


Części

Witamy wszystkich w 10 numerze naszego pisma. Za nami 
mecze z Wisłą i Odrą, które opiszemy w dalszej części gazetki. 
Prezentujemy także wywiad z Prezesem naszego klubu, o 
zadymach oraz jak jeżdżą inni. Zamieścimy pierwszą reklamę, a 
jest nią studio tatuaży prowadzone przez fana „Ruchu" - 
Młodego, oraz nowy punkt poetycki. Póki co zachęcamy do 
dopingu oraz życzymy miłej lektury.

REDAKCJA

dziś mmi
RTS Widzew Łódź - rok powstania 1910, barwy: czerwono - 
białe, Mistrz oraz zdobywca Pucharu Polski. W ostatnich latach 
wiele występów w pucharach europejskich paroma sukcesami 
oraz klęską 0-9 z Eintrachtem Frankfurt. Teraz klub spotyka się z 
trudnościami finansowymi lecz nie odostaje od reszty tak jak się 
spodziewano.
Jeśli chodzi o hools RTS-u to totalną wojnę prowadzą z ŁKS-em. 
W tamtym roku można było usłyszeć o walkach na noże w Łodzi 
miedzy klubami, lecz na spotkaniu 2 bojówek ustalono, że jest to 
bezsensowne i zaprzestano na używaniu kosy w zadymach.



RCICH - WISŁff 1:0 (1:0)
Na tym meczu spodziewano się 2000 grupy fanów białej gwiazdy, 
obawy organizatorów sprawdziły się w 100 %. Już przed meczem 
doszło do starć między nami a Wisłą wokół stadionu. „Ofiarami" 
psycho fans padli najczęściej przyjezdni, którzy przybyli na mecz 
samochodami. Bardzo duża ilość piesków uniemożliwiła 
bezpośrednio spotkać się w walce obojga klubów. Wisła od strony 
trybuny czuła się jak u siebie i pokroiła kilku gości z szali, lecz nie 
do końca, bo co niektórzy nie dali za wygraną, mimo licznej 
przewagi gości. Niebiescy też nie byli gorsi i kroili Wisłę, 
wzbogacając swoje dorobki. W przerwie doszło do walk na 
naszym stadionie. Zaczęli goście tocząc regularną bitwę z psami 
w swoim sektorze lecz nie sprostali dużej sile cweli w niebieskich 
mundurkach. W pewnym momencie po apelu spikera do sektora 
weszły psy z Krakowa i było już wszystko OK. Co nas 
zastanawiało.
Fani Ruch mimo umowy z działaczami o niewszczynaniu walk na 
naszym obiekcie zaczęli lać się z psami. Powodem było wybicie 
oka jednemu z naszych kibiców, w ruch poszły kamienie, butelki, 
deski, drzwi, stołki, stoły itp. Psy użyły karabinów z gumowymi 
nabojami raniąc kilkudziesięciu kibiców obydwu drużyn. Jak się 
dowiedzieliśmy 2 kibiców straciło oko, kilku kibiców zostało 
poważnie rannych, 1 z kibiców Ruchu (?) użył broni ostrej, lecz 
trafił jednego z kibiców Ruchu w rękę.
Do rzezi doszło po meczu: wracający fani Ruchu na stacji 
Chorzów Batory napotkali 30 wracających kibiców Górnika z 
Polonii Warszawa. Do przedziałów z fanami KSG wsypało się 50 
kiboli Ruchu i zaczęli lać ich przez ok. 5 nr Nie wiadomo jak 
psy dowiedziały się o tym fakcie i wpadł dworzec. Spotkali 
tam jedynie kilkunastu nieprzytomnym holi. Przyjechało 
kilkanaście karetek i wynosili nieprzyton iych do reanimacji. 
Wielkie dzięki dla ekipy hools za przytomność w działaniu.



