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„S!oniki” robi" post#py
–Wpoprzednimsezonie roz-
pocz!"PanwNiecieczybudo-
w#mocnejdru$yny.Czy
wobecnychrozgrywkachze-
spó"TermalikiBruk-Betupo-
czyni"kolejnepost#py?
–Mimożeodponadpółroku

nie pracuję jużwNiecieczy, to
cały czas mam kontakt z miej-
scowymi działaczami i na bie-
żącośledzęosiągnięciazespołu
Termaliki Bruk-Betu. Przy-
znam,żejestemzbudowanypo-
stawą drużyny, która konse-
kwentnie, krok po kroku, robi
ciągłepostępy.Sporawtymza-
sługa trenera Kazimierza Mo-
skala, którywodpowiedni spo-
sób potrafi wykorzystać swoje
doświadczenie.Ponadtobardzo
dobrymruchembyłoodmłodze-
nie zespołu, co sam sugerowa-
łem jużw końcówce poprzed-
niego sezonu.
–Transferyktórychzawodni-
kówgraj!cychwtymsezonie
wzespole„S"oników”zapropo-
nowa"Pankierownictwuklubu
wpoprzednimroku?
– Pracując z zespołem

zNiecieczy,jeszczewtrakciepo-
przednichrozgrywek,wspólnie
zpaniąprezesDanutąWitkow-
ską i drugim trenerem Janem
Pochroniemmieliśmy pomysł
natransferykilkuzawodników.
Byli wśród nichMichałNalepa,
Damian Piotrowski i Vojtech
Horvath, dlatego cieszę się, że
wszyscy trafili do zespołu
Termaliki Bruk-Betu i są jego
mocnymipunktami.

–Przedrozpocz#ciempoprzed-
niegosezonutestowa"Pankilku
m"odychgraczy.By"w%ródnich
JakubWróbel,którytejzimy
trafi"doTermalikiBruk-Betu.
Dlaczegonieotrzyma"szansy
rokwcze%niej?
– Rozpoczynając pracę z ze-

społem „Słoników”, musiałem
dokonaćwnimwieluzmianka-
drowych,starałemsię to jednak
robić bardzo rozważnie. Po ob-
serwacji JakubaWróblaw spa-
ringu z Unią Tarnóww Żabnie
uznałem,żejestjeszczezawcześ-
nie, by trafił do zespołu pierw-

szoligowego. Grając przez rok
wdrużynieUniiTarnów,nabrał
doświadczeniaiTermalicaBruk-
-Betterazmożemiećzniegospo-
ropociechy.
–Czyniecieczansta&wtymro-
kunaawansdoekstraklasyiczy
poradz!sobiewniejpodwzgl#-
demorganizacyjnym?
–Całymsercemjestemzdru-

żyną „Słoników” i życzę jej
awansu do ekstraklasy. Jeśli
chodziosprawyorganizacyjne,
to znając ludzi pracujących
wNiecieczyi ichambicje,wiem,
że po awansie na pewno podo-

łają zadaniu. Główny sponsor
klubuKrzysztofWitkowskima
doskonale zorganizowaną pra-
cęw fabryce.W klubie jest po-
dobnie, dlatego o sprawy orga-
nizacyjne,którymiwzorowozaj-
mujesięKrzysztofKozik,jestem
spokojny.
–Czypozako'czeniupracy
trenerskiejwNiecieczyotrzy-
ma"Panpropozycjez innych
klubów?
– Po powrocie na Słowację

miałem kilka propozycji, ale
wszystkieodrzuciłem,gdyżzde-
cydowałem, że poświęcę czas
najbliższej rodzinie.
–Nieci!gniePanamimowszyst-
kona"awk#trenersk!?
–Prawdęmówiąc, piłkanoż-

na to całemoje życie. Od pracy
trenerskiej zdecydowanie chcę
sobiejednakodpocząć.Pochwa-
lę sięnatomiast, żewubiegłym
roku byłem na Stadionie Naro-
dowymwWarszawienameczu
otwarciamistrzostwEuropyPol-
ska – Grecja. Przyznam się, że
wzruszyło mnie bardzo ciepłe
przyjęcie przez polskich kibi-
ców.Późniejnazaproszeniejed-
nej ze słowackich stacji telewi-
zyjnych komentowałem sześć
meczówEuro 2012.Nacodzień
spotykam się z kolegami mają-
cymipodobnezainteresowania.
Wczoraj na przykład wspólnie
analizowaliśmy sobie mecz
ćwierćfinałowyoPucharWłoch,
w którym Juventus Turyn po-
konałACMilan2:1.

