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RUSZAMY

W GÓRĘ!
Dla drużyny „Pasów”, która zawita do nas w piątek,
stadion Ruchu jest prawdziwą „Niebieską” twierdzą, której murów nie udało się ukruszyć od 64 lat!
Mamy nadzieję, że dzięki
mądrej taktyce, waleczności i wsparciu 12. zawodnika, Cracovia po raz kolejny
wróci do domu na tarczy!
Robert Podoliński, szkoleniowiec krakowskiego zespołu, zdaje sobie sprawę
jak trudna przeprawa czeka w piątkowy wieczór jego
podopiecznych. – Ruch gra
bardzo ciekawie, a o jego
sile stanowią zawodnicy
ofensywni. Dlatego ten zespół zdobywa bramki w każdym meczu. To niewygodny
rywal o wielu atutach .
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RUCH: Zabójczy duet czeka na „Pasy”

Pokaz umiejętności, o których wspominał trener
„Pasów”, „Niebiescy” dali
w trakcie konfrontacji z Górnikiem Zabrze rozegranej
w świąteczny poniedziałek.
Na tle zagubionego rywala,
który nie przygotował scenariusza na to spotkanie,
Ruch prezentował się jako
zgrana i dobrze zorganizowana ekipa, która z powodzeniem realizuje założony
plan taktyczny i bez żadnych
problemów
przedostaje
się w pole karne przeciwnika. Taka strategia zaowocowała dwiema bramkami
po wzorcowo przeprowadzonych akcjach. Niestety
„Niebiescy” nie ustrzegli się
błędów i spotkanie finalnie
zakończyło się podziałem
punktów.
Niezadowoleni
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RYWAL: Czy nastąpi zamiana miejsc?

z końcowego rezultatu pojedynku o piłkarski prymat
na Śląsku „Niebiescy” będą
chcieli w kolejnym ligowym starciu udowodnić, że
mądra i skuteczna taktyka
przełoży się tym razem na
pełną zdobycz punktową.
– Musimy koniecznie wygrać z Cracovią. Dlatego
motywacja przed tym meczem jest ogromna. Do tego
dochodzi zdenerwowanie,
bo nasza sytuacja nie jest
komfortowa.
Dlatego musimy zrobić
wszystko, aby dzięki dobrej
grze wydostać się ze strefy
spadkowej i walczyć o każdy
punkt – podkreśla Łukasz
Surma.
kontynuacja, s. 2
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RUSZAMY W GÓRĘ!

WALDEMAR FORNALIK
trener Ruchu

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

DOBRY
PROGNOSTYK

W

poprzedniej kolejce „Niebiescy” dość pechowo
stracili punkty w Zabrzu. Chorzowianie dwukrotnie obejmowali prowadzenie i byli zespołem zdecydowanie lepszym. Niestety Górnik zdołał w końcówce
doprowadzić do wyrównania i niezwykle emocjonujące
derby zakończyły się podziałem punktów. – Emocje
opadły, chociaż pozostał wielki niedosyt. Podtrzymujemy
opinię, że to spotkanie powinniśmy wygrać. Nie ma jednak czasu na rozpamiętywanie tego. Zamknęliśmy temat
meczu z Górnikiem. Przed nami ważne starcie z Cracovią
– podkreśla trener Ruchu Waldemar Fornalik.
„Niebiescy” stracili w Zabrzu nie tylko dwa punkty,
ale również Michała Helika. Młody obrońca obejrzał
w derbach czerwoną kartkę
i nie będzie mógł zagrać
w spotkaniach z Cracovią
i Koroną. – Michał bardzo
dobrze spisywał się w ostatnich meczach i na pewno
był mocnym punktem naszej defensywy. Liczę jednak, że zawodnik, który go
zastąpi, zaprezentuje się
równie dobrze i będzie solidnym punktem zespołu –
mówi szkoleniowiec „Niebieskich”, którzy dzisiaj
staną przed kolejną szansą
wydostanie się ze strefy
spadkowej. Ruch traci dwa
punkty do Piasta Gliwice
i GKS-u Bełchatów oraz
trzy „oczka” do dzisiejszego
rywala, Cracovii. – Bardzo
na to liczymy i bardzo tego
chcemy. Widać mobilizację
zawodników. Wszyscy jesteśmy źli, że zajmujemy tę
pozycję, że nie jesteśmy wyżej, bo była okazja ku temu, by
wydostać się z tej 15. lokaty. Na pewno zrobimy wszystko,
aby stało się to dzisiaj – przekonuje Waldemar Fornalik.

