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RUSZAMY W POGOŃ!
– Jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie! Powinniśmy sobie wziąć do
serca to powiedzenie przed kolejnym ligowym pojedynkiem i zrobić wszystko, aby zdobyć komplet punktów – zapewnia kapitan
Ruchu Marcin Malinowski.
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KALUS: Dawnych wspomnień czar?

Szansę na to, by ta piłkarska matematyka dała pozytywny rezultat
„Niebiescy” będą mieli już w najbliższy piątek. Na Cichą zawita Pogoń Szczecin, która w Chorzowie
będzie chciała zrehabilitować się
po niespodziewanej porażce z Gór-

Z KLUBU
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„FIGO”: Nie będzie sentymentów!

nikiem Łęczna i udowodnić swoim
fanom, że skromna, bo zalewie
dwupunktowa zdobycz dotychczasowych wiosennych rozgrywek
nie przekreśla marzeń o awansie
do mistrzowskiej elity. Piątkowe
zmagania „Niebieskich” z „Dumą

ZAPOWIEDŹ

Pomorza” wzbudzą z pewnością
ogromne emocje wśród sympatyków chorzowskiej ekipy i nie tylko
dlatego, że ich ulubieńcy stoczą kolejny ligowy bój o 6 punktów.
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RYWAL: Cel Pogoni: zmazać plamę!
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SZYBKA PIŁKA

RUSZAMY W POGOŃ!

WALDEMAR FORNALIK
trener Ruchu

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

CIESZY POWRÓT
KUŚWIKA

P

Tydzień temu „Niebiescy”
zremisowali przed własną
publicznością z Lechią
Gdańsk. Trzy dni później
Pogoń
niespodziewanie
przegrała u siebie z beniaminkiem z Łęcznej. „Portowcy” mieli tylko 4 dni na
regenerację i przygotowanie do meczu z Ruchem.
Na dodatek odbyli długą
podróż na Śląsk. Wydaje
się, że lepsza dyspozycja
fizyczna będzie więc po
stronie chorzowian. Innego
zdania jest trener „Niebieskich” Waldemar Fornalik. – Pięć dni między meczami to
wystarczająco dużo czasu, żeby zregenerować organizmy.
Drużyny jeżdżą po Polsce, poprawiła się jakość dróg, warunki podróży w autokarach też są coraz lepsze. Dlatego
nie biorę tego pod uwagę – zaznacza szkoleniowiec Ruchu.

„Malina”
jest gotowy
do gry

Opiekun chorzowian w dzisiejszym meczu nie będzie mógł
skorzystać z Rafała Grodzickiego, który musi odbyć pauzę za nadmiar żółtych kartek. W idealnym momencie do
zdrowia wrócił kapitan „Niebieskich” Marcin Malinowski,
który jest faworytem do zastąpienia „Grodka” w wyjściowym składzie. – Marcin rzeczywiście wrócił do zdrowia.
Jest gotowy do gry od pierwszej minuty. Oczywiście jest
to prawdopodobne, że wyjdzie w podstawowej jedenastce,
natomiast nigdy nie ogłaszam tego wcześniej – stwierdził
Waldemar Fornalik.
Cieszy także powrót do gry Grzegorza Kuświka. Najlepszy
snajper Ruchu nie mógł zagrać przeciwko Lechii z powodu kartek. W spotkaniu z gdańszczanami zastąpił go Eduards Visnakovs. – Nie chciałbym oceniać gry Visnakovsa.
Na pewno był bardzo zaangażowany i zdeterminowany,
dał z siebie bardzo dużo w spotkaniu z Lechią. Przeprowadziliśmy już analizę tego meczu. Rzeczywiście Kuświk
jest innym typem napastnika. Doskonale wiemy, ile znaczy
dla drużyny zawodnik, który strzela sporo bramek. Myślę,
że autentycznie Grzesiek pomoże nam dzisiaj zainkasować
trzy punkty – mówił Waldemar Fornalik.
A

ować groźne sytuacje
pod bramką rywala.
Wierzę, ze w końcu
zacznie to przynosić
efekty i optymistycznie myślę o wynikach
kolejnych spotkań –
dodaje „Figo”. Pozytywnie na dyspozycję
„Niebieskich” w piątkowy wieczór może
wpłynąć również fakt,
że na trybunach stadionu przy Cichej zasiądzie znacznie liczniejsza niż zazwyczaj
piękniejsza reprezentacja kibicowskiej społeczności.

