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DO ATAKU!
– Powinniśmy przy Cichej zbudować niedostępną twierdzę, która będzie spędzać sen
z powiek rywalom
przyjeżdzającym do
Chorzowa – stwierdził przed potyczką z
Lechią były napastnik
„Niebieskich”,
mistrz Polski z 1979
roku Tadeusz Małnowicz.
Taka strategia z pewnością
przyświeca
ekipie trenera Waldemara Fornalika, która
zgodnie z kalendarzem
rozgrywek T- Mobile
Ekstraklasy dwa najbliższe mecze rozegra
na własnym terenie.
Pierwszym przeciwnikiem będzie zespół z
Gdańska, który choć
zajmuje 11. pozycję w

FELIETON

KALUS: Niebieska twierdza
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ZIEŃCZUK: Niech Lechia się martwi

ZAPOWIEDŹ

tabeli i ma zaledwie
5 punktów więcej od
Ruchu, planuje podbój
jej górnych rejonów i
awans do mistrzowskiej ósemki. Początek
wiosennych
rozgrywek nie daje klarownej odpowiedzi, czy
dla gospodarzy Baltic
Areny to „mission impossible” czy możliwa
do zrealizowania koncepcja. Po inauguracyjnym meczu z Wisłą
podopieczni
trenera
Jerzego Brzęczka cieszyli się z pełnej puli,
ale już tydzień później
mimo
obiecującego
początku wiosennych
rozgrywek nie byli w
stanie pokonać rozpaczliwie walczącego
o ligowy byt Zawiszy,
remisując przed własną publicznością 0:0.
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RYWAL: Remis nikogo nie urządza

Spotkanie z zespołem
Waldemara
Fornalika będzie pierwszym
wyjazdowym meczem
gdańszczan po zimowej przerwie.
– Lechia to zespół o
naprawdę dużym potencjalne piłkarskim.
Zimą do Gdańska zostali sprowadzeni tacy
zawodnicy jak Wojtkowiak i Wawrzyniak, czyli piłkarze, którzy mogą
się pochwalić występami w reprezentacji
Polski.
Wcześniej do zespołu
trafili Łukasik i Borysiuk, a później do tej
ekipy dołączył Sebastian Mila, który zaliczył bardzo udaną jesień.
kontynuacja, s. 2
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SZYBKA PIŁKA

DO ATAKU!

WALDEMAR FORNALIK
trener Ruchu

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

MUSIMY BYĆ
JESZCZE BARDZIEJ
SKONCENTROWANI

W

Drużyna wyciągnęła wnioski z meczu w Poznaniu?
WF: - Temat spotkania z Lechem zamknęliśmy we wtorek. Zrobiliśmy gruntowaną analizę. Wszyscy byliśmy
źli, czuliśmy wielki niedosyt, bo po niezłej grze, szczególnie w drugiej połowie, przynajmniej ten jeden punkt
był w naszym zasięgu.
W obu wiosennych meczach Ruch rozgrywał dwie różne
połowy. Co zrobić, by ten wysoki poziom gry prezentować już od pierwszego gwizdka?
WF: - Na pewno musimy wyjść jeszcze bardziej skoncentrowani. Pierwszy mecz jest dla mnie wytłumaczalny,
bo to była inauguracja i obie drużyny podeszły do siebie
z respektem. Początek meczu to często jest takie kalkulowanie, kogo na ile stać. To bym w ten sposób tłumaczył.
Natomiast drugie spotkanie ciężko wytłumaczyć. W tej
słabszej pierwszej połowie też były akcje, po których
stwarzaliśmy okazje bramkowe.
Nasz rywal, zarówno latem, jak i zimą, wzmocnił się
uznanymi w naszej piłce zawodnikami. Po czyjej stronie
będzie jutro przewaga większego doświadczenia?
WF: - Lechia na pewno sprowadziła wartościowych piłkarzy, takich jak Wojtkowiak, Wawrzyniak, czyli zawodnicy, którzy w swoim cv mają występy w reprezentacji
Polski. Doszedł Mila, doskonale wiemy jaką miał jesień.
Wcześniej sprowadzeni zostali Łukasik i Borysiuk. Jest
to zespół o naprawdę dużym potencjale piłkarskim.
Trudno wskazywać, po której stronie jest większe doświadczenie. Jeśli popatrzymy na metryki i rubryki to
my mamy jeszcze bardziej doświadczonych zawodników.
Z kolei ci, o których wspomniałem, też już mają za sobą
naprawdę wiele spotkań i to o konkretne cele.
Jak ważne będzie wyłączenie z gry wspomnianego Mili,
tak jak jesienią, gdy grał w Chorzowie jeszcze w barwach
Śląska?
WF: - Sebastian był w Śląsku i teraz jest w Lechii niekwestionowanym liderem. Na pewno musimy się na nim
skupić, ale także na kilku innych zawodnikach, którzy
potrafią kreować i być groźni pod bramką.
A

