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Historyczne zwyci!stwo

Wielkim sukcesem Termaliki
Bruk-Betu zako!czy" si# zale-
g"ymecz12.kolejki I ligi,wktó-
rym„S"oniki”pokona"y2:0zna-
komicie ostatnio dysponowany
zespó"Cracovii.Warto podkre-
$li%, &e by" to pierwszywhisto-
rii oficjalnymeczobuklubów.
Szkoleniowiec niecieczan

Kazimierz Moskal stwierdzi",
&e zwyci#stwo nad dru&yn'
„Pasów”wmeczu ligowymby-
"ohistorycznymwydarzeniem.
– Cracovia w ostatnich me-
czach spisywa!asi"bardzodo-
brze,mo#napowiedzie$, #e by-
!a na fali wznosz%cej. Dlatego
nasze zwyci"stwo jest tymbar-
dziej cenne –podkre$li" trener
„S"oników”, dzi#kuj'c ca"ej
dru&yniezadu&ezaanga&owa-
niew trakciemeczu.
Niecieczanie przeciwko fa-

woryzowanej Cracovii zagrali
bardzo m'drze. – Tylko w ten
sposób mogli&my zneutralizo-
wa$ si!"krakowian.Wiedzieli-
&my, #e rywale bardzo dobrze
graj% skrzyd!ami, dlatego nie
pozwolili&my, by swobodnie
mogli nimigra$. Zag"&cili&my
tak#e &rodek pola, co znacznie
utrudni!oprzeciwnikowibudo-
wanie akcji ofensywnych
– stwierdzi" Dariusz Jarecki,
który w tym sezonie po raz
pierwszyrozpocz'"mecznapo-
zycji lewego pomocnika.
– Do Niecieczy przychodzi!em

jakopomocnik,wpoprzednich
klubachwyst"powa!embowiem
napozycji skrzyd!owego.Wpo-
przednimsezonie trenerDusan
Radolskyzkonieczno&cidesyg-
nowa! mnie do gry na lewej
obronie i tak ju# zosta!o.Dlate-
go ciesz" si", #e znów mog!em
zagra$napozycji bocznegopo-
mocnika.Lubi"gra$doprzodu
i taka gra bardzo mnie cieszy.
W&rodowymmeczuzCracovi%
wszyscy zawodnicy mieli tak-
#e zadania defensywne, z któ-
rychwywi%zali&mysi" bardzo
dobrze – zako!czy" Jarecki.
Porazpierwszypod"u&szej

przerwiespowodowanejkontu-

zj'zagra"KarolPi'tek.Trzeba
przyzna%, &e wywi'zywa" si#
zeswoichzada!bardzodobrze.
– Ciesz" si", #e taki jest odbiór
mojej gry z zewn%trz. Po kon-
tuzji przyczepu mi"&nia dwu-
g!owego nie ma ju# &ladu, je-
stemwpe!nisi!.Dlategodome-
czu zCracovi% by!em ju#przy-
gotowany na sto procent
– poinformowa" prawy obro!-
ca Termaliki Bruk-Betu.
W $rodowymmeczu z kra-

kowianami tylko nieco ponad
kwadransnaboiskusp#dzi"naj-
bardziej do$wiadczonyzawod-
nik w zespole Dariusz Pawlu-
si!ski. Trener Moskal po nie-

dawnej kontuzji barku jesz-
cze gowyra(nie oszcz#dza.
– Nie ukrywam, #e chcia!-

bymgra$wznacznied!u#szym
wymiarzeczasowym,gdy#czu-
j" si" ju# bardzo dobrze. Decy-
zje trenera s% takie, a nie inne
i musz" si" im podporz%dko-
wa$. Mecz z Cracovi% by! dla
mnie wyj%tkowym wydarze-
niem. W krakowskim klubie
sp"dzi!embowiemnajlepsze la-
ta swojej kariery pi!karskiej
i ciesz" si", #emog!emsi"przy-
pomnie$kibicom„Pasów”,któ-
rzy przyjechali na mecz
do Niecieczy – podkre$li" po-
mocnik „S"oników”.