który reprezentuje rywal „Niebieskich”.

wspólnie udało nam
się osiągnąć, ale na
boisku przeszłość nie
będzie miała kompletnie żadnego znaczenia. W trakcie spotkania musimy się skupić
tylko na tym, aby powalczyć o jak najlepszy wynik – podkreśla
„Malina”. – O końcowym rezultacie zadecyduje zapewne dyspozycja dnia. Jestem
jednak dobrej myśli
i wierzę, że wygramy
mecz z Pogonią – dodaje Filip Starzyński,
pochodzący z regionu,

Za wyniki szczecińskiej
Pogoni odpowiada teraz Jan Kocian, który
w poprzednm sezonie
zdobył z Ruchem III
miejsce w Ekstraklasie
i zaliczył udany występ
w eliminacjach Ligi Europy. Asystentami Słowaka są Dariusz Fornalak i Karol Michalski,
z którymi wspólnie
pracował także w sztabie
szkoleniowym
Ruchu. Czy podobnie
na spotkanie z byłymi
szkoleniowcami zareagują zawodnicy? – Pamiętamy doskonale ile

rzed drużyną Ruchu kolejna bitwa o ligowe punkty.
Tym razem naprzeciwko chorzowskiego zespołu
stanie szczecińska Pogoń, która początku wiosny nie
zaliczy raczej do udanych. W pierwszych trzech spotkaniach „Portowcy” zdobyli dwa punkty i wypadli z górnej
ósemki tabeli.
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„Figo” przyznaje, że
jako mały chłopiec razem z rodziną i kolegami bywał na meczach
„Dumy Pomorza”, więc
sentyment do zespołu
ze Szczecina pozostał.
– Dla mnie najistotniejszy jest fakt, że nasza
sytuacja jest nieciekawa, więc musimy podchodzić z ogromną determinacją do każdego
meczu. Najważniejsze
jednak, że potrafimy
grać ofensywnie, kre-

FELIETON NA ROZGRZEWKĘ

PATRON MECZU

BOGDAN KALUS
Aktor katowickiego teatru „Korez”

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR?
Niestety nie spełnił się mój
scenariusz co do ostatniego
meczu z Lechią...

meczu, łącznie z bydgoskim
Zawiszą, który nawet nie stracił gola na wiosnę. Na boisku
więc już czasu na sentymenty
nie będzie, bo to mecz który
można, a nawet trzeba wygrać
i basta! Oczywiście Portowcy
po porażce z Łęczną u siebie
pewnie przyjechali podrażnieni stratą punktów i też
tanio skóry nie sprzedadzą, ale
jak wspomniałem wcześniej,
punkty dzisiaj muszą zostać
przy Cichej, bo rywale uciekają. Powoli, ale jednak...

No cóż, ale skoro meczu nie
można wygrać, trzeba go
zremisować i na szczęście to
się Niebieskim udało. Teraz na
Cichej powitamy Janka Kociana, który na długo zapadł
w pamięci, nas kibiców. Można powiedzieć, że spotkają się
dwaj trenerzy, którzy zyskali
sympatię i szacunek kibiców
Niebieskiej „eRki” na długie
lata, bo przecież obaj Panowie
zdobywali medale mistrzostw
Polski. Kiedy będą następne?
Trudno wyrokować! Sytuacja
w tabeli wesoła nie jest, bo
wszystkie drużyny z dolnej
połówki tabeli jakby się uparły
żeby nie spaść z ekstraklasy
i punktują prawie w każdym
R

T

Pogoni, Radosław Janukiewicz w dniu dzisiejszym nie
będzie miał takiego „dnia
konia” jaki miał 6 kwietnia
2010 roku podczas meczu
w Pucharze Polski, kiedy
obronił mnóstwo strzałów.
Mecz ten chyba długo pamiętaliśmy, bo to był półfinał
tych rozgrywek, a z obecnych
zawodników grali w nim jedynie Rafał Grodzicki i Piotr
Stawarczyk.

