się trudnego meczu,
ale w piłce niejednokrotnie
okazywało się, że faworyt,
którym w piątek będzie Śląsk,
nie musi wygrywać – stwierdził trener Ruchu Waldemar
Fornalik.

odległość
dzielącą
w tabeli piątkowych
rywali to właśnie
zespół trenera Pawłowskiego
będzie
w uprzywilejowanej
pozycji.
– Na pewno czeka
nas niełatwe zadanie,
bo Śląsk gra dobrą
piłkę i nieprzypadkowo ta drużyna jest
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RUCH: Nowa runda, nowe nadzieje

kontynuacja, s. 2

ZAPOWIEDŹ
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RYWAL: Cicha czeka na zwycięstwo!
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SZYBKA PIŁKA

ŚWIATEŁKO W TUNELU

WALDEMAR FORNALIK
trener Ruchu

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

KONSEKWENCJA!

Taki scenariusz „Niebiescy”
zrealizowali z powodzeniem w meczu z Jagiellonią
wygrywając na własnym
boisku z drużyną piastującą trzecie miejsce w tabeli
aż 5:2. Spragniona zwycięstwa ekipa z Cichej zasłużyła swoją postawą w tym
spotkaniu na wysokie noty
komentatorów i pozwoliła
uwierzyć swoim fanom,
że konfrontacja z drużyną
Michała Probierza to nie
przypadkowy sukces, ale

Po przekonującym zwycięstwie nad Jagiellonią Białystok
na drodze „Niebieskich” staje kolejny z czołowych zespołów ligi – Śląsk Wrocław. O przygotowaniach do meczu
i o przeciwniku porozmawialiśmy z trenerem Waldemarem
Fornalikiem.
Przydała się przerwa na kadrę czy jednak po ostatniej wygranej wolałby Pan grać od razu kolejne spotkanie?
– Z jeden strony byliśmy podbudowani zwycięstwem, grą
w drugiej połowie i w końcówce pierwszej. Z drugiej, przerwę
wykorzystaliśmy na dalszą poprawę naszych pewnych zachowań czy tego, co szwankowało do tej pory. Mecz ze Śląskiem
będzie odpowiedzią czy ta przerwa była nam potrzebna, czy
nie. Podchodzimy do tego ze spokojem.

Musimy
wybrać
optymalny
wariant na
to spotkanie
biorąc pod
uwagę to, co
prezentuje
przeciwnik

W tygodniu piłkarze przeszli
badania. Jak one wypadły?
– Badania robimy cyklicznie, co miesiąc. Są to dla nas
istotne informacje jak kierować procesem treningowym.
Wszystko jest w normie. Nie
ma jakichś niepokojących sygnałów.

Na którego z zawodników
rywali trzeba będzie szczególnie uważać w piątkowym
meczu?
– Wrocławianie mają bardzo
dobrych piłkarzy. Na pewno
nie można tu nie wspomnieć
o Sebastianie Mili, który jest
innym zawodnikiem niż był
np. dwa lata temu. Widzimy
w jakiej jest teraz dyspozycji.
Do tego dochodzą jeszcze
Piotr Celeban czy Flavio Paixao. Jest to zespół prowadzony dobrze i z pomysłem.
A jak Pan zestawi swój zespół? Do kadry meczowej wracają
Marcin Malinowski i Bartłomiej Babiarz.
– Jest kilka pytań. Myślimy o tym już od zakończenia meczu
z Jagiellonią. Możliwości zestawienia zespołu jest kilka. Musimy wybrać optymalny wariant na to spotkanie biorąc pod
uwagę to, co prezentuje przeciwnik.
Nie musiał Pan tonować optymizmu piłkarzy po ostatnim
zwycięstwie?
– Zdajemy sobie sprawę ile mamy punktów i jaka jest nasza
sytuacja w tabeli. Taki mecz na pewno pomaga, podbudowuje,
ale z drugiej strony trzeba być konsekwentnym w tym, co się
robi i realnie stąpać po ziemi, oczywiście znając swoją wartość.
P
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początek dobrej passy,
dzięki której stopniowo
będziemy odrabiać straty.
– Taki mocny impuls był
nam bardzo potrzebny. Po
pierwsze po to, aby podbudować się mentalnie, po
drugie, żeby upewnić się,
że zmierzamy w dobrym
kierunku i powrót do wysokiej formy jest tylko kwestią
czasu. Wiemy jednak, że
to dopiero początek drogi,
którą musimy przebyć, aby
poprawić swoją sytuację

w tabeli – podkreśla Grzegorz Kuświk, który w spotkaniu z „Jagą” dwukrotnie
umieszczał piłkę w siatce.

bramki – podkreśla Martin
Konczkowski, który w piątkowy wieczór będzie musiał skutecznie udaremniać
ataki Sebastiana Mili i jego
zespołu.