ODRA - RUCH 5:0 (2:0)
Do Wodzisławia przybyło ponad 1000 kiboli w niebieskich szalach na szyi. 
Przed meczem odbyła się msza w Radlinie za Remika, potem fani Ruchu byli 
na grobie i w miejscu, gdzie doszło do morderstwa.
W Wodzisławiu sielanka, wszędzie rządzi Ruch. Przed meczem 60 hools 
Ruchu wpada pod kasy robiąc czystkę - Odra nie podejmuje walki. Pod 
kasami większa część ekipy zostaje sfilmowana i sfotografowana przez 
psiarnię (po ostatnich dymach). NA początku tracimy 2 bramki lecz doping w 
sektorze jest OK.
W przerwie psy prowokują nas, co oczywiście nie zostało bez odpowiedzi: w 
ruch poszły kamienie, umywalki, butelki; psy się wycofują. W drugiej 
połowie tracimy 3 następne bramki, a Mariusz nie strzela karnego. W drodze 
ze stadionu w eskorcie armatek wodnych psy kroją paru gości za dym na 
stadionie. Droga powrotna mija spokojnie. Z wiadomości od 
ekipy samochodowej wynika, iż Odra pozbyła się kilku szali, a na jednym z 
przejazdów gonią w 12,30 kiboli z KSG, który czekali, aby obrzucać pociąg. 
Wyjazd można uznać za udany, no może bez 0:5..

mimm  - mm
Informujemy wszystkich, że z wyjazdu do Warszawy na mecz z Polonią nici. 
Mimo wielu starań dokonywanych przez nasz klub oraz klub kibica 
dostaliśmy negatywną odpowiedź. Co do środy to na dzisiejszym meczu 
dowiecie się co będzie planowane za ten dzień w kalendarzu „Psych Fans KS 
Ruch". Myślimy, że coś wykombinujemy.

mmn  -  ro c h

Na ten mecz przygotowujemy się już dziś. Jak wiadomo n a stadion śledzi nie 
wejdą fani bez identyfikatorów. Przykład to kibice (część) KSG, którzy stali 
cały mecz przed kasami, kibice GKS-u, którzy zostali odesłani do domu. Na 
mecz będzie pociąg specjalny w cenie 20 złotych od głowy. Bilet na stadion 
w cenie 10 złotych. O szczegółach dowiecie się na meczu z Dyskobolią 
Groclin.



„KS RUCH CHORZOW"
RUCHU CHORZÓW KOCHAM CIĘ

TOBIE ODDAM SERCE SWE 
SERCE MOJE JEDYNE 
ODDAM MOJEJ DRUŻYNIE

TY CO CZTERNAŚCIE MISTRZÓW MASZ 
POKAŻ DZIŚ WSZYSTKIM JAK SIĘ GRA 
STRZEL PIĘKNE BRAMKI, WYGRAJ 
MECZ
DWA PUNKTY ZNÓW BĘDZIEMY MIEĆ

NIEBIESKO BIAŁE BARWY TWE 
NIECH ONE POPROWADZĄ CIĘ

TYŚ MOIM ŻYCIEM, MOIM SNEM 
CHORZOWSKI RUCHU KOCHAM CIĘ

]JAM WIERNY KIBIC, WIERNY FAN 
PRZY TOBIE BĘDĘ ZAWSZE TRWAŁ

I AŻ PO ŻYCIA MEGO KRES 
NIE ZDRADZĘ, NIE OPUSZCZĘ CIĘ

DLA RUCHU 
NA ZAWSZE JESTEM 
PEŁNYM ODDECHEM

DOTYKAM SERCEM 
LEGENDY BEZ KOŃCA 
NIEBIESKI CIEŃ

CZAS OMEGI 
I MNIE I JEMU TAM 
ORAZ IM

KRZYCZĘ, ZRYWAM 
DOBRZE JEST

TAM W POWIETRZU . 
CZYJEŚ DŁONIE 
ROZSZALOFfE

CHORZOWSKI KLUBIE TYŚ NASZ KRÓL 
ZA TOBĄ MY PÓJDZIEMY W BÓJ 
I PRZELEJEMY NASZĄ KREW 
GDY KTOŚ SPLUGAWI IMIĘ TWE

TO ZWYCIĘSTWO!



JflKJEZDZfllNM...
Polonia Bytom wiosną:
Bydgoszcz - zamknięty stadion, 1 oficjel 
Police - bez kibiców gości z Polonii 7
Wrocław - 450+4 z Odry. Drobne spięcie ze Śląskiem w drodze na stadion 
Namysłów - 350+40 z Odry. Gonią 3-krotnie gospodarzy i dym z psami 
Gdańsk - 20+20 z Arki. Najpierw z Arką w ok. 35 osób lejemy Bałtyk na ich 
stadionie, krojąc 2 flagi. Psy kroją 2 z Polonii i 6 z Arki. W Gdańsku 
wpierdol od Lechii - nie dosyć, że było ich więcej, to wszyscy ze sprzętem 
typu pasy z kłódkami, brechy, kije; 4 rozjebane łeby i złamany obojczyk 
Myszków - 300; przed meczem kroimy Krisbutom ich najstarszą i 
najbardziej znaną flagę. 2 dymy z antyterrorką (kilku skręconych).

