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apetyt na

zwycięstwo
Nie interesuje nas to, co
dzieje się za naszymi plecami. Jesteśmy zainteresowani tym, co dzieje się
w górze tabeli, jak daleko
nam jeszcze do czołówki mówił przed wyjazdem do
Gliwic trener Jacek Zieliński
i jego podopieczni z takim
nastawieniem przystąpili
do „małych” derbów śląska
z Piastem.

felieton

To był czytelny sygnał, że wicemistrzowie Polski nadal
mają aspiracje odegrania
czołowych ról w tym sezonie,
a dobry i przede wszystkim
zwycięski występ na stadionie
przy ul. Okrzei potwierdził, że
„Niebiescy” bardzo poważnie
podążają za deklaracjami swego szkoleniowca. Ruch ostro
pomaszerował w górę tabeli –
w 10. kolejce był to największy
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na rozgrzewkę: Bogdan Kalus

z klubu

progres z wszystkich zespołów
– ugruntowując swoją pozycję
w środku ligowej stawki z widokami na dalszy awans w ekstraklasowej hierarchii. By tak
się stało, konieczne jest zwycięstwo nad Lechią Gdańsk, sąsiadem ligowej tabeli, mającym
obecnie punkt więcej na koncie. Gdańszczanie są bezkompromisowym zespołem, w tym
sezonie jeszcze z nikim nie
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rozmowa z: Grzegorzem Kuświkiem

podzielili się punktami. W minionej kolejce nie sprostali na
własnym boisku warszawskiej
Legii, liderowi i głównemu kandydatowi do złota, choć był to
niezły występ biało-zielonych.
Ciekawostką jest fakt, że lechiści znacznie lepiej spisują się
w tym sezonie na obcych arenach niż u siebie.
Z ostatnich dwóch wyjazdów

zapowiedź

6

rywal: Zneutralizować Traore

przywieźli komplet punktów
pokonując w Białymstoku
Jagiellonię 2:0, a następnie
Podbeskidzie (3:2) w Bielsku-Białej. W Chorzowie emocji
nie zatem zabraknie, tym bardziej, że przy Cichej... „kosa
trafi na kamień”, ponieważ
stadion „Niebieskich” jest
niezdobytą od ponad już roku
twierdzą.
kontynuacja na s.2

dołącz do nas
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SZYBKA PIŁKA
Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

Nasza siła ognia
rośnie
W ostatnim czasie ze składu ubyło Panu kilku zawodników, ale nie przeszkodziło to wam, by odnieść zwycięstwo w Gliwicach. Kadra jest zatem nie tylko szeroka, ale
i wyrównana?
JZ:- Owszem. Mamy wyrównaną kadrę, co potwierdziły
ostatnie spotkania. Mimo zmian w składzie, jakość została utrzymana. Mamy grupę 18-20 zawodników, którzy
potrafią grać w piłkę. Niemniej kolejne kontuzje oczywiście martwią...

Grzegorzowi
był
potrzebny
tak udany
występ, jak
ten ostatni
w Gliwicach.
Teraz musi
jednak
potwierdzić
wysoką
dyspozycję
w kolejnych
spotkaniach.

Jak wygląda stan zdrowia
zawodników, którzy mieli
ostatnio problemy? Wiemy, że Gabor Straka już
w tej rundzie nie zagra...
JZ:- Na to wygląda. Markowi Zieńczukowi dolega z kolei bardzo bolesny uraz i zabraknie go
w meczu z Lechią. 50 na
50 oceniam szansę, by
wykurował się Andrzej
Niedzielan, który ćwiczy
indywidualnie. Do normalnego treningu wraca
za to Arek Piech. Najpewniej będzie do gry już
w piątek.

Czy zatem w obliczu
wysokiej formy Grzegorza
Kuświka będzie miał Pan
dylemat, jak zestawić linię
ataku?
JZ:- Każdy trener chce
mieć
takie
problemy
(śmiech). Cieszy, że do
zdrowia
wraca
Arek
Piech. Podobnie jak cieszy, że tak dobry mecz rozegrał Grzesiek Kuświk.
Nasza siła ognia rośnie. Grzegorzowi był potrzebny tak
udany występ, jak ten ostatni w Gliwicach. Teraz musi
jednak potwierdzić wysoką dyspozycję w kolejnych spotkaniach.
Zwycięzca piątkowego meczu może na dobre dołączyć
do czołowych drużyn w lidze.
JZ:- Istotnie, to spotkanie może nam umożliwić podskoczenie w tabeli. Mieliśmy plan już w momencie, kiedy
przejmowałem zespół, aby uplasować się przed przerwą
zimową w pierwszej szóstce. Dlatego czeka nas istotny mecz, ale nie najważniejszy w tym sezonie. Chcemy
przede wszystkim potwierdzić zwycięstwo, które odnieśliśmy w Gliwicach.
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apetyt na zwycięstwo
kontynuacja ze strony 1
Wicemistrzowie Polski będą więc faworytem piątkowego spotkania, choć
stawianie chorzowian w tej pozycji
jest obarczone pewnym ryzykiem ze
względu na trapiące drużynę urazy.
Do kontuzjowanych od dłuższego
czasu Łukasza Janoszki (nie zagra już
do końca rundy) i Arkadiusza Piecha
dołączyli po meczu w Gliwicach
Gabor Straka i Marek Zieńczuk.Urazy