KONCENTRACJA
– Śląsk już nie raz udowodnił, że w ofensywie jest bardzo groźny. Całą drużynę
czeka więc bardzo trudne
zadanie, zwłaszcza obrońców. Musimy przez cały
mecz być skoncentrowani
i starać się nie dopuszczać przeciwnika do naszej

POKONAĆ MILĘ!
To, że można skutecznie
przeciwstawić się pomocnikowi Śląska Wrocław udowodnili fani Ruchu, którzy
w środowe popołudnie
wzięli udział w projekcie
„Pokonać milę!” i wspólnie

z zawodnikami „Niebieskich” Bartłomiejem Babiarzem i Martinem Konczkowskim przebiegli ulicę
Wolności czyli symboliczną
milę. Każdy z dzielnych biegaczy został nagrodzony
kartą kibica i zaproszeniem
na mecz z drużyną ze stolicy Dolnego Śląska. Mamy
nadzieję, że w piątkowy
wieczór podopieczni trenera Waldemara Fornalika
powtórzą wyczyn fanów
i pokonają Milę...

PATRON MECZU

FELIETON NA ROZGRZEWKĘ
BOGDAN KALUS
Aktor katowickiego teatru „Korez”

CZAS NA REWANŻ!
Oj, odetchnęliśmy z ulgą po
ostatnim meczu!!! Wprawdzie
zaczęło się „tradycyjnie”, ale na
szczęście prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym jak
kończą! Teraz tylko utrzymać
ten kurs i wszystko będzie ok!
Mam nadzieję, że te cztery
mecze z rundy wiosennej
przysporzą nam punktów
na tyle, że wydostaniemy się
spod kreski, zwłaszcza, że
trzy z nich gramy na Cichej.
A propos Cichej, prezydent
Andrzej Kotala deklarował w
trakcie kampanii wyborczej,
że Ruch powinien grać na
nowym stadionie przy Cichej.
Ciekaw jestem, jak teraz, kiedy
wiemy już, że będzie rządził w
Chorzowie przez kolejną kadencję, wybrnie z tej sytuacji.
Czekamy na wieści z Urzędu
Miejskiego!

klubu z Meksyku. Jeśli to
prawda, to ja nie wahałbym się
ani minuty, ani na miejscu Filipa, ani na miejscu działaczy.
Wybrałbym grę za oceanem,
gdzie i klimat ładniejszy i
kasa większa, natomiast jeśli
„Figo” kontrakt ma do końca
sezonu to ostatnia okazja, aby
na nim cokolwiek zarobić.
Zwłaszcza, że w tym sezonie
Filip nie błyszczy, a coś mi się
wydaje, że jego miejsce może
w przyszłości zająć Patryk
Lipski, którego oglądałem
kiedyś w meczu rezerw z
Szombierkami i zrobił na
mnie spore wrażenie. Pewnie
Waldek „King” już ma jakiś
plan i będzie się go trzymał.
W piątek zresztą czeka nas
pojedynek dwóch pokoleń
„playmakerów”, bo przecież
wiadomo, że Filip Starzyński
do takich należy, ale po drugiej
stronie będzie grał, moim zdaniem, najbardziej niedoceniony polski środkowy pomocnik
Sebastian Mila. Kiedy dwa i

Kilka dni temu przeczytałem,
pewnie jak większość Czytelników, doniesienia o zainteresowaniu Filipem Starzyńskim
R

T

N
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pół roku temu Śląsk fetował
tytuł mistrza, pan Sebastian
był niewątpliwie najlepszym
zawodnikiem tej drużyny. Podobnie zresztą jak Arek Piech
w naszych, wicemistrzowskich
barwach. I obaj nie zostali
powołani na Euro przez
ówczesnego selekcjonera,
który wolał w kadrze mieć farbowanych lisów niż pierwszoplanowe postaci najlepszych
drużyn w Polsce. Dopiero
teraz rozgrywający Śląska
może pokazać, że w kadrze
być powinien, co zresztą udokumentował dwoma golami w
eliminacjach Euro 2016. Mam
cichą nadzieję, że z czasem
nasz „mózg” będzie równie
znaczącą postacią w polskim
futbolu. Czego jemu, Państwu
i sobie życzę... P.S. A tak a
propos sezonu 2011/2012... To
my się chyba jeszcze Śląskowi
nie zrewanżowaliśmy? No to
do roboty chłopaki!
Z Niebieskim pozdrowieniem
Bogdan Kalus.
R

Z

Postacią, którą wspominamy
przy okazji meczu ze Śląskiem
jest Henryk Alszer, jeden
z najlepszych polskich piłkarzy
lat 50. Trzykrotny mistrz Polski w barwach „Niebieskich”!
Henryk Alszer urodził się 7
maja 1918 r. w Chorzowie
jako Walter (imię zmieniono
w 1947 r.). Do zespołu „Niebieskich” prowadziła go długa
droga. Był wychowankiem
RKS Hajduki, następnie występował w Hajduczance, KS
Chorzów (późniejsze Azoty)
i KS 06 Załęże, a w czasie
wojny w Bergknappen. Później
grał jeszcze we francuskim RC
Lens i szkockim Forres. Do