Kwa"niak #$da zmian.
Niech p%aci PZPN.

Przed zjazdem wielokrotnie
mówi" o konieczno$ci zmian
m.in.w tychw"a$niesprawach.
Teraz zamierza i$% za ciosem.
DoWarszawy, na dzi$ rozpo-
czynaj'cy si# zjazdPZPN,wy-
bra"si#zgotowymiprojektami
uchwa", przygotowanymiprzez
kancelari# prawn'. Jak prze-
konuje, maj' pomóc klubom.
– Mam dwa projekty

uchwa! – mówi Kwa$niak.
–Pierwszadotyczyprzeniesie-
nia na PZPN op!at za prac"
podczas meczów dla s"dziów,
delegatów i obserwatorów
wpierwszej i drugiej lidze. To
nie s%ma!ekwoty,Wprzypad-
ku dwóch spotka' Okocim-
skiegowmiesi%cu chodzi o 12
tysi"cy z!otych. Przy ca!ej tej
sprawiewarto zwróci$uwag"
nasposóbprzekazywania tych
&rodków. Zainteresowani do-
staj% jewkopercie, co oczywi&-
cie rodzi korupcyjne podejrze-
nia. Tak si" nawet zastana-
wiam, dlaczego nikt do tej po-
ry nie wpad! na pomys!, #eby
przekazywa$ te pieni%dze
przelewem.Teraz z tymniema
#adnego k!opotu.
Prezes Okocimskiego

Brzesko chcia"by równie& z"a-
godzenia wymogów licencyj-

nychdlaklubówpierwszoligo-
wych. –Uwa#am, #ena stadio-
nach nie powinny obowi%zy-
wa$podgrzewanemurawy.To
olbrzymi wydatek, a nawet
luksus, na który kluby nie
sta$. Samorz%dy, któremog!y-
by sfinansowa$ tak% inwesty-
cj", nie pal% si"doniej, boma-
j% swoje problemy finansowe.
Ponadto uwa#am, #e podgrze-
wanamurawawpierwszej li-
dze nie jest konieczno&ci%. Co
do obowi%zkowego o&wietle-
nia, to uwa#am, #e w tej spra-
wie nie powinno by$ przymu-
su. I takie te# zamierzam za-
proponowa$ rozwi%zanie
– twierdzi Kwa$niak.
Projekty o których mówi

prezes „Piwoszy”, przeka&e
do Komisji Uchwa" i Wnio-
sków. –Mam nadziej", #e zo-
stan% poddane pod g!osowa-
nie. O tym, #eby wesz!y w #y-
cie, b"d" przekonywa! innych
delegatów. Wierz", #e nie je-
stemw tej sprawie osamotnio-
ny. Domagam si" zmian
w sprawach, które s% istotne
dlawielu klubów. Sporo o tym
s!ysza!em. Najwy#sza pora,
#eby zosta!ywcielone w #ycie
– przekonuje prezes Czes"aw
Kwa$niak.
Projekty, októrychwspomi-

na, to pochodna problemów
z licencj' pierwszoligow', ja-
kie jeszczeniedawnomia"Oko-
cimski Brzesko. To m.in. spo-
wodowa"o, &e jeden zmeczów
zCracovi' rozgrywa"wroli go-
spodarzanastadioniekrakow-
skiego Hutnika.

I LIGAPI!KARSKA.Przej"-
cieprzezPZPNop#at zas"-
dziów,delegatów iobserwato-
róworaz z#agodzeniewymo-
gów licencyjnych–zgotowymi
projektamiuchwa#wtychspra-
wachnadzisiejszy zjazdPZPN
wybiera si"prezesOkocimskie-
goBrzesko,Czes#awKwa$niak.

