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Ruch Chorzów vs Wisła Kraków, niedziela, 25.11.2012, godz. 17.00

dług

do spłacenia
Przed wicemistrzami kraju dwie bardzo atrakcyjnie
zapowiadające się potyczki z tuzami ligi z Krakowa
i Warszawy. Na dobry początek Wisła Kraków.
Nie udała się „Niebieskim” wyprawa do Szczecina. Do stolicy
zachodniopomorskiego chorzowianie jechali z zamiarem zrehabilitowania się za nieoczekiwaną porażkę u siebie z Lechią
Gdańsk, tymczasem punkty
zostały na stadionie beniaminka. Duży wpływ na grę wicemistrzów Polski miały kontuzje. Do
wcześniej wykluczonych z gry
Łukasza Janoszki, Gabora Straki,
Marka Zieńczuka dołączyli przed
starciem z Pogonią Pavel Šultes
- przeszedł w Czechach operację kontuzjowanej kostki oraz
rehabilitujący się po urazach
Marcin Malinowski i Andrzej
Niedzielan. Ostatecznie dwójki
„Malina-Wtorek” nie udało się
w stu procentach postawić na
nogi, ale jest nadzieja, że obaj
dołączą do kadry zespołu przed
kolejnym spotkaniem. A teraz
przed wicemistrzami kraju dwie
bardzo atrakcyjnie zapowiadające się potyczki z tuzami ligi
- Wisłą Kraków i Legią Warszawa. Zanim jednak podopieczni
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na rozgrzewkę: Bogdan Kalus

Jacka Zielińskiego odwiedzą
Łazienkowską czeka ich wizyta
„Białej gwiazdy”. W poprzednim
sezonie dwaj najstarsi obecnie
ligowcy podzielili się punktami.
Wisła wygrała u siebie 3:2. Rewizyta na Cichej zakończyła się
jej minimalną porażką, a zwycięską bramkę dla Ruchu zdobył
z rzutu karnego Rafał Grodzicki.
Warto dodać, że wiślacy kończyli tamten mecz w dziewiątkę, po
tym jak płocki arbiter Szymon
Marciniak usunął z boiska Gordana Bunozę i Juniora Diaza.
W tym sezonie nasi niedzielni
przeciwnicy spisują się poniżej
oczekiwań zajmując 11 miejsce w tabeli. Wiślacy ponieśli
jedną porażkę mniej od „Niebieskich”, ale w tabeli mają
tylko „oczko” więcej. Będzie
to jednak nie tylko pojedynek
jedenastek o nadszarpniętym
prestiżu.
Ruch ma bowiem „dług” do
spłacenia Wiśle, która w ostatniej kolejce poprzedniego
sezonu przegrała u siebie ze
Śląskiem Wrocław, czym pozbawiła chorzowian nadziei na
piętnastą mistrzowską koronę.
kontynuacja na s.2
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Ruch Chorzów vs Wisła Kraków
niedziela,25 listopada 2012, 17.00

Dług do spłacenia

Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

kontynuacja ze strony 1

Biała gwiazda
wciąż groźna
Panie trenerze, dlaczego Ruch na ogół w tym sezonie zdecydowanie lepiej gra w drugich 45 minutach danego meczu?
JZ:- Problemem na pewno nie jest przygotowanie fizyczne,
bo ten zespół pod tym względem wygląda dobrze. Faktem
jest, że w drugich połowach prezentujemy się lepiej, rozkręcamy się. Dlaczego tak jest? Rozmawiamy o tym, analizujemy to. Sądzę, że problem tkwi w głowach. Musimy to
zmienić, bo pierwsze 45 minut w naszym wykonaniu zbyt
często było słabe.

Oglądamy inną
Wisłę niż ta,
do której się
przyzwyczailiśmy w ostatnich latach.
Ale z drugiej
strony wypisaliśmy sobie
skład krakowskiego zespołu
na tablicy w
naszej szatni i wniosek
jest jeden - to
wciąż mocny
zespół

Odważnie stawia Pan na
młodych zawodników, ludzi,
którzy dopiero debiutują
w ekstraklasie. To kwestia
konieczności czy docenienie
ich pracy?
JZ:- Prawda zawsze jest po
środku. Mamy trudną sytuację kadrową, bo kilku
podstawowych pomocników
jest wyłączonych z gry do
końca roku. Nie jest jednak
tak, że ci młodzi chłopcy,
którzy dostają szanse, wchodzą na boisko tylko z uwagi
na wspomniane trudności.
Ćwiczą z nami, robią dobre
wrażenie, więc tak - swoją
postawą pracują na to, by im
zaufać.
Pytanie, którzy z kontuzjowanych ostatnio zawodników mogą wykurować się
na mecz z Wisłą?
JZ:- Cały czas poruszamy się
w gronie dwóch nazwisk,
bo Janoszka, Straka, Sultes i Zieńczuk są wyłączeni
z gry do końca roku. Jest
szansa na powrót Marcina
Malinowskiego i Andrzeja
Niedzielana. Tylko ta dwójka może być brana w trakcie
ustalania składu na Wisłę.

