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CORAZ

BLIŻEJ CELU
Zgarnąć trzy punkty i jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie – taki plan mają „Niebiescy”
na poniedziałkowy wieczór.
W spotkaniu kończącym 34. kolejkę T-Mobile Ekstraklasy Ruch
podejmie na własnym boisku załamaną ekipę z Bełchatowa, która w
trzech spotkaniach rundy finałowej
zdobyła zaledwie jeden punkt, a
na dodatek w poprzedniej kolejce
przegrała aż 3:6 z Piastem, który na
stadionie przy Okrzei boleśnie obnażył wszystkie słabe strony „Brunatnych”. W efekcie GKS zajmuje
ostatnią pozycję w tabeli, a trenerskim lekiem na całe zło i nadzieją
na wyjście z piłkarskiego impasu
ma być stary – nowy trener Kamil Kiereś, który w czwartek
zastąpił na tym stanowisku poprzedniego
szkoleniowca,
M a r k a
Zuba.

– Trudno powiedzieć,
jak drużyna naszych rywali
zareaguje na tę zmianę i powrót poprzedniego trenera, który prowadził
Bełchatów w większości spotkań w
tym sezonie. To jednak nie nasze
zmartwienie. My przede wszystkim
musimy skoncentrować się na so-
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RYWAL: Szkoleniowa zagadka GKS-u

bie, tak jak w ostatnich spotkaniach
zagrać dobrą piłkę i powalczyć o kolejne zwycięstwo – podkreśla Rafał
Grodzicki, stoper Ruchu, który w
drużynie GKS-u spędził dwa lata i w
brunatnych barwach zadebiutował
w rozgrywkach Ekstraklasy.
– Zawsze będę miło wspominał ten
czas, ale jak rozpoczyna się rywalizacja na boisku, przeszłość
nie ma kompletnie znaczenia
– dodaje „Grodek”. Nie tylko
dla defensora „Niebieskich” poniedziałkowy pojedynek z podopiecznymi Kamila Kieresia będzie miał dodatkowy wymiar. Na
murawę wybiegną bowiem Arkadiusz Piech, były napastnik Ruchu, do dziś entuzjastycznie witany przy Cichej, który zdobywa
obecnie bramki dla ekipy „Torfiorzy” oraz Grzegorz Kuświk, najlepszy snajper w zespole trenera
Waldemara Fornalika, przed laty
związany z drużyną z Bełchatowa. Była gwiazda czternastokrotnego mistrza Polski już teraz
zapowiada, że jeśli uda
mu się umieścić
piłkę w siatce, nie będ z i e

okazywał z tego
powodu radości.
kontynuacja, s. 2
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CORAZ BLIŻEJ CELU

WALDEMAR FORNALIK
trener Ruchu

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

WSZYSTKO ZALEŻY
OD NAS

O

statnie wyniki osiągane przez Ruch, a także styl
gry wniosły do chorzowskiej szatni więcej spokoju.
„Niebiescy” odskoczyli od strefy spadkowej, jednak cel
postawiony przed rundą finałową nie jest jeszcze zrealizowany. Trener Waldemar Fornalik deklaruje pełną mobilizację i koncentrację przed starciem z Bełchatowem.
– Przez długi czas graliśmy jako zespół znajdujący
się na miejscu spadkowym.
Już w sezonie zasadniczym
udało nam się wyjść nad
„kreskę”. Drużyna weszła
w rundę finałową bardzo
zmobilizowana i skoncentrowana, można to było zobaczyć od pierwszego meczu
z Koroną. Widzę po zawodnikach, że z jednej strony
są zadowoleni, cieszą się ze
zdobytych punktów, ale dostrzegam też w ich oczach
koncentrację i świadomość, że cel nie został jeszcze osiągnięty. Chcemy to zrobić w najbliższych meczach. Wszystko jeszcze się może odwrócić. Musimy zrobić wszystko, aby
nasze miejsce pozostało niezagrożone do końca rozgrywek.
W tej chwili wszystko zależy od nas. Nie musimy liczyć na
innych – podkreśla Waldemar Fornalik.