E

Postacią, której zasługi dla naszego klubu chcemy przypomnieć przy okazji piątkowego
meczu z Pogonią Szczecin jest
Bernard Bem, mistrz Polski z
1960 i 1968 r., jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii
Ruchu, wzór przywiązania do
„Niebieskich” barw.
Bernard Bem urodził się 29
sierpnia 1936 r. w Szopienicach – Małej Dąbrówce. Treningi piłkarski rozpoczął w KS
22 Mała Dąbrówka. Później

Z Niebieskim pozdrowieniem
Bogdan Kalus.

Mam nadzieję, że bramkarz
N

BERNARD BEM

A skoro o wspomnieniach
mowa to najstarsi kibice
Niebieskich pamiętają, jak to
Pogoń regularnie była tłuczona przez Ruch i to niejednokrotnie po 5 czy 6 do zera.
I komu to przeszkadzało?

Ja wiem, że do końca sezonu
jeszcze wiele spotkań, a i podział punktów też nas czeka,
jednak lepiej przed ostatnią
prostą być na pozycji trochę
lepszej niż przedostatnia.

R

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkie Panie mogą
zakupić bilet na mecz
z Pogonią za złotówkę
i wyrobić kartę kibica
za darmo, jeśli do tej
pory jej nie posiadały. Mamy nadzieję, że
„Niebieskie” fanki razem ze swoimi ojcami,
mężami, synami i kolegami tłumnie pojawią
się w piątek na chorzowskim
stadionie,
by, jak na 12. zawodnika przystało, wspólnie
z zespołem Waldemara Fornalika powalczyć
o zwycięstwo!

Z

grał w katowickim Kolejarzu,
by na początku 1958 r. trafić na
Cichą. Początkowo grał jako
napastnik, potem pomocnik,
by wreszcie stać się obrońcą.
W pierwszym zespole „Niebieskich” zadebiutował dokładnie w 38. urodziny Ruchu,
20 kwietnia 1958 r., w wyjazdowym meczu z Odrą Opole
(1:1). W swoim kolejnym występie zanotował pierwszego
gola dla chorzowskiego klubu,
pokonując bramkarza Cracovii
(Ruch wygrał w Krakowie 5:0).
W Ruchu grał do 1971 roku,
kiedy przeszedł do BKS Stali
Bielsko-Biała, gdzie wkrótce
zakończył karierę. Łącznie w
„Niebieskich” barwach rozegrał aż 307 spotkań, w których
strzelił 28 bramek. Z Ruchem
zdobył dwa tytuły mistrza Polski – w 1960 i 1968 r.
Po zakończeniu kariery „Berek” nadal był związany z Ruchem jako kierownik drużyny.
Tę funkcję pełnił z kilkuletnią
przerwą od 1969 r. aż do połowy lat 90.
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PRESSPEKT
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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
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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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NIE BĘDZIE SENTYMENTÓW!
MUSIMY ZDOBYWAĆ PUNKTY, DLATEGO W TYM MECZU NIE BĘDZIE ŻADNYCH SENTYMENTÓW. NA BOISKU O TYM SIĘ NIE MYŚLI TYLKO WYCHODZI SIĘ
PO TO, BY WYGRAĆ! – PODKREŚLA ZWIĄZANY ZE SZCZECINEM FILIP STARZYŃSKI, POMOCNIK RUCHU.
W jednym z wywiadów przyznałeś, że sympatyzujesz z Pogonią
z racji swojego pochodzenia.
Dzisiejszy mecz będzie dla Ciebie
szczególny?
FS: - Na pewno mam mały sentyment do Pogoni i sprawdzam jej
wyniki, bo pochodzę z tamtego
regionu, ale także z racji tego, że
moja rodzina kibicuje tej drużynie, podobnie jak moi przyjaciele, dlatego cały czas gdzieś o niej
słyszę.

meczu z Lechią, ale uważam,
że idzie to w dobrym kierunku,
bo na pewno jesteśmy dobrze
przygotowani do sezonu pod
względem fizycznym. W pierwszych dwóch meczach pierwsze
połowy zagraliśmy słabiej, co na
Lechu zadecydowało o wyniku,
bo tam również mogliśmy ugrać
coś więcej. Wydaje mi się, że z
meczu na mecz jest coraz lepiej i
pojawia się coraz więcej pozytywów. Jeśli wyeliminujemy błędy,
to będzie dobrze.