I LIGAPI!KARSKA.Termalica pokona!a „Pasy” dzi"ki bardzo rozs#dnej grze
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DariuszJarecki (w $rodku)wmeczuzCracovi%doskonaleczu# si"wroli lewegopomocnika

FO
T.
GR
ZE
GO
RZ
GO
LE
C

Kolejarz chce powtórki

Obecnie niecieczanie ponow-
niewalcz' o awans, natomiast
ich rywale zajmuj' w tabeli
dalsz' lokat#. Stró&anie przer-
wali jednak ostatnio seri#
czterech kolejnych pora&ek,
nieoczekiwanie odsy"aj'c
z kwitkiem Zawisz#. W nie-
dziel# chc' pój$% za ciosem,
powtarzaj'c wNiecieczy wy-
nik z maja.
– Je&li zawodnicy zagraj%

z tak% determinacj%, jak
zbydgoszczanami, tosukcesjest
ca!kiemrealny–zapewniaPrze-
mys"awCecherz, trenerKoleja-
rza. – By!emw &rod"nameczu
Termaliki zCracovi% i dostrze-
gampewnes!abszestronyuna-
szychnajbli#szychrywali, cho-
cia# tonaprawd"&wietniepou-

k!adany zespó!. Do mojej dru-
#yny po odpokutowaniu kary
za kartki powracaj% Micha!
Gry(lak i Maciej Kowalczyk.
Nie musz" chyba nikogo prze-
konywa$, jakwa#najestdlanas
obecno&$ na boisku drugiego
zwymienionych.KrzysiekGajt-
kowski wype!ni! co prawda
w meczu z Zawisz% swoj% rol"
i strzeli! jednegozgoli,niemniej
przy „Kowalu” nasze ataki s%
bardziej urozmaicone.
Szkoleniowiecpodkre$la,&e

bardzo liczy na kolejny udany
wyst#p Kamila Nitkowskiego
i nie ukrywa, &e ten filigrano-
wyzawodnik jestdlaniegood-
kryciem rundy jesiennej.
–Wkilkuostatnichmeczach

by! najlepszym naszym gra-
czem. Imponujezadziorno&ci%,
kreatywno&ci% i wszechstron-
no&ci%–zaznaczaPrzemys"aw
Cecherz.
Trener mecz z Termalic'

obserwowa% b#dzie z trybun.
To kara za krytyk# s#dziów
pomeczuKolejarza zOlimpi'
Grudzi'dz.

I LIGAPI!KARSKA.Podko-
niec poprzedniego sezonu, gdy
obydwie dru&yny zachowywa#y
jeszcze szansena zakwalifiko-
wanie si"doekstraklasy, Kole-
jarzwygra#nawyje'dzie 2:1
z Termalic%Bruk-Betem
Nieciecza. Pozbawi#wten spo-
sób rywali nadziei na awans.

(DW)

Lechia sprawdzi Talag!

Zawodnik aktualnie przebywa
w Gda!sku na testach w tym
klubie.Mazagra%wmeczuM"o-
dejEkstraklasy.–Wieleklubów
ju# oniegopyta!o– mówiszko-
leniowiec Garbarza Zdzis"aw
Janik. – Pocz%tkowo intereso-
wa!a si" nim Garbarnia Kra-
ków,potemGórnikZabrze.Ale
poprzestano na zapytaniach.
Ja te#mówi!em mu, #eby sku-
pi!si"naprzygotowaniudoma-
tury. Na testy przyjdzie czas.
Ch"opak ma 18 lat, jest le-

wym pomocnikiem b'd(
obro!c'. Urodzi" si# w Zem-
brzycach, a zacz'"gra%wGar-
barzu dopiero wraz z przyj-
$ciem trenera Janika.Wcze$-
niej wyst#powa" w juniorach
Cracovii.