nie będzie miał Grzegorz Kuświk, który zapowiada zaciętą walkę
o punkty i wskazuje
mocne strony swojego zespołu. – Jesteśmy
podbudowani mentalnie
zwycięstwem
w ostatnim meczu,
więc przystąpimy do
kolejnego pojedynku
w bojowym nastawie-

– W Chorzowie po
prostu nie będzie wypadało się cieszyć ze
zdobytej bramki. Nie
zmienia to jednak faktu, że punkty są nam
bardzo potrzebne i zrobię wszystko, aby pokonać bramkarza Ruchu
– zapewnia Arek Piech.
Żadnych

skrupułów

PATRON MECZU

Jedną z pierwszych decyzji Kamila Kieresia było odsunięcie od drużyny czterech doświadczonych zawodników:
Grzegorza Barana, Szymona Sawalę, Bartosza Ślusarskiego
i Błażeja Telichowskiego. Co o tego rodzaju posunięciach
uważa szkoleniowiec Ruchu? – To wewnętrzne sprawy każdego klubu. Nie znamy realiów, nie znamy sytuacji. Nie chcę
tego oceniać – uciął Waldemar Fornalik.
P

Jeśli więc ktoś nie
ma jeszcze sprecyzowanych planów na

poniedziałkowy wieczór podpowiadamy:
zabieramy
rodzinę,
przyjaciół, sąsiadów,
meldujemy się przy
Cichej
i
wspólnie
z „Kuśwą” i jego kolegami z drużyny cieszymy się z kolejnego
zwycięstwa.
Do zobaczenia!!!

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

Nie musimy
liczyć na
innych

W poniedziałek chorzowianie zagrają przed własną publicznością z zamykającym ligową tabelę GKS-em Bełchatów.
„Brunatni” przeżywają poważny kryzys. W tym roku wygrali
tylko jedno spotkanie – w lutym, a w sumie wiosną zdobyli
zaledwie 5 punktów. Fatalne wyniki doprowadziły do zmiany trenera. W spotkaniu z Ruchem drużynę poprowadzi Kamil Kiereś, który wraca na ławkę bełchatowian po niespełna
dwóch miesiącach. Szkoleniowiec „Niebieskich” przestrzega,
że zbliżający się mecz wbrew pozorom nie będzie łatwy. –
Zdajemy sobie sprawę, że dla Bełchatowa będzie to mecz
o być, albo nie być. Wiemy z jakim nastawieniem przyjedzie
rywal, ale my gramy u siebie i chcemy odnieść zwycięstwo,
które może nas bardzo mocno przybliżyć do celu – stwierdził Waldemar Fornalik.

najskuteczniejszy
strzelec „Niebieskich”,
który w tym sezonie
strzelił 13 bramek
i nie miałby nic przeciwko, aby w poniedziałek poprawić ten
wynik.

niu. Poza tym w poniedziałek
zagramy
na własnym terenie
i będziemy mogli liczyć na wsparcie naszych kibiców. Mam
nadzieję, że dzięki pomocy 12. zawodnika
będziemy równie skuteczni jak w ostatnich
spotkaniach i zgarniemy pełną pulę – mówi

ZAIMPONOWAĆ MĄDROŚCIĄ GRY!

JAN BENIGIER

W 1980 roku wyjechał do Belgii, gdzie występował w RFC
Sérésien. Po dwóch latach
wrócił do Chorzowa i rozegrał
jeszcze jeden sezon w barwach
„Niebieskich”. Karierę zakończył w 1986 roku w Polonii
Bytom.

Postacią, której zasługi dla
naszego klubu chcemy przypomnieć przy okazji meczu
z Bełchatowem jest Jan Benigier, trzykrotny mistrz Polski
w barwach Ruchu, jeden z najlepszych strzelców w historii
klubu.

Popularny „Jano” to jeden z najlepszych snajperów w historii
Ruchu. Dla „Niebieskich” rozegrał 272 mecze, w których
zdobył aż 89 bramek! Z chorzowskim klubem świętował wiele sukcesów, m.in. 3
tytuły mistrzowskie (1974,
1975 i 1979) oraz Puchar Polski (1974). Na swoim koncie
ma także „srebro” olimpijskie
z igrzysk w Montrealu (1976).
W reprezentacji wystąpił czterokrotnie.

