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Jestem zadowolony
z testówwWiśle

–Po"egnanierundyjesiennejmo-
"e Panmi#o wspomina$. S#aby
wynikdru"ynyos#odzi#yPanute-
styw krakowskiejWi%le? Jak je
Panocenia?
–Samfakt zainteresowania

si! mn" krakowskiego klubu
by# dla mnie zaskoczeniem.
Nie spodziewa#em si!, $e po
s#abej w naszym wykonaniu
rundzie jesiennej kto% zainte-
resuje si! zawodnikami Oko-
cimskiegoBrzesko.Taksi!sta-
#o. Oprócz mnie na testy, ale
doPoloniiWarszawa, pojecha-
li Konrad Wieczorek i Rafa#
Cegli&ski. Pobyt wWi%le oce-
niam pozytywnie. Zaprocen-
towa#o do%wiadczenie, które
zdoby#empodczasnieudanych
testów w poprzednim roku
zGKS-ieBe#chatów.Wtedyby-
#em spi!ty i to si! pó'niej od-
bi#o.WKrakowieodby#emtrzy
treningi ze szkol"cymwWi%le
bramkarzyPaw#emPrimelem.
Oceni# mnie dobrze, chocia$
oczywi%cie zaznaczy#, $e s"
rzeczy, nad którymi musz!
pracowa(.
–CokonkretniemaPandopopra-
wienia?
– Chodzi o kontrolowanie

pi#ki. Pozosta#e rzeczy, dyna-
mika, si#a, praca nogami czy
charakter, by#yw porz"dku.
–Wiele rzeczynaplus.Czyli kie-
dy trafi Pan do Wis#y? Pawe#
Primel wcale nie wykluczy# ta-
kiego rozwi&zania. Powiedzia#,
"e tomelodiaprzysz#o%ci.
– Mi#o mi s#ysze( takie s#o-

wa.W tej sprawie decyduj"cy
g#os nale$y do „Bia#ej Gwiaz-
dy”. Specjalnie nie podpalam
si! takimi opiniami.

– Czy braki, o których Pan
wspomnia#,mog&wynika$zza-
niedba' je"eli chodzi o trening
bramkarski?
–Powiem inaczej.Wklubie

(wicz!zJarkiemPalejemiwy-
konujemy %wietn" robot!. Tre-
nujemy wed#ug ustalonego
harmonogramu. Jarekniema
napewno takiegodo%wiadcze-
nia jak szkoleniowcy z ekstra-
klasy. Jest jednak bardzo do-
brymtrenerem, którypracuje
z du$ym zaanga$owaniem.
– Oceniaj&c testy, wspomina#
Pan, "e do tej pory niemia# oka-
zji takci("kopracowa$.
– Si# mi nie brakowa#o. In-

tensywno%( zaj!( by#a du$a.
To te$ spowodowa#o,$ewpew-
nym momencie mnie „przyt-
ka#o”. Trwa#o to jednak chwi-
l!. Nie zamierza#em schodzi(
z boiska. Takie nat!$enie za-
j!( w ekstraklasie specjalnie
mniemnie nie dziwi.
– Czy wchodz&c do szatni Wis#y
nieby#Panstremowany?Dzieli#
j&zpi#karzami,którzysporozna-
cz&nie tylkowpolskimfutbolu.
– Zachowywa#em si! nor-

malnie. Przyszed#em, przed-
stawi#em si!, z ka$dym si!
przywita#em i zacz"#em przy-
gotowywa( si! do treningu.
– Oprócz PanaWis#a testowa#a
równie" innego bramkarza. By#
nim19-letniKamilKami'skizEla-
nyToru'.
– Taka sytuacja nie depry-

mowa#amnie. To jest normal-
ne,$ena testydoklubówprzy-
je$d$a po kilku zawodników.
–Wis#adlaPanamo"eby$tema-
tem-rzek&.CzybramkarzemOko-
cimskiegointeresuj&si(równie"
innekluby?
– Co% mo$e by( na rzeczy,

ale nic wi!cej nie powiem.

ROZMOWA zDAWIDEM
MIECZKOWSKIM,bramkarzem
OkocimskiegoBrzesko.