Czy Pana zdaniem Wisła jest pogrążona w takim kryzysie,
o jakim donoszą media?
JZ:- Myślę, że jak zwykle są to informacje trochę przesadzone. Owszem, oglądamy inną Wisłę niż ta, do której się
przyzwyczailiśmy w ostatnich latach. Ale z drugiej strony
wypisaliśmy sobie skład krakowskiego zespołu na tablicy
w naszej szatni i wniosek jest jeden - to wciąż mocny zespół,
składający się z reprezentantów wielu krajów. Nie mają oni
tyle punktów, ile by chcieli, ale ten zespół w dalszym ciągu potrafi grać w piłkę, co udowodnił w meczu ze Śląskiem
Wrocław. Dlatego mówienie o kryzysie jest przesadzone.
Atuty rywala?
JZ:- Wisła to zespół zrównoważony. Świetnie spisuje się Pareiko, a solidnie wygląda linia obrony. Wisła nie traci zbyt
wielu bramek. Niemniej o jej sile nadal stanowią zawodnicy
ofensywni: Genkow, Melikson, Garguła. Sercem zespołu są
z kolei Sobolewski i Wilk.

- To było kiedyś, a teraz sytuacja
w tabeli staje się coraz trudniejsza,
dlatego z Wisłą musimy wygrać po
trupach - uważa Tadeusz Małnowicz. Były napastnik Ruchu nie
opuszcza żadnego meczu swojej
byłej drużyny w Chorzowie, a wyjazdowe spotkania „Niebieskich” śledzi
uważnie na szklanym ekranie. Uważam, że nawet bez kontuzjowa-

Patrząc jednak na potencjał personalny którym dysponuje Wisła
- Melikson, Genkow, Iliev, Garguła,
Sobolewski, Pareiko - przed trenerem Jackiem Zielińskim trudne

felieton na rozgrzewkę

Profesor Jerzy
Buzek odznaczony
Orderem Orła
Białego

wymiana oleju

Przynajmniej w meczu
z Lechią Gdańsk, która
przyjechała do Chorzowa
bez swojego asa atutowego
czyli Razacka Traore liczyliśmy na punkty, a tymczasem młodszy od mojego
syna chłopaczek strzelił
nam gola i było po herbacie. Oczywiście można
powiedzieć, że drużyna jest
zdziesiątkowana kontuzjami, ale Ci, którzy mają
tworzyć przyszłość naszego
klubu, przynajmniej na
razie nie pokazują niczego
z czego moglibyśmy być
zadowoleni.
Trudno się wobec tego nie
zgodzić ze słowami Mariusza Śrutwy, który stwierdził, że koniecznością jest
sprowadzenie na Cichą
dobrego, kreatywnego,
środkowego pomocnika.
Chyba, że Filip StarzyńP

ski zacznie grać na miarę
piłkarza, który „użyczył”
mu pseudonimu czyli Figo.
Niestety wszyscy pozostali
środkowi pomocnicy to zawodnicy raczej defensywni,
do tego chyba znacznie
więcej spodziewaliśmy się
po Mindaugasie Pance!

- Dziękuję profesorowi Buzkowi za to, że umacniał nasze
marzenia o odgrywaniu jak
najlepszej, najmądrzejszej i jak
największej roli w integrującej
się Europie – mówił prezydent Bronisław Komorowski
w trakcie uroczystości, która
odbyła się w niedzielne przedpołudnie w Pałacu Prezydenckim.
Obok profesora Jerzego Buzka,
odznaczeni zostali także brytyjski historyk, który od wielu
lat z ogromnym zaangażowaniem propaguje wiedzę o Polsce i historii naszego kraju,
Norman Davies oraz profesor
Adam Strzembosz, były minister sprawiedliwości i pierwszy
prezes Sądu Najwyższego.

