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–Zespó!TermalikiBruk-Betu
wpierwszejcz"#cisezonuzdo-
by!a$35punktówi zako%czy!
j&nadrugim,premiowanym
awansemdoekstraklasy,miej-
scu.Toniew&tpliwie jestspo-
rymsukcesem.Czytakieby!y
za!o$eniaprzedrozpocz"ciem
rozgrywek?
– !mia"o mog# powiedzie$,

%e sukces osi&gamy ju%w dru-
gim kolejnym sezonie. Bardzo
solidn&prac#wpoprzednimse-
zonie wykona" bowiem trener
DusanRadolsky,którystworzy"
znakomit& podbudow# pod
obecnesukcesy.Ju%poprzednie
rozgrywki by"y w naszymwy-
konaniu bardzo dobre. Zako'-
czyli(my sezon na najlepszym
whistoriiklubupi&tymmiejscu,
dlatego przed obecnym posta-
wili(mysobie poprzeczk# jesz-
czewy%ej iprzyznam,%ezespó"
wyst#puj&cy pod wodz& trene-
raKazimierzaMoskala spisuje
si# znakomicie. Ca"y czas zaj-
mowali(mymiejscewczo"ówce
tabeli i rund# jesienn& zako'-
czyli(my na bardzo wysokim,
drugimmiejscu.Mamysi#wi#c
z czego cieszy$.
–Wspomnia! Pan,$epoprzedni
sezonby!dlaTermalikiBruk-
-Betubardzoudany.Zako%czy!
si" jednaksporymniedosytem,
gdy$zespó! wko%cówcesezo-
nuzaprzepa#ci!szans"
naawansdoekstraklasy.
–Rzeczywi(cie,awansdoek-

straklasy by" bardzo blisko, ca-
"y czas zajmowali(my bowiem
miejsce w czo"ówce tabeli, nie-
stety,wko'cówcesezonuprze-
%yli(mysporyzawód.Zespó"po-
kaza" jednak,%emasporemo%-
liwo(ci i nale%ysi#znim liczy$.
Bardzodobr&postaw#potwier-
dzi" tak%e w rundzie jesiennej
obecnego sezonu.
–Wtymsezonie twórc&sukce-
sówTermalikiBruk-Betu jest
KazimierzMoskal.Cozadecy-
dowa!o,$ewybórpad!w!a#nie
nategoszkoleniowca?
– Przyznamsi#, %e rezygna-

cjaDusanaRadolsky’egozdal-
szejpracywnaszymklubieby-
"a dla nas sporym zaskocze-
niem.Podyktowanaby"ajednak
powodami osobistymi, a kon-
kretnie chorob& %ony. To by"a
suwerennadecyzjatrenera.Za-
trudniaj&c nast#pc# trenera
Dusana Radolsky’ego, chcieli-
(my,byby"toszkoleniowiecma-
j&cy pozytywnywp"ywnadru-
%yn#, trener inteligentny,maj&-
cy wizj# oraz potencja". Nie
chcieli(my zatrudnia$ trenera
z wielkim nazwiskiem, zdecy-
dowaniewa%niejszeby"o,byno-
wy szkoleniowiec potrafi" do-
brze wspó"pracowa$ zarówno
zzarz&demklubujakizzawod-
nikami. Trener Kazimierz Mo-
skal spe"nia"wszystkie te wy-
magania, dlatego zdecydowali-
(my si# na jego zatrudnienie
wnaszymklubie.
–WrazzKazimierzemMoska-
lemwsztabieszkoleniowym
TermalikiBruk-Betupojawi!si"
tak$edoskonaleznanyzWis!y
Krakówtrenerodpowiadaj&cy
zaprzygotowaniefizyczneza-
wodników,AndrzejBahr.

– To bardzo wa%na posta$
w naszej dru%ynie. Obecnie
w sporcie niesamowiciewa%ne
jestprzygotowanie fizyczneza-
wodników,ocenienie ichwydol-
no(ciorazdobórodpowiedniego
programu treningowego. Po-
trzebny by" nam do tego praw-
dziwyprofesjonalistaiuwa%am,
%ezatrudnienieAndrzejaBahra
by"obardzodobrymruchem.
–Pobardzodobrejwwykonaniu
zespo!uTermalikiBruk-Betu
rundziejesiennejmo$emysi"
spodziewa',$e„S!oniki”wko%-
cówcesezonuznówzapukaj&
dobramekstraklasy?
– Drugie miejsce, jakie zaj-