WBeskidziemaj"
tydzie$ na rozruch

– Dla nas turnieje halowe są
dobrym wprowadzeniem
wnajtrudniejszyokresprzygo-
towań do wiosny. W każdym
turniejuhalowymwystąpi tyl-
ko część zawodnikówszerokiej
kadrypierwszegozespołu–za-
powiada Krzysztof Wądrzyk,
trener Beskidu. – Zabieranie
wszystkich mijałoby się z ce-
lem, bo mecze są krótkie, więc
niewszyscymielibyokazjędo-
brze się spocić. Dla mnie jed-
nak najważniejsze jest to, że
chłopcypourlopachniewróci-
li zapuszczeni w zbędne kilo-
gramy.Okazuje się, że poważ-
nie podeszli do indywidual-
nych zajęć, które im rozpisa-
łem. To buduje klimat
wzajemnegozaufania.Wgrud-
niu długo nie pracowaliśmy,

ale całkowitym leniuchowa-
niemmoglibyśmydoprowadzić
do tego, żekilkanaściednimu-
sielibyśmydochodzićdopozio-
mu pozwalającego nam przy-
stąpićdo ciężkiej pracy. Teraz
możemy to zrobić zmarszu.
W okres gier kontrolnych

andrychowianie wkroczą już
19 stycznia, przeciwko
Sarmacji Będzin. Dwa sparin-
gi przypadną w środy.
– Na pewno nie wyjedziemy
naobóz, bowieluchłopcówpra-
cuje, a uczniówmamy nie tyl-
ko wMałopolsce, ale i na Ślą-
sku,więc okres ferii zimowych
przypada w różnym terminie
– tłumaczy trener Wądrzyk.
–Myślimy nad zorganizowa-
niemobozudochodzeniowego.
Zdaję sobie sprawę z tego, że
spełni on swoje zadanie tylko
wtedy, gdy frekwencjananim
wyniesieminimum75procent
drużyny. Trzeba się zastano-
wić, czy potrafimy taką fre-
kwencję zapewnić. Jeśli jed-
naknieudanamsię zorganizo-
wać żadnej formy obozu, to
i tak dobrze przygotujemy się
do wiosny.

III LIGAPIŁKARSKA.WBe-
skidzieAndrychówotydzień
szybciej, niżplanowano, ruszy-
łyprzygotowaniadowiosny
wgrupie świętokrzysko-mało-
polskiej III ligi. Podopieczni
KrzysztofaWądrzykasąpo jed-
nymturniejuhalowym,
aprzeddrugim, tymrazem
wSpytkowicach.

ROZMOWA z DUSANEMRADOLSKY’M, byłym treneremTermaliki Bruk-Betu
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TrenerDusanRadolskycałymsercem jest zdrużyną „Słoników”
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Pi"tka zawodników zKo%cieliska
wkadrze namistrzostwa %wiata

Kościeliskąpiątkęw13-osobo-
wejekipie tworzą: juniorkaAn-
na Mąka, juniorki młodsze
Kinga Mitoraj i Beata Lassak
oraz juniorzymłodsiJakubTo-
pór i Tomasz Jakieła. Najbar-
dziej obiecujące sądotychcza-
sowe sportowe dokonania
17-letniej Mitoraj, i to ona ma
największe szansenawysokie
lokaty.
– Jak najbardziej, jeśli tyl-

ko dopisze jej zdrowie, może
powalczyć omiejscew „ósem-
ce”. Oczywiście do tego po-
trzebne jest bardzodobre strze-
lanie – uważaDagmaraGera-
simiuk, sekretarz Polskiego
Związku Biathlonu. – W tej
grupiewiekowej nadziejemo-

żemywiązać też zMateuszem
Janikiem [z dolnośląskiego
Melafiru Czarny Bór
– przyp. boch], o którym na-
wet Tomasz Sikora wypowia-
da się bardzo pozytywnie,
a dużo z nim pracuje.
Młodzi biathloniści przygo-

towują siędomistrzostw świa-
ta właśnie pod okiem Sikory
oraz Karela Soukala – drugie-
go trenerakadry„Korea2018”,
na zgrupowaniu w Wiśle.
– Bezpośrednio stamtąd poja-
dądoObertilliach – informuje
Gerasimiuk.
W reprezentacji jest m.in.

KarolinaBatożyńska, była za-
wodniczka BKSWP (obecnie
wAZSAWFKatowice), uczen-
nica zakopiańskiej SMS.
W ubiegłorocznych mistrzo-
stwach świata w fińskim
Kontiolahti zajęła 10. miejsce
wbiegu długim, leczwówczas
startowała jeszczewmłodszej
grupie. Teraz 19-latka wystą-
piw rywalizacji juniorek star-
szych. – W poprzednich mi-

strzostwach sprawiła sporą
niespodziankę, teraz na pew-
no będzie miała trudniejsze
zadanie – przyznaje sekretarz
PZBiath. – Ale przy dobrym
strzelaniu stać jąnadobrewy-
niki. To zresztąwarunek, któ-
ry dotyczy wszystkich na-
szych biathlonistów, także
tych startującychwPucharze
Świata.
„Drugi garnitur” juniorów

młodszychzamiastnamistrzo-
stwa świata pojedzie na zawo-
dy Nadziei Olimpijskich – do
Osrblie na Słowacji, 18–20
stycznia. Mają tam wystąpić
m.in. Agnieszka Iwaniec
i Bartłomiej Styrczula z BKS
WPKościelisko.Rywalizować
będą także –wbiegubezkara-
binu na plecach – młodsi
biathloniści (grupa wiekowa
1996–1997), wśród nich 15-let-
niaCatherineSpierenburg i jej
rówieśnikPawełLeja zkoście-
liskiego klubu.