– Poza tym gramy teraz
dwa spotkania z rzędu
na własnym stadionie, więc to doskonała
okazja, aby zgarnąć
pełen pakiet – dodaje
kolega „Zienia”, Łukasz
Surma, który przez
wiele sezonów także
występował w biało-zielonej koszulce. –
Zaraz po zmianie barw
klubowych, konfrontacje z byłą drużyną
wywołują dodatkowe

niezłą drużyną, która
potrafi się skoncentrować i budować akcje
pod bramką rywala. Jak
tylko pokonamy pewne
bariery psychiczne potrafimy być naprawdę
groźni. Dlatego z optymizmem myślę o meczu z Lechią – podkreśla Marek Zieńczuk,
pomocnik Ruchu, który
przez wiele lat reprezentował barwy gdańskiego zespołu.

cięstwem
pojedynku z Piastem Gliwice,
ekipa z Cichej będzie
chciała szybko zapomnieć o przegranym
spotkaniu z Lechem
i udowodnić, że solidnie przepracowany
okres przygotowawczy
i udany początek rozgrywek zaprocentują
regularnością i systematycznie zwiększającą się pulą punktów.
– Jesteśmy naprawdę

Trudno jednak wskazać, która drużyna ma
większe doświadczenie – zastanawia się
szkoleniowiec „Niebieskich”.
Choć w szeregach „Lechistów” nie brakuje
boiskowych wyjadaczy,
to Ruch ma w zanadrzu atut własnego boiska i solidne wsparcie
12. zawodnika, czyli
własnej publiczności.
Po zakończonym zwy-

dwóch tegorocznych meczach ligowych „Niebiescy” zgromadzili 3 „oczka”. Teraz przed
podopiecznymi Waldemara Fornalika dwa niezwykle istotne domowe spotkania. Na początek starcie
z gdańską Lechią.
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emocje. Teraz do tego
meczu podchodzą tak
samo jak do pozostałych spotkań ligowych.
Liczy się tylko zwycięstwo – zapewnia „Surmik”.
Z takim bojowym nastawieniem rozpoczniemy dzisiaj kolejną
piłkarską bitwę. Startujemy o godzinie
18:00 na stadionie
przy Cichej. Do zobaczenia!

PATRON MECZU

FELIETON NA ROZGRZEWKĘ
BOGDAN KALUS
Aktor katowickiego teatru „Korez”

NIEBIESKA TWIERDZA
No mamy wiosnę pełną gębą
i pogodową, i piłkarską. Na
tę pierwszą nie musieliśmy
specjalnie długo czekać, na
drugą natomiast zawsze czekamy ze zniecierpliwieniem
i zaciekawieniem. Zadajemy
sobie pytanie czy drużyna
będzie dobrze przygotowana
fizycznie i przede wszystkim
mentalnie do drugiej części
rozgrywek. Fizycznie jak
widzieliśmy i w Chorzowie,
i w Poznaniu, jest nieźle,
a mentalnie powinniśmy
zobaczyć dzisiaj. Oczywiście
wielu z nas, kibiców Niebieskiej „eRki”, wierzyło w jakiekolwiek punkty przywiezione
z trudnego terenu, ale ja
uważam, że dla nas w obecnej
sytuacji ważniejsze jest zdobywanie punktów w bezpośrednich pojedynkach z tymi
rywalami, którzy są niedaleko
Ruchu w tabeli. Zwłaszcza,
że kalendarz się ułożył tak,
że właśnie na Cichej pojawią
R

T

się kolejno Lechia, Pogoń,
Zawisza czy Cracovia, więc
właśnie drużyny z najbliższego sąsiedztwa w tabeli.
Oczywiście zdaję sobie sprawę
z tego, że w każdym meczu
warto punktować, ale nie
rozdzierałbym szat z powodu
porażki w Poznaniu. Niestety
okazało się po raz kolejny (co
zresztą udowodniła Legia
w Amsterdamie), że 45 minut
dobrej gry nie wystarczy, aby
wygrać mecz. Mam nadzieję,
że okres porażek i remisów
na własnym stadionie mamy
za sobą i teraz Cicha będzie
twierdzą nie do zdobycia
przez przeciwników! Ja
niestety nie jestem optymistą jeśli chodzi o awans
do czołowej ósemki, ale nie
wierzę w to, że Niebiescy
pod wodzą Waldka „Kinga”,
będą mieli jakiekolwiek
problemy z utrzymaniem
się w lidze. Poza tym przy
ewentualnym (dmucham
N