felieton na rozgrzewkę

wieści z klubu

Bogdan Kalus
Aktor katowickiego teatru „Korez”

Mirosław Mosór
w zarządzie PZPN
26 października w Warszawie, odbyły się wybory nowych
władz Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Prezesem został Zbigniew Boniek, natomiast członkiem zarządu Mirosław Mosór,
dyrektor sportowy Ruchu Chorzów!
- Końcówka głosowania z pewnością dla Śląska była pozytywna, bo we władzach Związku
oprócz mnie znalazł się także
Rudolf Bugdoł. Wynik wyborów nowych władz PZPN pokazał, że całe środowisko dostrzega
potrzebę zmian. Mam nadzieję, że sukcesywnie będziemy
je wprowadzać mając na celu
rozwój polskiej piłki - podkreśla
Mirosław Mosór
Głosowanie dotyczące stanowiska prezesa odbyło się w dwóch
turach. W decydującej rozgrywce Boniek otrzymał 61 głosów,
Edward Potok - 27, Roman Kosecki - 15, a Zdzisław Kręcina
- 13. Wcześniej z batalii odpadł
Stefan Antkowiak.

piłka nożna dla kibiców
Oj, działo się w polskiej piłce w ostatnim czasie! Mamy
nowego prezesa PZPN-u,
nowy zarząd (gratulacje dla
Mirka Mosóra) i wielkie
nadzieje, że w końcu zacznie
się cokolwiek zmieniać na
polskim piłkarskim poletku.
Czego ja oczekuję? Otóż
przede wszystkim końca
wszechwładztwa policji,
która zamiast ścigać bandytów stadionowych, zamyka
sektory. Ustawia godziny
rozpoczęcia spotkań, jakby
co najmniej była instytucją
na miarę Ekstraklasy S.A.,
bo przecież idiotyzmem
dla mnie było tłumaczenie,
że w piątek o 20.30 jest
zbyt ciemno na rozegranie
Wielkich Derbów Śląska,
a w poniedziałek o 18.30,
czyli po zmianie czasu na
zimowy to raczej 19.30 już
nie? Poza tym, kogo mieli
się bać skoro i tak kibiców
przyjezdnych nie było?
W jaki sposób można się
dogadać pokazali kibice
w ostatnią sobotę, i jakoś
można było rozegrać mecz
dwóch śląskich zespołów z udziałem kibiców
P

się jednak, z tego, że Jacek
Zieliński tchnął nowego
ducha w tę drużynę i miejmy nadzieję, że to dopiero
początek marszu w górę
tabeli. Chociaż ostatnie
wyniki meczów wyjazdowych Lechii są imponujące!
Z drugiej strony jednak
każda passa musi się kiedyś
skończyć i wierzę w to, że
tak będzie właśnie dziś!
Martwią jedynie kontuzje,
ale okazało się, że jednak
transfery przedsezonowe
to jednak wzmocnienia, bo
przecież Panka, Šultes no
i przede wszystkim Kuświk
byli bohaterami spotkania w Gliwicach. Niech
tylko wykurują się wszyscy narzekający na urazy,
i drżyjcie zawodnicy Pogoni,
Wisły, Legii i Jagiellonii,
bo liczymy, że w meczach
z Wami, używając terminologii teatralnej, Niebiescy
nie będą trzymać halabard
czy też statystować, a zagrają
koncertowo główne role!
tego sobie i Państwu życzę.