mujemy w tabeli na pó"metku
rozgrywek,jestbardzowymow-
ne i nie ukrywam, %e my(limy
ju% o kolejnym sezonie i kolej-
nychsukcesach.Wpi"ceno%nej
cz#sto nie mo%na jednak prze-
widzie$bieguwydarze',oczym
najlepiej sami przekonali(my
si#wpoprzedniejedycjirozgry-
wek, gdy byli(my typowani ja-
ko jeden z zespo"ów, który wy-
walczy awans do ekstraklasy,
tymczasem zako'czyli(my se-
zonmapi&tymmiejscu.Tymra-
zem chcemy osi&gn&$ sukces,
wdru%yniejestwtejchwilizna-
komitaatmosfera,natomiastza-
wodnicymaj&wyznaczonekon-
kretnecele.Trudnojednakwtej
chwili w zdecydowany sposób
planowa$ awans do ekstrakla-
sy,najwa%niejszadlanasjestdo-
bragrawka%dymmeczu i zdo-
bywanie jak najwi#kszej ilo(ci
punktów. Chcemyby$ dru%yn&
wiod&c&w pierwszej lidze, ta-
kies&naszeza"o%enianarund#
wiosenn&. Gdy wywalczymy
awanswsportowejrywalizacji,
to napewnogoprzyjmiemy.
–Jakzatemklubjestprzygoto-
wanyorganizacyjniedowyst"-
pówwekstraklasie?
– Zdajemy sobie spraw#, %e

wiele rzeczy musimy zmieni$,
wielepoprawi$.Doskonalewie-

my, jakienale%yspe"ni$wymo-
gi licencyjne, by gra$wekstra-
klasie.Wi&%e si# to oczywi(cie
ze sporyminak"adami finanso-
wymizwi&zanymizrozbudow&
obiektu. Mam tutaj na my(li
przede wszystkim podgrzewa-
n&p"yt#boiska,sztuczneo(wiet-
lenie, a tak%e zwi#kszenie ilo(-
cimiejscsiedz&cychdlakibiców
orazrozbudow#zapleczasocjal-
nego. Systematycznie uzupe"-
niamy te braki, z roku na rok,
z sezonu na sezon nasz obiekt
jest coraz pi#kniejszy. W pew-
nymmomencie na pewno doj-
dziemydopunktu,wktórymnie
b#dziemymieli ju%%adnychbra-
ków zwi&zanych z wymogami
licencyjnymi.
–Czytooznacza,$ewrazie
awansudoekstraklasyju$
wnast"pnymsezonieb"dzie-
ciewstaniespe!ni'wszystkie
wymogi licencyjneizagracie
naswoimobiekcie
wNiecieczy?
–Spe"nieniewszystkichwy-

mogówlicencyjnychprzedroz-
pocz#ciemkolejnegosezonunie
by"obymo%liwe.Jest jednakco(
takiego jak „dyspensa”, czyli
okres, w którym dru%yny nie-
spe"niaj&ce wszystkich wymo-
gów licencyjnych dopuszczane
by"ydoudzia"uwrozgrywkach,
leczwokre(lonymterminiemu-
sia"yuzupe"ni$braki.Wprzesz-
"o(cizdarza"ysi# takiesytuacje,
oczywi(cieniejestpewne,%etak
b#dzie w naszym przypadku,
gdy%decyzjawtejsprawienale-
%ydow"adzPolskiegoZwi&zku
Pi"kiNo%nej.
–Wprzesz!o#ci sporomówi!o
si"owyst"pachzespo!u
TermalikiBruk-BetunaSta-
dionieMiejskimwTarnowie.
–By"y takiepomys"y, alenie

wychodzi"yoneodnas, tylkoze
strony(rodowiskasportowego,
które jakby z góry lokuje du%e
wydarzeniasportowewdu%ych
o(rodkachmiejskich.Naszklub

od1922 rokubazujena tradycji
inapewnejsystematycedzia"a-
nia,rozci&gni#tejwd"ugimokre-
sie. Nale%ypodkre(li$,%enasza
dru%yna awansowa"a z klasy
„C” do pierwszej ligi. Szczegól-
niebogatewkolejneawanseze-
spo"udowy%szychligby"oostat-
niesiedemsezonów. Faktytes&
(ci(lezwi&zanezdwomastadio-
nami wNiecieczy, starym i no-
wym,naktórymobecniewyst#-
puje nasz zespó". Ca"y czas je-
ste(myzwi&zani tak%e z grup&
osób, która mieszka i dzia"a
wNiecieczy.
–Ju$ trzeci sezonzespó!
zNiecieczywyst"pujenaboi-
skach I ligi. Jakwarszawska
centralapatrzy teraznaklub
ztejma!ejmiejscowo#ci?
– Z ka%dym kolejnym ro-