Vacu Sport
przy Cichej

Z Niebieskim pozdrowieniem Bogdan Kalus

Teraz póki co nie ma ani
r

Były premier i były szef Parlamentu Europejskiego profesor
Jerzy Buzek, który jest także
wielkim sympatykiem Ruchu
Chorzów, został uhonorowany
w Święto Niepodległości najwyższym polskim odznaczeniem: Orderem Orła Białego.

jednego ani drugiego. Czas
to zmienić! A jak widzieliśmy ubiegłym sezonie,
walką i zaangażowaniem
można zdobyć wiele punktów co pokazała chociażby
Korona Kielce. Właśnie
sobie przypomniałem taki
mecz z Wisłą sprzed kilkunastu laty, kiedy wiślacy
kroczący od zwycięstwa do
zwycięstwa przyjechali na
Cichą i wtedy nie najlepiej
spisujący się Ruch pokonał
gości z miasta Królów Polskich 1:0, a posadę stracił
trener Wojciech Łazarek.
To nic, że bohaterem
spotkania był debiutujący
wtedy w bramce Waldek
Grzanka (kto go dziś
jeszcze pamięta?), ważne,
że punkty zostały w Chorzowie i oby tak samo było
w niedzielne popołudnie!
P.S. A jeśli w maszynie
coś zaczyna szwankować czasami wystarczy
wymienić olej, nie trzeba
robić remontu silnika czy
zmieniać kierowcy.

Cóż, przed nami trudny
mecz z Wisłą, która zawodzi w tym sezonie na całej
linii. Szczerze mówiąc nie
pamiętam kiedy drużyna
z Reymonta była tak nisko
w tabeli. Jednocześnie
chciałbym aby w niedzielę
po 19.00 nie była wyżej
od Ruchu. Tylko do tego
trzeba zdecydowanie większego zaangażowania niż
poprzednich spotkaniach.
Zaangażowania, które widzieliśmy nawet w trzech
pierwszych, przegranych
spotkaniach. I pomimo
tego, że po tychże trzech
meczach mieliśmy zerowy
dorobek punktowy, widać
było postęp w grze i właśnie owo zaangażowanie.

a

A przypomnijmy, że marcowe spotkanie z Wisłą obejrzało w Chorzowie aż 9000 kibiców.

wieści z klubu

Bogdan Kalus
Aktor katowickiego teatru „Korez”

Coś się zacięło w Niebieskiej maszynie... Bo jak
inaczej nazwać niemoc
naszych ulubieńców
w ostatnich dwóch spotkaniach ekstraklasy?

zadanie dobrania odpowiedniej taktyki na „Białą gwiazdę”. - Nie należę
do ludzi, których kłopoty załamują zapewnił chorzowski szkoleniowiec
liczący wraz z zespołem na gorące
wsparcie chorzowskich kibiców.

nych zawodników jesteśmy w stanie
poradzić sobie z bezbarwną w tym
sezonie Wisłą - przekonuje Ted
Małnowicz.

t
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Nazywa się Vacu Sport, składa
się z białej kapsuły i wygodnego
e

r

z

materaca, a jej zbawienne działanie ma sprawić, że przemęczone czy nadwyrężone tkanki
szybko się regenerują. Tak
w skrócie można opisać amerykańskie urządzenie do rehabilitacji, które zostało zainstalowane w siedzibie klubu przy
Cichej i ma pomagać zawodnikom „Niebieskim” w błyskawicznym powrocie do zdrowia.
- Ta maszyna służy do regeneracji przede wszystkim kończyn dolnych poprzez ucisk
sprężonym powietrzem. Nie
tylko poprawia i optymalizuje
wydolność, ale także przyśpiesza rehabilitację tkanek po
wszelkiego rodzaju urazach.
Korzystać z niej mogą zawodnicy, którzy nabawili się kontuzji, ale także Ci, którzy rozegrali cały mecz, bo Vacu pomaga
wyrównać poziom kwasu mlekowego po intensywnym wysiłku – tłumaczy fizjoterapeuta Ruchu Włodzimierz Duś.
Urządzenie trafiło do klubu
z Silesia Clinic, dzięki uprzejmości przewodniczącego Rady
Nadzorczej Ruchu Aleksandra
Kurczyka, który jest właścicielem kliniki. Dzięki Vacu Sport
zawodnicy nie tylko szybciej
będą wracać do zdrowia po
urazach, ale będą się mogli także zrelaksować i odpocząć po
intensywnych treningach.
y
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Ruch Chorzów vs Wisła Kraków
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To idzie młodość!