Jan Benigier urodził się 18 lutego 1950 roku w Radomsku.
W rodzinnym mieście reprezentował barwy Stali i Czarnych. Następnie przeniósł się
do Łodzi, gdzie grał w drużynach Hali (66) i Startu (67-69).
W 1970 roku trafił do bydgoskiego Zawiszy, a dwa lata później zameldował się na Cichej.
W „Niebieskich” barwach zadebiutował 26 lipca 1972 r. w domowym meczu ligowym z Odrą
Opole wygranym przez Ruch
1:0. Pierwszego gola zanotował
w swoim trzecim występie, kiedy pokonał bramkarza Zagłębia
Wałbrzych przy Cichej.
A

R

To jest „mecz podwyższonego
komfortu”, a właśnie takich
spotkań najbardziej się boję.
Ostatnie spotkania dowiodły,
że Ruch jest w wybornej formie, znamy wyniki wszystkich
rywali, gramy z outsiderem na
własnym stadionie, w dodatku
Bełchatów jest kompletnie rozbity po strzelaninie
w Gliwicach i znowu zwolnił
trenera. Tylko że Niebiescy
w roli murowanego faworyta
nie zawsze spisują się najlepiej.
Takie mecze trzeba zagrać
rozważnie, z wiarą we własne
siły, ale i z szacunkiem dla
przeciwnika, który nie ma już
nic do stracenia. Wiem, że to
truizmy i być może właśnie
dlatego rzadko do piłkarzy
docierają. Ale wierzę, że piłkarze Kinga Waldka wyjdą na
boisko po to, żeby GKS-owi
wybić ekstraklasę z głowy,
siądą na rywalach od pierwszej
minuty i rozstrzygną mecz jak
najprędzej. W przeciwnym
razie możemy być świadkami
trującego snuja, w którym
słabsza drużyna ściągnie do
swojego poziomu tę lepszą

Więcej informacji o patronie
meczu z Bełchatowem znajdziecie na oficjalnej stronie klubu:
www.ruchchorzow.com.pl .
T

N

E

R

Z

Fornalik
odbudował
drużynę,
gołym
okiem
widać,
iż to nie
jest ekipa
na drugą
połówkę
tabeli.
i w efekcie każdy wynik stanie
się możliwy. W Kielcach
i Bielsku Ruch zaimponował
mądrością gry – dał się przeciwnikom wyszumieć, a potem
bezlitośnie ich wypunktował.
Cieszy zwłaszcza jakość
strzelanych goli, z których

właściwie każdy może pretendować do miana gola kolejki.
Oczywiście, ewentualne zwycięstwo z nowymi kolegami
Arka Piecha jeszcze o naszym
utrzymaniu nie przesądzi,
ale trudno przypuszczać, by
w takiej formie Ruch pozwolił
sobie na jakąś serię katastrof
w ostatnich kolejkach. Trener
Fornalik odbudował drużynę,
gołym okiem widać, iż to nie
jest ekipa na drugą połówkę
tabeli, nawet jeśli w tym
sezonie wyraźnie odstawała od
czołowej trójki. Zasiądźmy na
trybunie i cieszmy się, że wciąż
oglądamy Niebieskich w tym
składzie. Grzegorz Kuświk jest
coraz bardziej pożyteczny nie
tylko w odbiorze piłki i wykańczaniu akcji, ale i jako spec
od kluczowych podań, Filip
Starzyński bezbłędnie wykonuje stałe fragmenty, Michał
Helik wyrasta na stopera klasy
europejskiej. Bijmy im brawo
za udane akcje, syćmy oczy ich
zagraniami, bo coś mi mówi,
że niewiele wody w Rawie
upłynie, a będziemy do tych
nazwisk bardzo tęsknić.

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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POJEDYNEK SNAJPERÓW
ARKADIUSZ PIECH I GRZEGORZ KUŚWIK TO NAJCZĘŚCIEJ PRZEWIJAJĄCE SIĘ NAZWISKA W ZAPOWIEDZIACH PONIEDZIAŁKOWEGO MECZU POMIĘDZY RUCHEM A
GKS-EM BELCHATÓW. NIE BEZ POWODU, BO OBAJ W TYM SEZONIE PREZENTUJĄ SIĘ BARDZO DOBRZE. ŁĄCZY ICH JEDNAK WIĘCEJ NIŻ TYLKO DOBRA FORMA.