E

na zimne) zwycięstwie nad
Lechią strata do gdańszczan
będzie wynosiła jedynie 2
punkty, a przecież Lechia
miała walczyć o najwyższe
cele w tym roku w lidze, co
po raz kolejny jest dowodem
na to, iż pieniądze w piłkę
nie grają! Może i dobrze, bo
z tym zawsze był w Ruchu
problem! Na szczęście sprawy
finansowe idą we właściwym
kierunku i już niedługo
powinniśmy cieszyć się nie
tylko dobrą drużyną, ale i nowoczesnym stadionem. A jak
gra drużyna bez nazwisk,
bez wielkich transferów, bez
mega kontraktów, za to pod
wodzą charyzmatycznego
trenera i na nowym, pięknym
stadionie, pokazuje w tym
sezonie przykład Jagiellonii.
Nam w Chorzowie brakuje
już tylko stadionu.

EUGENIUSZ LERCH
Postacią, której zasługi dla naszego klubu chcemy przypomnieć przy okazji meczu z Lechią Gdańsk jest Eugeniusz
Lerch, mistrz Polski z 1960,
były świetny napastnik i jeden
z najlepszych strzelców w historii Ruchu.
„Elek” urodził się 15 lutego 1939 roku w Chorzowie.
Treningi piłkarskie rozpoczął w Ruchu w wieku 11 lat.
W pierwszym zespole „Niebieskich” zadebiutował w maju
1957 r. w wyjazdowym meczu
z ŁKS. W tym samy m roku
zdobył swoja pierwszą bramkę, pokonując golkipera…

Z Niebieskim pozdrowieniem
Bogdan Kalus.
R

Z

Lechii Gdańsk. W kolejnym
sezonie był już podstawowym
zawodnikiem chorzowskiego
zespołu oraz jego najlepszym
strzelcem. W Ruchu grał do
połowy 1967 r., kiedy przeszedł do ROW-u Rybnik.
Karierę zakończył w 1976 r.
w australijskiej Polonii Melbourne. Łącznie w „Niebieskich”
barwach rozegrał 218 spotkań,
w których zdobył 96 bramek.
W 1960 r. zdobył z Ruchem
tytuł mistrza Polski. W połowie lat 90. był asystentem
trenera Albina Wiry. Pan Eugeniusz do dzisiaj jest stałym
bywalcem stadionu przy Cichej. Nie zabraknie go również
na piątkowym starciu z Lechią.

Y

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

Węgiel
Towary i usługi dla górnictwa
Wyroby hutnicze
Oleje opałowe
www.weglokoks.com.pl
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NIECH LECHIA SIĘ MARTWI
– OCZYWIŚCIE SENTYMENT JEST, ALE NA BOISKU NIE MA DLA NIEGO MIEJSCA. ZROBIĘ WSZYSTKO, ABY RUCH DZISIAJ WYGRAŁ – PODKREŚLA MAREK
ZIEŃCZUK PRZED MECZEM Z LECHIĄ, KTÓREJ JEST WYCHOWANKIEM.
Na zgrupowaniu w Turcji mówiłeś, że ligę trzeba zacząć z „grubej rury”. Jak oceniasz początek
wiosennych rozgrywek?
MZ: - Zaczęliśmy nie najgorzej
wygrywając 2:0. Myślę, że był to
start przyzwoity. Szkoda punktów w Poznaniu, tym bardziej, że
były one w naszym zasięgu. Pora
na zwycięstwo z Lechią. Mecze
u siebie musimy wygrywać i tak
też podchodzimy do dzisiejszego
spotkania.

Grając na prawym skrzydle
możesz często stosować zejścia
do środka, po których szukasz
strzałów z dystansu.
MZ: - Na pewno ta pozycja mnie
w żaden sposób nie ogranicza,
bo dośrodkować prawą nogą
potrafię, a otwiera nowe możliwości, takie jak prostopadłe zagrania czy uderzenia. W ogóle
w Europie jest trend ustawiania
lewonożnych zawodników na
prawej stronie.

Czujecie sportową złość, którą
spróbujecie przekuć na dobry
wynik z Lechią?
MZ: - Myślę, że w każdym meczu jest sportowa złość. Na pewno chcemy wygrać i będziemy do
tego dążyć wszystkimi możliwymi środkami, w takim składzie
jakim dysponujemy. Brak Grześka na pewno jest dużym osłabieniem, ale po to mamy całą kadrę
zawodników, żeby poradzić sobie z tą sytuacją.