tabela ligowa

Konia z rzędem temu, kto przewidziałby, że w meczu o ligowe punkty w drugiej linii Ruchu zagrają razem
Starzyński i Lewiński, zaś w ataku Piecha wspierał będzie Kwiatkowski.
Chorzowska
młodzież
w ekstraklasie
Maciej Jankowski
Ur.: 4 stycznia 1990
Wzrost/waga: 181/68.
Pozycja: napastnik
Kluby: Sarmata Warszawa, KS Piaseczno.
Ekstraklasa/bramki: 69/18.
Paweł Lisowski
Ur.: 8 października 1991
Wzrost/waga: 178/76.
Pozycja: pomocnik
Kluby: Stal Szczecin, Salos Szczecin
Ekstraklasa/bramki: 49/0
Filip Starzyński
Ur.: 27 maja 1991
Wzrost/waga: 184/70.
Pozycja: pomocnik
Kluby: Wicher Przelewice, Salos Szczecin
Ekstraklasa/bramki: 13/0
Kamil Włodyka
Ur.: 11 października 1994
Wzrost/waga: 180/70.
Pozycja: pomocnik.
Kluby: Szczakowianka Jaworzno, MCKiS
Sokół Jaworzno
Ekstraklasa/bramki: 2/0.
Mateusz Kwiatkowski
Ur.: 23 listopada 1992.
Wzrost/waga: 167/60.
Pozycja: napastnik.
Kluby: UKS 7 Szczecinek, Wielim Szczecinek, Bałtyk Koszalin.
Ekstraklasa/bramki: 1/0.
Arkadiusz Lewiński
Ur.: 18 sierpnia 1990
Wzrost/waga: 181/73.
Pozycja: obrońca.
Kluby: Wisła Niepołomice, Wisła Kraków,
Puszcza Niepołomice.
Ekstraklasa/bramki: 1/0.
W kadrze Ruchu są i na debiut
w ekstraklasie czekają
Michał Kołodziejski (18 lat), Martin
Konczkowski (18.), Bartosz Flis (21.)

G

dyby ktoś w połowie
sierpnia, kiedy zaczynał
się sezon, przewidywał,
że w meczu o ligowe punkty,
w drugiej linii graliby obok
siebie Filip Starzyński i Arkadiusz Lewiński, zaś w ataku
„Niebieskich” Arkadiusza Piecha wspierał będzie Mateusz
Kwiatkowski, byłby posądzony
o totalną niewiedzę. Ba, takiego pomysłu na skład Ruchu,
jak w ostatnim spotkaniu
z Pogonią w Szczecinie, nikt
nie brałby poważnie przed meczem sparingowym. W Chorzowie jednak życie przerosło
wyobraźnię, a liczne kontuzje
podstawowych zawodników
stworzyły szanse gry chorzowskiej młodzieży. I co najistotniejsze - utalentowany narybek
chorzowskich czternastokrotnych mistrzów Polski nie zawiódł oczekiwań. - Brawa dla
trenera Jacka Zielińskiego, że
odważnie stawia na młodzież
- mówi były napastnik m.in.
Ruchu Chorzów i reprezentacji Polski, a obecnie ekspert
telewizyjny, Radosław Gilewicz. - O Macieju Jankowskim
i Pawle Lisowskim oczywiście
mówić nie będziemy, bo to
już ligowi „wyjadacze”, ale
z przyjemnością patrzę, jak
rozwija się z meczu na mecz
Filip Starzyński. Gra bardzo
mądrą, inteligentną piłkę,
Ruch będzie miał z niego duży
pożytek.
Uwaga talent!
„Figo”, bo taki przydomek nosi
Starzyński, chwali także inny

A mnie zabrakło szczęścia przy
poprzeczce. Fajnie jest wracać
do rodzinnego miasta, zagrać,
gdy na stadionie jest cała rodzina
i znajomi. Tym bardziej żałuję
porażki i tego, że nie strzeliłem
pierwszego w lidze gola.

