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Mocnowierzęwzespół
–PosześciumeczachOkocim-
ski z czteremapunktamizaj-
mujeprzedostatniemiejsce
w tabeli pierwszej ligi. Jak
oceniaPantenwynik?
– Zachowuj! spokój. Do-

brze rozpocz!li"my sezon.
W ostatnich czterech spotka-
niach przegrywali"my z "ci-
s#$ ligow$ czo#ówk$. Spodzie-
wali"my si!, %e z ni$ b!dzie
ci!%ko o punkty. To si! po-
twierdzi#o.Niewykluczone, %e
nasz dorobek by#by lepszy
gdyby nie kontuzje podstawo-
wych pi#karzy.
–Mimoostatnichporażektre-
nerKrzysztofŁętochacieszy
sięzaufaniemwładzklubu.
Czy takbędziebezwzględu
na wynikspotkaniaz Polonią
Bytom?
– Wierz!, %e ten mecz wy-

gramy i wszystko zacznie i"&
ku lepszemu.
– Cosięstanie, jeżeliOkocim-
skiniewygraz PoloniąBy-
tom?
– Nasza sytuacja b!dzie

podbramkowa. Jednak jeszcze

raz powtórz!, %e mocno licz!
na zespó#.
–Od przyszłej sobotyw klubie
zaczniepracowaćnowydy-
rektorArturKoza. Skąd ta
zmiana?

– Józef Gawenda, który
do tej pory zajmowa# to sta-
nowisko, zrezygnowa#. Zas-
tapi#em go cz#owiekiem, któ-
ryma do"wiadczenie w spor-
cie, ale te% sukcesy. On by#

m.in. pomys#odawc$ rozgry-
wek futsalowychwTarnowie,
które ciesz$ si! du%$ popular-
no"ci$. Jednym z jego zada'
b!dzie przyci$gni!cie nowych
sponsorów.
–Jednymz sponsorówklubu
jestCarlsberg.Jegowsparcie
dladrużynypozostajena do-
tychczasowympoziomie.Czy
jest szansa,żetosięzmieni?
– Staramy si!, %eby kwota,

jak$ nam przekazuje, zosta#a
zwi!kszona o sto procent. T!
spraw!pilotujewiceprezesds.
finansowych JanMusia#.
–Jakopierwszyz delegatów
zMałopolskioficjalniepoparł
PankandydaturęRomana
Koseckiegona prezesaPZPN-u.
Coo tymzadecydowało?
– To najlepszy kandydat

z programem, którymo%e po-
móc polskiej pi#ce i klubom
pierwszoligowym.Wspomina
o tym, %e koszty zwi$zane
z op#atami za s!dziów, obser-
watorów czy delegatów powi-
nien pokrywa& zwi$zek.
RozmawiałANDRZEJMIZERA

JakubBiskupwierzy, że
wrócidogryw styczniu

Zdecydowanienajwi!kszympe-
chowcem w dru%ynie „S#oni-
ków” jest pomocnik Jakub Bi-
skup, który wmeczu wyjazdo-
wymzPoloni$Bytomdozna#po-
wa%nejkontuzjikolana.–Jakub
Biskupmia! ogromnego pecha,
gdy"dozna!urazutu"przedzej-
#ciem na !awk$ rezerwowych.
Maj%cyzast%pi&goDamianPio-
trowski by! ju" przygotowany
do wej#cia na boisko i wtedy
dosz!o do tego nieszcz$#cia –
przypomina trener Termaliki
Bruk-BetuKazimierzMoskal.
Przypomnijmy,%eBiskupdo-

zna#zerwaniawi!zade#krzy%o-
wychprzednichwprawymkola-
nie i 29 sierpnia, czyli tydzie'
pomeczuzPoloni$Bytom,prze-
szed#operacj!kontuzjowanego
kolana. – Zdecydowa!em si$
na leczenie u doktora Marcina
Dom"alskiego w 'odzi, przede
wszystkimdlatego,"ejegoosob$
poleci!o mi kilku pi!karzy, któ-
rych w przesz!o#ci operowa! –
przyzna#pomocnik „S#oników”
JakubBiskup. –Odwykonania
zabiegu min$!y ju" dwa tygod-
nie i czuj$ wyra(n% popraw$.
Przez pierwsze dni po operacji
nogamnie bola!a, jednak to ju"
historia.Zka"dymdniemczuj$
si$ coraz lepiej i wierz$, "e rów-