Jak podchodzisz do meczu
z Lechią, która nie jest dla Ciebie
obojętna?
MZ: - Dla każdego wychowanka to jest fajne przeżycie grać
przeciwko klubowi, w którym
się wychowało. Znam mnóstwo
ludzi z otoczenia Lechii i oczywiście sentyment jest, ale na
boisku nie ma dla niego miejsca.
Zrobię wszystko, aby Ruch dzisiaj wygrał. W każdym innym
spotkaniu kibicuję drużynie
z Gdańska. To chyba normalne.
Kibice „Niebieskich” z pewnością także oczekiwaliby tego od
wychowanków Ruchu.

Nie przygasł w Was optymizm po
ostatnim meczu?
MZ: - Uważam, że nie. Porażki
są wkalkulowane w nasz zawód
i oczywiście wszystkiego nie da
się wygrać. To na pewno boli bo
remis był na wyciągnięcie ręki,
były dogodne sytuacje. Pozytywne jest to, że potrafimy dochodzić
do pozycji strzeleckich. Musimy
tylko grać z większą skutecznością, zarówno z przodu, jaki
i z tyłu. W pierwszym spotkaniu
nie popełniliśmy wielu błędów
w obronie. W Poznaniu przeciwnik był mocniejszy, błędy się
przytrafiły i rywale skrzętnie to
wykorzystali. Trzeba wyciągnąć
wnioski i znowu zagrać na zero
z tyłu. To jest klucz do sukcesu.

• Mecze z Lechią są dla Marka Zieńczuka szczególne. Pomocnik Ruchu
jest wychowankiem zespołu z Gdańska. Na boisku nie będzie jednak
sentymentów!

Skąd się to bierze, że w obu
meczach zdecydowanie lepiej
graliście po przerwie? Chyba, że
to jedynie zbieg okoliczności.
MZ: - Nie wyciągałbym z tego
jakichś daleko idących wniosków. Tak się akurat złożyło. Na
pewno świadczy to o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani do
rundy. Te drugie połowy nie są
gorsze. To byłby jakichś sygnał,
że brakuje nam sił i nie potrafimy dominować. W pierwszych
odsłonach przeciwnik też nam
na mniej pozwala, bo jest wypoczęty. Wtedy zawsze ciężej stwarza się sytuacje.
W drugiej połowie meczu z Lechem grałeś na prawej stronie

pomocy i stamtąd siałeś zagrożenie w szeregach poznaniaków.
Chyba dobrze się czujesz na tej
pozycji.
MZ: - Wszystko zależy od trenera. Akurat taka była potrzeba, taka zapadła decyzja. Za
pierwszej kadencji Waldemara
Fornalika w Ruchu w dużym
wymiarze czasu grałem właśnie
na prawym skrzydle. Po lewej
stronie biegał „Ecik” Janoszka i nie najgorzej to wyglądało.
Oczywiście jestem nominalnym
lewym pomocnikiem, ale to trener decyduje, na jakiej pozycji
występuję. Zawsze staram się robić to jak najlepiej. Prawa strona
to już kolejna pozycja, na której
gram w tym sezonie.

Znając potencjał, atuty i słabsze
strony Lechii, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w dzisiejszym meczu?
MZ: - Ja bym się nie koncentrował na przeciwniku, tylko skupił
na naszej grze. Niech Lechia
się martwi jak zatrzymać Ruch,
a nie odwrotnie. Gdańszczanie
mają oczywiście dobrych zawodników, pokazała w pierwszym
meczu, że potrafi nieźle grać
w piłkę. W klubie na pewno są
ambicje większe niż zajmowane
miejsce. W naszym przypadku
jest podobnie. Nie chcemy oku-

pować dolnych rejonów tabeli.
Chcemy jak najszybciej się wydostać ze strefy spadkowej. Będzie to mecz o przysłowiowe 6
punktów.

Ja bym się nie
koncentrował
na przeciwniku,
tylko skupił na
naszej grze.
Niech Lechia
się martwi
jak zatrzymać
Ruch, a nie
odwrotnie.