• Filip „Figo” Starzyński
rzyński w Szczecinie był bliski
zdobycia bramki. Piłka po jego
strzale trafiła w słupek. - Szkoda, że przegraliśmy, bo uważam,
że remis byłby sprawiedliwszym wynikiem - mówi Figo. -

były napastnik Ruchu i ekspert
Canal + Remigiusz Jezierski. Starzyński jest bardzo dobrze
wyszkolony technicznie. Elegancko się porusza, gra dojrzałą
piłkę - dodaje „Remik”. Sta-

Debiut „Kwiatka”
Na stadionie w Szczecinie zadebiutował
szczecinczanin,
czyli urodzony w Szczecinku
Mateusz Kwiatkowski. 21-latek był już w kadrze Ruchu
u trenera Waldemara Fornalika, strzelał nawet bramki
w sparingach. W tym sezonie
leczył jednak kontuzję, a potem
błyszczał w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy. Z dobrej strony pokazał się też w sparingu
z trzecioligowym BKS-em Stalą Bielsko-Biała i wtedy Ruch
zgłosił go do rozgrywek. - Przy
tej liczbie kontuzji liczyłem, że
znajdę się w kadrze na Pogoń,
ale debiut w ekstraklasie... „Kwiatek” jeszcze niedowierza. - Pograłem 10 minut i na
boisku niczego specjalnego nie
zrobiłem, ale wierzę, że jeszcze dostanę szansę na pokazanie się. Drugim debiutantem
w Szczecinie był Arkadiusz
Lewiński. - Zagrał bardzo poprawne spotkanie. Moim zdaniem lepsze niż Litwin Panka, który jest przecież bardzo
doświadczonym zawodnikiem
- stwierdza „Remik” Jezierski.
- Miał może ze dwie proste
straty, ale zaraz nadrobił swoje błędy. Wracał się „na żyle”,
grał ambitnie. To też ciekawy
chłopak.

wyniki meczów drużyn młodzieżowych Ruchu
Dwa kolejne zwycięstwa odniosła nasza drużyna z Młodej Ekstraklasy!
Zawodnicy prowadzeni przez
Ireneusza Psykałę kontynuują
dobrą passę. Ze zmiennym
szczęściem radziła sobie drużyna ze Śląskiej Ligi Juniorów
Starszych. Ich młodsi koledzy
zremisowali z Energetykiem
ROW Rybnik, co sprawiło, że
nie awansowali do pierwszej
piątki w swojej grupie Śląskiej
Ligi Juniorów Młodszych.
Młoda Ekstraklasa
11 listopada
Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 1-3
(0-1)
0-1 – Flis, 25 min

0-2 – Flis, 58 min (rzut karny)
0-3 – Flis, 75 min (rzut karny)
1-3 – Górka, 87 min
Ruch: Kamiński – Lewiński,
Staszowski, Komor, Kołodziejski – Konczkowski, Urbańczyk,
Wleciałowski (83. Kret), Flis
(90+4. Dziedzic) – Stanisławski
(56. Lipski), Kwiatkowski. Trener Ireneusz Psykała
17 listopada
Ruch Chorzów – Pogoń Szczecin 1-0
(0-0)
1-0 – Kreft, 69 min
Ruch: Kosiorek – Konczkowski,
Kołodziejski, Komor, Siebert –

Urbańczyk, Wleciałowski (46.
Lipski), Lisowski, Szymański
(60. Otręba) – Kreft, Dziedzic
(46. Rytczak). Trener Ireneusz
Psykała.
Śląska Liga Juniorów
Starszych
11 listopada
Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1-2
(1-2)
1-0 - Szal, 2 min (rzut karny)
1-1 - Wolszyński, 19 min
1-2 - Furgacz, 43 min
Ruch: Lech - Grzybowski, Szal,
Repecki, Siebert - Mularczyk
(7. Watral, 46. Bembenek)),

Molek, Bobryk, Otręba, Wleciałowski (46. Węgrzyn) - Gąkiewicz.
18 listopada
Czarni - Góral Żywiec – Ruch Chorzów 0-2 (0-2)
0-1 - Gąkiewicz, 7 min
0-2 - Bembenek, 12 min
Ruch: Lech - Grzybowski, Repecki, Szal, Bartusik – Bembenek, Bobryk, Molek, Wleciałowski, (17. Kartaszow, 85.
Hermasz), Gąkiewicz – Węgrzyn. Trener Karol Michalski.
Śląska

Liga

Juniorów

Młodszych
10 listopada
Stadion Śląski - Ruch Chorzów 1-0 (0-0)
Ruch: Majda - P. Heba, Spyra,
Stefański, D. Heba - Żyłka (71.
Kartaszow), Fredyk, Sadłocha,
Chrobok (61. Żmuda) - Bobryk
(41. Gładysz), Szczygieł.
17 listopada
Ruch Chorzów - Energetyk ROW
Rybnik 0-0
Ruch: Majda - P. Heba, Spychaj, Spyra, Stefański - Żyłka
(57. D. Heba), Fredyk, Sikora
(70. Bobryk), Chrobok (64. Gładysz), Sadłocha - Szczygieł.

