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Przebój na pi!tk"

PogońMiechów–PrzebójWolbrom
1:5(0:1)
0:1Majcherczyk21,0:2Majcherczyk50,
0:3Kiwacki65,0:4Kiwacki70,1:4Zieliński
73,1:5Duda77.
Pogoń:Siemieniecki–T.Piwowarski,
Kijowski,R.Dudek,Zieliński,Wędzony (46
G.Dąbrowski),Owczarski (75Król),Kozak,
Pamuła,Lipowiecki,S.Dudziński.
Przebój: Półtorak–Gamrot,Zgoda,
Kiczyński,Wdowik,Wsół (70Knap),Duda,
Mielec,Jarosz (70Kok),Majcherczyk,Kiwacki.

Trener Przeboju Maciej
Antkiewiczdałodpocząćwięk-
szości podstawowych zawod-
ników, a zmiennicy okazali się
zbyt mocni dla czołowej dru-
żyny olkuskiej klasy A, która
debiutuje w olkuskich struk-
turach futbolowych.
Ozdobą pierwszej połowy

byłgolMajcherczyka,któryza-
skoczyłbramkarzaPogoniude-
rzeniem z ponad 30metrów.

Ten sam zawodnik zdobył
wkrótce po rozpoczęciu gry
w drugiej połowie drugiego
gola, a gdy piłkę do siatki po-
słał Kiwacki, stało się jasne,
że Przebój wygra ten mecz.
Kiwacki wkrótce zdobył jesz-
cze jedną bramkę i dopiero
wówczas miejscowym udało
się zdobyć gola. Wynik usta-
lił Duda popisując się sku-
teczną dobitką po uderzeniu
Mielca.
Wszystko wskazuje na to,

żenie był to ostatnimeczPrze-
boju w rundzie wiosennej.
Trzecioligowiec ma jeszcze
zagrać z Przemszą Klucze
w półfinale Pucharu Polski
i zawody te odbędą sięw naj-
bliższą środę lub sobotę. Ze-
spół zKluczwygrałwalkowe-
rem mecz ze Spójnią Osiek.
W trzecim meczu Trzy Buki
Wierzchowisko przegrały
zPiliczankąPilica 2:5. Ostatni
mecz ćwierćfinałowy pomię-
dzy Wielmożanką a IKS
Olkusz został przełożony
na rundęwiosenną.

PIŁKA NOŻNA.Bardzo pew-
nie trzecioligowy Przebój
Wolbromawansował do półfi-
nału Pucharu Polski
na szczeblu PodokręguOlkusz.

(PAN)

Barciczanka partneremPogoni Lwów

Przed ligowym startem zespół
został dosyć gruntownie prze-
budowany. JanuszPawlik (pro-
wadzi także świetnie spisują-
cych sięw lidze wojewódzkiej
juniorówmłodszych Sandecji)
znanyjestześmiałegosięgania
pograczydopierowstępujących
wfutbolowądorosłość.Postarał
się więc o wypożyczenie
z Sandecji kilku nastolatków
(KonradKołodziej,PatrykWik-
tor,MateuszMaj,KamilPawlik)
i gracze ci spełnili pokładane
wnichnadzieje.Młodą falęuzu-
pełnialiwychowankowieklubu
znadpopradzkiejmiejscowości
(Krzysztof Tokarczyk, Tomasz
Tokarczyk, Przemysław Janik,
ArkadiuszDrąg),którzyteżnie

zawiedli. Pochlebnej opinii nie
można natomiast odnieść
dosprowadzonychdoBarcicza-
wodników doświadczonych,
ogranychw innychdrużynach.
Spośródstarejgwardiinaciepłe
słowo zasłużył jedynie Jakub
Wańczyk (poprzednio Li-
manovia Szubryt). O pozosta-
łych lepiej zamilczeć.
– Pierwsz! rund" w wyko-