Ruchu napastnik trafił wreszcie w 1947 r. W ciągu 10 lat rozegrał 176 meczów, w których
strzelił 51 bramek. Z „Niebieskimi” świętował zdobycie
trzykrotnie mistrzostwa Polski (1951, 1952 i 1953) oraz
Pucharu Polski (1951). Był
również reprezentantem Polski. Uczestniczył w Igrzyskach
Olimpijskich w Helsinkach
w 1952 r.
Henryk Alszer zmarł 31
grudnia 1959 r. w następstwie
potrącenia przez samochód.
Więcej informacji o Patronie meczu ze Śląskiem znajdziecie w naszym serwisie
– www.ruchchorzow.com.pl.
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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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NOWA RUNDA, NOWE NADZIEJE
PIĄTKOWY POJEDYNEK ZE ŚLĄSKIEM WROCŁAW OTWIERA RUNDĘ REWANŻOWĄ. WYSOKIE ZWYCIĘSTWO I DOBRA GRA W MECZU Z JAGIELLONIĄ,
POZWALAJĄ Z OPTYMIZMEM MYŚLEĆ O WYNIKACH KOLEJNYCH SPOTKAŃ, KTÓRE PRZYJDZIE ROZEGRAĆ PODOPIECZNYM WALDEMARA FORNALIKA.
wiele pracy i punktowa strata
do odrobienia. – Zakończyliśmy pechową rundę, ale rok się
nie skończył. Mamy przed sobą
jeszcze cztery spotkania. Chcielibyśmy w tych meczach małymi
kroczkami zdobyć jak najwięcej
punktów, żeby w nową rundę po
przerwie zimowej wejść z dobrym nastawieniem. Jak na razie
mamy 11 punktów, co nie jest
oszałamiającym wynikiem, dlatego nie możemy się zachłysnąć
tym zwycięstwem – przestrzega Grzegorz Kuświk, najlepszy
strzelec zespołu z Cichej.

„Niebiescy” rozpoczęli sezon
ligowy od trzech kolejnych porażek. Wtedy jednak zespół był
„rozgrzeszany” z uwagi na bardzo udane występy w eliminacjach do Ligi Europy. Po remisie
z Wisłą w Krakowie i zwycięstwie nad gliwickim Piastem
wydawało się, że chorzowianie
wracają na właściwe tory. Po zakończeniu pucharowej przygody
Ruch mógł skupić swoje siły
tylko na rozgrywkach ligowych.
Sporo nadziei wlał w serca kibiców wyjazdowy mecz z Lechią,
w którym „Niebiescy” zaprezentowali dobry, ofensywny futbol.
Niestety zwycięstwo stracili w
końcówce spotkania. Scenariusz
powtórzył się tydzień później
w Szczecinie, gdzie Pogoń
doprowadziła do wyrównania w
ostatnich sekundach.
ZMIANA NA ŁAWCE
Dwa pechowe remisy odbiły się
na postawie zespołu, który ewidentnie dotknął trudny do wyjaśnienia kryzys. Domowe porażki
z Bełchatowem, a zwłaszcza
przegrane derby z Górnikiem
poskutkowały
zakończeniem
współpracy z trenerem Janem
Kocianem. Przy Cichej pojawił
się nowy-stary szkoleniowiec
Waldemar Fornalik, który wrócił
do pracy z piłkarzami Ruchu po
ponad dwóch latach. Zadaniem
byłego selekcjonera reprezentacji Polski było jak najszybsze
zażegnanie kryzysu i pościg za

• Zwycięstwo nad Jagiellonią dodało „Niebieskim” pewności siebie.
uciekającymi w tabeli rywalami.
Początek był trudny. „Niebiescy”
pod wodzą nowego szkoleniowca przegrali trzy kolejne mecze, w każdym jednak dostrzec
można było symptomy poprawy.
– Pracujemy i będziemy konsekwentni w tym, co robimy. Myślę, że z czasem gra będzie lepsza
i wyniki będą lepsze – powtarzał
Waldemar Fornalik.
NADESZŁO PRZEŁAMANIE
Szkoleniowiec
„Niebieskich”

miał rację. W ostatnim meczu
rundy jesiennej przeciwko czołowej drużynie ligi – Jagiellonii
Białystok, Ruch zagrał wręcz
koncertowo i pewnie pokonał
rywali z Podlasia 5:2! – Takie
spotkanie było nam potrzebne, by utwierdzić się w przekonaniu, że idziemy w dobrym
kierunku – podkreślał trener
„Niebieskich”.
Zwycięstwo
wywołało dużą radość w chorzowskiej ekipie, ale piłkarze są
świadomi, że przed nimi jeszcze