Gdy drużynie nie idzie na boisku,
to masz za zadanie, jako doświadczony zawodnik, mobilizować kolegów? Jak to wygląda?
MZ: - Szczerze mówiąc, to przede
wszystkim skupiam się na sobie.
Kiedy nie idzie staram się wyciągać wnioski co ja mogę zrobić,
żeby dać z siebie więcej drużynie.
Oczywiście staramy się w jakichś
sposób wzajemnie się mobilizować, także młodszych kolegów.
Czasami słowa nie wystarczają.
Każdy musi się jeszcze bardziej
skoncentrować na swojej robocie
i zacząć ją wykonywać lepiej na
boisku, a przynajmniej na miarę
swoich możliwości. Czasem jest
się w takiej dyspozycji, że żadne
słowa nie działają, ani te ostrzejsze, ani podpowiedzi.
Ostatnio bardzo optymistycznie
wypowiadałeś się o Waszej grze
i kolejnych występach. Na czym
oparty jest Twój optymizm?
MZ: - Po pierwsze stać nas na
jeszcze lepszą grę. Po drugie
z dwóch ciężkich meczów mamy
te 3 punkty. Druga połowa meczu z Lechem była przyzwoita
w naszym wykonaniu. Był to dla
nas jeden z lepszych występów
w Poznaniu w ostatnich latach.
Tanio skóry nie sprzedaliśmy.
Teraz naszym celem jest dobra,
równa gra przez 90 minut. Musimy wejść na wyższy poziom.
Potrzebujemy serii 2-3 kolejnych zwycięstw i dobrze byłoby
zacząć ją już dzisiaj, przed własną publicznością.

ZAPROŚ DO SIEBIE DRUŻYNĘ „NIEBIESKICH”!
PO ZIMOWEJ PRZERWIE WZNAWIAMY AKCJE „FUTBOLANDIA” I „SZKOŁA W RUCHU”, W RAMACH KTÓRYCH PIŁKARZE RUCHU ODWIEDZAJĄ PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
PODSTAWOWE. CZEKAMY NA WASZE ZAPROSZENIA!

W

ramach akcji piłkarze
„Niebieskich” wśród
przedszkolaków i
uczniów będą propagować
zdrowy tryb życia, zarażać pasją
do sportu, zapraszać na mecze
Ruchu oraz uczyć bezpiecznego kibicowania. Przewidziane
są również aktywne zajęcia
w postaci np. zabaw z piłką i
konkursów, oczywiście z „Nie-

bieskimi” nagrodami! Piłkarze z
pewnością nikomu nie odmówią autografu czy wspólnego
zdjęcia.
IDĄ ZMIANY
Program „Futbolandia” będzie
prowadzony w ten sam sposób,
co jesienią. Uatrakcyjniliśmy z
kolei „Szkołę w Ruchu”, która
skierowana jest do uczniów szkół

podstawowych. Do programu
wprowadziliśmy element rywalizacji. Placówki, które zaproszą
nas do siebie, będą mogły zmierzyć się z innymi w wybranych
konkurencjach. Zwycięska szkoła stanie się Oficjalnym Partnerem Ruchu Chorzów. Obserwujcie naszą stronę internetową
w w w. r u c h c h o r z o w. c o m .
pl oraz portale społeczno-

ściowe:
www.www.faceb o o k . c o m / r u c h c h o r z o w,
www.twitter.com/r uchchorzow1920. Wkrótce szczegółowo przedstawimy założenia
nowej wersji „Szkoły w Ruchu”.
KONTAKT
Wszelkie informacje można
uzyskać także pod numerem telefonu: (32) 346 35 45 wew.16

NOWY KLUB 100!
PROJEKT „KLUB 100” PRZYBRAŁ ZUPEŁNIE NOWE OBLICZE! NIE JEST TO JUŻ KLUB DARCZYŃCÓW, A BARDZO
ATRAKCYJNA OFERTA HANDLOWA ZARÓWNO DLA FIRM, JAK I OSÓB PRYWATNYCH.

N

ajważniejszą zmianą jest wykorzystywanie zebranych środków. Teraz całość kwoty
zbieranej co miesiąc od klubowiczów będzie przekazywana Akademii Piłkarskiej,
a więc na rozwój „niebieskiej” przyszłości. Wzięliśmy sobie do serca uwagi odnośnie
poprzedniej wersji projektu. Zgadzamy się z nimi i wierzymy w skuteczność nowej wersji.
Jedyne co łączy nowy projekt z poprzednim to nazwa i logo.
OD TEJ PORY KAŻDA OSOBA, KTÓRA ZDECYDUJE SIĘ NA PRZYSTĄPIENIE DO „KLUBU 100”
OTRZYMA:
• KARNET VIP – PREMIUM, najbardziej prestiżowy, upoważniający do wejścia do Kawiarenki
Klubowej podczas meczów, wynajęcia jej na wyjątkowe okazje, stanowiący legitymacje
członkowską „Klubu 100”;
• UNIKATOWY SZALIK – tylko dla członków „Klubu 100”;
• STREFA HOSPITALITY – specjalna platforma umożliwiająca dostęp do informacji oraz kontakt
z Klubem dzięki asystentkom „Klubu 100” i poczcie z domeną @klub100.ruchchorzow.eu;
• ARTYKUŁ DEDYKOWANY w „Niebieskiej eRce”;
• ZAPROSZENIA NA WAŻNE WYDARZENIA: Wigilia klubowa, bankiet z okazji prezentacji drużyny,
zakończenie sezonu itp.;
• ZNIŻKĘ NA ŚWIADCZENIA REKLAMOWE Ruchu Chorzów;
• SPECJALNE RABATY w naszych salonach sprzedaży.
Wszystko o nowej odsłonie „Klubu 100”, a więc szczegóły oferty i regulamin znajdziecie na
specjalnej stronie internetowej projektu: www.klub100.ruchchorzow.eu .Zapraszamy!