naniuch#opakówpodzieli#bym
na trzy etapy – mówi Paweł
Cieślicki,prezes igłównyspon-
sor Barciczanki. – Rozpocz"li-
$my fatalnie, w sze$ciu pierw-
szych meczach odnosz!c zale-
dwie jednozwyci"stwo.Pó%niej
przysz#o kilka wygranychme-
czów, zwie&czonych kompro-
mituj!c! postaw! w potyczce
z rezerw! Sandecji. Wreszcie
etaptrzeci, czyliudanako&ców-
ka rundy. Pokonali$my kolej-
no trzech rywali, by na finiszu
ulec po twardej walce bezkon-
kurencyjnemu w grupie
wschodniej Poro&cowi 0:2.
Prezes przyznaje, że liczył

na miejsce swej drużyny
wpierwszej trójce tabeli. Z bi-

lansu rundy jesiennej nie jest
więc do końca zadowolony.
–Lokatanapodiumname-

cie sezonu jest wci!' realna
–podkreślaCieślicki. –Zespó#
wymaga jednak kolejnej re-
konstrukcji. Napewno zrezyg-
nujemy z kilku starszych gra-
czy, w ich miejsce zaanga'u-
jemy innych.(wietnie uk#ada
si" nam wspó#praca z San-
decj!, mo'e jej dzia#acze pod-
sun! nam paru dobrze roku-
j!cych pi#karzy, którzy nie
mieszcz! si" w kadrze pierw-
szego zespo#u. Przygotowania
do rundy rewan'owej rozpocz-
niemy 15 stycznia. Upar#em
si", 'eby wprowadzi)
Barciczank" do trzeciej ligi.
I nie spoczn", dopóki zamiaru
tego nie zrealizuj".
PawełCieślicki jest szefem

firmyBudmexBarcice działa-
jącej w branżu budowlanej.
Ostatnio przedsiębiorstwo re-
alizowało kontrakt we Lwo-
wie, gdzie przeprowadzało re-
mont na Cmentarzu Orląt
i konserwowało pomniki
naCmentarzuŁyczakowskim.

Przebywając naUkrainie pre-
zes Barciczanki, dzięki Kon-
sulatowi Generalnemu we
Lwowie, nawiązał kontakt
z prezesem tamtejszego polo-
nijnego klubu – Pogoni. Pano-
wie błyskawicznie znaleźli
wspólny język, ustalając, że
Barciczanka zostanie stałym
partnerem tej bogatejw pięk-
ne tradycje organizacji spor-
towej na Ukrainie.
–WstyczniuprezesPogoni

przyjedzie do Polski – cieszy
się działacz Barciczanki.
–Ustalimywówczaswszystkie
szczegó#yporozumienia.Nara-
zie jedno ju' jest pewne:
podkoniecmarca zespó#Pogo-
ni Lwów przebywa) b"dzie
na tygodniowymzgrupowaniu
wZakopanem.Mamnadziej",
'e uda mi si"wówczas dopro-
wadzi) do oficjalnego meczu
lwowiaków z Sandecj! Nowy
Sacz.
Dodajmy,żecałkowitekosz-

ty obozu ekipy z Lwowa
pod Tatrami pokryje Paweł
Cieślicki.

IVLIGAPIŁKARSKA.Swą
postawąwpierwszej części se-
zonuzawodnicyzBarcic za-
chwytówniewzbudzili, ale też
trudnomówićozawodzie.Do-
robek20punktów i9. lokata
napółmetku rozgrywekzdają
się wiernymodzwierciedle-
niemmożliwości podopiecz-
nych treneraJanuszaPawlika.