WSZYSTKO W NASZYCH
NOGACH I
GŁOWACH
Do
nowej
rundy,
którą
„ Ni e b i e s c y ”
zainaugurują w piątek meczem
ze Śląskiem, przystąpimy ze
sporymi nadziejami. – Do każdego spotkania podchodzimy
z nastawieniem na zwycięstwo.
Mamy bardzo mało punktów i
musimy zacząć je zbierać. Mam
nadzieję, że ten mecz z Jagiellonią był takim przełomowym i
w końcu uda nam się wskoczyć
na właściwe tory. Jeszcze w tym
roku musimy zdobyć jak najwięcej punktów, a później mocno
pracować w przerwie zimowej.
Wiosną liczymy na mały cud, a
co się wydarzy to już tylko w naszych rękach, nogach i głowach
– mówił Bartłomiej Babiarz,

W tym roku
musimy
zdobyć jak
najwięcej
punktów, a
później mocno
pracować
w przerwie
zimowej – mówił
Bartłomiej
Babiarz,
pomocnik Ruchu.
pomocnik Ruchu. Zakończenie pierwszej i początek drugiej
rundy są wręcz niezauważalne.
Dzielą je niespełna dwa tygodnie, w czasie których grały reprezentacje narodowe. Tak jak
w poprzednim sezonie ligowcy
rozegrają jesienią jeszcze cztery
mecze z „wiosny”. Chorzowianie
podkreślają, że w każdym z tych
spotkań będą grać o zwycięstwo,
jednak wskazują również jak
ważny będzie start zespołu po
przerwie zimowej. – Niby nowa

runda, ale te rozgrywki cały czas
trwają. Na pewno nikt nie może
być zadowolony z naszych dotychczasowych osiągnięć. Patrząc
przez pryzmat tego ostatniego
wygranego spotkania, zrobimy
wszystko żeby jeszcze parę punktów w tym roku dorzucić. Wszyscy wierzymy, że będzie lepiej i
do tego będziemy dążyć. Skupiamy się na tych czterech meczach,
które nam zostały do rozegrania
w tym roku. Później musimy dobrze przepracować zimę i ruszyć
z kopyta na wiosnę. Myślę, że to
będzie miało kluczowe znaczenie
– mówił kapitan „Niebieskich”
Marcin Malinowski.
ATUTEM WŁASNE BOISKO
W tym roku do zdobycia jest
jeszcze 12 punktów. Aż dziewięć
z nich będzie do zgarnięcia na
stadionie przy Cichej w towarzystwie własnych kibiców. W
tym miejscu warto podkreślić,
że w minionej rundzie Ruch
tylko pięć spotkań rozegrał na
własnym obiekcie! „Niebiescy”
w piątek zagrają u siebie ze Śląskiem, tydzień później czeka ich
wyjazd do Łęcznej, a 2014 rok
zakończą domowymi spotkaniami z Podbeskidziem Bielsko-Biała i Wisłą Kraków. Strata
do bezpiecznej pozycji wynosi
obecnie 6 punktów, a forma naszej drużyny rośnie. Może jeszcze w tym roku uda się wydostać
spod kreski? Najpierw jednak
trzeba pokonać Śląsk!

ŚLĄZACY SĄ NIEBIESCY - NOWY OFICJALNY KALENDARZ
JUŻ WKRÓTCE WYDANY ZOSTANIE NOWY OFICJALNY KALENDARZ RUCHU NA 2015 ROK!

N

owy kalendarz będzie
nawiązywał do poprzedniego, w którym odwiedzaliśmy miasta
naszego regionu. Cieszył się
on sporym powodzeniem,
dlatego postanowiliśmy, że i
tym razem Śląsk będzie motywem przewodnim. Już teraz
zachęcamy do zakupu nowych
kalendarzy, które wydamy na
przełomie listopada i grudnia.
Może to być idealny mikołajkowy lub świąteczny prezent!
Zapraszamy do Strefy Kibica
przy stadionie i do Sklepu
Kibica przy ul. Wolności
w Chorzowie.
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JAK GRAŁY NASZE REZERWY I JUNIORZY?
KOLEJNE UDANE WYSTĘPY ZANOTOWAŁY NASZE DRUŻYNY REZERW I JUNIORÓW. DRUGI ZESPÓŁ JEST NIEPOKONANY JUŻ OD 9 SPOTKAŃ! W SOBOTĘ MECZ
Z GÓRNIKIEM! REZERWY OSTATNIĄ PORAŻKĘ PONIOSŁY 21 WRZEŚNIA. OD TAMTEJ PORY „NIEBIESCY” WYGRALI SZEŚĆ SPOTKAŃ, A TRZY ZAKOŃCZYŁY SIĘ
PODZIAŁEM PUNKTÓW.