Legia - GKS Katowice
Do Warszawy wybrało się 17! kiboli GKS-u. Przed i na meczu spokój, bez 
przygód. W drodze powrotnej na stacji Warszawa Włochy wpada 50- 
osobowa ekipa z „żylety" i totalna rzeź. W wyniku dymu kilku kiboli GKS-u 
musiało skorzystać z pomocy lekarskiej. Trzeba dodać, że to kolejne z 
porażek fanów GKS-u w ostatnim czasie.

WYWIAD Z PREZESEM  K.S. RUCH C m ^ Z Ó W

- P roszę  opow iedzieć nam  o sw oim  
dzieciństwie. Czy będąc małym chłopcem 
siiiil pan marzenia związane z piłką nożną?

- Od najmłodszych lat interesowałem się 
sportem, a piłką nożną w szczególności. Po raz 
pierwszy na meczu „niebieskich” byłem z 
rodzicami mając 6 lat. W wieku 10 lat chodziłem 
już sam na mecze naszej drużyny. W tym też 
czasie zacząłem grać w takich klubach jak: 
„Stadion Śląski", „Śląsk" Świętochłowice. 
Później - bardzo krótko - w „Uranii" (gdzie 
doznałem ciężkiej kontuzji) a na zakończenie 
mojej kariery piłkarskiej grałem w GKS 
„Chorzowianka".

- W jaki sposób trafił pan do kin bu, co 
spowodowało, że związał pan swoje życie z 
działalnością w klubie?

- Jesienią 1992 roku grupa działaczy i trenerów 
KS „Ruch” zaproponowała mi pracę w Klubie. 
T rzeba pam iętać , że był to jeden  z 
najtrudniejszych okresów naszego Klubu.
Po pierwsze od kilku miesięcy brakowało 
pieniędzy na wypłaty. Po drugie KS „Ruch" nie 
był już właścicielem I drużyny. Po trzecie nie 
było chętnych do pracy w Klubie. Mając 
powyższe na uwadze jak również i to, że cała 
moja rodzina od „zawsze" kibicow ała 
„ R u c h o w i "  ani  p r z e z  m o m e n t  ni e  
zastanawiałem się nad podjęciem nowego *- 
bardzo trudnego a zarazem zaszczytnego - 
wyzwania.
Klub Kibica kontra Zarząd Klubu - jak  
układają się wzajemne stosunki? Wiemy, że 
jest pan zaangażowany w sprawy kibiców, 
chętnie pan nam pomaga* Prosimy o kilka



- Uważam, że stosunki na linii Klub Kibica - 
Zarząd układają się dobrze. W wielu sprawach 
wychodzimy sobie naprzeciw. Nie wyobrażam 
sobie by mogło być inaczej. Bardzo sobie cenię, 
że zawsze, nawet w najtrudniejszych 
m om entach nie opuszczacie drużyny. 
Pamiętamy wszyscy rok 1995 i marsz naszej 
drużyny w kierunku drugiej ligi. Ostatnie 
mecze z „Wartą", „Olimpią" Poznań, gdzie 
wspólnie dopingowaliśmy naszą drużynę. 
Wielu ludzi - w tamtym czasie - odwróciło się 
od nas, od drużyny. Na Was jednak zawsze 
można było liczyć - „...na dobre i na 
złe..."Dlatego w imieniu piłkarzy i działaczy 
jeszcze raz Wam za to dziękuję.

- Co sądzi pan o ustawie dotyczącej 
przekształcenia klubów sportowych w spółki 
akcyjne? Czy naszemu Klubowi też to grozi?