obu tych drużyn. Szkoda
tylko, że znów ktoś nie trafił
z godziną, bo uważam, że
można było to spotkanie
rozegrać, jeśli nie o 18.00, to
przynajmniej o 15,45, kiedy
można grać przy sztucznym
oświetleniu, a przecież
w takich warunkach inaczej
ogląda się mecze. Zresztą
pomysł z kartami kibica
też jest dla mnie niezrozumiały, bo przecież czasami
chciałoby się pójść na mecz,
ot tak, spontanicznie, a tu
nie można, bo przecież
muszę być zidentyfikowany,
chociaż potem i tak nigdy
nie wiadomo, kto rozrabiał
na trybunach. Kolejna bzdura! Jakoś w Holandii czy
Hiszpanii takich problemów
z wejściem na mecz nie ma!
Bo tam piłka nożna jest dla
kibiców!!!
Wracając do tego co dzieje
się w naszym ulubionym,
Niebieskim klubie, można
stwierdzić, że idzie ku
lepszemu. 14 punktów w 7
meczach to wynik całkiem
przyzwoity i gdyby nie ten
feralny początek byłoby
całkiem nieźle! Cieszmy
a

meczu w Gliwicach był Grzegorz
Kuświk, autor dwóch bramek i asysty
przy golu Pavla Szultesa. Pochlebne
recenzje zebrali Jakub Smektała
i reprezentant Litwy Mindaugas Panka, niezłą zmianę dał Filip Starzyński.
Tak dobra dyspozycja wszystkich
„Niebieskich” pozwala z optymizmem
podejść do kolejnego ważnego pojedynków na finiszu jesieni.

obydwóch pomocników okazały
się na tyle poważne (Gabor złamał
nogę w kostce, a Marek ma złamane
żebro), że w rundzie jesiennej nie
zobaczymy ich już na boisku. Na
szczęście Ruch dysponuje w tym
sezonie wyrównaną kadrą i każdy
zawodnik, który wchodzi na boisko,
wnosi coś pozytywnego do gry drużyny. Odkryciem i głównym bohaterem
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Warzycha
doceniony przez
PZPN
Na ostatnim zjeździe Polskiego
Związku Piłki Nożnej, w trakcie którego wybrano nowego
prezesa
piłkarskiej centrali,
podjęto także decyzję o uhonorowaniu Krzysztofa Warzychy

Z Niebieskim pozdrowieniem Bogdan Kalus
t

n

e

r

z

odznaką i legitymacją honorowego członka Związku. Tym
samym była gwiazda „Niebieskich” dołączyła do grona,
w którym znajdują się takie
piłkarskie legendy jak Gerard
Cieślik, Lesław Ćmikiewicz,
Jan Domarski czy Władysław
Żmuda.
- Ta informacja była dla mnie
bardzo miłą niespodzianką. Tym
bardziej, że od wielu lat przebywam poza granicami naszego
kraju. Cieszę się, że mimo to nie
zapomniano o mnie w Polsce,
a działacze związku postanowili
w ten sposób docenić mój sportowy dorobek – podkreśla popularny „Gucio”.
Krzysztof Warzycha jest wychowankiem Ruchu Chorzów.
Z klubem z Cichej wywalczył
w sezonie 88/ 89 mistrzostwo
Polski zdobywając także tytuł
króla strzelców. Wiosną 1990
roku przeszedł do Panathinaikos
Ateny, którego barwy reprezentował do 2004 roku. Z „Zielonymi Koniczynkami” aż 5 razy
zdobywał tytuł mistrza kraju,
cztery razy sięgał po puchar
i trzy razy zapracował na tytuł
najlepszego strzelca. „Gucio” był
także regularnie powoływany do
kadry narodowej: w reprezentacji Polski rozegrał w sumie 50
spotkań i strzelił 9 bramek. Po
zakończeniu kariery piłkarskiej
pracował m.in. jako asystent trenera Panathinaikosu.
y

Rzut oka na Lechię. Abdou Razack Traore to jeden z najlepszych piłkarzy w lidze?
JZ:- Bez wątpienia. To wiodąca postać Lechii. Cała siła
ofensywna gdańszczan opieka się na Traore. Zrobimy
jednak co w naszej mocy, aby zneutralizować jego atuty.
Byliśmy w stanie zatrzymać duet Nakoulma – Milik,
więc jesteśmy w stanie powstrzymać Traore.
100%Hotele

PRESSPEKT
W Y D A W N I C T W O
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Kolejna odsłona
Futbolandii

Niebieski W-F
w jesiennej aurze

Wśród małych mieszkańców Chorzowa nie brakuje sympatyków piłki
nożnej, którzy razem z rodzicami kibicują „Niebieskim” i marzą o tym,
aby w przyszłości grać w barwach chorzowskiego klubu.

Niska temperatura i strugi deszczu nie zniechęciły młodych adeptów
futbolu, którzy w środę zjawili się na bocznym boisku Ruchu,
by wziąć udział w wyjątkowej lekcji wychowania fizycznego.