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

M P
12 27
12 24
12 23
12 21
12 21
12 19
12 18
12 17
12 17
12 16
12 15
12 14
12 13
12 11
12 5
12 4

Z
8
7
7
5
7
6
6
5
5
3
4
4
3
4
1
1

R P B
3 1 28-13
3 2 24-11
2 3 16-9
6 1 18-10
0 5 18-13
1 5 17-17
0 6 17-18
2 5 14-14
2 5 14-16
7 2 11-11
3 5 10-14
2 6 11-16
4 5 8-16
2 6 11-14
2 9 12-22
1 10 6-21

wyniki kolejki
KGHM Zagłębie
Lechia
Piast
Jagiellonia
Polonia
Lech
Wisła
Pogoń

1 (0))
PGE GKS
2 (0)
Widzew
1 (0) Podbeskidzie
0 (0)
Korona
1 (1)
Górnik
1 (3)
Legia
1 (0)
Śląsk
1 (0)
Ruch

następna runda
Korona Kielce

Piast Gliwice

Legia Warszawa

Widzew Łódź

PGE GKS
Bełchatów

Lechia Gdańsk

Polonia Warszawa

KGHM Zagłębie
Lubin

Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław

Jagiellonia
Białystok

Ruch Chorzów Wisła Kraków
Podbeskidzie
Bielsko-Biała

Lech Poznań

23-11-2012
18:00
23-11-2012
20:45
24-11-2012
13:30
24-11-2012
15:45
24-11-2012
18:00
25-11-2012
14:30
25-11-2012
17:00
26-11-2012
18:30

ostatni mecz
POGOŃ SZCZECIN – RUCH CHORZÓW
1-0 (1-0)
1-0 - Frączczak, 23 min
Pogoń: Pernis - Hricko, Dąbrowski, Noll,
Pietruszka - Budka, Rogalski (90. Ława),
Akahoshi, Andradina (63. Golla), Kolendowicz - Frączczak (86. Wiśniewski). Trener
Artur Skowronek.
Ruch: Peskovic - Djokić (83. Kwiatkowski),
Szyndrowski, Sadlok, Lewczuk - Kikut (46.
Smektała), Panka (63. Kuświk), Starzyński,
Lewiński, Jankowski - Piech. Trener Jacek
Zieliński.
Sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa)

kalendarium
23 listopada
„Niebiescy” w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej.
Z uczniami spotkają się Łukasz Janoszka i
Kamil Włodyka
28 listopada
Podopieczni Domu Pomocy Społecznej
„Republika” w Chorzowie zwiedzają
stadion i spotykają się z zawodnikami
29 listopada
Mesa: Górnik Zabrze – Ruch Chorzów
godz. 11.00, (mecz, który został odwołany
w październiku)
30 listopada
„Niebiescy” w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach. Z uczniami spotkają się
Arek Piech i Piotr Stawarczyk
2 grudnia
Ekstraklasa: Legia W – Ruch, godz. 17.00
6 grudnia
„Niebieskie” Mikołajki. Zawodnicy Ruchu
odwiedzają małych pacjentów chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im.
dra Hankego

6

zapowiedź

6/2012

Ruch Chorzów vs Wisła Kraków
niedziela,25 listopada 2012, 17.00

Biała gwiazda bez Ilieva

Od dawna Wisła Kraków nie plasowała się tak nisko w tabeli. Ale czy to oznacza, że jest mniej wymagającym przeciwnikiem?

prawdopodobne składy
Pareiko

25

Frederiksen

Chavez

Jaliens

55

Burliga

4

2

Sobolewski

21

wilk

7

28

Garguła

10

Melikson

5

Boguski

9

Genkov

8

18
piech

34

7

8

Starzyński

jankowski

19

32

Panka

malinowski

3

20

4

Szyndrowski

Djokić

21

Lewczuk

Sadlok

Smektała

33
pesković

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Wisła Kraków - Tomasz Kulawik