W dwóch ostatnich meczach
podopieczni trenera Marka Wleciałowskiego musieli odrabiać
straty. Zarówno w starciu z Małąpanwią Ozimek, jak i w spotkaniu ze Skalnikiem Gracze,
bramki pierwsi zdobywali rywale.
W pierwszym meczu zwycięstwo
naszej drużynie zapewnił w końcówce Wołodymyr Tanczyk.
Natomiast w rywalizacji ze Skalnikiem szalę na korzyść „Niebie-

• Patryk Lipski

III LIGA
Małapanew Ozimek
– Ruch II Chorzów 1:2 (1:0)
Bramki dla Ruchu: Patryk Lipski 78, Wołodymyr Tanczyk 89
Ruch: Prus – Gieraga, Mrowiec,
Helik, Brodziński – Tanczyk,
Urbańczyk, Lipski (83 Węgrzyn),
Trojak, Janik – Szewczyk (46
Włodyka); trener: Marek Wleciałowski.

skich” przechyliła niezwykła skuteczność między 74 a 79 minutą,
kiedy to Ruch zdobył aż 3 gole.
Rezerwy awansowały na 3. miejsce w tabeli III ligi opolsko-śląskiej. W kolejnym meczu, który
odbędzie się w najbliższą sobotę,
22 listopada, nasz zespół zmierzy
się przy Cichej z rezerwami Górnika Zabrze! Początek o godz.
13:00! Dobrą passę kontynuuje
również nasza drużyna występu-

jąca w Centralnej Lidze Juniorów. Podopieczni Ireneusza Psykały najpierw pokonali czołowy
zespół rozgrywek Pogoń Szczecin, a później bezbramkowo zremisowali w Zabrzu z Górnikiem.
Za ten występ naszym juniorom
należą się szczególne słowa uznania. „Niebiescy” przez niemal cały
mecz grali w dziesiątkę, gdyż już
w 3. minucie z boiska usunięty
został Jakub Spychaj.

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
Ruch II Chorzów – Skalnik Gracze
3:1 (0:1)
Bramki dla Ruchu: Michał Szewczyk 74, Patryk
Lipski 78, Michał Efir 79

Ruch Chorzów – Pogoń Szczecin
3:0 (0:0)
Bramki: Jakub Sołdecki 46, 76, Łukasz
Siedlik 49

Górnik Zabrze – Ruch Chorzów
0:0
Bramki dla Ruchu: Jakub Sołdecki 43, 46

Ruch: Lech – Gieraga, Mrowiec,
Helik, Brodziński (60 Tanczyk)
– Urbańczyk, Trojak – Janik (46
Lipski), Włodyka (46 Efir), Chovanec – Szewczyk (87 Węgrzyn);
trener: Marek Wleciałowski.

Ruch: Majda – D. Cheba (90 Stefański), Spychaj, Sikora, Żmuda
– Rzymowski (41 M. Bobryk), Starowicz, Fredyk (88 Szczygieł) – Siedlik, Sołdecki (90 K. Lewandowski),
Żyłka; trener: Ireneusz Psykała.

Ruch: Majda – D. Cheba, Spychaj, Sikora, Żmuda – Fredyk, M.
Bobryk (73 Starowicz), Rzymowski (46 Stefański) – Siedlik, Sołdecki (88 Mazur), Żyłka (90 Szczygieł);
trener: Ireneusz Psykała.

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
L.P.

Klub

1.

Lech Poznań

15

M PKT
35

BR

L.P.

Klub

53-22

9.

Ruch Chorzów

15

2.

Lechia Gdańsk

15

33

3.

Górnik Zabrze

15

32

4.

Pogoń Szczecin

15

31

5.

Zagłębie Lubin

15

6.

Odra Opole

7.
8.

M PKT
21

22-16

BR

26-6

10.

UKP Zielona Góra

15

21

18-20

39-20

11.

Warta Poznań

15

21

21-24

38-23

12.

Śląsk Wrocław

15

19

26-28

28

44-15

13.

Zawisza Bydgoszcz

15

16

18-24

15

25

33-22

14. Stilon Gorzów Wlkp. 15

6

13-58

Arka Gdynia

15

22

24-21

15.

Olimpia Grudziądz

15

6

9-48

Bałtyk Koszalin

15

22

25-20

16.

MKS Kluczbork

15

5

12-54

L.P.
Klub
11.
LKS Czaniec
12. Pniówek Pawłowice Śląskie
13. Polonia Łaziska Górne
14.
Podbeskidzie II B-B
15. Grunwald Ruda Śląska
16. Swornica Czarnowąsy
17.
Górnik Wesoła
18.
Piast II Gliwice
19.
Skalnik Gracze
20.
Małapanew Ozimek

M
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

III LIGA OPOLSKO-ŚLĄSKA
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klub
Odra Opole
Polonia Bytom
BKS Stal Bielsko-Biała
Ruch Zdzieszowice
GKS 1962 Jastrzębie
Skra Częstochowa
Rekord Bielsko-Biała
Ruch II Chorzów
Szombierki Bytom
Górnik II Zabrze

M
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

PKT
46
41
39
39
35
33
33
31
29
29

BR
48-21
48-18
44-15
37-20
30-23
36-21
40-30
36-37
25-21
36-28

PKT
28
27
26
25
24
21
18
12
11
10

BR
18-22
26-25
21-29
31-29
30-38
22-40
25-38
22-49
18-58
13-44
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RUCH CHORZÓW VS Śląsk Wrocław
Piątek, 21 listopada 2014, GODZ. 18.00

CICHA CZEKA NA ZWYCIĘSTWO!