Liczę,
że zawodnik,
który
zastąpi
Michała,
zaprezentuje się
równie
dobrze
i będzie
solidnym
punktem
zespołu

– Brakuje przede wszystkim punktów, które bardzo łatwo
nam uciekły. Wspomnę tylko ostatni mecz z Górnikiem
czy poprzedni z Zawiszą, gdzie remis na pewno był w naszym zasięgu. Musimy patrzeć na to, co przed nami i szukać punktów. Solidna gra jest dobrym prognostykiem na
przyszłość – zakończył trener „Niebieskich”.
P

właśnie my zasługujemy na to, by zgarnąć
komplet
punktów.
Tym bardziej, że po
meczu z Górnikiem
odczuwamy
niedosyt i w następnych
ligowych starciach będziemy chcieli nadrobić utracone punkty.
W kolejnych meczach
po prostu musimy
odnosić zwycięstwa –
dodaje „Surmik”.
Zapewne z takim sa-

Choć pomocnik „Niebieskich” urodził się
w Krakowie, przyznaje,
że większy skok adrenaliny powoduje u niego konfrontacja z „Białą gwiazdą”, której jest
wychowankiem.
– Nie zmienia to faktu, że całej drużynie
ogromnie zależy, aby
jak najlepiej zaprezentować się w tym spotkaniu i pokazać, że to

mym
założeniem
pojawi się w Chorzowie zespół „Pasów”
wzmocniony
psychicznie zwycięstwem
na własnym terenie
z Lechią Gdańsk(3:2).
Mniej szczęścia zawodnicy Roberta Podolińskiego mieli jednak
w poprzedniej kolejce
przegrywając pojedynek derbowy z Wisłą
1:2. Dlatego mamy
nadzieję, że także dzi-

siaj los nie obdarzy ich
uśmiechem i ulegając
„Niebieskim” podtrzymają
„porażkową”
tradycję. Tym bardziej,
że drużyna trenera
Waldemara Fornalika
w walce o punkty będzie mogła liczyć na
wsparcie 12. zawodnika. Po wygranym
w Chorzowie spotkaniu z Pogonią Szczecin
szkoleniowiec Ruchu
dziękował fanom pod-

PATRON MECZU

FELIETON
BOGDAN KALUS
Aktor teatru „Korez”

ZYGMUNT MASZCZYK
Postacią, której zasługi dla
naszego klubu chcemy przypomnieć przy okazji meczu
z Cracovią jest Zygmunt Maszczyk, trzykrotny mistrz Polski
w barwach Ruchu, prawdziwy
symbol klubu z Cichej.

„KING” WIE NAJLEPIEJ!
Po raz kolejny nie udało się
potwierdzić wyższości na
boisku w derbach z Górnikiem... Punktów nam
potrzeba jak kani dżdżu,
więc tym bardziej szkoda,
że nie udało się dowieźć do
końca korzystnego wyniku.
Jakoś nie możemy po raz
kolejny zamiast bronić
rezultatu, dobić przeciwnika, który już prawie leży
na łopatkach i prosi o jak
najmniejszy wymiar kary.

Zygmunt Maszczyk urodził się
3 maja 1945 roku w Siemianowicach Śląskich. Jego pierwszym klubem była miejscowa
Siemianowiczanka. Do Ruchu
trafił w 1963 roku. W „Niebieskiej” koszulce debiutował
w spotkaniu Pucharu Intertoto
rozegranym 30 czerwca tegoż
roku przy Cichej, w którym
Ruch pokonał Slovan Bratysława 3:0. W ciągu 14 sezonów
gry dla „Niebieskich” rozegrał
łącznie 375 meczów, w których
strzelił 54 bramki. Trzykrotnie
świętował z Ruchem tytuł mistrza Polski (1968, 1974 i 1975),
na koncie ma także Puchar
Polski (1974). Z „Niebieskimi”
dotarł do ćwierćfinału Pucharu
UEFA w 1974 r., a rok później do ćwierćfinału Pucharu
Europy Mistrzów Krajowych.
Jesienią 1976 r. przeniósł się do
francuskiego Valenciennes. BoA