W

ich piłkarskich życiorysach przewijają się
te same kluby, pracowali z tymi samymi trenerami
i przede wszystkim największe
do tej pory sukcesy świętowali
w tym samym miejscu – przy
Cichej 6.
CIĘŻEJ Z KAŻDYM MECZEM
Obaj w tych rozgrywkach są
siłą napędową swoich zespołów. Napastnik „Niebieskich”
na swoim koncie ma już 13
trafień. Ostatnie miało jednak miejsce 10 kwietnia,
w spotkaniu z Cracovią.
Jednak snajper Ruchu
swoją grą wydatnie
przyczynił się do
dobrych
wyników, jakie osiąga
ostatnio drużyna
Waldemara Fornalika. Rywale, wiedząc w jakiej
formie jest popularny „Kuśwa”
skupiają na nim szczególną
uwagę, przez co z każdym kolejnym meczem ciężej jest mu
zdobywać bramki. – Być może
rzeczywiście tak jest, ale nie ma
co szukać wymówek – zaznacza „dziewiątka” chorzowian. –
Staram się od siebie wymagać
dużo, drużyna i trenerzy również sporo ode mnie wymagają.
Chciałbym zdobywać bramki,
ale zdaję sobie sprawę z tego, że
nie da się tego robić w każdym
meczu. Włączyłem się też bardziej do rozegrania, być może
dlatego ostatnio tych goli jest
mniej, ale moja forma piłkarska
jest na dobrym poziomie. Może
niedługo coś jeszcze wpadnie,
najważniejsze jednak żebyśmy
wygrywali – podkreśla Grzegorz Kuświk.
„PIECHU” NA FALI,
DRUŻYNA NA DNIE
Problemów ze zdobywaniem
goli nie ma ostatnio snajper
„Brunatnych”. Na swoim koncie zgromadził wiosną 7 trafień
i jest wyróżniającą się postacią
w swojej drużynie. Klasę rywala docenia Kuświk. – Został
wypożyczony z Legii w wiadomym celu, żeby pomóc dru-

Gawin Królewska Wola. Dla
Piecha był to krótki epizod
w rundzie jesiennej sezonu
2008/09. Napastnik „Niebieskich” bronił barw tej drużyny
od 2004 do 2007 roku. Razem spotkali się jednak dopiero przy Cichej. Piech był
wówczas gwiazdą zespołu,
a Kuświk pukał do
pierwszej
jedenastki. Obecnie
jednak godnie
zastępuje swojego poprzednika. – Arek miał
tutaj bardzo dobry okres, strzelał
bramki, drużyna
wygrywała i odniósł spory sukces.
Myślę, że ze mną jest
podobnie, przez te trzy lata
wskoczyłem na wyższy poziom,
rozwinąłem się – stwierdził
napastnik chorzowian. Łączą
ich również postacie trenerów.
Obaj w swoich karierach trenowali pod okiem Janusza Kudyby, Pawła Janasa, Kamila Kieresia i oczywiście Waldemara
Fornalika. To właśnie obecny
szkoleniowiec
„Niebieskich”
wyciągnął najwięcej z utalentowanych napastników i to pod
jego wodzą Piech zdobywał tytuł najlepszego zawodnika ligi,
a Kuświk rozgrywa najlepszy
sezon w dotychczasowej karierze.

KUŚWIK VS PIECH
28
WIEK
30
181/75
WZROST I WAGA
171/72
01.12.2007 DEBIUT W EKSTRAKL. 27.02.2010

MECZE I GOLE W EKSTRAKLASIE
127/32
124/40
Ruch 80/24
Bełchatów 43/5 Zagłębie Lubin 28/9
Ruch 84/27
Legia 4/0
Bełchatów 12/7
MECZE I GOLE W TYM SEZONIE
31/13
16/7

• Grzegorz Kuświk i Arkadiusz Piech to najskuteczniejsi zawodnicy swoich zespołów. Czy poprawią swoje dorobki w poniedziałkowym starciu
przy Cichej?