P

P

- To dobra wróżba na przyszłość, że nawet najmłodsi
mieszkańcy Chorzowa inte-

- W zajęciach brało udział 20
uczniów i mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych nikt nie narzekał na pogodę. Po krótkiej rozgrzewce oraz
prostym ćwiczeniu strzeleckim
uczestnicy treningu zostali podzieleni na dwie drużyny i przystąpili do meczu w wymiarze
czasowym 2*25 min, w którym
zdecydowanie zwyciężyła drużyna niebieskich 11-5. Pomimo
tego, że murawa boiska była
śliska i mocno nasiąknięta pojedynek stał na niezłym poziomie

rzekonaliśmy się o tym
odwiedzając w ramach
akcji „Futbolandia”
kolejne chorzowskie przedszkole. Tym razem sprawiliśmy
niespodziankę podopiecznym
placówki numer 4 w chorzowskiej dzielnicy Batory. Ciekawość maluchów zaspokajali
Igor Lewczuk i Pavel Šultes ,
którzy odpowiadali na pytania
dotyczące piłkarskiego fachu,
treningów i przygotowań
do meczu. Po teoretycznej
części spotkania przyszła pora
na praktykę. Dzieci mogły
podziwiać piłkarskie sztuczki
w wykonaniu naszych zawodników, a potem razem z Pavlem
i Igorem rozegrać krótki mecz.

przy ulicy Cichej 6 swoje
piłkarskie umiejętności ,
pod okiem byłego kapitana
„Niebieskich” Wojciecha Grzyba
i zawodnika I drużyny Kamila
Włodyki, szlifowali podopieczni Gimnazjum nr 1 w Świętochłowicach.

resują się piłką nożną. Mam
nadzieję, że część dzieciaków
z przedszkola, które dziś odwiedziliśmy trafi w przyszłości na
treningi Akademii Piłkarskiej
„Niebieskich”, a wszystkie bez
wyjątku będą kibicować nam
na stadionie przy Cichej – mó-

wił Igor Lewczuk po spotkaniu
z młodymi fanami futbolu.
Akcja jest realizowana wspólnie z chorzowskim magistratem
w ramach kampanii promującej piłkę nożną „W Chorzowie
wszystko gra”.

i obfitował w sporo ciekawych
akcji i ładnych goli – opowiadał
po zakończeniu Niebieskiego
WF-u Wojciech Grzyb.
Przypomnijmy, że celem akcji jest propagowanie wśród
uczniów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i średnich aktywnego trybu życia i popularyzowanie piłki nożnej. Zadowolone
miny gimnazjalistów ze Świętochłowic i pytania o możliwość
wzięcia udziału w kolejnym treningu świadczą o tym, że udało
się zrealizować ten zamiar.

5/2012
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Liczę na coś więcej

tabela ligowa

Strzelając dwie bramki i zaliczając asystę w meczu z Piastem, Grzegorz Kuświk zapracował na miano bohatera
tego spotkania!
Teraz napastnik „Niebieskich”
marzy o tym, by dostać kolejną
szansę od trenera i potwierdzić
formę w następnych ligowych
pojedynkach. Możemy liczyć na
pasjonującą rywalizację w ataku
Ruchu - Strzeliłem dwie bramki, a cieszę się tym bardziej, że
sobotni mecz z Piastem Gliwice
był moim pierwszym występem
w podstawowej jedenastce Ruchu Chorzów. To oczywiste, że
po takim udanym spotkaniu liczę na coś więcej, czyli na możliwość kolejnych występów, ale
decyzja należy do trenera Jacka
Zielińskiego.
Dzięki dobremu występowi
był Pan na ustach dziennikarzy
i kibiców. Canal + umieścił Pana
w jedenastce kolejki. Jak pan
sobie radzi poradził z tą nagłą
popularnością?
GK: - Popularni to są piłkarze
na zachodzie, a ja twardo stąpam po ziemi. Wiem ile jeszcze
pracy przede mną. Oczywiście
koledzy pożartowali trochę ze

mnie w szatni na poniedziałkowym treningu, ale to akurat
są sympatyczne chwile. Generalnie nieważne kto strzela, to
schodzi na drugi plan w kontekście wyników i wygranych
drużyny.
A Ruch zagrał dobre spotkanie
w Gliwicach i co najważniejsze –

Nieważne kto
strzela,
to schodzi na
drugi plan
w kontekście
wyniku

zainkasował na trudnym terenie
komplet punktów.
GK: - Pierwsza połowa nam nie
wyszła. Piłkarze Piasta zagrali
bardzo ostro, Gabora (Strakę)
i „Zienia” (Zieńczuka) tak poturbowali, że nie wystąpią już
w tej rundzie. Za tak brutalną
grę konsekwencją była m.in.
czerwona kartka, ale w drugiej
opanowaliśmy sytuację i udowodniliśmy swoją wyższość.