- Wielokrotnie podkreślałem, że należy 
znowelizować ustawę. Jeżeli takie m. in. kluby 
jak:"Real", „Barcelona" i wiele innych 
słynnych klubów  Z achodniej Europy 
funkcjonuje na zasadzie stowarzyszenia to 
dlaczego uszczęśliwia się nas na siłę Sportową 
Spółką Akcyjną. Dlatego też w trakcie słynnego 
już spotkania 8 prezesów klubów I ligi w 
Ostrowcu, jednoznacznie podkreślałem, że 
„Ruch" chce w dalszym ciągu funkcjonować 
jako stowarzyszenie. Oczywiście, jeżeli nie 
będzie nowelizacji ustawy, to niestety 
będziemy musieli się podporządkować i 
założyć SSA.

- Jakie stanowisko zajmuje nasz Zarząd w 
sprawie konfliktu UKFIT - PZPN ?

- Polskiej piłce nie jest potrzebny konflikt na 
linii PZPN - UKFiT. Mam nadzieję, ze 
senatorowie, którzy podjęli się mediacji między 
dwoma zwaśnionymi stronami doprowadzą do 
porozumienia, którego finałem niewątpliwie 
powinno być zwołanie Nadzwyczajnego 
Walnego Zjazdu PZPN.

- Wiemy, że jako Prezes Klubu nie może pan 
faworyzować zawodników, ale proszę nam 
powiedzieć całkiem prywatnie, który z 
obecnie grających w „Ruchu" zawodników

slow na temat tej współpracy.

- Siłą "niebieskich" jest drużyna jako całość, 
dlatego też nie będę żądnego z piłkarzy wyróżniał. 
Wszystkich lubię i szanuję.

- Jakie zmiany Klub zamierza wprowadzić w 
najbliższym czasie - chodzi o renowację 
stadionu?

- Mam nadzieję, że już na pierwszym meczu sezonu 
1998/99 będzie gotowe nowe oświetlenie (ok. 1500 
kw.) oraz zamontowany będzie monitoring. 
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zaczną się 
prace remontowe widowni (w tym montaż 
krzesełek).

- Jak będzie wyglądać wg. pana końcowa tabela 
obecnego sezonu piłkarskiego i czy do walki o 
występ w Pucharach dołączy się również nasza 
drużyna?

- Myślę, że tytuł mistrza kraju zdobędzie ŁKS. 
Nasza drużyna ma szansę (wierzę w to) na 
zakwalifikowanie się do rozgrywek pucharu UEFA 
lub INTERTOTO, które w tym roku odbędą się na 
innych - o wiele ciekawszych zasadach.
Chcę powiedzieć, że jestem zadowolony z 
dotychczasowych wyników osiągniętych przez 
drużynę pod wodzą trenerów: Leszczyka i 
Fornalika.

- Kilka słów na koniec.

- Na zakończenie chciałbym podkreślić jak ważna 
jest Wasza rola w kształtowaniu opinii o naszym 
Klubie. Wasze zachowanie, Wasz doping - niekiedy 
wręcz rewelacyjny (nie mówię o bandytach, którzy 
„przyszywają" się do Waszego Klubu Kibica) 
pomaga naszej drużynie, Klubowi. Tak trzymać!
Nie dajcie się prowokować - nielicznej na szczęście
- grupie osób, która przychodzi na stadion tylko dla 
robienia zadym. Życzę Wam - członkom Klubu 
Kibica i Redakcji - wiele radości i satysfakcji z gry i 
wyników naszej drużyny.

- Dziękujemy za udzielenie wywiadu, a w imieniu 
wszystkich kibiców składamy podziękowania za 
zrozumienie, pomoc oraz wzajemną współpracę 
i życzymy wielu sukcesów sportowych oraz w 
życiu osobistym.

jest najlepszym piłkarzem?

i



UWAGA!

Na dzisiejszym meczu, a dokładnie w 2 części, odbędzie się zrzuta na chłopców, 
którym po ostatnich dymach (Spodek, GKS, Wisła, Odra) nie jest dane oglądać 
meczów na wolności lecz za krat więziennych/Jak się dowiedzieliśmy w tej 
chwili jest ich ok. 15, a koszt wyciągnięcia każdego z nich to ok. 15 baniek ( przy 
sprawie grupowej). Liczymy my, a w szczególności oni na Waszą hojność!

BO JAK BY NIE BYŁO TO ONI SIEDZĄ ZA RUCH!
P. S. Kasa zebrana za pociąg na Odrę ponad 12 baniek została w całości 
przeznaczona na tę słuszna sorawę.
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