Skupimy się
przede wszystkim na swoich
drużynach

żynie w utrzymaniu, strzelać
jak najwięcej bramek. Na razie
wywiązuje się z tego dobrze –
przyznał piłkarz „Niebieskich”.
Nie przekłada się to jednak na
wyniki całego zespołu. „Brunatni” pozostają „czerwoną
latarnią” w tabeli Ekstraklasy.
– Mają swoje problemy, ale to
nie jest nasza sprawa. My mamy
swój cel do wykonania i chcielibyśmy w ten poniedziałek
pokazać, że jesteśmy drużyną
lepszą, zainkasować trzy punk-

ty i spokojnie czekać na kolejne
spotkania – zaznaczył snajper
ekipy z Cichej. Czy obrońcy
„Niebieskich” swoją uwagę powinni więc skupić głównie na
Piechu? – Arek nie gra sam
w piłkę. Przede wszystkim trzeba stworzyć takie warunki, aby
Bełchatów nie mógł wykorzystać swoich atutów. Na pewno
jest groźnym zawodnikiem, ale
nasi piłkarze znają jego zalety
– zaznaczył trener chorzowian,
Waldemar Fornalik.

WSPÓLNA HISTORIA
Piecha i „Kuśwę” łączy więcej
niż tylko dobra forma w tym sezonie. Snajper ekipy z Chorzowa przez 5 lat (2007 – 2012)
reprezentował obecny klub
Arka, GKS Bełchatów – Nie
mogę sobie życzyć lepszego
przeciwnika. Spędziłem tam
parę lat, fajnie byłoby im strzelić bramkę i przerwać tą swoją
nienajlepszą passę – przyznał
Kuświk. Kolejnym „wspólnym”
zespołem obu snajperów jest

WWW.SKLEPRUCHU.PL

DRUŻYNA NA PIERWSZYM
MIEJSCU!
Łącznie obaj gracze zdobyli
w tym sezonie już 20 bramek.
Nic więc dziwnego, że mecz
jest zapowiadany jako pojedynek snajperów. – Nie patrzę
na to spotkanie przez pryzmat
naszego pojedynku, bo wiem
w jakiej sytuacji jesteśmy zarówno my, jak i Bełchatów. Na
pewno zwycięstwo przybliży
nas do utrzymania, a GKS będzie miał duży problem, więc
myślę że ja i Arek skupimy się
przede wszystkim na swoich
drużynach, a nie na indywidualnych osiągnięciach – podkreślał snajper „Niebieskich”.

DO 30 MAJA

DO 30 MAJA
www.wsb.pl

ZAPOWIEDŹ
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SZKOLENIOWA ZAGADKA GKS-U

GKS BEŁCHATÓW JESZCZE JESIENIĄ NALEŻAŁ DO LIGOWEJ CZOŁÓWKI. WIOSNĄ „BRUNATNI” DRAMATYCZNIE PIKUJĄ W DÓŁ. W TYM ROKU ZDOBYLI TYLKO 5 (!)
PUNKTÓW I AKTUALNIE ZAMYKAJĄ LIGOWĄ TABELĘ. MECZ Z RUCHEM TO DLA BEŁCHATOWIAN JEDNA Z OSTATNICH SZANS NA PODJĘCIE WALKI O UTRZYMANIE.

PRAWDOPODOBNE SKŁADY
TRELA

44

ZBOZIEŃ

FLIS

BARANOWSKI

24

15

SZYMAŃSKI

RACHWAŁ

20

4

WACŁAWCZYK

MICHAŁ MAK

MÓJTA

94

5

30

9

MAŁKOWSKI

88

PIECH

7

9
KUŚWIK

10

13

5

STARZYŃSKI

GIGOŁAJEW

ZIEŃCZUK

16

4

BABIARZ

SURMA

39

51

HELIK

GRODZICKI

20
SZYNDROWSKI

15
KONCZKOWSKI

30
PUTNOCKỲ

TRENERZY: Ruch Chorzów – Waldemar Fornalik; Bełchatów – Kamil Kiereś.