R

kreślając, że świetnie
wywiązują się ze swojego zadania i zespół
może liczyć na ich
pomoc.
Wierzymy,
że także w piątkowy
wieczór, po gwizdku
kończącym pojedynek
z Cracovią będziemy
wspólnie cieszyć się
z kolejnej „Niebieskiej” wiktorii. Widzimy się jutro o godzinie 18:00 na stadionie
przy Cichej!

gatą karierę zakończył w 1979
roku w barwach CKS Czeladź.
Maszczyk był reprezentantem
Polski. Z „biało-czerwonymi”
zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w RFN w 1974 r.
W swoim dorobku ma również
dwa olimpijskie krążki – złoto
z IO w Monachium’1972 i sreT

N

bro z IO w Montrealu’1976.
Łącznie rozegrał w reprezentacji Polski 36 oficjalnych spotkań.
Więcej informacji o patronie
meczu z Cracovią znajdziecie na oficjalnej stronie klubu:
www.ruchchorzow.com.pl .
E

R

Z

Mam jednak nadzieję,
że limit pecha został już
„wykorzystany” i w ostatnich meczach będzie się
odbywało wszystko po
naszej myśli. Zwłaszcza, że
najbliższe dwa spotkania
to mecze z rywalami z bezpośredniego sąsiedztwa
w tabeli.
A propos tabeli, jej dolna
część się spłaszczyła do
granic możliwości i coś

czuję w kościach, że spadkowiczami w tym roku nie
będą ani piłkarze Zawiszy
Bydgoszcz, ani tym bardziej Ruchu. Trzeba tylko
przełamać passę niefortunnych błędów indywidualnych w obronie oraz
wykorzystywać do bólu
każdy błąd przeciwnika!
Niby to prosta recepta, ale
jak ją zrealizować? To już
pewnie sztab szkoleniowy
pod dowództwem „Kinga”
wie najlepiej. Pytanie tylko
czy presja nie będzie zbyt
wielką przeszkodą dla
naszych ulubieńców? Na
szczęście wielu piłkarzy ma
za sobą nie takie rzeczy,
więc o ligowy byt jestem
raczej spokojny. Zresztą nie
wyobrażam sobie żeby było
inaczej, bo aż strach myśleć
co by się mogło stać...
Z Niebieskim pozdrowieniem Bogdan Kalus

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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ZABÓJCZY DUET CZEKA NA „PASY”
ŚWIETNIE W TYM SEZONIE UKŁADA SIĘ WSPÓŁPRACA NA LINII FILIP STARZYŃSKI – GRZEGORZ KUŚWIK. ZARÓWNO „FIGO”, JAK I „KUŚWA” ZNAJDUJĄ SIĘ
W BARDZO DOBREJ DYSPOZYCJI, A KORZYSTA NA TYM CAŁA DRUŻYNA.

W

liśmy solidnie okres przygotowawczy i forma idzie do góry.
Widać to nie tylko po mnie, ale
po całej drużynie. Mimo tych
straconych dwóch punktów w
derbach zagraliśmy dobre spotkanie – podkreśla rozgrywający
„Niebieskich”.

Wielkich Derbach
Śląska dwukrotnie
drogę do siatki Górnika
znajdował Grzegorz Kuświk.
Przy obu trafieniach asystował
mu Filip Starzyński. Wspólna
gra tej dwójki stała się znakiem
rozpoznawczym w atakach
chorzowian. Zawodnicy wymieniają się pozycjami, szukają się
wzajemnie na boisku i niejednokrotnie grają do siebie „na
pamięć”.
PODWÓJNA RADOŚĆ
Ich gra jest nie tylko efektowna, ale i efektywna. Snajper
„Niebieskich” jest w tym sezonie czołowym napastnikiem
ekstraklasy. Na swoim koncie
ma już 12 trafień. – Na początku sezonu moja forma nie była
tak dobra i nie strzelałem tylu
bramek. Z biegiem czasu, jak
weszliśmy dalej w sezon moja
dyspozycja rosła – mówi Grzegorz Kuświk. Snajperowi pomogły dobrze przepracowane
zimowe zgrupowania. Już wtedy imponował skutecznością w
sparingach, a dobrą dyspozycję
udało mu się utrzymać w spotkaniach ligowych. – Mocno
przepracowaliśmy okres przygotowawczy i tutaj upatruję tej
mojej dobrej formy i bramek,
aczkolwiek nie ma co się emocjonować. Jeszcze kilka spotkań
przed nami, trochę punktów
do zdobycia i goli do strzelenia. Potrzebne nam są przede
wszystkim zwycięstwa. Jeżeli