BIATHLON.Pięcioro zawod-
nikówBKS WP Kościeliskozo-
stałopowołanychdokadry
namistrzostwa świata junio-
rów i juniorówmłodszych, któ-
rewdniach25stycznia – 1 lute-
goodbędą sięwaustriackim
Obertilliach.

TOMASZBOCHENEK
tomasz.bochenek@dziennik.krakow.pl

Chrzanów
najlepszy

Przez całe spotkanie trwała za-
cięta walka. Gospodarzom za-
zwyczaj przyszło odrabiać jed-
nobramkową stratę. W 54 min
Siódemkaprowadziła25:22iwy-
dawałosię,żezdobędziemistrzo-
stwoMałopolski.Jednakpotem
bramki rzucali już tylko
chrzanowianie–Przedsezonem
liczyłemna3.miejsce–mówiLe-
szekWójcik, trenerPMOS.
SiódemkaChe!mek–PMOSChrzanów
25:26(13:14)
Bramki:Rogaczewski 6, Fidyt 5, Szl!zak 5,
Wilczak 4,"lósarczyk 3, Giza 1, Kowal 1 – Ro-
la 5,Mucha5,M. D!so#4,Wysowski 3, Ku-
piec 2, Orlicki 2,Wilk 1.

PIŁKARĘCZNA.PMOS
ChrzanówzostałmistrzemMa-
łopolskiwpiłceręcznej juniorów
starszych.Wdecydującymme-
czu,wChełmku, pokonałmiej-
scowąSiódemkę26:25(14:13).
Jednak obazespołyawansowa-
łydoćwierćfinałumistrzostw
Polski.ChełmekpojedziedoPu-
ław,aChrzanówdoRzeszowa.
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Przebój na razie bez
S!awomira Dudy

NiebyłowśródnichSławomira
Dudy,któryjesttestowanyprzez
I-ligowyGKSKatowice ipróbu-
je zmienić barwy klubowe. Ma
na to zgodę Przeboju i może
odejśćzadarmo,kontrahentbę-
dzie musiał pokryć tylko kosz-
ty rejestracji zawodnika.
Zabrakło także Adriana

Mielca,którymiałumowęnapół
roku, a teraz negocjuje z wła-
dzami klubu warunki jej prze-
dłużenia,pozatymleczykontu-
zję. Po zajęciach na siłowni,
szkoleniowiec zaordynował
swym podopiecznym bieg tle-
nowy i ćwiczenianagibkość.
– Będziemy trenować prak-

tyczniecodziennie,będziejeden
dzieńwolnywtygodniu– infor-
mujeMaciejAntkiewicz. –Naj-
bliższe dwa weekendy teżma-
my wolne, ale później to się
zmieni,bo26styczniazaczyna-
my serię sparingów. Na począ-
tek zmierzymy się z Unią Tar-
nów na boisku Nadwiślanu
wKrakowie.
Zresztąwśródrywali sącie-

kawe ekipy, choćby GKS Kato-
wice, Okocimski Brzesko,
Limanovia, Hutnik i Dalin. Bę-
dąmeczekontrolneteżzIV-ligo-
wymi:OrłemPiaskiWielkieczy

Borkiem.Przebojowizostał jesz-
cze mecz Pucharu Polski
zPrzemsząKlucze,aleniewia-
domo, czy zdąży go rozegrać
przed ligową inauguracją, któ-
rą zaplanowanona16marca.
– Nie wiem, czy straciliśmy

Sławka Dudę czy nie?
– zastanawia się Antkiewicz.
–Przedrundą jesiennąbyła ta-
ka sama sytuacja, Sławek był
testowany przez kilka klubów,
aleostateczniezostałunas.Szu-
kamy nowych twarzy, mamy
czterech zawodników na oku,
ale nie chcę mówić o nazwi-
skach.Topiłkarzezniższychlig.
Podobami się ten kierunek po-
szukiwań. Mateusz Majcher-
czyk,wyszukanyw ten sposób,
sprawdziłsię.Zpewnościąsięg-
niemy po kogoś z krakowskiej
SMS, bo współpracujemy z tą
placówką.
Jednymzzawodników,októ-

rych mówi szkoleniowiec, jest
Marcin Szymoniak z Karpat
Siepraw–środkowypomocnik.
Wiadomo,żepriorytetemtran-
sferowym będzie znalezienie
obrońcyimłodzieżowca.Otym,
czy Przebój będzie szukał tak-
żenapastnika,zadecydują finan-
se. Wolbromianie rozstali się
zJózefemMazelą iRadosławem
Pindiurem.Byćmożedotegodu-
etudołączy jeszczeDuda.Gdy-
bytaksięstało, III-ligowiecmu-
siałby koniecznie pozyskać
3–4 zawodników.

III LIGAPIŁKARSKA.
Napierwszychzajęciach
przednową rundą spotkali się
zawodnicyPrzebojuWolbrom.
TrenerMaciejAntkiewiczmiał
dodyspozycji 19piłkarzy.

JACEK(UKOWSKI

Rozmawia"PIOTRPIETRAS