DANIELWEIMER

Koledzy niemaj! #alu
do egzekutora karnego

Niewiele brakło, by „Jaskółki”
zostatniegojesiennegowyjazdu
przywiozły komplet punktów.
Tarnowianiewsobotnimmeczu
niewykorzystali bowiemrzutu
karnego.
– Nie ukrywam, 'e pozosta#

nampomeczupewienniedosyt,
nie wykorzystali$my w ko&cu
rzutu karnego. Nie mamy jed-
nak do niefortunnego strzelca
Paw#aW"grzyna,'adnychpre-
tensji, ka'demu mo'e si" bo-
wiem przytrafi) s#absza chwi-
la – podkreśliłkapitanUniiŁu-
kasz Popiela, który tym razem
oglądałmecz z ławki rezerwo-
wych, gdyżmusiał pauzować
zażółtekartki.–Nerwyna #aw-
ces!zdecydowaniewi"kszeni'
gdyprzebywasi"naboisku.Ca-
#! drug! po#ow"meczu sp"dzi-
#em na stoj!co, gdy' do ostat-
niegogwizdkas"dziegoemocje
by#y spore. Szkoda troch" nie-
wykorzystanego rzutu karne-
go, jednak z drugiej strony tu'
przed ko&cem mogli$my stra-
ci) gola i wróci) do domu z pu-
stymir"kami,dlategopowinni-
$mysi" cieszy) z tego, co osi!g-
n"li$my. W ogóle, mimo wielu
trudno$ciorganizacyjno-finan-
sowych, pierwsz! cz"$) sezonu
nale'yuzna)zabardzoudan!.
Szkodatylko,'enaszapostawa
naboiskuniezosta#azauwa'o-
na i nie prze#o'y#a si" na zain-

teresowanie sponsorów. Przez
ca#! rund" jesienn! nie otrzy-
mali$my bowiem ani jednego
stypendium–przyznałPopiela.
Tarnowianieporazpierwszy

wtymsezoniewyjechalinamecz
wyjazdowy dzień wcześniej.
Wostatniejchwiliznaleźlisiębo-
wiem sponsorzy, firmy „Sport-
Centrum”JackaStawarza iPio-
traMleczkioraz„Eleven”byłego
piłkarzaUniiJackaWójcika,któ-
repomogłyUniifinansowowzor-
ganizowaniudwudniowegowy-
jazdu. – Dlawielu zawodników
by#atoca#kowitanowo$),nigdy
wcze$niej nie je%dzili bowiem
na mecze wyjazdowe z nocle-
giem.Pozatymtakidwudniowy
wyjazdintegruje tak'edru'yn"
– zauważył szkoleniowiec „Ja-
skółek”TomaszKijowski.

II LIGAPIŁKARSKA.Bez-
bramkowymremisemwmeczu
wyjazdowymzeŚwitemNowy
DwórMazowieckizakończył,bar-
dzoudanądlasiebie,rundę je-
siennązespółUniiTarnów.

PIOTRPIETRAS

–Czyspodziewa!si"Pan,#etak
!atwo(4:0)rozprawiciesi"zze-
spo!emFloty$winouj%cie?
–Wiedzieliśmy,żeczekanas

bardzotrudnezadanie,graliśmy
w końcu z liderem i drużyną,
która zapewniła sobie jużmi-
strzostwo jesieni. Zwycięstwo
zFlotąbyłofajnymukoronowa-
niemcałejrundyjesiennej,któ-
ra byładlanasudana.
–Wktórymmomencieuwierzy-
li%cie,#emo#eciepokona&ze-
spó!ze$winouj%cia?
–Napewnozadanieułatwiła

nam czerwona kartka, jaką
w pierwszej połowie otrzy-
małzawodnikFloty.Odpocząt-
kumeczuwoczachkolegówdo-
skonalebyłojednakwidać iskrę
icałyczasczuliśmyto,żemoże-
myzrobićdobrywynik.
–Czys!abypoziomsportowy,ja-
kizaprezentowa!zespó!Floty,
nieby!dlaPanazaskoczeniem?
– Byćmoże po ostatniej po-

rażce z Zawiszą Bydgoszcz ze-
spółFlotynieczuł jużtakiejpew-
nościsiebie,jakbyłotowewcześ-
niejszych meczach. Z drugiej
stronytrenerprzekazałnamin-
formacjeosłabychstronachry-
wali iwiedząc to wpełni towy-
korzystaliśmy.Zagraliśmyswo-
je i podtrzymaliśmy zwycięską
passę, jakąoddawnakontynuu-
jemy jużnawłasnymboisku.
–MeczzFlot'by!chybanajlep-
szymPanawyst"pemwtymse-
zonie.Zdoby!Panbowiemdwie
bramkiizanotowa!naswoim
konciedwieasysty.