nie" reabilitacja przebiegnie
zgodnie z planem. Na razie,
przez najbli"sze dwa tygodnie,
b$d$ jeszcze porusza! si$ o ku-
lach,bymaksymalnieodci%"y&
kolano. W tej chwili trzy razy
w tygodniu je"d"$ do Krakowa
na zabiegi rehabilitacyjne, gdy
odstawi$ kule, b$d$ tam je(dzi!
codziennie – poinformowa# za-
wodnikTermalikiBruk-Betu.
Biskup oprócz wyjazdów

narehabilitacj!doKrakowatak-
%ewdomuwykonujeró%negoro-
dzaju &wiczenia, ca#y czas kibi-
cujetak%eswoimkolegomzdru-
%yny. –Naraziemog$jedynieki-
bicowa& kolegom na odleg!o#&.
po raz ostatni widzia!em ich
w akcji w przegranym meczu
z Miedzi% Legnica. Na ostatni
mecz ligowydoBrzeskaniewy-
bra!em si$, gdy" by!em wtedy
po operacji i nie czu!em si$naj-
lepiej. Terazwmiar$mo"liwo#-
ci postaram si$ kibicowa& kole-
gompodczasmeczówrozgrywa-
nych w Niecieczy. Wierz$, "e
wreszcieprze!ami% fataln%pas-
s$ pora"ek na w!asnym boisku
i w najbli"szymmeczu rozgry-
wanym przed w!asn% publicz-
no#ci% pokonaj% dru"yn$
Stomilu Olsztyn. Dla mnie naj-
wa"niejsze jest w tej chwili, by
leczenie i rehabilitacja przebie-
ga!y zgodnie z planem, awtedy
naprze!omiestyczniailutegob$-
d$móg!wróci& do normalnego
treninguiwrazzkolegamirozpo-
cz%& przygotowania do drugiej
cz$#ci obecnego sezonu –powie-
dzia# lecz$cy kontuzjowane ko-
lanoniecieczanin.

I LIGAPI!KARSKA.Pocz"-
tektegorocznychrozgrywekI-li-
gowychby#dlazespo#uTermaliki
Bruk-BetuNiecieczado$%pecho-
wy,kilkupodstawowychzawod-
nikówdozna#obowiemkontuzji,
którenakrótszylubd#u&szyczas
wy#"czy#yichztreningówigry
wmeczachmistrzowskich.

ROZMOWA z prezesemOkocimskiego Brzesko CZES!AWEMKWA"NIAKIEM

PIOTRPIETRAS

RomanKosecki (z lewej) otrzyma#poparcieprezesaKwa$niaka

„Jaskółki”zJanowskim
powalcząozłotymedal

Po„chudych”latachwrozgryw-
kachm#odzie%owych,wtymse-
zonie zespó#Azotów Tauronu
ma wielk$ szans! na zdobycie
medaluM#odzie%owychDru%y-
nowychMistrzostwPolski.
Porazostatnizespó#zTarno-

wa stan$# na podium MDMP
w 2005 roku, gdyw finale roze-
granym na torze w Rzeszowie,
„Jaskó#ki”zdoby#ysrebrnyme-
dal.Tarnowianiewyst$piliwte-
dywsk#adzie:MaciejCiesielski,
KamilZieli'ski,MarcinRempa#a
i JanuszKo#odziej.
WdzisiejszymfinaleMDMP