W PIĄTKOWYM MECZU RYWALEM „NIEBIESKICH” BĘDZIE CZOŁOWY ZESPÓŁ T-MOBILE EKSTRAKLASY, WICELIDER TABELI – ŚLĄSK. RUCH DOŚĆ DŁUGO
CZEKA JUŻ NA DOMOWĄ WYGRANĄ NAD ZESPOŁEM Z WROCŁAWIA.
TABELA LIGOWA

PRAWDOPODOBNE SKŁADY

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

PAWEŁEK

33

ZIELIŃSKI

23

CELEBAN

HOŁOTA

HATELEY

DANIELEWICZ

6

3

4

12

5

PICH

FLAVIO PAIXAO

MILA

10

DUDU PARAIBA

28

11

MACHAJ

8

Ruch
Chorzów

9

GKS Bełchatów

Wisła Kraków

7

ZIEŃCZUK

KOWALSKI

4

10

SURMA

STARZYŃSKI

2

32

STAWARCZYK

MALINOWSKI

3
DZIWNIEL

Pogoń Szczecin

5

GIGOŁAJEW

15
KONCZKOWSKI

21
KAMIŃSKI

TRENERZY: Ruch Chorzów – Waldemar Fornalik; Śląsk Wrocław – Tadeusz Pawłowski

BILANS MECZÓW
Rok
2000/2001
2001/2002
2005/2006
2006/2007
2008/2009
2009/2010

Ruch vs Śląsk
3:1, 2:3
2:2, 0:1
0:2, 1:3 (II liga)
3:0, 0:1 (II liga)
1:2, 1:3
0:0, 0:0

Rok
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 67. meczach.
Ruch wygrał 23 spotkań, zremisował 22 i poniósł porażek 22.
Bramki w stosunku 87-71 są na korzyść „Niebieskich”.
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9
8
8
7
7
7
5
6
5
5
5
4
4
5
2
2

R
2
4
2
5
4
4
8
5
4
3
3
5
5
2
5
1

P
4
3
5
3
4
4
2
4
6
7
7
6
6
8
8
12

BR
31-17
27-18
27-21
14-12
29-21
23-17
29-16
22-23
18-21
24-27
15-21
20-23
17-21
14-24
16-23
16-37

16. KOLEJKA

KUŚWIK

13

Klub
M PKT
Legia Warszawa 15 29
Śląsk Wrocław 15 28
Jagiellonia Białystok 15 26
GKS Bełchatów 15 26
Wisła Kraków 15 25
Górnik Zabrze 15 25
Lech Poznań
15 23
Pogoń Szczecin 15 23
Piast Gliwice 15 19
Podbeskidzie B-B 15 18
Cracovia
15 18
Lechia Gdańsk 15 17
Górnik Łęczna 15 17
Korona Kielce 15 17
Ruch Chorzów 15 11
Zawisza Bydgoszcz 15 7

ZNAJDŹ NAS
NA FACEBOOKU

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

• W lutym Ruch po 21 latach wygrał we Wrocławiu. Teraz czas odczarować stadion przy Cichej.

P

oprzedniego sezonu
wrocławianie nie mogli
zaliczyć do udanych. Śląsk
nie zdołał awansować do grupy
mistrzowskiej, a wiosną walczył
o uniknięcie degradacji. Tadeusz
Pawłowski, który objął funkcję
trenera w lutym, stopniowo
układał zespół według swoich
pomysłów. Z czasem zaczęło to
przynosić efekty. Najpierw ekipa
z Dolnego Śląska wygrała grupę
spadkową, a w nowym sezonie
jest jedną z czołowych drużyn
w lidze. Wrocławianie zaczęli sezon od zwycięstwa nad Ruchem.
Później grali w kratkę, a wysoką
formę złapali do 6. serii, kiedy
pokonali na wyjeździe Jagiellonię
3:1. W dziewięciu kolejnych
spotkaniach Śląsk przegrał tylko
raz – w stolicy w starciu z Legią
3:4, po fantastycznym meczu. To
właśnie warszawianie są jednym
zespołem, który wyprzedza
w tym momencie w tabeli
podopiecznych trenera Tadeusza Pawłowskiego. Strata do
mistrzów Polski wynosi zaledwie
jeden punkt.