W

isła Kraków od momentu, kiedy jej finansowanie przejął na swoje
barki Bogusław Cupiał, przyzwyczaiła do tego, że walczy
w Polsce o najwyższe cele. Na
przestrzeni 15 ostatnich lat zdobyła osiem tytułów mistrzowskich, cztery wicemistrzostwa,
dwa Puchary Polski, Puchar
Ligi i Superpuchar. Obecnie
klub z Reymonta jest w fazie
przebudowy. Początkowo rolę
architekta w tym sezonie pełnił
Michał Probierz. Na początku
października jego obowiązki
przejął Tomasz Kulawik. Co
ciekawe, obaj szkoleniowcy to
byli piłkarze Ruchu Chorzów.
Trener z Cichej
Kulawik na Cichą trafił w 2002
roku. Miał zastąpić na środku
boiska Łukasza Surmę, który
akurat odszedł do Legii Warszawa. Ostatecznie obecny trener
Wisły w Ruchu spędził tylko
jedną rundę. Rozegrał w tym
czasie łącznie 10 spotkań. Następnie zakończył profesjonalną
karierę piłkarską, występował
potem już wyłącznie rekreacyjnie i przygotowywał się do nowego zawodu. Aktualnie stara
się poukładać na nowo grę „Białej Gwiazdy” tak, by znów cieszyła ona oczy swoich kibiców.
krakowski kryzys
Póki co, Wisła radzi sobie ze
zmiennym szczęściem. - Patrząc
w tabelę można wnioskować, że
krakowianie mają gorszy okres.
Ale nie zapominajmy, że w ich
kadrze nie brak piłkarzy, którzy są w naszej lidze indywidualnościami – wskazał Marek
Szyndrowski, obrońca Ruchu.
Zwrócił on uwagę chociażby na

bohatera ostatniego spotkania
ze Śląskiem Wrocław. Ivica Iliev
zdobył gola i sprawił, że Wisła
podskoczyła w tabeli, wyprzedzając Ruch.
kontuzja Ilieva
Serb przy Cichej jednak nie
zagra, gdyż w poniedziałek na
treningu przy Reymonta doznał
kontuzji i już wiadomo, że jest
on wyłączony z gry do końca
rundy. - Z jednej strony to dobrze, że opuszczę tylko trzy mecze, bo przecież gdybym złapał
tą kontuzję w środku sezonu, to
ominęłoby mnie więcej spotkań,

bilans meczów

a z drugiej to najgorszy moment
dla mnie na kontuzję. Strzeliłem
gola w ostatnim meczu, chciałem jeszcze coś dać tej jesieni
drużynie, pomóc poprawić naszą
pozycję w tabeli – żałował Iliev.
bojowe nastawienie
Mimo kontuzji kluczowego
zawodnika, zwycięstwo ze Śląskiem mocno poprawiło nastroje w krakowskiej szatni. - Do
końca rundy zostały trzy mecze
i sądzę, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Właśnie z takim
nastawieniem pojedziemy do
Chorzowa, przygotowując się

Ruch Chorzów vs Wisła Kraków
2007/08
I liga
Wisła Kraków
2:0
Ruch Chorzów
2007/08
I liga
Ruch Chorzów
0:3
Wisła Kraków
2008/09
Ekstraklasa
Wisła Kraków
2:0
Ruch Chorzów
2008/09
Ekstraklasa
Ruch Chorzów
1:0
Wisła Kraków
2009/10
Ekstraklasa
Wisła Kraków
2:0
Ruch Chorzów
2009/10
Ekstraklasa
Ruch Chorzów
1:3
Wisła Kraków
2010/11
Ekstraklasa
Ruch Chorzów
2:0
Wisła Kraków
2010/11
Ekstraklasa
Wisła Kraków
3:1
Ruch Chorzów
2011/12
Ekstraklasa
Wisła Kraków
3:2
Ruch Chorzów
2011/12
Ekstraklasa
Ruch Chorzów
1:0
Wisła Kraków
Bilans ogółem(133 spotkania): 53 zwycięstw, 32 remisy, 48 porażek, bramki: 183 - 199.

odpowiednio do tego pojedynku
i walcząc o trzy oczka na terenie przeciwnika – zapowiedział
Łukasz Garguła. Zawodnicy
Ruchu szanują Wisłę. - To nadal
groźny przeciwnik. W związku
z tym musimy być w pełni zaangażowani i skoncentrowani
od pierwszej minuty – podkreślił
Marek Szyndrowski, lecz zastrzegł, że wraz z kolegami interesuje go jeden cel. – Nie udało
się nam zapunktować w dwóch
ostatnich meczach, więc tym
bardziej chcemy wygrać w niedzielę. W naszej szatni panuje
pełna mobilizacja – dodał.
”Niebiescy” górą
Co pokazuje historia? Ruch
częściej niż z Wisłą mierzył
się w lidze tylko z Legią. Częściej bezpośrednie spotkania
z „Białą Gwiazdą” wygrywali
chorzowianie. Dobrym prognostykiem jest też statystyka
dotycząca stadionu przy Cichej. Na cztery ostatnie mecze,
nasi zawodnicy wygrali z Wisłą
trzy spośród nich.