• Współpraca między Grzegorzem Kuświkiem a Filipem Starzyńskim
z każdym meczem wygląda coraz lepiej. Czy znajdą sposób na zespół
Cracovii?
ja będę strzelał i będziemy wygrywać to ta radość będzie podwójna – zaznacza popularny
„Kuśwa”.
FORMA IDZIE W GÓRĘ
Głównym kreatorem gry chorzowian jest Filip Starzyński. To
przez niego przechodzi większość akcji ofensywnych i to on
decyduje o tym, w jaki sposób
rozegrane zostaną ataki. Na
hasło, że staje się liderem zespołu reaguje jednak z dużym

dystansem i skromnością. – Nie
nazwałbym się tak. Tworzymy
bardzo wyrównaną drużynę, to
raczej starsi zawodnicy są liderami. Osobiście czuję jednak, że
moja forma w tej rundzie idzie
powolutku do góry – mówi Filip Starzyński. Podobnie jak w
przypadku Kuświka, poziom
gry i skuteczność „Figo” rośnie
z każdym kolejnym meczem. –
Tamta runda była nieudana w
moim wykonaniu. Zostawiłem
ją gdzieś za sobą, przepracowa-

KLUCZOWI DLA DRUŻYNY
Dobrą postawę Starzyńskiego
docenia „Kuśwa”. Snajper chorzowian zdaje sobie sprawę z
tego, jak ważnym piłkarzem dla
niego i całej drużyny jest „Figo”.
– Od początku wygląda bardzo
dobrze, jest motorem napędowym naszych akcji w ofensywie.
Dodatkowo ja po jego podaniach
strzelam bramki, więc osobiście
mogę być bardzo zadowolony –
przyznaje napastnik Ruchu. Ta
zasada działa też w drugą stronę.
Dla rozgrywającego napastnik w
takiej dyspozycji jak Grzegorz
Kuświk, to prawdziwy skarb. –
Grzesiu jest w bardzo dobrej
formie. Fajnie się z nim gra, bo
jest napastnikiem pasującym zarówno do kombinacyjnej gry, jak
i do prostopadłych podań. Jego
obecność w drużynie naprawdę
pomaga. Wiadomo, że jak się
dobrze zagra do Grześka, to on
nie straci tej piłki. Dobrze się
przy niej utrzymuje, grając tyłem
do bramki. To duży plus dla drużyny. Daje nam to więcej miejsca
i czasu, możemy wykorzystywać
tworzące się dzięki temu wolne
przestrzenie na boisku – zaznacza Starzyński.

WZOROWA WSPÓŁPRACA
Indywidualnie prezentują się
bardzo dobrze, ale najgroźniejsi
są razem. Świetna współpraca
duetu „Figo” – „Kuśwa” sprawia,
że z każdym meczem Ruch jest
coraz groźniejszy w ataku. W sumie zdobyli już dla chorzowian
17 goli. Dodatkowo Starzyński
dołożył 5 asyst, co czyni go razem z Markiem Zieńczukiem
liderem drużyny pod tym względem. Co ciekawe aż 4 kończące
podania Starzyńskiego wykorzystywał... Kuświk. – Jest najbardziej wysuniętym napastnikiem,
więc trzeba go szukać. Napastnik
żyje z podań, na szczęście Grzesiek potrafi je dobrze wykończyć – mówi „Figo”. Również
snajper „Niebieskich” przyznaje,
że współpraca ze Starzyńskim
układa mu się bardzo dobrze. –
Ostatnio często też o tym rozmawiamy. Na każdym treningu,
czy w gierkach staramy się ze
sobą współpracować. Na treningach wychodzi to dobrze i coraz
częściej przekłada się to na mecze. Mam nadzieję, że z Cracovią
Filip znowu mi poda, a ja skutecznie wykończę akcję – mówi
„Kuśwa”. Współpraca tej dwójki
to nie tylko asysty i bramki, ale
również ciągła wzajemna pomoc
w rozgrywaniu ataków. – Ja też
czasem schodzę na bok, czy do
rozegrania dając w ten sposób
miejsce „Figo”, żeby mógł wejść
w moją strefę. Oczywiście nie
tylko z nim współpracuję, staram
się to robić też z Bartkiem Ba-