DRUGA MŁODOŚĆ MILI
Prawdziwym liderem wrocławskiego zespołu jest Sebastian
Mila. 32-letni pomocnik, który
jeszcze wiosną był odsuwany
od pierwszej drużyny z powodu
problemów z nadwagą, wystąpił
w tym sezonie we wszystkich spotkaniach ligowych Śląska. Zdobył
w nich cztery bramki i zanotował
tyle samo asyst. Wysoka forma
Mili została doceniona przez
selekcjonera reprezentacji Polski
Adama Nawałkę, który powołał

go na mecze eliminacji do Mistrzostw Europy. Piłkarz wykorzystał swoją szansę ponownego
zaistnienia w kadrze i był jednym
z bohaterów spotkań z Niemcami
i Gruzją. W obu wpisywał się na
listę strzelców. Piłkarzy Ruchu
czeka niezwykle trudne zadanie
powstrzymania
rozpędzonego
Mili.
BYŁ MARCO, JEST FLAVIO
W poprzednim sezonie najjaśniejszą postacią Śląska był Marco Paixao. Portugalczyk strzelił
aż 21 ligowych bramek i został
wicekrólem strzelców rozgrywek
T-Mobile Ekstraklasy. W okresie przygotowawczym napastnik
doznał jednak złamania kości
strzałkowej i w tym sezonie ani
razu nie pojawił się jeszcze na
boisku. Obecnie ćwiczy już indywidualnie. Gdy Marco wypadł ze
składu wrocławian, zastanawiano
się kto weźmie na swoje barki
odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Od pierwszej ligowej
kolejki trener Tadeusz Pawłowski
postawił na Flavio Paixao – brata
bliźniaka kontuzjowanego napastnika. 30-latek odpalił w 7.
kolejce, kiedy dwukrotnie pokonał bramkarza Górnika Zabrze,
a w sumie zdobył jak na razie
w lidze 11 goli i wraz z Mateuszem Piątkowskim z Jagiellonii
jest liderem klasyfikacji strzelców.
KOMFORT WYBORU
W minionym tygodniu na treningach oszczędzani byli tylko
dwaj zawodnicy. Tom Hateley
skarży się na ból pleców, a Kamil
Dankowski ma problem mięśnio-

wy. – To nie są poważne urazy, ale
wolimy dmuchać na zimne. Do
końca rundy pozostały już tylko
cztery mecze. Szkoda by było,
gdyby chłopcom na tej ostatniej
prostej miało się coś stać – mówił trener Tadeusz Pawłowski.
Prawdopodobnie obaj będą do
dyspozycji szkoleniowca przy
wyborze kadry na piątkowy mecz.
W spotkaniu z Ruchem będzie
mógł zagrać również Krzysztof
Danielewicz, który co prawda
w ostatnim meczu z Wisłą zobaczył czwartą w tym sezonie żółtą kartkę, jednak nie została ona
wliczona do rejestru jako pokazana niesłusznie (arbiter pomylił
zawodników).
PRZEŁAMAĆ NIEMOC
Bilans ekstraklasowych spotkań
ze Śląskiem jest bardzo wyrównany. „Niebiescy” wygrali 23
spotkania, zremisowali 22 i ponieśli tyle samo porażek. Jeszcze
lepiej wyglądają liczby dotyczące
meczów rozegranych w Chorzowie. Ruch przed własną publicznością zwyciężał 14 razy, 12 meczów zakończyło się podziałem
punktów, a wrocławianie wygrali
7 spotkań. Jednak po raz ostatni
„Niebiescy” ograli u siebie Śląsk
ponad 8 lat temu, jeszcze w rozgrywkach II ligi! Na zwycięstwo
na najwyższym szczeblu Ruch
czeka ponad 13 lat! W lutym
bieżącego roku chorzowianie
wygrali we Wrocławiu kończąc
21-letnią serię niepowodzeń
w wyjazdowych meczach ze Śląskiem. Dobrze byłoby zakończyć
także, krótszą co prawda, domową serię meczów bez zwycięstwa.

Korona Kielce
Lechia Gdańsk
Piast Gliwice
Cracovia

21 listopada, 18:00
21 listopada,
Legia Warszawa
20:30
Podbeskidzie
22 listopada,
Bielsko-Biała
15:30
22 listopada,
Górnik Łęczna
15:30
22 listopada,
Zawisza Bydgoszcz
18:00
23 listopada,
Jagiellonia Białystok
15:30
23 listopada,
Lech Poznań
18:00
24 listopada,
Górnik Zabrze
18:00
Śląsk Wrocław

WYNIKI 15. KOLEJKI
GKS Bełchatów
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Ruch Chorzów
Wisła Kraków
Zawisza Bydgoszcz

1-1
1-1
1-2
0-0
2-1
5-2
1-1
1-2

Cracovia
Podbeskidzie B-B
Korona Kielce
Górnik Łęczna
Legia Warszawa
Jagiellonia
Śląsk Wrocław
Górnik Zabrze