– Na pewno teraz zrobi si"
wi"kszy szum wokó! niego
– twierdzi Janik. –Ciekawe, #e
Wis!a czy Cracovia nie by!y
nim zainteresowane. Nie by!
w #adnej reprezentacji, ale by!
powo!ywany do kadry Krako-
wa. Powiem mo#e nieskrom-
nie, #e do!o#y!em te# cegie!k"
do tego, bymóg! si" gdzie&wy-
bi$. Szkoli!em go bowiem ca!y
czas, od kiedy przyszed!em
do Garbarza.
Szkoleniowiec podkre$la,

&e tego zawodnika trzebapro-
wadzi% spokojnie. Nie sztuka
bowiem rzuci% go na g"#bok'
wod#, wa&ne jest to, &eby si#
nie „spali"”.
Co ciekawe,wCracovii gra"

na pozycji bramkarza, ale tre-
ner Janik zobaczy" u niego te
cechy,którepozwalaj'mugra%
wpolu –przedewszystkimdo-
br' gr# lew' nog'.
–Mie$ takiego uniwersal-

nego zawodnika, który nie(le
sobiepoczynawpolu,wdodat-
ku umie broni$, to skarb –mó-
wi Janik.

IVLIGAPI!KARSKA.Wnaj-
bli&szymmeczuGarbarza
ZembrzycezSo#%O$wi"cim
(grupazachodnia IV ligi)nieza-
graGrzegorzTalaga.Nieby#oby
wtej informacjinicszczególne-
go,gdybyniefakt,&epi#karzem
zainteresowa#asi"...Lechia
Gda(sk.

(!UK)

Litwin na drodze S!ka

Do pojedynku dojdzie jutro
podczas Gali Boksu Zawodo-
wego, zapowiadanej jako star-
cie „Cz#stochowa – Reszta
)wiata”. Tarnowianin na za-
wodowym ringu nie dozna"
jeszcze pora&ki. Z szesnastu
walk sze$% wygra" przez no-
kaut. Jest posiadaczem tytu"u
mistrza $wiata federacji
TWBAwwadze pó"ci#&kiej.
Dariusz S#k cieszy si#, &e

znów b#dzie móg" walczy%
przed cz#stochowsk' publicz-
no$ci'. Z tego miasta ma bo-
wiem bardzo mi"e wspomnie-
nia. Przed rokiem,podczaspo-
dobnej gali, dopingowany
przez miejscowych kibiców
wefektownysposóbzako!czy"
swoj'walk# – znokautowa"po-

chodz'cegozFrancjiAchille’a
Boye’a.
– Do pojedynku jestem do-

skonale przygotowany.W tre-
ningiwWarszawie pod okiem
m.in Andrzeja Gmitriuka
wk!ada!em ca!e serce. Trenu-
j"przedwalk%odponaddwóch
miesi"cy.W ringu b"d" chcia!
zaprezentowa$ sto procent
swoich mo#liwo&ci. Przed ro-
kiemkibicemnie nie zawiedli
i mam nadziej", #e podobnie
b"dzie i tym razem–zapewnia
pi#$ciarz.
S#k twierdzi, &e nie odczu-

wa szczególnej presji przed
tym wyst#pem. Dodaje
z u$miechem, &e niedawna
zmiana stanu cywilnego nie
wp"yn#"anaobni&enie jego for-
my, wr#cz przeciwnie – dzia"a
na niegomobilizuj'co.
– B"d" chcia! zako'czy$

walk"przeznokaut. Pracowa-
!emnad ruchliwo&ci%wringu
i balansemtu!owia. Sporopra-
cowa!emnad tym,abyko'czy$
pojedynekseriami–dodaje tar-
nowski pi#$ciarz.

BOKS.Wsiedemnastymwza-
wodowej karierzebokserskim
pojedynkuwychowanekTigera
TarnówDariuszS"kna ringu
wCz"stochowie skrzy&uje r"-
kawicez reprezentantemLitwy
ArtursemKulikauskisem.Ry-
waldo tej porywygra#dziewi")
profesjonalnychwalk.

(KIER)