www.sklep.ruchchorzow.com.pl

biarzem, czy Łukaszem Surmą.
Fajnie, że ta wymienność pozycji
się u nas pojawiła i myślę że jest
to naszym dużym atutem – zaznacza Kuświk.
TRENING CZYNI MISTRZA
Również sztab szkoleniowy
chorzowskiej drużyny dostrzega we współpracy tego duetu
potężną broń w ofensywnym
arsenale zespołu. – Na treningach prawie zawsze gramy razem i przychodzą tego efekty w
postaci asyst Filipa i moich bramek. Myślę, że trenerzy też to
widzą. Być może już we wszystkich gierkach będą nas ustawiać w jednym zespole, a nasza
współpraca dzięki temu będzie
wyglądać jeszcze lepiej – zaznacza Grzegorz Kuświk. Na placu
gry, podczas treningów i meczów rozumieją się bez słów. A
jak wygląda współpraca między
nimi poza boiskiem? – Z tym
akurat nie ma problemu, myślę
że się w miarę lubimy – żartuje
popularny „Figo”. Przed podopiecznymi Waldemara Fornalika jeszcze cztery spotkania
sezonu zasadniczego oraz cała
runda finałowa. Duet Starzyński – Kuświk będzie miał więc
jeszcze sporo okazji do wykazania się. Wierzymy, że wykorzystają czas, a zarówno ich boiskowe, jak i poza boiskowe relacje
przełożą się na kolejne gole i, co
najważniejsze, kolejne punkty
dla „Niebieskich”.
Waldemar Kaim

PRAKTYKI ZAWODOWE ODBYWAJA SIĘ W NASZEJ FIRMIE SYMULACYJNEJ
A TAKŻE ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EKONOMISTÓW
IM. L. KRZYWICKIEGO
Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodach
• Technik rachunkowości
• Technik administracji
• Technik informatyk
• Technik BHP
• Opiekunka Środowiskowa

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe
• Opiekunka Środowiskowa
• Technik obsługi turystycznej
• Technik informatyk
• Technik administracji
• Technik ekonomista
• Technik logistyk
• Florysta
• Sprzedawca
• Technik handlowiec

KSZTAŁCIMY BEZPŁATNIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
im. L. Krzywickiego, ul. Urbanowicza 2, 41-500 Chorzów, Tel.: 32 24 11 737, 32 24 11 742

WWW.CKUE.PL
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CZY NASTĄPI ZAMIANA MIEJSC?

PIĄTKOWE SPOTKANIE NA CICHEJ BĘDZIE MIAŁO OGROMNE ZNACZENIE DLA UKŁADU SIŁ NA DOLE. JEŚLI CRACOVIA PRZEGRA W CHORZOWIE, TO ZNAJDZIE SIĘ
NA MIEJSCU „NIEBIESKICH” W STREFIE SPADKOWEJ.

PRAWDOPODOBNE SKŁADY
PILARZ

80

NYKIEL

SRETENOVIĆ

RYMANIAK

8

3

25

ORTEGA

6

COVILO

KAPUSTKA

67

5

BUDZIŃSKI

27

20

MARCINIAK

WDOWIAK

96

RAKELS

92

9
KUŚWIK

10

13

ZIEŃCZUK

16

4

BABIARZ

SURMA

51

32

GRODZICKI

MALINOWSKI

23
OLEKSY

5

STARZYŃSKI

GIGOŁAJEW

15
KONCZKOWSKI

30
PUTNOCKỲ

TRENERZY: Ruch Chorzów – Waldemar Fornalik; Cracovia – Robert Podoliński.