BILANS MECZÓW
Rok
1996/1997
1998/1999
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Ruch vs GKS
2:0, 2:0
1:1, 2:0
1:1, 0:2
0:1, 0:1
1:0, 1:2

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

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 18. meczach.
Ruch wygrał 9 meczów, zremisował 3 i poniósł porażek 6.
Bramki w stosunku 23-15 są na korzyść chorzowian.
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

N

agłe załamanie formy
zespołu z Bełchatowa,
to trudna do rozwikłania
zagadka szkoleniowa, której od
czwartku podjął się stary-nowy
trener Kamil Kiereś.
EMOCJI NIE ZABRAKNIE
Kompromitująca porażka z Piastem w Gliwicach (3:6) sprawiła, że działacze z Bełchatowa
podjęli decyzję o dymisji trenera
Marka Zuba z funkcji szkoleniowca beniaminka zamykającego ligową tabelę. – Nasz klub
się pali, ale nie tylko ja występuję
w roli strażaka – powiedział po
porażce z Piastem Marek Zub,
ale teraz nie będzie już musiał
gasić tego pożaru, bo po powrocie z Gliwic został zwolniony.
Pierwszy pomeczowy trening
wyrównawczy dla zawodników
rezerwowych i tych, co nie rozegrali 90 minut w Gliwicach prowadził już asystent Zuba, Andrzej Orszulak, w towarzystwie
trenera bramkarzy, Zbigniewa
Robakiewicza.
KIEREŚ REZYGNUJE
Marek Zub był trenerem GKS
niespełna dwa miesiące, od 25
marca bieżącego roku, kiedy
zastąpił Kamila Kieresia. Pod
jego kierunkiem zespół zdobył
w ośmiu meczach tylko dwa
punkty, za remisy z Jagiellonią
i Cracovią. W obecnej sytuacji drużyny – ostatnie miejsce
w tabeli, ze stratą już czterech
punktów do bezpiecznej lokaty – mało kto już pamięta, że
po czterech kolejkach GKS był
liderem ekstraklasy. Na półmetku rundy zasadniczej (czyli po
15 meczach) więcej punktów od
niego miały tylko Legia i Śląsk,
a ostatni w tabeli Zawisza był
gorszy aż o 19 punktów! Drużyna
Kamila Kieresia „mieszała” w lidze i po rundzie jesiennej była
„odkryciem” sezonu. W rundzie
wiosennej GKS zaczął jednak
zawodzić i seryjnie tracił punkty. Z funkcji trenera zespołu
zrezygnował Kamil Kiereś, najdłużej pracujący szkoleniowiec
w klubie ekstraklasy (ponad
dwa lata). Drużyną opiekował
się krótko Andrzej Orszulak,
ponieważ wybór klubowych
włodarzy ostatecznie padł na
Marka Zuba, który trzy lata
szkolił litewski Żalgiris Wilno,
z którym świętował wicemistrzostwo kraju, dwa mistrzowskie tytuły oraz Puchar i Superpuchar Litwy, a dzięki tym
sukcesom został nawet trenerem roku na Litwie.

TABELA LIGOWA
Nazwa
M.
1. Lech Poznań 34
2. Legia Warszawa 34
3.
Jagiellonia 34
4. Lechia Gdańsk 34
5. Wisła Kraków 34
6. Śląsk Wrocław 34
7. Górnik Zabrze 34
8. Pogoń Szczecin 34
9. Piast Gliwice 34
10.
Cracovia
34
11. Podbeskidzie B-B 34
12. Górnik Łęczna 34
13. Ruch Chorzów 33
14. Korona Kielce 34
15. Zawisza Bydgoszcz 34
16. GKS Bełchatów 33

Pkt. Z. R. P. Bramki
36 (54) 17 12 5 60-32
35 (56) 19 6 9 61-33
32 (49) 16 8 10 49-39
28 (41) 13 9 12 43-42
27 (43) 12 12 10 56-46
26 (46) 12 13 9 46-42
26 (43) 12 11 11 47-49
22 (41) 11 9 14 43-46
27 (39) 13 7 14 49-51
27 (37) 12 9 13 43-44
24 (39) 11 10 13 45-54
24 (34) 10 11 13 38-44
24 (33) 10 10 13 38-39
21 (39) 10 10 14 37-51
20 (29) 9 7 18 39-59
17 (31) 8 8 17 28-51