Rozmawia!ANDRZEJMIZERAGród spisał sie poniżej
oczekiwań działaczy

–Liczyliśmyna lokatęw środ-
ku stawki drużyn, a po cichu
myślałem nawet, że wmiesza-
my sięwbatalię o awans –nie
kryje Les#aw Smaga, prezes
Grodu. – Tymczasem spotka-
ło nas spore rozczarowanie.
I nie bardzowiadomo,kogowi-
nić. Napewnozawiedlimłodzi
gracze, w kilku przypadkach
nie dopisało nam szczęście,
przez całą rundępiłkarzyprze-
śladowały kontuzje. Ja wiem,
że to tanie tłumaczenie, ale ta-
ka jest po prostu obiektywna
rzeczywistość.
W%ród zawodników m#od-

szego pokolenia, którzy spe#-
nili pok#adanewnichnadzieje,
prezeswymieniawszechstron-

nych braci bli'niaków Marka
i Roberta Knurowskich i sku-
tecznego Bart#omieja Golon-
k!. Ze starszychgraczynie za-
wiedli Roman Ciurka, cho(
do gry przyst"pi# po kontuzji
i bez treningów,orazGrzegorz
Konstanty.
–Nastąpiła zmiana szkole-

niowca – kontynuuje Smaga.
–MarkaFiuta, który skoncen-
truje się teraznapracyz junio-
rami, zastąpi Jacek Ruchała.
Toznany, nie tylkowregio-

nie, fachowiec. Jego zadaniem
b!dzie zachowanie dla Po-
degrodzia V ligi.
– Organizacja w klubie nie

pozostawia niczego do życze-
nia – przekonuje prezes.
– Dzięki wsparciu z Urzędu
Gminy i prywatnego sponsora
WiesławaCzopamamypienią-
dze, piłkarze nie mogą na nic
narzekać. Brakuje tylkowyni-
ku. Dlatego planujemy ściąg-
nięcie do Grodu zimą co naj-
mniej dwóchnowychpiłkarzy.

PIŁKANOŻNA. 10.miejsce
wtabeli nowos&deckiej V ligi
z dorobkiem13 „oczek” i pi(cio-
punktowastratadostrefy tzw.
bezpiecznej graczyGrodu to
osi&gni(cie znacznieodbiega-
j&ceodoczekiwa'dzia#aczy
klubuzPodegrodzia.

(DW)

Psychika przyczyniła
się do przegranej

UKSJedynkaBusko-Zdrój–Akademia
FutsalHesedTarnów7:2(4:0)
Bramki: Dąbrowski 5,Pituła2 –Szczerba,
Nowak.Sędziowali: SzymonUbożak,To-
maszKondrek.Żółtekartki:Mączyński,
Rusin–Nowak,Bodnar.
AkademiaFutsaluHesed:Piszczek–Bodnar,
Nowak,Szczerba,ChudybaorazBrzuchacz,
Chudoba,Hebda,Kuta,Ślaski,Sikorski.

Tarnowianie mecz rozpocz!li
z du$ym respektem dla rywa-
la. Szybko za to zap#acili.
W pierwszej minucie stracili
gola.Wdru$ynie z Buskawy-
ró$nia# si!zw#aszczado%wiad-
czony Robert D"browski. On
te$ podwy$szy# wynik. Trze-
cie trafienie by#o autorstwa
Marcina Pitu#y. Wynik do
przerwy ustali#D"browski.

Wdrugiejpo#owieAFHesed
lepiej si! zaprezentowa#a. Gos-
podarzejednaknieodpuszczali
i zdobylipi"t"bramk!.Jejauto-
remby#D"browski.W33minu-
cie podopieczni JakubaDrwala
dopi!li swego.Po jednymznie-
licznych b#!dów dru$yny
zBuskaMarcinSzczerba,wsy-
tuacji samnasam,min"#bram-
karza Jedynki i i skierowa#pi#-
k!dosiatki.Ko&cówkaspotka-
niaprzynios#a jeszczedwatra-
fienia dla gospodarzy i jeden
dla tarnowian (jego zdobywc"
by#DawidNowak).
Oceniaj"cwyst!pswoichpo-

dopiecznych Jakub Drwal za-
znacza#,$edobrzezagraliprzez
pi!tna%cie minut. –Dotyczy to
ostatniego kwadransa spotka-
nia.Wpierwszejpołowiemieli-
śmy inaczej się prezentować.
Tak się nie stało. Cieszę się, że
po meczu chłopcy sami doszli
do wniosku, że ich najwięk-
szym problemem była psychi-
ka –mówi# trener tarnowian.

II LIGAFUTSALU.Niemieli
zawieledopowiedzenia
wpierwszej kolejcenowegose-
zonuzawodnicyAFTHesed
Tarnów.Nawyje)dzieprzegrali
z faworytemrozgrywekUKS-
emJedynk&Busko-Zdrój 2:7.