www.klub100.ruchchorzow.eu
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KIEDOS
Biuro: Chorzów, ul. Dąbrowskiego 52, lokal 4b, I piętro
Jesteśmy na przeciwko ZUS-u

ZAPRASZAMY:
FIRMA NASZA OFERUJE:
I.SZKOLENIA ZAWODOWE:
HDS, ADR, OPERATORA SUWNICY, WÓZKA WIDŁOWEGO
II.BADANIA I KONSERWACJA UDT
III.NAUKA JAZDY
SZKOLIMY W KAT.: AM, A, A1,A2,B,C,D,E,T
PROMOCJA
KAT B: 1100 ZŁ
KAT C: 2000 ZŁ
KAT A: 1300 ZŁ

ZADZWOŃ 608 535 613

WWW.KIEDOS.NET

SZKOLIMY NA POJAZDACH
IDENTYCZNYCH JAK W WORDZIE

ZAPOWIEDŹ

1 (43) / 2015

6

RUCH CHORZÓW VS Lechia Gdańsk
Piątek, 27 lutego 2015, GODZ. 18.00

REMIS NIKOGO NIE URZĄDZA

PATRZĄC PRZEZ PRYZMAT MIEJSC ZAJMOWANYCH PRZEZ DZISIEJSZYCH RYWALI W TABELI I DYSTANS TYLKO PIĘCIU „OCZEK”, JAKIE DZIELĄ JEDENASTĄ LECHIĘ
I PIĘTNASTY RUCH MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ, ŻE OBA ZESPOŁY ZROBIĄ WSZYSTKO, BY WYGRAĆ DZIŚ W CHORZOWIE.

PRAWDOPODOBNE SKŁADY
BĄK

24

WOJTKOWIAK

BOUGAIDIS

JANICKI

23

13

2

MAKUSZEWSKI

3

MOŻDŻEŃ

ŁUKASIK

8

WAWRZYNIAK

32

MILA

6

11

GRZELCZAK

9

ČOLAK

20

90
VIŠNAKOVS

10

5

STARZYŃSKI

ZIEŃCZUK

KOWALSKI

16

4

BABIARZ

SURMA

2

51

STAWARCZYK

GRODZICKI

13
GIGOŁAJEW

7

15
KONCZKOWSKI

30
PUTNOCKỲ

TRENERZY: Ruch Chorzów – Waldemar Fornalik; Lechia Gdańsk – Jerzy Brzęczek

BILANS MECZÓW
Rok

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

1986/1987
2005/2006
2006/2007
2008/2009

Rok
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Ruch vs Lechia
1:0, 1:1
0:0, 0:0
2:1, 0:1
0:1, 4:4
1:1, 0:0, 0:0
3:3

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 48. meczach.
Ruch wygrał 19 spotkań, zremisował 16 i poniósł porażek 13.
Bramki w stosunku 63-49 są na korzyść chorzowian.
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