W czasach gry w Salosie Szczecin
marzyłeś o tym, żeby kiedyś
zagrać w Pogoni?
FS: - Może nie marzyłem, ale
wiadomo, że jako mały chłopak
chciałem trafić do Pogoni, bo jeździłem na jej mecze, ale później
gdzieś się to rozmyło. Pogoń była
w niższych ligach i nigdy nie pojawił się żaden temat przejścia.
Pogoń nienajlepiej zaczęła wiosnę, bo zdobyła tylko 2 punkty
w trzech meczach. Myślisz, że
będzie to trudniejszy przeciwnik
niż Lechia?
FS: - Każdy mecz będzie dla nas
trudny i nie ważne, czy Pogoń źle
wystartowała. Z każdą drużyną
musimy wygrać, bo nasza sytuacja
jest zła i w każdym meczu musimy zdobywać punkty, a jeżeli
będzie ich mało to każde kolejne
spotkanie będzie trudniejsze.
Do Chorzowa przyjadą starzy
znajomi, trenerzy Kocian, Fornalak i Michalski. To będzie chyba
dziwne uczucie zobaczyć ich po
drugiej stronie.
FS: - Wiadomo, że byliśmy zżyci
z poprzednim sztabem i odnieśliśmy fajny sukces, ale to było,

• Filip Starzyński to etatowy wykonawca rzutów karnych w drużynie Ruchu. W tym sezonie „Figo”
jest bezbłędny.
minęło. Taka jest piłka i w tym
meczu nie będzie żadnych sentymentów. Na boisku o tym się nie
myśli tylko wychodzi się wygrać.
Myślę, że będzie także okazja by
chwilę porozmawiać z trenerami.
Trener Kocian dobrze zna zespół
Ruchu. Uważasz, że wiedza na
wasz temat to atut „Portowców”?
FS: - Na pewno będzie to jakiś
atut Pogoni, ale mecz meczowi
jest nierówny i wiadomo, że też
dyspozycja dnia decyduje. Jestem
więc spokojny i dobrej myśli, że
wygramy ten mecz.
Jesteś drugim najlepszym

strzelcem w zespole, a większość
bramek zdobywasz z rzutów
karnych. Stale pracujesz nad tym
elementem?
FS: - Nad każdym elementem
trzeba pracować, nad rzutami
karnymi także. Gdy nie ćwiczy
się tego regularnie, to ciężko w
meczu na spokojnie podejść do
„jedenastki” i strzelać. Staram
się nad tym pracować. Zostaję
czasem po treningach i trenuję
karne.
Strzelanie rzutów karnych wiąże
się z presją, bo jest to duża odpowiedzialność. Jak sobie z tym
radzisz?
FS: - Zawsze jest jakiś dreszczyk

i presja, ale ja staram się do tego
podejść ze spokojem i jakoś się
wyciszać. Na razie udaje mi się
odciąć od otoczenia przy wykonywaniu „jedenastki”. Nieważne
czy strzelam w Chorzowie czy
na jakimś innym stadionie. Wydaje mi się, że to w miarę wychodzi, ale wiadomo, że kiedyś
na pewno tego karnego nie uda
mi się strzelić. Nigdy nie myślę
o tym, że w meczu trafi się rzut
karny, a gdy już jest to podchodzę i strzelam.
Jak oceniasz początek roku w
waszym wykonaniu?
FS: - Punktów mogło być więcej, szczególnie żałujemy tego

Jesteś już dość doświadczonym
zawodnikiem. Czy w związku
z tym bierzesz lub możesz brać
odpowiedzialność za grę i za sytuację na boisku, czy zostawiasz
to starszym od siebie?
FS: - Doświadczony to jest „Malina”. Ja natomiast rzeczywiście
trochę tych meczów już zagrałem
i staram się brać tą odpowiedzialność. Jednak ona musi się rozłożyć
na większą liczbę zawodników, bo
jak nie będziemy stanowić drużyny i każdy będzie unikał brania
odpowiedzialności, to będzie źle.
Cieszy Cię powrót Grzesia
Kuświka do składu? Jak wam się
współpracuje na boisku?
FS: - Bardzo dobrze. Wiadomo,
że Grzesiu jest napastnikiem
z którym najwięcej grałem w
ostatnim czasie i dobrze mi się
z nim współpracuje. Wydaje mi
się, że dobrze się rozumiemy na
boisku, co prawda nie jestem zadowolony z liczb, które z tego
wynikają, bo bramek po akcjach
naszej dwójki nie jest specjalnie
dużo. Nie mogę powiedzieć, że
z „Efirkiem” czy „Wiśnią” gra
mi się źle, bo tak nie jest. Na