Lp
Drużyna
1
Legia Warszawa
2
Polonia Warszawa
3
Górnik Zabrze
4
Lech Poznań
5
Śląsk Wrocław
6
Widzew Łódź
7
Lechia Gdańsk
8
Ruch Chorzów
9 Jagiellonia Białystok
10
Piast Gliwice
11
Pogoń Szczecin
12
Wisła Kraków
13
Korona Kielce
14 KGHM Zagłębie Lubin
15 Podbeskidzie B.-B.
16 PGE GKS Bełchatów

M P
10 24
10 20
10 20
10 20
10 19
10 17
10 15
10 14
10 12
10 12
10 11
10 11
10 11
10 5
10 5
10 4

Z
7
6
5
6
6
5
5
4
2
4
3
3
3
2
1
1

R
3
2
5
2
1
2
0
2
6
0
2
2
2
2
2
1

P B
0 24-10
2 22-10
0 17-7
2 14-6
3 16-13
3 14-13
5 15-13
4 11-14
2 9-10
6 13-17
5 12-14
5 8-13
5 7-15
6 8-14
7 12-20
8 6-19

wyniki kolejki
Górnik
Wisła
Piast
KGHM Zagłębie
Jagiellonia
Lechia
Polonia
Pogoń

Przed wami kolejne ważne
spotkanie. Jak będzie z Lechią?
GK: - Oglądałem ostatni mecz
gdańszczan z Legią Warszawa, na jego podstawie mogę
powiedzieć, że czeka nas
w piątek naprawdę ciężka
przeprawa. Szczególną uwagę
będziemy musieli zwrócić na
Razaka Traore. Gra piłkarza
z Burkina Faso robi wielką
różnicę. Lechia jest klasowym
zespołem, ale Ruch też potrafi grać w piłkę. W spotkaniu
z Lechią interesuje nas tylko
zwycięstwo.

2
0
1
1
2
1
2
0

0
1
3
2
2
2
0
3

PGE GKS
Lech
Ruch
Podbeskidzie
Widzew
Legia
Korona
Śląsk

następna runda
Ruch Chorzów Lechia Gdańsk
Widzew Łódź

Lech Poznań

Podbeskidzie
Bielsko-Biała

Polonia
Warszawa

Śląsk Wrocław

Piast Gliwice

Legia Warszawa
Górnik Zabrze
Korona Kielce

Jagiellonia
Białystok
KGHM Zagłębie
Lubin
Wisła Kraków

PGE GKS Bełchatów Pogoń Szczecin

Uwaga konkurs: „Niebieska” Miss Października
W czasie spotkań rozgrywanych w ubiegłym miesiącu na stadionie przy Cichej w Chorzowie fotografowaliśmy
fanki Ruchu, wspierające z trybun „Niebieski” zespół, spośród których wybraliśmy 5 kandydatek na miss.

09-11-2012
18:00
09-11-2012
20:45
10-11-2012
13:30
10-11-2012
15:45
10-11-2012
18:00
11-11-2012
14:30
11-11-2012
17:00
12-11-2012
18:30

ostatni mecz
PIAST GLIWICE – RUCH CHORZÓW
1-3 (1-0)
1-0 - Izvolt, 18 min
1-1 - Kuświk, 48 min
1-2 - Sultes, 57 min
1-3 - Kuświk, 82 min
Piast: Trela - Matras, Klepczyński (83.
Docekal), Polak, Sidqy - Podgórski (82.
Cicman), Cuerda, Zganiacz (62. Ruben),
Lazdins, Izvolt - Kędziora. Trener Marcin
Brosz

Decyzja o tym, do której z Pań
powędruje tytuł miss października
należy do sympatyków Ruchu.
Aby wcielić się w rolę jurora w naszym konkursie wystarczy wziąć
udział w sondzie na naszej stronie

internetowej ( www.ruchchorzow.
com.pl) lub w wydarzeniu na fan
page’u na Facebooku. 5 uczestników konkursu, którzy na adres
mailowy konkurs@ruchchorzow.
com.pl wyślą najzabawniejsze

i najbardziej oryginalne uzasadnienie swojego wyboru(poeci
mogą liczyć na dodatkowe punkty)
otrzyma w nagrodę sprzęt elektroniczny firmy Easy Touch.
Zapraszamy do zabawy!