wGda'skurywalamitarnowian
b!d$:gospodarzeLotosWybrze-
%e Gda'sk, Orze# (ód), Unia
Leszno, WTS NiceWarszawa,
Polonia Bydgoszcz i Stelmet
Falubaz Zielona Góra. Zespó#
Azotówpo raz pierwszyw tym
sezonie wyst$pi w najmocniej-
szym sk#adzie: Jakub Jamróg,
KacperGomólski,MaciejJanow-
ski i rezerwowy Ernest Koza.
– Maciek Janowski przyjedzie
doGda)skabezpo#redniopome-
czuligiszwedzkiejiwszyscywie-
rzymy,"epomo"enamwosi%g-
ni$ciudobregowyniku.Stawka

zespo!ów jest bardzo wyrówna-
na. Naszymi najgro(niejszymi
rywalami w walce o medale
zpewno#ci%b$dziezespó!zWar-
szawy, w barwach którego wy-
st%pi%braciaPrzemys!awiPiotr
Pawliccy oraz 'ukasz Sówka,
Unia Leszno z Tobiaszem
MusielakiemiKamilemAdam-
czewskim, Polonia Bydgoszcz
z SzymonemWo(niakiem iMi-
ko!ajem Cury!o oraz Stelmet
FalubazZielonaGóra,wktórym
wyst%pi&maPatrykDudek.Za-
powiadaj% si$ wi$c bardzo
ciakawezawody,któremamna-
dziej$zako)cz%si$ponaszejmy-
#li – stwierdzi# trener tarnow-
skiejm#odzie%yPawe#Baran.
Wiadomoju%,%ewIVturnie-

ju fina#owym Indywidualnych
Mistrzostw*wiataJuniorów,któ-
rywsobot! rozegrany zostanie
na torze w Tarnowie, wyst$pi
dwóch zawodników Azotów
Tauronu.Oboksta#egouczestni-
ka cykluMacieja Janowskiego,
wturniejuwystartujetak%ewy-
chowanek „Jaskó#ek” Jakub
Jamróg, który otrzyma# „dzik$
kart!”.Ponadtozawodnikamire-
zerwy toru b!d$ kolejni dwaj
tarnowianie Kacper Gomólski
iErnestKoza.
Wponiedzia#kowymmeczu

angielskiej Elite League Poole
Pirates–SwindonRobins(49:41)
w dru%ynie go"ci wyst$pi#Da-
wid Lampart,któryzdoby# 5+4
pkt (0, 1*, 2*, 1*, 1*).

"U"EL.Dzisiaj (godz.18)nato-
rzewGda'skuzespó#Azotów
Tauronurywalizowa#b(dzie
w33.finaleM#odzie&owychDru-
&ynowychMistrzostwPolski.
Tarnowianiewyst"pi"wnajmoc-
niejszymsk#adzie is" jednym
zfaworytówimprezy.

PIOTRPIETRAS

Krzak z napastnika
stał się pomocnikiem

20-letni zawodnikdo trzecioli-
gowca trafi# "wiadomie.Mimo
%eprzysz#omuterazgra&dwie
klasyni%ej, to jest zadowolony
ze swojej decyzji. – Przenosi-
!em si$ z pierwszej ligi. U „Pi-
woszy” nie mia!em szans wy-
st$pów.Szuka!emklubu,wktó-
rym regularnie bym wyst$po-
wa!. Mia!em propozycje
zdrugiej ligi, ale tammóg!bym
nie gra&. Wybra!em wi$c
Szreniaw$. I tego nie "a!uj$
– twierdzi pi#karz.
KrzakwNowymWi"niczu

od pocz$tku sezonu ma miej-
sce w sk#adzie, ale nie mo%e
cieszy& si!dobrymiwynikami
zespo#u. – Przegrywamy i je-
ste#my na ostatnim miejscu.
Chocia" trzeba przyzna&, "e
praktycznie oprócz meczu
zHutnikiemKraków, nie byli-
#mygorsi od rywali. ZPrzebo-
jemWolbromnieznacznieprze-
grali#my 0:1. Stoczyli#my
z nim wyrównany pojedynek.
A przecie" dru"yna z Wol-
bromia to #cis!aczo!ówka–mó-
wi zawodnik.
W Okocimskim Brzesko