34. KOLEJKA

• Na ławkę trenerską bełchatowian wraca Kamil Kiereś. Czy uda mu
się szybko odbudować rozbity zespół i uratować GKS przed degradacją?
FATALNY BILANS ZUBA
Zub w Bełchatowie miał opanować kryzys i utrzymać zespół
w ekstraklasie. Tymczasem...
W swoich trzech pierwszych
meczach przegrał z Lechem,
Zawiszą, Górnikiem. Potem był
bezbramkowy remis z Jagiellonią i kolejna porażka z Cracovią. W pierwszym spotkaniu
grupy spadkowej był jeszcze remis z „Pasami” i kolejne porażki z Podbeskidziem i Piastem.
Bilans Zuba zamknął się więc
dwoma punktami zdobytymi
w ośmiu meczach, ostatnim
miejscem w tabeli i dramatycznym bilansem bramkowym 7:20.
W historii ekstraklasy nie było
jeszcze nigdy takiego nagłego
pikowania w dół.
DEFENSYWA W ROZSYPCE
GKS od początku strzelał w tym
sezonie mało goli, ale przynajmniej bronił się znakomicie,

Kamil Kiereś
zna zespół i ma
dobry kontakt
z zawodnikami.

o czym przekonała się na przykład Legia, która przegrała
w Warszawie 0:1. Zimowe
transfery były – jak zapewniano – przemyślane, a ich
celem było wzmocnienie siły
ofensywnej zespołu. Tak było
faktycznie tylko w przypadku
dobrze znanego w Chorzowie Arkadiusza Piecha, który
sam zdobył siedem z dwunastu bramek w tym roku, ale
reszta w niczym drużynie nie
pomogła. Wiosną posypała się
przede wszystkim defensywa
– nigdy jeszcze w historii występów w ekstraklasie GKS nie
dał sobie wbić sześciu goli. Nagłe załamanie formy zespołu to
trudna do rozwikłania zagadka
szkoleniowa, której od czwartku podjął się stary –nowy trener Kamil Kiereś.
KWARTET W KLUBIE KOKOSA
Pierwszą decyzją trenera Kieresia było przesunięcie do rezerw
czterech zawodników. Do klubu
„kokosa” trafili Grzegorz Baran, Bartosz Ślusarski, Szymon
Sawala i Błażej Telichowski.
Kwartet odsuniętych już zaczął
treningi z drużyną rezerwową.
Niespełna 41-letni szkoleniowiec zna dobrze zespół i ma
dobry kontakt z zawodnikami.
Czy to wystarczy na utrzymanie
drużyny w elicie klubowej piłki.
Na pewno pierwszym, podstawowym i koniecznym warunkiem jest wygrana z Ruchem na
Cichej. W poniedziałek w Chorzowie emocji więc na pewno
nie zabraknie.
Cień

Ruch
Chorzów
Pogoń
Szczecin
Jagiellonia
Białystok
Lechia
Gdańsk
Śląsk
Wrocław
Cracovia
Piast
Gliwice
Zawisza
Bydgoszcz

GKS
Bełchatów
Legia
Warszawa
Wisła
Kraków
Lech
Poznań
Górnik
Zabrze
Korona
Kielce
Podbeskidzie
Bielsko-Biała
Górnik
Łęczna

25 maja,
18:00
0-1
2-1
1-2
1-1
1-1
2-1
1-1
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Podbeskidzie B-B
Piast Gliwice
Legia Warszawa
Wisła Kraków
Lech Poznań
Górnik Zabrze
Korona Kielce
Cracovia

0-2
6-3
1-0
2-2
3-0
0-1
1-3
3-1

Ruch Chorzów
GKS Bełchatów
Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin
Śląsk Wrocław
Lechia Gdańsk
Górnik Łęczna
Zawisza Bydgoszcz

OSTATNI MECZ
PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
– RUCH CHORZÓW 0:2 (0:0)
0:1 Rafał Grodzicki, 52 min.
0:2 Rołand Gigołajew, 61 min.
Podbeskidzie: Zajac – Górkiewicz (68
Cisse), Stano, Kolcak, Adu Kwame –
Sokołowski, Deja (73 Trochim), Iwański,
Chmiel – Śpiączka (57 Kołodziej), Demjan;
trener: Dariusz Kubicki.
Ruch: Putnocky – Konczkowski, Grodzicki,
Helik, Szyndrowski – Surma, Babiarz –
Zieńczuk (90 Kowalski), Starzyński, Gigołajew
(90 Visnakovs) – Kuświk (86 Efir); trener:
Waldemar Fornalik.
Żółte kartki: Chmiel.
Sędziował: Marcin Borski (Warszawa).
Widzów: 4563.