Natomiast „Niebieska” Miss
października otrzyma zaproszenie dla 2 osób na mecz
Ruchu Chorzów oraz gadżety
klubowe, a także zaproszenie dla 2 osób na koncert do

Chorzowskiego Centrum
Kultury, sprzęt elektroniczny
ufundowany przez Easy Touch
a także 2 zaproszenia VIP na
dowolną imprezę w jednym
z katowickich clubów.

wyniki meczów drużyn młodzieżowych Ruchu
Jak grali juniorzy ?
Z powodu fatalnych warunków
atmosferycznych mecze zespołów z Młodej Ekstraklasy i Śląskiej Ligi Juniorów Starszych zostały przełożone. W spotkaniach,
które w ostatnim czasie doszły do
skutku, nasi zawodnicy radzili sobie bardzo przyzwoicie!
Młoda Ekstraklasa
31 października
Ruch Chorzów – Piast Gliwice 2-0 (0-0)
1-0 – Staszowski, 69 min (karny)

2-0 – Kwiatkowski, 77 min
Ruch: Kamiński – Konczkowski,
Komor, Staszowski (82. Szal),
Kołodziejski (46. Otręba) – Włodyka (46. Mularczyk), Lewiński,
Urbańczyk (46. Rytczak), Flis
(46. Wleciałowski) – Kwiatkowski, Szymański (46. Stanisławski). Trener Ireneusz Psykała.

TS Podbeskidzie – Ruch Chorzów 0-1
(0-1)
0-1 - Szymański, 29 min.
Ruch: Kosiorek – Bobryk, Szal,
Repecki, Siebert – Urbańczyk, Lipski, Otręba (89. Watral) Rytczak
(65. Molek), Wleciałowski( 46.
Węgrzyn) – Szymański ( 46. Gąkiewicz). Trener Karol Michalski

Śląska Liga
Starszych
4 listopada

Śląska Liga
Młodszych
27 października

Juniorów

Juniorów

Iskra Pszczyna - Ruch Chorzów 1-5 (0-3)
0-1 - Żyłka, 7 min
0-2 - D. Heba, 14 min
0-3 - Chrobok, 22 min
0-4 - Spychaj, 52 min
0-5 - Żyłka, 54 min
1-5 - gol dla rywali, 77 min
Ruch: Majda - Stefański (72.
Krawczyk), Spyra, Spychaj,
D. Heba - Żyłka (60. P. Heba),
Fredyk, Sadłocha (65. Gładysz), Chrobok (60. Żmuda)
- Bobryk (65. Kartaszow),

Szczygieł (75. Hermasz). Trener Mateusza Michalik.
3 listopada
Ruch Chorzów – MOSiR Szkółka Piłkarska Jastrzębie 1-1 (1-0)
Bramka dla Ruchu: Kamil Chrobok 23 min.
Ruch: Majda – P. Cheba (74. Gladysz), Spyra, Spychaj, D. Cheba
– Żyłka (64. Stefański), Fredyk, Sadłocha, Chrobok, Bobryk – Szczygieł. Trener Mateusza Michalik.

Ruch: Peskovic - Djokić, Szyndrowski,
Sadlok, Lewczuk - Smektała, Straka (14.
Malinowski), Panka, Zieńczuk (21. Sultes)
- Jankowski (77. Starzyński), Kuświk. Trener
Jacek Zieliński.
Żółte kartki: Izvolt, Cuerda - Szyndrowski,
Lewczuk.
Czerwona: kartka Cuerda (30. min).
Sędziował: Tomasz Musiał (Kraków).

kalendarium
7 listopada
ŚLJS: Ruch Chorzów – GKS Tychy (13:00)
9 listopada
Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Lechia Gdańsk (18:00)
10 listapada
ŚLJM: Stadion Chorzów – Ruch Chorzów (11:30)
MESA: Lechia Gdańsk – Ruch Chorzów (11:00)
ŚLJS: Ruch Chorzów – Górnik Zabrze (12:00)
17 listopada
MESA: Ruch Chorzów – Pogoń Szczecin
ŚLJM: Ruch Chorzów - Energetyk ROW Rybnik
(11:30)
18 listopada
ŚLJS: Czarni-Góral Żywiec – Ruch Chorzów (12:00)
19 listopada
Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów (18:30)

6

zapowiedź

5/2012

Ruch Chorzów vs Lechia Gdańsk
piątek,9 listopada 2012, 18.00

Zneutralizować Traore

Abdul Razak Traore w pojedynkę potrafi rozerwać każdą obronę. Ten piłkarz robi wielką różnicę w grze Lechii. Jemu Ruch musi
poświęcić w piątek najwięcej uwagi – uważa Marek Zieńczuk, wychowanek gdańskiego klubu.

prawdopodobne składy
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trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Lechia Gdańsk - Bogusław Kaczmarek

Z

Łukasz Surma. Po przeciwnej
stronie boiska zagrałby w piątek,
gdyby nie kontuzja, wychowanek Lechii, Marek Zieńczuk. –
Żałuję bardzo, że nie wystąpię
w tym meczu. Dla wychowanka
gdańskiego klubu taki mecz ma
zawsze sentymentalne podteksty.
Kibicował będę jednak Ruchowi,
mojemu klubowi życzę zwycięstwa – zaznacza „Zieniu”, który
ma swoje spojrzenie na fakt, że
Lechia zdobywa więcej punktów na wyjazdach niż u siebie
w domu.