OSTATNI MECZ
RUCH CHORZÓW – JAGIELLONIA
5:2 (3:1)
0:1 Taras Romańczuk, 18 min.
1:1 Filip Starzyński z karnego, 31
min.
2:1 Jakub Kowalski, 41 min.
3:1 Grzegorz Kuświk, 45+2 min.
4:1 Michał Efir, 77 min.
5:1 Grzegorz Kuświk, 79 min.
5:2 Patryk Tuszyński, 81 min.
Ruch: Kamiński – Konczkowski, Szyndrowski,
Stawarczyk, Dziwniel – Surma, Starzyński
– Kowalski, Zieńczuk (70 Efir), Gigołajew
(87 Chovanec) – Kuświk (90 Lipski); trener:
Waldemar Fornalik.
Jagiellonia: Drągowski – Waszkiewicz (58
Pawłowski), Baran, Madera, Wasiluk – Grzyb,
Romańczuk – Frankowski (82 Tymiński),
Tuszyński, Dzalamidze (65 Mystkowski) – Piątkowski; trener: Michał Probierz.
Żółte kartki: Romańczuk, Baran.
Sędziował: Marcin Borski (Warszawa).
Widzów: 4 100.

KALENDARIUM
28 listopada (piątek), 18:00
Górnik Łęczna – Ruch Chorzów
8 grudnia (poniedziałek), 18:00
Ruch Chorzów – Podbeskidzie B-B
13 grudnia (sobota), 15:30
Ruch Chorzów – Wisła Kraków

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Odkryj piękno świata, wystarczy je ZOBACZYĆ!!!

N

a pewno wielu z Was
zaobserwowało u siebie
problem z wyraźnym
i ostrym widzeniem z bliskich
odległości. Najprostsze codzienne czynności, takie jak
czytanie gazety, informacji na
lekach, kosmetykach, czy pisanie, stają się uciążliwe. Pogorszenie się wzroku po około
40 roku życia jest naturalnym
procesem, wynikającym z fizjologii oka człowieka. Nie jest
to jednak powód do niepokoju,
ponieważ istnieją rozwiązania,
które przywracają naturalne
i wyraźne widzenie. Najpowszechniejszą metodą zapewniającą prawidłowe widzenie
przedmiotów na każdą odległość są okulary korekcyjne.

Ze względu na konstrukcję
i wynikające z niej możliwości
wyróżnia się następujące soczewki okularowe.
Jednoogniskowe, które mogą
służyć do czytania lub do dali.
Zaletą soczewek jednoogniskowych jest wyraźny, szeroki obraz na daną odległość.
Jednak osobom korzystającym
z dwóch par okularów, ciągła
ich zmiana - pamiętanie o ich
zabraniu - może sprawiać

wiele kłopotu i nie zapewnia
oczom wygodnego funkcjonowania.
Dwuogniskowe – zapewniają dobre widzenie zarówno do
dali i bliży, niestety odległości
pośrednie np. ekran komputera, GPS są niewyraźne. Pojawia
się tutaj też problem estetyki,
który polega na widocznym
segmencie do bliży.
Progresywne - to najbardziej
zaawansowane
i
wygodne
rozwiązanie. Takie soczewki
okularowe zapewniają wyraźne i ostre widzenie, niezależnie od odległości oraz wady
wzroku. Nowoczesne okulary
progresywne, dzięki rozwojowi techniki, tworzone są metodą obróbki cyfrowej, która
zapewnia maksimum dopasowania do indywidualnych
potrzeb każdego użytkownika.
Gwarantują szybką adaptację
i komfort.
W celu dopasowania odpowiedniej korekcji okularowej należy
wykonać specjalistyczne badanie widzenia w gabinecie optometrycznym lub okulistycznym. Chcielibyśmy przybliżyć
Państwu CENTRUM OPTYCZNE,
które znajduje się w Chorzo-

wie „Na Złotym Rogu” przy
ul. Wolności 80. Właśnie tam
można przeprowadzić specjalistyczne kompleksowe badanie
wzroku, w tym dobór okularów, profesjonalne dopasowanie soczewek kontaktowych
oraz sprawdzić ciśnienie wewnątrzgałkowe, które jest ważnym parametrem zdrowia oczu.
Osoby dorosłe i dzieci z zaburzeniami widzenia obuocznego
mogą zaś zgłosić się na terapie
widzenia. Dla osób chcących
zaopatrzyć się w okulary, Centrum Optyczne oferuje bogaty
wachlarz opraw okularowych,
zarówno tańszych marek jak
i ekskluzywnych kolekcji firm
: Jaguar, JOOP, Carrera, Pierre
Cardin, Davidoff, Menrad oraz
luksusowych, bardzo wysokiej
jakości okularów przeciwsłonecznych firmy Maui Jim. Jeśli
chodzi o soczewki okularowe,
dostępne są wszystkie rodzaje
w różnych gatunkach, od ekonomicznych do luksusowych,
większości europejskich marek.
Serdecznie zapraszamy.
CENTRUM OPTYCZNE na "Złotym Rogu", ul. Wolności 80
w Chorzowie.
Nr tel. (32) 733-29-70.

JESTEŚMY Z RUCHEM!!! DLA NASZYCH KIBICÓW 10% RABATU (Z TYM KUPONEM)
REKLAMA