C

elujący w grupę mistrzowską piłkarze Lechii zdobyli w dwóch pierwszych
meczach rundy wiosennej cztery
punkty. Najpierw pokonali
u siebie Wisłę Kraków (1:0),
a potem także w Gdańsku
sensacyjnie bezbramkowo zremisowali z Zawiszą Bydgoszcz.
W zgodnej opinii mocno
rozczarowanych gdańskich zawodników ten podział punktów
ze zdecydowanym outsiderem
rozgrywek został odebrany
w kategoriach porażki i straconych dwóch „oczek”.
REHABILITACJA W CHORZOWIE
– Po meczu z Zawiszą byliśmy
tak bardzo niezadowoleni, że
najchętniej już następnego dnia
zagralibyśmy z Ruchem, żeby
tylko móc się zrehabilitować,
zrewanżować – mówił po meczu
bardzo mocno poirytowany kapitan lechistów Sebastian Mila,
a jego wypowiedź jednoznacznie
wskazuje miejsce, gdzie „Milowy” wraz z kolegami zamierza
odrobić straty. Pomocnik jest
wisienką na torcie zimowych ruchów transferowych gdańskich
działaczy. Z siedmiu sprowadzonych do klubu w tym okienku piłkarzy aż czterech – obok
Mili także Jakub Wawrzyniak,
Grzegorz Wojtkowiak i Litwin
Donatas Kazlauskas, to reprezentanci swoich krajów. Mając
taki potencjał w kadrze zespołu,
bo nie zapominajmy, że latem
też do Gdańska ściągnięto wiele
znanych nazwisk – nic dziwnego, że klub z prawie 40 milionowym budżetem ma ogromne
aspiracje, sięgające czołowych
lokat, a działacze oczekują od
drużyny efektownych zwycięstw.
PIERWSZY RAZ NA WYJEŹDZIE
Na inaugurację 22. kolejki T-Mobile Ekstraklasy Lechia
zmierzy się w Chorzowie z Ruchem. Będzie to zarazem pierwszy w tym roku i w tej rundzie
występ „Biało-zielonych” na
wyjeździe. Goście przylecieli na Górny Śląsk samolotem
w czwartek wieczorem po południowym treningu i zamieszkali
w chorzowskim hotelu Arsenal.
Do meczowej kadry wrócił Kevin
Friesenbichler, austriacki napastnik, który z powodu kontuzji pachwiny nie wystąpił w spotkaniu
z Zawiszą. Patrząc przez pryzmat miejsc zajmowanych przez
dzisiejszych rywali w tabeli i dystans tylko pięciu „oczek”, jakie
dzielą jedenastą Lechię i piętnasty Ruch można się spodziewać,

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

• Jesienią w Gdańsku obie drużyny stworzyły jedno z najlepszych widowisk w tym sezonie. Mecz zakończył się remisem 3:3, a jego ozdobą
była kapitlana przewrotka Filipa Starzyńskiego.
że oba zespoły zrobią wszystko,
by wygrać dziś w Chorzowie.
Remis nikogo w tym meczu nie
urządza. Zwyciężając w piątek na
Cichej, Lechiści mogą znacznie
zbliżyć się do kreski oddzielającej
górną i dolną ósemkę. Czy podołają presji?
STATYSTYKI ZA RUCHEM
Statystyki wszystkich 52. meczów przemawiają za gospodarzami. Sześć meczów bez zwycięstwa na wyjeździe – ostatni raz
zdarzyło się to 22 sierpnia w Bydgoszczy, 2:0 z Zawiszą – także nie
stawia piłkarzy z Gdańska w roli
faworytów, podobnie jak fakt, że
Lechia słabo radzi sobie w konfrontacjach z zespołami prowadzonym przez byłych selekcjonerów, a przecież trener Waldemar
Fornalik należy do tego grona!
W minionych 35 latach wygrała ledwie dwie takie potyczki.
Z Tomaszem Kafarskim w roli
głównodowodzącego
Lechiści pokonali Polonię Warszawa

Lechia
przyjechała
do Chorzowa
zdeterminowana,
by zdobyć trzy
punkty

Pawła Janas, zaś kilkanaście dni
temu ograła Wisłę Franciszka
Smudy. W pozostałych dziewięciu pojedynkach gdańszczanie
zanotowali 6 porażek i 3 remisy.
Z drugiej strony „Lwy Północy”
w dwóch wiosennych meczach
nie stracili jeszcze bramki, a ich
bramkarze są niepokonani w sumie już od 238 minut. Mało tego
– gdańska defensywa w trakcie
tych tegorocznych 180 minut,
gdy grała na zero z tyłu, pozwoliła rywalom na oddanie tylko
czterech strzałów, w tym jednego
celnego! To pokazuje, jaka jest
obecnie najsilniejsza formacja
Lechii. A przecież jesienią do
defensywy było najwięcej zastrzeżeń, jednak przyjście Wawrzyniaka i Wojtkowiaka zmieniło
diametralnie sytuację.
BOLĄCZKA LECHII
Z drugiej strony jakby straciła na
mocy siła uderzeniowa jedenastki znad morza, a skuteczność
jest obecnie największą bolączką
Lechii, choć trener Jerzy Brzęczek ma w składzie tak kreatywnego lidera, jak Sebastian
Mila. W inauguracyjnym meczu
z Wisłą gdański szkoleniowiec
postawił w ataku na Austriaka Kevina Friesenbichlera, zaś
w kolejnym spotkaniu z Zawiszą zagrał Antonio Colak. Obaj
zagraniczni napastnicy zawiedli
jego oczekiwania, choć temu
pierwszemu w pokazaniu formy
ze sparingów, gdy strzelał jak na
zawołanie, nie pozwoliła kontuzja. Lechia przyjechała więc
do Chorzowa zdeterminowana,
by zdobyć trzy punkty, bo jej
nieobecność na koniec sezonu zasadniczego w grupie mistrzowskiej byłaby dla Gdańska
ogromnym rozczarowaniem.
Cień