ałożona w 1945 roku
Lechia Gdańsk w ekstraklasie zadebiutowała cztery
lata później przegrywając 1:5 na
inaugurację na wyjeździe z Cracovią. To jest dwudziesty sezon
gdańszczan w lidze, w tabeli
wszech czasów lechiści zajmują
21. miejsce za Odrą Opole,
a przed... Amiką Wronki. Sukcesy Lechii należą już jednak do
bardzo zamierzchłych czasów.
Puchar Polski i Superpuchar
Polski, najważniejsze trofea klubu w historii, lechiści zdobywali
w 1983 roku, a jedyny, brązowy
medal mistrzostw Polski, wywalczyli w 1956 roku.
Tusk nie pomógł
Mimo wielu sympatyków z grona najwyższych politycznych elit
– zagorzałymi kibicami Lechii
są m.in. premier Donald Tusk
i były prezydent Lech Wałęsa
– klubowi nie udało się w ostatnich latach dołączyć do ligowych
potentatów. Z wielkich planów
i mocarstwowych wizji niewiele
zostało. W poprzednim sezonie
Lechia zajęła dopiero 13. miejsce w ekstraklasie, ale w potyczkach z „Niebieskimi” dzieliła się
punktami. W Gdańsku wygrała
1:0 po samobójczym trafieniu
Piotra Stawarczyka, w Chorzowie przegrała w ostatniej kolejce
ligowej 1:2, po bramkach Arkadiusza Piecha i Gabora Straki.
Dwa sezony wstecz też było polubownie i oba zespoły pogodziły się z dwoma bezbramkowymi
remisami.
Bobo za sterami
W tym sezonie za sterami pierwszego zespołu zasiadł 62-letni
Bogusław Kaczmarek, związany emocjonalnie z Gdańskiem,

gdzie mieszka. Jest obecnie jednym z najbardziej doświadczonych ligowych szkoleniowców.
Wrócił do Lechii po 20-letniej
przerwie, na stadionie przy ul.
Traugutta ma gwiazdę w alei
zasłużonych dla klubu. „Bobo”,
bo taką ksywkę nosi w środowisku trener Lechii, szczyci się,
że odkrył talent Jerzego Dudka,
a także Sebastiana Mili, Sławomira Wojciechowskiego i wielu,
wielu innych znanych, polskich
piłkarzy. Jako zawodnik grał
w Lechii, ale Puchar Polski zdobywał z Arką Gdynia, a w karierze trenerskiej prowadził m.in.
Lechię, GKS Katowice, Groclin Dyskobolię (wicemistrzostwo Polski), Polonię Warszawa.
W latach 2006-2008 był też asystentem Leo Beenhakkera. Na
konferencji prasowej po ostatniej
porażce z Legią „Bobo” stwierdził - nie jest wstydem przegrać

z murowanym kandydatem do
mistrzostwa Polski. Do Chorzowa wyjedziemy w czwartek
i tam będziemy chcieli odrobić
straty, które ponieśliśmy u siebie
z Legią.
Uwaga na Razaka
Gdańszczanie
grają
głównie w ofensywnym ustawieniu
4-2-3-1, choć potrafią płynnie
przechodzić do taktyki 4-3-3
lub do 4-3-2-1, w zależności od
przeciwnika, klasy rywala, czy
wydarzeń boiskowych. Niekwestionowaną gwiazdą zespołu jest
Abdul Razak Traore. Reprezentant Burkina Faso w lidze zdobył już siedem bramek, prawie
połowę całego dorobku Lechii.
W obronie bryluje doświadczony były reprezentant kraju Jarosław Bieniuk, a z drugiej linii
grą zielono-białych kieruje były
piłkarz chorzowskiego Ruchu,

Monolit w obronie
– Presja na wyjazdach jest
mniejsza, a i taktyka gry z kontry bardziej odpowiada lechistom. Mają do takiej gry znakomitego wykonawcę. Abdul
Razak Traore w pojedynkę
potrafi rozerwać każdą obronę,
ten piłkarz robi wielką różnicę,
jemu musimy poświęcić w piątek najwięcej uwagi. Goście
i ich supersnajper z Burkina
Faso będą jednak mieli niełatwy
orzech do zgryzienia, bo nasza
obrona znów zaczyna przypominać zaporę nie do przejścia.
W dwóch ostatnich meczach
straciliśmy tylko dwie bramki.
Doświadczony, chorzowski pomocnik zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt rywalizacji
z zielono-białymi. – Jak sobie
przypominam, to mecze z lechistami nigdy nie należały do
łatwych. W poprzednim sezonie zagraliśmy w ostatniej kolejce w Chorzowie, mając jeszcze
wtedy szanse na mistrzowski
tytuł, szalenie zdeterminowani,
a jednak nie był to spacerek. Teraz będzie zapewne podobnie,
ale jak już powiedziałem – to
my wygramy w tym meczu.