BILANS MECZÓW
Rok
1982/1983
1983/1984
2003/2004
2007/2008
2008/2009

Ruch vs Cracovia
0:0, 1:0
2:0, 0:1
0:0, 1:2 (II liga)
2:0, 0:1
2:0, 0:0

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

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 69. meczach.
Ruch wygrał 38 spotkań, zremisował 14 i poniósł porażek 17.
Bramki w stosunku 133-76 są na korzyść chorzowian.
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Na

koniec ubiegłego
roku, po rozegraniu dziewiętnastu
kolejek ligowych, Cracovia
zajmowała dwunastą pozycję
z pięciopunktową przewagą nad
piętnastym w tabeli chorzowskim Ruchem. Po siedmiu
wiosennych rundach „Pasy” nie
zmieniły swojej pozycji w tabeli,
podobnie jak „Niebiescy”, aczkolwiek chorzowianie zniwelowali dwa „oczka” straty do jedenastki spod Wawelu. Pozornie
niewiele, jednak te dwa punkty
mniej sprawiają, że piątkowe
spotkanie obu zespołów na Cichej będzie miało dla układu sił
na dole ogromne znaczenie. Jeśli
bowiem podopieczni Waldemara Fornalika wygrają spotkanie
nawet w najskromniejszych
rozmiarach lub z przewagą
dwóch bramek, to bez względu
na wyniki wyprzedzających ich
w tabeli zespołów Piasta Gliwice i GKS Bełchatowa, mając
lepszy bilans bramkowy w całym
sezonie (o jedną bramkę!) miną
gości z Krakowa i po raz pierwszy od października, kosztem
właśnie Cracovii, wydostaną się
ze strefy spadkowej.
NIESPEŁNIONE MARZENIA
A taki scenariusz dla klubu wypłacalnego, dobrze poukładanego, z pięknym, nowoczesnym
stadionem i świetnej jakości bazą
treningową oraz nieskrywanymi
aspiracjami byłby tęgim policzkiem. Przed sezonem marzeniem prezesa firmy ComArch
SA i właściciela Cracovii Janusza Filipiaka był awans do grupy
mistrzowskiej. Po niezbyt udanej jesieni oczekiwania się nie
zmieniły, a tylko cztery punkty
straty do czołowej ósemki na
cztery kolejki przed końcem
rundy zasadniczej, w kontekście
czekających jeszcze pojedynków
z zespołami z tej samej ligowej
półki – Ruchem (w), Pogonią
(d), Zawiszą (w) i Bełchatowem
(d) – nadają zadaniu wymiar dużej realności.
ZIMOWE WZMOCNIENIA
Trenerem gości jest niespełna
czterdziestoletni Robert Podoliński – „czterdziestkę” skończy
w październiku – który poprzednio z powodzeniem prowadził Dolcan Ząbki, a praca
w ekstraklasie była spełnieniem
marzeń ambitnego szkoleniowca. Podoliński zaczął budować
Cracovię po swojemu, ale dość
szybko przekonał się, jak trudnego zadania się podjął. Sam

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 26 49 15 4 7
Lech Poznań
26 46 12 10 4
Jagiellonia Białystok 26 42 12 6 8
Śląsk Wrocław 26 40 10 10 6
Wisła Kraków 26 38 10 8 8
Podbeskidzie B-B 26 37 10 7 9
Górnik Zabrze 26 36 9 9 8
Lechia Gdańsk 26 35 9 8 9
Korona Kielce 26 34 9 7 10
Górnik Łęczna 26 32 8 8 10
Pogoń Szczecin 26 32 8 8 10
Cracovia
26 31 8 7 11
Piast Gliwice 26 30 8 6 12
GKS Bełchatów 26 30 8 6 12
Ruch Chorzów 26 28 7 7 12
Zawisza Bydgoszcz 26 26 7 5 14

Bramki
53-28
46-25
39-32
39-32
42-35
38-41
37-38
31-31
30-37
29-32
33-35
29-36
30-40
22-33
30-36
27-44

27. KOLEJKA
GKS Bełchatów
Górnik
Łęczna
Lech Poznań

• W Cracovii doszło do zmiany systemu gry w obronie. Czy defensywa
„Pasów” będzie w stanie powstrzymać najlepszego snajpera Ruchu,
Grzegorza Kuświka?
przyznawał, że miał problemy
z dotarciem do zawodników, ze
zmianą ich mentalności. Mądrzejszy o jesienne doświadczenia oparł kadrę na zawodnikach
sprawdzonych w trakcie zimowych przygotowań, a przyjście
do klubu Serba Sretena Sretenovicia, słowackiego napastnika Erika Jendriska oraz wracającego z Rosji do kraju Piotra
Polczaka – z Ruchem nie zagra
z powodu nadmiaru żółtych
kartek – okazało się solidnym
wzmocnieniem zespołu.
PORZUCONA „TIKI-TAKA”
Z nowymi zawodnikami Cracovia zmieniła swój styl gry, porzuciła swoistą „tiki-takę”, czyli
grę „po krakowsku”, z wymianą
„tysiąca” podań rozszyfrowaną
już dawno przez przeciwników.
A ostatnio, po raz pierwszy za