Punktów mogło
być więcej,
szczególnie
żałujemy tego
spotkania z
Lechią, ale
uważam, że
z meczu na
mecz jest
coraz lepiej
i pojawia się
coraz więcej
pozytywów.
treningu często ćwiczymy różne
ustawienia i w różnych konfiguracjach osobowych. Wiadomo,
że „Kuśwa” jest ważnym elementem drużyny, ale myślę, że jak
inni wchodzą za niego to nie ma
wielkiej różnicy.
W każdym meczu stwarzacie
sporo sytuacji bramkowych. Jest
tylko pewien problem z waszą
skutecznością.
FS: - Może potrzebujemy jakiegoś przełamania, żeby się trochę
odblokować, chociaż myślę, że
wygląda to nie najgorzej. Uważam, że większa liczba bramek
przyjdzie z czasem.
rozmawiał Tomasz Ferens

KONIEC PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU: JUNIORZY WRACAJĄ DO GRY
Drużyna Ruchu występująca
w rozgrywkach Centralnej Ligi
Juniorów zakończyła okres
przygotowawczy do rundy
wiosennej. Jutro „Niebiescy”
zagrają o punkty ze Śląskiem
Wrocław.
Drużyna prowadzona przez trenera Ireneusza Psykałę rozpoczęła okres przygotowawczy 12
stycznia. W ciągu siedmiu tygodni „Niebiescy” rozegrali 10 meczów kontrolnych, rywalizując
głównie z zespołami seniorskimi. Wyniki i przede wszystkim
gra naszego zespołu może napawać optymizmem.

zdobyli w nich 28 goli, tracąc
12. Najlepszym strzelcem okresu przygotowawczego był Kamil
Szczygieł, autor czterech trafień.
W najbliższą sobotę, 7 marca,
nasz zespół zainauguruje wiosenne zmagania w Centralnej Lidze
Juniorów. Pierwszym w tym roku
przeciwnikiem chorzowian będzie
wrocławski Śląsk.

WYNIKI GIER KONTROLNYCH
DRUŻYNY CLJ:
Ruch – Białe Orły Warszawa 5:1 (3:0)
Ruch – Urania Kochłowice 2:0 (1:0)
Ruch – Rozwój II Katowice 5:0 (0:0)
Ruch – MFK Karvina U’19 4:0 (2:0)
Ruch – Drzewiarz Jasienica 0:2 (0:1)
Ruch – AKS Wyzwolenie Chorzów 2:3 (1:1)
Ruch – Unia Turza Śląska 2:3 (0:1)

SPARINGI ROZEGRANE WSPÓLNIE
Z ZESPOŁEM Z REZERW:
Ruch – Górnik Wesoła 4:0 (3:0)
Ruch – Sarmacja Będzin 1:2 (1:2)
Ruch – MLKS Woźniki 3:1 (1:0)

Bilans tych spotkań to 6 zwycięstw i 4 porażki. „Niebiescy”

• Kamil Szczygieł

Przypomnijmy, że w rozgrywkach
CLJ mogą występować zawodnicy
z rocznika 1996 i młodsi. Jednak
w naszym zespole graczy w tym
wieku jest niewielu. – Chłopaków
z rocznika 1996 mamy w tym momencie w zespole zaledwie trzech.

Jest ośmiu chłopaków z rocznika
1997, aż dziewięciu z rocznika
1998 i rodzynek z rocznika 1999,
bramkarz Kamil Grabara, który
jest także reprezentantem Polski
w swojej kategorii wiekowej. Wydaje się, że mamy już podłoże dla
zespołu Centralnej Ligi Juniorów
na przyszły sezon. Oczywiście
tych ruchów kadrowych w obrębie klubu jest sporo. Odbywa się
to bardzo płynnie. Do nas trafiają
wyróżniający się chłopcy z grupy
juniorów młodszych. My z kolei
oddajemy zawodników do rezerw.
Chcemy, aby każdy taki „awans”
powodował postęp – podkreśla
trener zespołu Ireneusz Psykała.

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.