–Szczerzemówiącniepamię-
tamtakiegomeczuwswoimwy-
konaniu, powiem nawet że nie
było takiego wmojej karierze.
Toefektsolidnejpracycałejdru-
żyny.Koledzygrającywdefensy-
wieiwśrodkupolarobiliwszyst-
ko, żebyśmynieli jak najwięcej
radościzgrywofensywie.Niko-
go nie muszę chyba przekony-
wać, jaką przyjemnością jest
strzelaniebramekitojeszczeta-
kiej drużynie jakFlota.
–Mimodobrejgryca!ejdru#y-
nybramkizacz"li%ciestrzela&
dopierotu#przedprzerw'.
– Od początku meczumieli-

śmy pełny szacunek dla lidera,
wiedzieliśmy,żezawodnicyFlo-
ty potrafią byćdo bólu skutecz-

ni.Wcześniejtakżezdarzałyim
siębowiemsłabszemecze,które
potrafili kończyć zwycięsko.
Przyznam jednak, że bramki
strzelone tuż przed zejściem
na przerwę znacznie ułatwiły
namzadanie.
–Wko(cówcepierwszejpo!owy
zdoby!Pankapitaln'bramk"
zrzutuwolnego.Czyrywalebyli
zaskoczeni,#etoPan,aniesto-
j'cyobokDariuszPawlusi(ski
uderzy!pi!k"?
–Wzasadziewszystkie rzu-

ty wolne zza linii pola karnego
wykonuje Darek Pawlusiński,
tymrazembyłjednakfaulowany,
podszedłemwięcdoniegoizapy-
tałem, czy mogęwykonać rzut
wolny.Dzieńwcześniejwczasie

rozruchu zdobywałem bramki
właśnieztakichrzutówwolnych,
czułemwięc,żewczasiemeczu
mogę strzelić podobnie. Darek
powiedziałmi,żebymspróbował
icałkowiciezaskoczyłemswoim
uderzeniem bramkarza Floty,
który skoncentrowany był
naDarkuPawlusińskim.
–Rund" jesienn'zako(czy!Pan
znakomitymwyst"pem.Pocz'-
teksezonuby! jednakdlaPana
niezbytprzyjemny.
–Rzeczywiście kontuzja ko-

lana, jakiej doznałem w cza-
siemeczuoPucharPolskizGKS
Bełchatów,zabrałamidwamie-
siącegrywpiłkę.Czułemogrom-
nygłódgraniaicieszęsię,żetak
szybko udało mi sięwrócić nie
tylkonaboisko,aletakżedowy-
sokiej formy. Udany występ
wmeczu z Flotą jest dla mnie
najlepsząnagrodą, jakąmogłem
otrzymaćzacierpliwośćwocze-
kiwaniunapowrótnaboisko.
–Sezonrozpoczyna!Panjakole-
wyobro(ca,popowrocienaboi-
skopokontuzjitrenerprzesun'!
Panajednakdopomocy.
– W poprzednich klubach

grałem jako boczny pomocnik
i przyznam się, że bardzo lubię
grać ofensywnie. Dlatego ucie-
szyłemsięzfaktu,żepotym,jak
do naszej drużyny dołączył Łu-
kaszPielorz,trenerdesygnował
mnie do gry w pomocy. Nawia-
sem mówiąc bardzo dobrze
współpracujesięnamteraznale-
wej stronie zŁukaszem.
Rozmawia!PIOTRPIETRAS

Nagroda za cierpliwo$%
ROZMOWAzDARIUSZEMJARECKIM, pi!karzemTermaliki Bruk-BetuNieciecza

DariuszJarecki (zprawej)wmeczuzFlotązagrałnawysokimpoziomie
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