Z nowymi
zawodnikami
Cracovia
zmieniła swój
styl gry

kadencji Podolińskiego, porzuciła
warianty gry w obronie z trzema
obrońcami i system z czterema
defensorami się sprawdził. „Pasy”
pokonały u siebie 3:2 rozbujaną
wiosną Lechię Gdańsk. W tym
systemie skrzydłowy Mateusz
Wdowiak przesunął się do napastników, Marcina Budzińskiego i Denisa Rakelsa, a jeden ze
środkowych pomocników oddelegowany został do defensywy.
KTO NA STOPERZE?
– Spisaliśmy się dobrze w nowym ustawieniu. Przyjemnie
się grało, zwłaszcza do przodu.
Jako jeden z czterech obrońców
czułem się znakomicie – przyznawał lewy obrońca Adam
Marciniak, a kolegę popierał
wychowanek GKS-u Katowice Piotr Polczak. – Czułem się
pewniej w czwórce obrońców, bo
częściej grałem w tym ustawieniu – stwierdził „Polo”, którego
w Chorzowie może zastąpić
Mateusz Żytko. Trener Podoliński może też przesunąć na środek obrony Bartosza Rymaniaka, a wówczas na prawym boku
defensywy mógłby zagrać znany
z występów w Ruchu Krzysztof
Nykiel lub Deleu. W Chorzowie
nie zagra również zawieszony za
kartki Damian Dąbrowski, ale
w tym przypadku nie ma żadnych znaków zapytania. Zastąpi
go Bartosz Kapustka, który poprzednio pauzował po czerwonej kartce, jaką zobaczył w derbach Krakowa po faulu na Pawle
Brożku.
Cień

Lechia Gdańsk
Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Ruch
Chorzów
Wisła Kraków

Zawisza
Bydgoszcz
Podbeskidzie
Bielsko-Biała

12 kwietnia,
15:30
13 kwietnia,
18:00
12 kwietnia,
Korona Kielce
18:00
11 kwietnia,
Legia Warszawa
15:30
11 kwietnia,
Śląsk Wrocław
18:00
Jagiellonia
11 kwietnia,
Białystok
20:30
10 kwietnia,
Cracovia
18:00
10 kwietnia,
Górnik Zabrze
20:30

WYNIKI 24. KOLEJKI
Cracovia
GKS Bełchatów
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Legia Warszawa
Śląsk Wrocław
Zawisza Bydgoszcz

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

Lechia Gdańsk
Lech Poznań
Ruch Chorzów
Wisła Kraków
Górnik Łęczna
Piast Gliwice
Podbeskidzie B-B
Pogoń Szczecin

OSTATNI MECZ
GÓRNIK ZABRZE – RUCH CHORZÓW
2:2 (1:1)
0:1 Grzegorz Kuświk, 14 min.
1:1 Błażej Augustyn, 21 min.
1:2 Grzegorz Kuświk, 51 min.
2:2 Roman Gergel, 85 min.
Górnik: Steinbors – Sadzawicki (67 Jeż),
Augustyn, Szeweluchin, Magiera – Sobolewski, Gwaze (77 Kurzawa) – Gergel, Madej,
Kosznik – Łuczak (60 Skrzypczak); trener: Józef
Dankowski.
Ruch: Putnocky – Konczkowski, Malinowski,
Helik, Oleksy – Surma, Babiarz – Zieńczuk
(68 Kowalski), Starzyński (83 Efir), Gigołajew
– Kuświk (90 Visnakovs); trener: Waldemar
Fornalik.
Żółte kartki: Gwaze, Magiera, Sobolewski,
Jeż, Madej – Kuświk, Putnocky.
Czerwona kartka: Michał Helik za faul,
90+3 min.
Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń).
Widzów: 3000.

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

WIOSENNE MEGA PROMOCJE