P

rowadzony według nowych zasad „Klub 100” systematycznie się rozwija. Grono
Klubowiczów stale się powiększa. W projekt mający na celu wsparcie rozwoju Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów zaangażował się także Pan Mariusz Grzelczak,
współwłaściciel firmy „Dar-Pol-Stal”.

Wspiera Pan także inne kluby na Śląsku. Skąd taka decyzja, że nie tylko ten jeden wybrany, ale także jego konkurenci?
MG: Wspieram różne kluby piłkarskie ze Śląska, ponieważ uwielbiam piłkę nożną i chcę żeby wszystkie kluby z którymi jestem
związany odnosiły sukcesy.
Skąd u Pana wzięło się zamiłowanie do śląskiej piłki? To tradycja rodzinna, czy może Pan jest prekursorem?
MG: Od mojego dziadka. Już kiedy byłem mały, mój dziadek, który był z resztą kibicem Ruchu Chorzów, zabierał mnie także na
mecze Przyszłości Nowe Chechło.
Marzy Pan o nawiązaniu do czasów, kiedy śląska piłka stanowiła potęgę, gdy w lidze grało aż 7 drużyn ze Śląska?
MG: Oczywiście, że tak. Chciałbym, aby w śląskiej piłce narodziły się talenty na miarę śp. Pana Cieślika i Pana Lubańskiego, którzy
byliby w stanie im dorównać, dumnie reprezentując swoje kluby.
Od ilu lat wspiera Pan już kluby na Śląsku?
MG: Dokładnie nie pamiętam. Chyba odkąd sytuacja finansowa mi na to pozwala.

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
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RUCH CHORZÓW VS Pogoń Szczecin
Piątek, 6 marca 2015, GODZ. 18.00

CEL POGONI: ZMAZAĆ PLAMĘ!

TYLKO ZWYCIĘSTWEM NAD RUCHEM MOŻEMY ZMAZAĆ CZĘŚĆ PLAMY JAKĄ DALIŚMY W POPRZEDNIM, PRZEGRANYM SPOTKANIU Z GÓRNIKIEM ŁĘCZNA. W
CHORZOWIE MUSIMY UDOWODNIĆ, ŻE ZASŁUGUJEMY NA GRĘ W POGONI – DEKLAROWALI „PORTOWCY”.

PRAWDOPODOBNE SKŁADY
JANUKIEWICZ

84

RUDOL

HERNANI

GOLLA

21

44

14

FRĄCZCZAK

15

MURAWSKI

ROGALSKI

17

6

ZWOLIŃSKI

93

9

MATYNIA

NUNES

77

ROBAK

11

9
KUŚWIK

10

5

7

STARZYŃSKI

ZIEŃCZUK

KOWALSKI

16

4

BABIARZ

SURMA

39

32

HELIK

MALINOWSKI

23
OLEKSY

15
KONCZKOWSKI

30
PUTNOCKỲ

TRENERZY: Ruch Chorzów – Waldemar Fornalik; Pogoń Szczecin – Jan Kocian

BILANS MECZÓW
Rok
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002

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

Rok
2002/2003
2003/2004
2012/2013
2013/2014
2014/2015

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 78. meczach.
Ruch wygrał 22 spotkania, zremisował 34 i poniósł porażek 22.
Bramki w stosunku 100-78 są na korzyść chorzowian.
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D

uma Pomorza przystępowała do wiosennych
zmagań z aspiracjami
zajęcia po fazie zasadniczej
miejsca w grupie mistrzowskiej.
To był cel minimum, zadanie
wydawało się realne do wykonania, tym bardziej, że na finiszu
ubiegłorocznych zmagań Pogoń
uplasowała się na siódmym
miejscu z pięciopunktową tylko
stratą do trzeciego w tabeli
poznańskiego Lecha. Kalendarz tegorocznych gier również
zarażał optymizmem, więc
w Szczecinie głośno mówiono
o zajęciu miejsca w czołowej
ósemce, która będzie walczyła
o tytuł mistrza Polski i europejskie puchary, nie mając już
żadnych zmartwień związanych
z utrzymaniem w ekstraklasie.