Odwiedź stadion przy Cichej i wspieraj „niebieskich”. Bilety już od 3 zł!
oficjalny

bezpłatny

biuletyn

ruchu

chorzów

nr

5

/

2012

biuletyn wydaje

PRESSPEKT
Ruch Chorzów vs Lechia Gdańsk, piątek, 9 listopada 2012, godz. 18.00

redagują
Zbigniew Cieńciała, Krzysztof Kubicki, Donata Chruściel, Marzena Mrozik
Foto
Norbert Barczyk/PressFocus, Łukasz Laskowski/
PressFocus
DTP
Leszek Waligóra
dtp@presspekt.pl

W Y D A W N I C T W O

Wydawnictwo
PRESSPEKT
ul.Łużycka12, 41-902 Bytom,
www.presspekt.pl
na zlecenie

RUCH CHORZÓW SA
ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów,
www.ruchchorzow.com.pl
Znajdź nas
na Facebooku

RODZAJ

Ceny biletu
na mecze
o mistrzostwo
Ekstraklasy

Ceny biletów na mecze
Sprzedaż interneTOP Ruchu Chorzów z
towa biletów na
Lechem Poznań, Wisłą
mecze Ekstraklasy
Kraków, Legią Warszawa,
(*)
Górnikiem Zabrze.
10,00 zł
3,00 zł
15,00 zł
5,00 zł

JUNIOR SEKTOR: Dzieci od 0 - 6 roku życia
*5,00 zł
SZKOLNY SEKTOR: od 7 - 16 roku życia
*10,00 zł
ULGOWY SEKTOR: Kobiety oraz osoby po
*15,00 zł
20,00 zł
65 roku życia
MŁODZIEŻOWY SEKTOR: od 17 - 21 roku
*25,00 zł
30,00 zł
życia
NORMALNY SEKTOR
*25,00 zł
30,00 zł
TRYBUNA DOLNA
*40,00 zł
45,00 zł
*60,00 zł
65,00 zł
TRYBUNA GÓRNA
LOŻA
*100,00 zł
120,00 zł
LOŻA Z CATERINGIEM + PARKING *120,00 zł z cateringiem 140,00 zł z cateringiem
JUNIOR TD/TG: Dzieci 0 - 6 roku życia
*15,00 zł
30,00 zł
SZKOLNY TD/TG: od 7 - 16 roku życia
*20,00 zł
40,00 zł
Sektor nr 8 i 9 (wspieramy oprawę)
*/**15,00 zł
_
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA
_
_

Cena 1 biletu
w Karnecie

* Sezon
2012/2013

*Cena karnetu
w programie
lojalnościowym

1,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
75,00 zł

13,00 zł
67,00 zł

*Cena karnetu
w programie
lojalnościowym
po odjęciu meczu
z ŁKSem
12,00 zł
62,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

150,00 zł

135,00 zł

125,00 zł

20,00 zł

13,00 zł

195,00 zł

175,00 zł

162,00 zł

20,00 zł
35,00 zł
55,00 zł
_
_
10,00 zł
15 zł
*/** 15,00 zł
_

15,00 zł
25,00 zł
45,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
_
1,00 zł

225,00 zł
375,00 zł
675,00 zł
1 200,00 zł
1 500,00 zł
150,00 zł
225,00 zł
_
*/**/*** 15,00 zł

202,00 zł
337,00 zł
607,00 zł
1 080,00 zł
1 350,00 zł
135,00 zł
202,00 zł
_
_

187,00 zł
312,00 zł
562,00 zł
1 000,00 zł
1 250,00 zł
125,00 zł
187,00 zł
_
_

na hasło:
„Kibicujemy niebieskim”

otrzymasz

50zł

rabaty nie sumują się

zapisy trwają

upustu na kurs języka angielskiego na dowolnym poziomie
zaawansowania
oferujemy kursy:
dla dzieci i młodzieży / maturalne / dla dorosłych
Chorzów, ul. Katowicka 107, tel. 32 346 10 10

Reklamuj się z nami.
Ceny już od 59z l

Czekamy na Ciebie!
marketing@ruchchorzow.com.pl
Tel. 32 241 75 54 w.16
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MIG AKS CHORZÓW
UL. PARKOWA 20, 41-500 CHORZÓW
TEL. 503 347 855, 501 306 209
X-PERT S.C.
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TEL. 32 241 07 91
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