(ANMI)

Dla Piotra Ceglarza obecny se-
zon jest jego drugimw zespole
TermalikiBruk-Betu.Wrundzie
jesiennej 20-letni pomocnik za-
gra#w 17 meczach (w 16 ligo-
wychi jednymoPucharPolski),
cojaknam#odzie$owcajestbar-
dzodobrymosi"gni!ciem.
–Mamy za sobą dopiero po-

łowę sezonu,ale jużmogęprzy-
znać, że jest on dlamnie lepszy
niż poprzedni. Przede wszyst-
kimdlatego,żegrałemzdecydo-
waniewięcejniżwtedy,gdydru-
żynę prowadził trener Dusan
Radolsky. Podczas treningów
staram się solidnie pracować
i cieszę się, że trenerKazimierz
Moskal ufam mi i desygnuje
do gry w meczach ligowych
–podkre%li#PiotrCeglarz.
M#odyniecieczaninwyst!pu-

je w linii pomocy, cho( prawd!
mówi"c, nie ma przypisanej
doswojejosobyjakiej%konkret-
nejpozycji.Wrundziejesiennej
wyst!powa# ju$ bowiem jako
ofensywnypomocnik, gra# tak-
$e na lewym i prawym skrzyd-
le. –Generalnienie robimi róż-
nicy, w którymmiejscu na boi-
skumam grać. Jestemwszech-
stronnym graczem i zawsze
staramsięwykonywaćnajlepiej
jak tylko potrafię zadania tak-
tyczne,jakieprzedmeczemprze-
kazujemi trener.Wnaszej dru-
żynie jestwieluklasowychgra-
czy, dlatego bez względu na to,
najakiejpozycjimamgrać,mu-
szęstoczyćzkolegamizzespołu
twardąwalkę omiejscewskła-

dzie – przyzna# m#ody gracz
TermalikiBruk-Betu.
Obok bardzo solidnej posta-

wy w linii pomocy Ceglarz po-
trafi tak$e strzela( bramki
i po rundzie jesiennej jest trze-
cim snajperemw zespole „S#o-
ników”,maj"cymnakoncietrzy
trafienia.–Bardzoważnymmo-

mentemjesiennejczęścisezonu
był dla mnie mecz wyjazdowy
zdrużynąGKSTychy,wktórym
strzeliłem pierwszą bramkę
w tym sezonie. W poprzednim
miałem na koncie tylko jedno
trafienie,wmeczuzKolejarzem
Stróże,niemiałoonojednakżad-
negoznaczenia,gdyżprzegraliś-

my wtedy mecz. Wszystkie po-
zostałe bramki, jakie strzeliłem
w tej rundzie, były zdecydowa-
nieważniejsze.Trafieniewme-
czuzOkocimskimBrzeskodało
nam bowiem zwycięstwo. Z ko-
leiwspotkaniuzŁKSŁódźstrze-
liłem gola na 3:1, który uspoko-
ił nerwową sytuację na boisku
i pozwolił namna spokojne od-
niesienie zwycięstwa –oceni#.
Po bardzoudanej dla zespo-

#uzNiecieczyrundzie jesiennej
apetytypi#karzywyra'niewzro-
s#y.Niemasi!wi!ccodziwi(,$e
m#odygracz, jakimjestCeglarz,
mawielkiemarzenia.– Jeszcze
nigdy w swojej krótkiej karie-
rze nie grałem w ekstraklasie
iprzyznamsię,żewystępwnaj-
wyższej klasie rozgrywkowej
w Polsce jest moim najwięk-
szym marzeniem. W poprzed-
nimsezoniebyliśmybardzobli-
sko osiągnięcia tego celu, wie-
rzę jednak, że tym razemmoje
marzeniesię jużspełni–powie-
dzia#Ceglarz,którywponiedzia-
#ek rozpocz"# ju$ przygotowa-
niaindywidualnedorundywio-
sennej.–Doświątmamrealizo-
waćpodwatreningiwtygodniu,
natomiastpoprzerwieświątecz-
no-noworocznej będę trenowł
trzy razy w tygodniu. Święta
spędzę wraz z najbliższy-
mi w rozdzinnym Bielsku-Bia-
łej, tobowiemjedynyokreswro-
ku,gdyswój czasmogępoświę-
cirodzinie–przyzna#pomocnik
„S#oników”.

PIOTRPIETRAS

Marzenia o ekstraklasie
ILIGAPIŁKARSKA.Piotr Ceglarz cieszy się z udanej dla niego rundy jesiennej

PiotrCeglarz (napierwszymplanie) zaliczy#udan& rund( jesienn&
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DawidMieczkowski by# zaskoczonyzainteresowaniemWis#y
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