ZIMNY PRYSZNIC Z RĄK
BENIAMINKA
Inauguracyjny remis z Lechem
u siebie przyjęto z dobrodziejstwem inwentarza, ale i wielkim niedosytem, ponieważ trzy
punkty wymknęły się „Portowcom” dosłownie w ostatniej
chwili, w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Nastroje poprawił kolejny remis wywieziony
z trudnego terenu krakowskiej
Wisły, a powrót na właściwe
tory miał nastąpić w kolejnym
spotkaniu w Szczecinie, z przeciętnie spisującym się i niżej notowanym beniaminkiem z Łęcznej. Gospodarzy spotkał jednak
zimny prysznic, a ponownie brak
koncentracji w końcowych fragmentach spotkania sprawił, że
górnicy wywozili ze sobą trzy
punkty. To był szok!
ZMAZAĆ PLAMĘ
– Możemy tylko zwycięstwem
w kolejnym meczu w Chorzowie
zmazać część plamy jaką daliśmy
w spotkaniu z Górnikiem. Musimy udowodnić, że zasługujemy
na grę w Pogoni – bili się mocno
w piersi piłkarze Pogoni, którym
nagle zaczął się wymykać awans
do czołowej „ósemki”. Zawodnicy ze Szczecina podkreślali też, że
na Śląsku czeka ich walka o życie
i choć będący w dużo gorszym
położeniu Ruch nie odda już
nikomu punktów za darmo, nie
położy się na boisku, to po ich
kompromitacji z Łęczną nie ma
już żadnej alternatywy dla maksymalnej determinacji, jaką trzeba z siebie wykrzesać. Nie ma też
znaczenia fakt, że od powrotu do
ekstraklasy w 2012 roku Pogoń
nie przegrała żadnego z sześciu
meczów z „Niebieskimi”.

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

Nazwa
M. Pkt. Z. R. P.
Legia Warszawa 22 42 13 3 6
Jagiellonia Białystok 22 38 11 5 6
Lech Poznań
22 37 9 10 3
Śląsk Wrocław 22 37 10 7 5
Wisła Kraków 22 33 9 6 7
Górnik Zabrze 22 33 9 6 7
Podbeskidzie B-B 22 31 9 4 9
GKS Bełchatów 22 30 8 6 8
Piast Gliwice 22 29 8 5 9
Pogoń Szczecin 22 29 7 8 7
Górnik Łęczna 22 28 7 7 8
Lechia Gdańsk 22 26 6 8 8
Korona Kielce 22 26 7 5 10
Cracovia
22 25 6 7 9
Ruch Chorzów 22 21 5 6 11
Zawisza Bydgoszcz 22 14 3 5 14

Bramki
45-23
35-26
40-22
35-26
36-29
30-30
32-36
21-26
26-31
28-30
25-26
26-28
22-32
21-29
24-31
21-42

23. KOLEJKA

• Do gry wraca Grzegorz Kuświk. Najlepszy snajper Ruchu jesienią
strzelił bramkę w Szczecinie. Czy dziś ponownie „ukłuje” Pogoń?

POZYTYWNIE NAKRĘCENI
– Tylko od nas zależy, jak podejdziemy do meczu w Chorzowie.
Jak go rozegramy w naszych głowach, bo nastawienie mentalne
będzie w piątek najważniejsze –
podkreślał kapitan Pogoni, Rafał
Murawski, dodając, że dobrze
w sumie się stało, że mieli tylko
trzy dni przygotowań do meczu
z Ruchem. – Dla nas bardzo dobrze się złożyło, że po bardzo
słaby meczu z Górnikiem czekaliśmy tylko cztery dni na rehabilitację. Chcemy wygrać, choć nie
będzie to łatwe, ale musimy pozytywnie się nakręcać, że stać nas
na zwycięstwo. Ba, my na Cichej
musimy wręcz wygrać – stwierdził „Muraś”. Goście zapewniają,