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

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
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STUDIUJÕ, PRACUJÕ I ZYSKUJÕ

nauka

WARTO KONTYNUOWAÅ

ZA CHWILĘ BĘDZIESZ BRONIŁ PRACY LICENCJACKIEJ, A MOŻE MASZ JUŻ TYTUŁ LICENCJATA I ZASTANAWIASZ
SIĘ CO DALEJ. W OBECNYCH CZASACH TRZEBA NIEUSTANNIE SIĘ ROZWIJAĆ, BY DOTRZYMAĆ KROKU
ZMIANOM, KTÓRE WOKÓŁ NAS NASTĘPUJĄ. ZDOBYWANIE KOLEJNYCH UMIEJĘTNOŚCI I POSZERZANIE TYCH,
W KTÓRE JUŻ JESTEŚ WYPOSAŻONY, JEST PRZEPUSTKĄ, BY ZAJŚĆ DALEJ I ZOBACZYĆ WIĘCEJ.
To także szansa na nową pracę, awans i wyższe zarobki. W Wyższej Szkole Bankowej
przygotowaliśmy dla Ciebie różne opcje. Ofertę tworzymy na podstawie obserwacji rynku
i tego, co mówią przedstawiciele firm i nasi
partnerzy biznesowi. Nic dziwnego więc, że
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu została
uznana za najbardziej cenioną przez pracodawców uczelnię w Polsce w rankingu uczelni
niepublicznych „Wprost” w 2015 roku.
Po pierwsze, proponujemy studia magisterskie jako tradycyjny sposób kontynuacji
edukacji. Na naszej uczelni studia II stopnia
dostępne są dla absolwentów wszystkich
kierunków studiów I stopnia (licencjackich i in-

żynierskich), co oznacza, że w ich trakcie zdobywasz drugi zawód. Możesz wybierać wśród
takich kierunków, jak: finanse i rachunkowość
oraz zarządzanie.
Po drugie – studia podyplomowe będące okazją
do doskonalenia specjalistycznych kompetencji
z określonej dziedziny czy branży. Studia podyplomowe w WSB to to studia przygotowane
przez praktyków dla praktyków. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów, z wykorzystaniem
stymulujących do działania metod nauczania
– warsztatów, gier biznesowych i case studies.
Dzięki temu w aktywny sposób pogłębiasz i aktualizujesz posiadaną wiedzę. W naszej ofercie
znajdziesz studia podyplomowe między innymi
z takich obszarów, jak: administracja, finanse,
HR, IT, prawo, psychologia, nieruchomości, zarządzanie czy pedagogika.
Po trzecie, przygotowaliśmy nowatorskie
połączenie studiów II stopnia ze studiami
podyplomowymi. Po napisaniu i obrony jednej pracy (magisterskiej) zdobywasz dyplom
magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
I po czwarte – studia Master of Business Administration, które można nazwać wyższym

stopniem wtajemniczenia biznesowego. Dodatkowym warunkiem branym pod uwagę
w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na
tego typu studia jest posiadanie przez kandydata kilkuletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku minimum kierowniczym,
ponieważ ideą MBA jest wymiana know-how
między słuchaczami i wykładowcami. Studia te
wyposażają uczestników w umiejętności bu-

dujące pozycję skutecznego menedżera i lidera.
W ofercie Wyższych Szkół Bankowych znajdują
się programy MBA polskojęzyczne i anglojęzyczne, tworzone we współpracy z zagranicznymi partnerami.
Licencjat to tylko początek, to furtka do dalszego rozwoju. Sprawdź naszą ofertę i wybierz
tę ścieżkę, która najbardziej odpowiada Twoim
planom i zainteresowaniom.

studia podyplomowe
miejsce spotkań praktyków
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