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

bezpłatny

biuletyn

ruchu

chorzów
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6

/

2012
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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
_
_

Kup bilet na
mecz z Wisłą i
wygraj plakat
z autografem
Grzegorza
Kuświka
Piłkarski pojedynek z krakowską Wisłą już w najbliższą
niedzielę. Dla sympatyków
„Niebieskich”, którzy wybierają się na ten mecz, by
wesprzeć swoją ulubioną
drużynę
mamy wyjątkową niespodziankę:
możliwość wygrania 50
plakatów na mecz z Białą GwiazdĄ z autografem Grzegorza Kuświka!

Wystarczy wysłać na adres
konkurs@ruchchorzow.com.pl
odpowiedź na pytanie: jakim wynikiem zakończyło się
ostatnie spotkanie ligowe
rozgrywane z Wisłą w ubiegłym sezonie, podać imię,
nazwisko i pesel.

stronie internetowej klubu
w poniedziałek 26 listopada, a nagrodę będzie
można odebrać w Strefie
Kibica na parkingu zewnętrznym przy ulicy Cichej 6 od wtorku, 27 listopada.

Plakat trafi do pierwszych
50 osób, które wyślą do nas
e-mail z prawidłową odpowiedzią. Dane zwycięzców
konkursu opublikujemy na

Przyjdź na stadion Ruchu 25
listopada, wspieraj swoją
ulubioną drużynę i wygraj
plakat z autografem Grzegorza Kuświka!
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8
8
8
8
8

8
887
78

Już otwarty

przy CH Auchan
Największy sklep Mikołów,
sportowy
Największy
sklep sportowy
w Twojej
okolicy
PULSOMETR CW 100

w Twojej okolicy

Dla osób rekreacyjnie
uprawiających sport,
do pomiaru tętna i ustalania
intensywności treningu.
Stoper z dokładnością do 1/100 sek.

JUŻJUŻ
OTWARTY
OTWARTY

ROLLNET 600

Do tenisa stołowego.
Siatka o długości 2 m, którą dzięki
uchwytom można mocować
do każdego stołu o grubości do 5 cm.
Grasz, gdzie chcesz!

przyprzy
Centrum
Handlowym
Centrum
Handlowym
ROWER ELIPTYCZNY
VE 120
Największy
Auchan sklep sportowy
Auchan
Idealny rower dla początkujących.
Płynne i ciche pedałowanie.
Nowa, intuicyjna konsola slim:
1 przycisk i 5 funkcji
(pokonany dystans, spalone kalorie,
czas, prędkość, czas treningu).

w Twojej okolicy

JUŻ OTWARTY
przy Centrum Handlowym
Auchan

WOREK TRENINGOWY
JUNIOR NADMUCHIWANY
Przeznaczony do odkrywania
boksu poprzez zabawę.
Podstawę należy wypełnić wodą,
aby zapewnić stabilizację.

ŁYŻWY JUNIOR PLAY 3
Wygodne łyżwy przeznaczone
do rekreacyjnej jazdy dla dzieci
w wieku od 5 do 10 lat.
Regulacja rozmiaru.
Rozmiary:
28-30, 30-32, 32-34, 34-36.

Decathlon Mikołów, ul. Gliwicka 32, 43-190 Mikołów, tel: 32 767 72 00.
Godziny otwarcia: pon.- sob. 9:00-21:00, niedz. 10:00-20:00.

Decathlon Mikołów,
ul. Gliwickaul.
32, Gliwicka
43-190 Mikołów,
32 767 72Mikołów,
00.
Decathlon
Mikołów,
32,tel:43-190
tel: 32 767 72 00.
Godziny otwarcia: pon.- sob. 9:00-21:00, niedz. 10:00-20:00.
Godziny otwarcia: pon.- sob. 9:00-21:00, niedz. 10:00-20:00.