Nastawienie
mentalne
będzie
w piątek
najważniejsze

że w Chorzowie pojawi się 18
zdeterminowanych
zawodników, jednocześnie liczą na swoje
szkoleniowe trio, które jeszcze
jesienią pracowało na chwałę
czternastokrotnych
mistrzów
Polski, a wiosną świętowało
wspólnie z „Niebieskimi” trzecie
miejsce w lidze i prowadziło zespół z dobrym skutkiem w Lidze
Europy, w pechowych okolicznościach nie awansując do fazy
grupowych tychże rozgrywek.
– W Chorzowie czeka nas trudniejsza przeprawa. Naszą rolą
jest odbudowanie morale zespołu. Musimy się maksymalnie
zresetować – mówili przed przyjazdem do swego byłego miejsca
pracy byli trenerzy Ruchu.
AKAHOSHI WRÓCIŁ
Być może w piątkowym spotkaniu wystąpi już najnowszy nabytek Pogoni, Japończyk Takafumi
Akahoshi, wypożyczony z rosyjskiej FC UFA, która latem zapłaciła za niego szczecińskiemu
klubowi 350 tysięcy euro. W Rosji Akahoshi za wiele sobie nie
pograł lecząc głównie kontuzje.
Teraz 28-letni pomocnik jest
już podobno zdrowy i przygotowany do gry. Przeszedł w klubie
kompleksowe badania, a że jest
typową „dziesiątką”, to trener
Jan Kocian liczy, że Japończyk
wzmocni konkurencję w środku
drugiej linii.
Cień

Górnik
Łęczna
Lech
Poznań
Lechia
Gdańsk
Piast
Gliwice
Podbeskidzie
Bielsko-Biała
Ruch
Chorzów
Śląsk
Wrocław
Wisła
Kraków

Cracovia
Jagiellonia
Białystok
GKS
Bełchatów
Górnik
Zabrze
Korona
Kielce
Pogoń
Szczecin
Legia
Warszawa
Zawisza
Bydgoszcz

9 marca,
18:00
6 marca,
20:30
7 marca,
18:00
7 marca,
15:30
8 marca,
15:30
6 marca,
18:00
8 marca,
18:00
7 marca,
15:30

WYNIKI 21. KOLEJKI
Cracovia
GKS Bełchatów
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa
Pogoń Szczecin
Ruch Chorzów
Zawisza Bydgoszcz

0-0
3-1
3-3
1-2
3-0
0-1
1-1
2-0

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

OSTATNI MECZ
RUCH CHORZÓW – LECHIA GDAŃSK
1:1 (0:1)
0:1 Kevin Friesenbichler z karnego,
45+2 min.
1:1 Filip Starzyński z karnego, 57
min.
Ruch: Putnocky – Konczkowski, Grodzicki,
Helik, Oleksy – Babiarz, Surma – Kowalski
(46 Gigołajew), Starzyński (90 Urbańczyk),
Zieńczuk – Visnakovs (78 Efir); trener:
Waldemar Fornalik.
Lechia: Bąk – Wojtkowiak, Janicki, Bougaidis, Wawrzyniak – Makuszewski, Łukasik (65
Możdżeń), Mila (77 Wiśniewski), Borysiuk,
Grzelczak – Friesenbichler (69 Bruno Nazario); trener: Jerzy Brzęczek.
Żółte kartki: Grodzicki – Borysiuk, Wawrzyniak, Łukasik., Sędziował: Tomasz Musiał
(Kraków), Widzów: 5568

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 • Urząd Miasta • Urząd Skarbowy • Chorzowskie
Centrum Kultury • Starochorzowski Dom Kultury •
Dom Kultury „Batory” • Pub „Warka”
WERSJA ON-LINE
www.ruchchorzow.com.pl, presspekt.pl,
issuu.com/niebieskar

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW - "ELDAR"
UL. ŚLĄSKA 3, 41-500 CHORZÓW
UL. ZUBRZYCKIEGO 38, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Z NAMI PRAWO JAZDY
MASZ W KIESZENI
NAJBLIŻSZY KURS 9 MARCA
RABAT DLA PAŃ, KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ 8 MARCA
DYSPONUJEMY - NOWOCZESNYMI SAMOCHODAMI O MARKACH IDENTYCZNYCH Z SAMOCHODAMI EGZAMINACYJNYMI.
WYGODNA SPŁATA - KURSANTOM PROPONUJEMY DOGODNE RATY I TERMINY.
OSZCZĘDNIE - DODATKOWE JAZDY W PROMOCYJNYCH CENACH, RABATY PRZY REJESTRACJI PRZEZ WWW.

WWW.OSK-ELDAR.PL

PRACA
NA PRODUKCJI
GWARANTUJEMY
BEZPŁATNY
DOJAZD
ZGŁOŚ SIĘ DO
AJ PARTNERS

32 395 88 83
WWW.AJPARTNERS.PL