Nazwa
M. Pkt. Z. R. P.
Legia Warszawa 21 39 12 3 6
Jagiellonia Białystok 21 38 11 5 5
Lech Poznań
21 36 9 9 3
Śląsk Wrocław 21 36 10 6 5
Wisła Kraków 21 33 9 6 6
Górnik Zabrze 21 32 9 5 7
Podbeskidzie B-B 21 31 9 4 8
Piast Gliwice 21 29 8 5 8
Pogoń Szczecin 21 29 7 8 6
GKS Bełchatów 21 27 7 6 8
Lechia Gdańsk 21 25 6 7 8
Górnik Łęczna 21 25 6 7 8
Cracovia
21 24 6 6 9
Korona Kielce 21 23 6 5 10
Ruch Chorzów 21 20 5 5 11
Zawisza Bydgoszcz 21 11 2 5 14

Bramki
42-23
34-24
40-22
32-23
35-26
27-27
32-33
26-29
28-29
18-25
25-27
24-26
21-29
20-31
23-30
19-42

22. KOLEJKA
Cracovia

Lech Poznań

GKS Bełchatów

Wisła Kraków

Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław

Jagiellonia
Białystok

Korona Kielce

Legia Warszawa

Podbeskidzie
Bielsko-Biała
Górnik Łęczna

27 lutego,
20:30
28 lutego,
15:30
28 lutego,
18:00
1 marca, 15:30
1 marca, 18:00

Pogoń Szczecin
2 marca, 18:00
Ruch
27 lutego,
Lechia Gdańsk
Chorzów
18:00
Zawisza
28 lutego,
Piast Gliwice
Bydgoszcz
15:30

WYNIKI 21. KOLEJKI
Górnik Łęczna
Korona Kielce
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Piast Gliwice
Podbeskidzie B-B
Śląsk Wrocław
Wisła Kraków

0-1
Górnik Zabrze
0-0
Legia Warszawa
2-1
Ruch Chorzów
0-0 Zawisza Bydgoszcz
3-1
GKS Bełchatów
1-1
Cracovia
0-1 Jagiellonia Białystok
1-1
Pogoń Szczecin

OSTATNI MECZ
LECH POZNAŃ – RUCH CHORZÓW
2:1 (2:0)
1:0 Zaur Sadajew, 6 min.
2:0 Kasper Hamalainen, 34 min.
2:1 Filip Starzyński z karnego, 79
min.
W 20. minucie Matus Putnocky obronił
rzut karny egzekwowany przez Marcina
Kamińskiego.
Lech: Gostomski – Kędziora, Kamiński, Arajuuri, Douglas – Serafin (65 Kadar), Trałka,
Lovrencsics, Hamalainen, Pawłowski (86
Formella) – Sadajew (70 Kownacki), trener:
Maciej Skorża.
Ruch: Putnocky – Konczkowski, Stawarczyk,
Grodzicki, Gigołajew (88 Kwiatkowski) –
Babiarz (76 Visnakovs), Surma, Kowalski (46
Oleksy), Starzyński, Zieńczuk – Kuświk, trener:
Waldemar Fornalik.
Żółta kartka: Kuświk, Sędziował: Mariusz Złotek (Gorzyce), Widzów: 16672

KOLPORTAŻ GAZETY
DZIEŃ KOLPORTAŻU
Centrum miasta, stadion Ruchu, stałe punkty
DZIEŃ MECZU
Stadion Ruchu, ul. Cicha 6
STAŁE PUNKTY
Strefa Kibica, ul. Cicha 6 • Sklep Kibica, ul. Wolności
62 • Chorzowskie Centrum Kultury • Urząd Miasta
• Urząd Skarbowy • Dom Kultury „Batory” • Pub
„Warka”
WERSJA ON-LINE
www.ruchchorzow.com.pl, presspekt.pl,
issuu.com/niebieskar

Stacja Kontroli Pojazdów Gamma zaprasza na bezp³atne
sprawdzenie samochodów po zimie !!!