Krzak gra# w ataku i po obu
stronach pomocy. W Szrenia-

wie to si! zmieni#o.Zacz$#wy-
st!powa& w "rodku drugiej li-
nii. –Tomiodpowiada. Jestem
ca!y czas pod gr%. Du"o ode
mnie zale"y. W ataku cz$sto
czeka!emnapi!ki–twierdzino-
wy re%yser gry.
Krzak do Szreniawy przy-

szed#odbudowa& swoj$ form!.
Nie jest przekonany, czy topo-
mo%e mu wróci& do Okocim-
skiego. – Trener Krzysztof
'$tocha nie stawia! na mnie,
ale te" za mn% nie przepada!.
Nie spodziewamsi$, "eby to si$
zmieni!o, gdyby znowu by!
wBrzesku – uwa%a zawodnik.
M#odego pi#karza do ci!%-

kiej pracy dopinguje trener
Szreniawy Marcin Manelski.
– Jarekmapapiery na granie.
Musi sumiennie pracowa&, "e-
by talent potwierdzi& na boi-
sku – mówi.

III LIGAPI!KARSKA. Po-
woli swoj" form(odbudowuje
Jaros#awKrzak.Wypo&yczony
zOkocimskiegoBrzesko
doSzreniawyNowyWi$nicz za-
wodnik zacz"#gra%nanowej
pozycji.

(ANMI)

DerbowymeczwPilicy

Na czele stawki s$ trzy zespo-
#y, które uzbiera#ypo 14 punk-
tów: Ziele'czanka,Garbarnia
II Kraków i Akademia Pi#kar-
ska 2011 Zabierzów. Tylko
o „oczko”mniejma najlepszy
zespó# z naszego regionu,
Przemsza Klucze. Dzi" zagra
w derbach podokr!gu z Pili-
czank$. Kluczanie bardzo s#a-
bo radz$ sobie ostatnio nawy-
jazdach, ponie"li dwie wyso-
kie pora%ki, nie strzelili gola.
Natomiast podopieczni Grze-
gorza Jurczyka, po s#abszym
pocz$tku ligi, w poprzednich
trzech spotkaniachwywalczy-
li a% 7 punktów i awansowali
na 8. miejsce.
Nie wiedzie si! za to

olkuszanom (14. lokata). Po
dwóch zwyci!stwach na inau-
guracj!, w 5 kolejnych spot-

kaniach zespó#wywalczy# za-
ledwie punkt. Gr!ma odmie-
ni& nowy-stary trener Roman
Madej (zast$pi# Bogdana
Przygodzkiego), który popro-
wadzi# dru%yn! ju% w po-
przedniej kolejce (0:1 u sie-
bie z Piliczank$). Dzi" zada-
nie b!dzie bardzo trudne, bo-
wiem IKS walczy& b!dzie
na wyje)dzie z niepokonan$
dot$d Garbarni$ II.
Bardzo nierówn$ form!

prezentuje Spójnia Osiek-
-Zimnodó# (12. miejsce). Wy-
gra#anaboiskuobecnego lide-
ra Ziele'czanki, a w dwóch
ostatnichspotkaniach, z zespo-
#ami z do#u tabeli, Proszo-
wiank$ iWieczyst$,wywalczy-
#a tylko punkt, w dodatku ura-
towany w sobot! po karnym
w doliczonym czasie gry. Dzi"
zagranaboiskumocnegoPod-
górzaKraków (6. lokata).
Pi$ty z zespo#ów z rejonu

olkuskiego, beniaminek Jura
(obzów (10. miejsce) jedzie
domaj$cej tylkoopunktmniej
S#omniczanki.

PI!KANO"NA.Ósm"kolej-
k( rozegraj"dzi$ zespo#y
wgrupie I krakowskiej klasy
okr(gowej,wktórejwyst(puj"
klubyzPodokr(guOlkusz.B(-
dzie toostatnia jesiennaseria
gierw $rod(.

(ART)

Krzakwiosn"by#wBrzesku
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