kiem wida$ pewne zmiany
w traktowaniu naszego klubu
zarówno przez w"adze pi"kar-
skie jak i media. Pocz&tkowo
obraznaszegoklubuprzedsta-
wianyby"niezbytpozytywnie.
Przede wszystkim chodzi"o
omiejsce, w którym swoj& sie-
dzib#ma klub. Zdaniemwielu
osóbNiecieczanieby"adobrym
miejscemdla sportuwyczyno-
wego. Pogl&dy te systematycz-
nie si# zmienia"y, o czym zde-
cydowa"yg"ówniewyniki spor-
towedru%yny.Wtej chwili sze-
roko komentowany jest nasz
ewentualny przeskok do ek-
straklasy, wyniki potrafi& si#
jednakobroni$same.Wysokie
notowania naszego zespo"u
w dwóch ostatnich sezonach
sprawi"y, %e ludzie zmieniaj&
zdanie o naszymklubie.
–Czywynikisportowedru$yny
maj&prze!o$enienawynikieko-
nomicznePanafirmy?
–Todo($ trudnepytanie, by

odpowiedzie$ na nie jedno-
znacznie.Ogólnie rzeczbior&c,
s&zwolennicy,ales& i takieoso-
by,któreniewidz&zwi&zkumi#-
dzyfirm& iklubem.Gdybynato
pytanie mia" odpowiedzie$ dy-
rektorzajmuj&cysi#sprzeda%&
Termaliki, z pewno(ci& odpo-
wiedzia"by – nie!Wed"ugmnie
to jednak lekkaprzesada, gdy%
wbudownictwiejestteraztrud-
ny okres i klienci kieruj& si#
g"ównie cen& zakupu, a nie ja-
ko(ci& materia"ów budowla-
nych.Moimzdaniempi"kano%-
nawNiecieczy jest ju%swoiste-
go rodzajumark& i stanowi re-
klam# naszych produktów.
Wtejchwiliniematomo%ejesz-
cze a% tak du%ego prze"o%enia,
alewydajemi si#, %e tokwestia
czasu i w przysz"o(ci powi&za-
nietob#dziezdecydowaniebar-
dziejwidoczne.
–UdajesiePanuutrzyma'wfir-
miepoziomzatrudnienianapo-
dobnympoziomiejaknaprzy-
k!adroktemu?
– Przyznam, %e nie bardzo.

Prowadzimyw tej chwili w fir-
mieró%negorodzajuoptymali-
zacjekadrowe.Wprowadzamy
now&organizacj# i usprawnie-
niapracy,cowi&%esi#zniewiel-
k&redukcj&kadry,alezdrugiej
strony, idziezatympoprawaja-
ko(ci naszych produktów.
Rozmawia!PIOTRPIETRAS

Ekstraklasa to nasz cel
ROZMOWAzKRZYSZTOFEM WITKOWSKIM, sponsoremTermaliki Bruk-Betu

KRAJ,!WIAT

W!a"ciciel firmyBruk-Betod latwspiera zespó! zNiecieczy
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Kubica: Pilot
pope!ni!b!"d

Kubica jecha"ok.100km/h,gdy
jegocitroenc4wrcwypad"ztra-
sy na zakr#cie. Auto uderzy"o
w drzewo, spadaj&c do rowu
obraca"osi#, apochwilizacz#"o
si# pali$. Wypadek wygl&da"
bardzogro)nie.Naszcz#(ciepa-
sa%erowiewydostalisi#zsamo-
choduwystarczaj&coszybko,nie
odnie(li obra%e'. Citroen, cho$
zaj#li si#nimstra%acy, sp"on&".
Do zdarzenia dosz"o w nie-

dziel# rano, na odcinku Collo-
brieres.Od pilotaEmanueleIn-
glesiego Polak otrzyma" przed
zakr#temkomend#doszybszej
jazdy ni% powinien. – Pierwszy
raz zdarzy!ami si" taka sytua-
cja:zamiast jednejkartkiwopi-
sie zosta!y prze!o#one dwie
i w zakr"t wjechali$my o dobre
40-50 km/h za szybko – powie-
dzia" Kubica Miko"ajowi Soko-
"owi,relacjonuj&cemupoczyna-
niaPolakanaswoimblogu.
Licz&cy32,5kmCollobrieres,

najd"u%szyoesrajdu,Kubicapo-
konywa" ju%w sobot#. I wygra"
go, tak jak wszystkie pozosta"e
odpi&tkowegopopo"udnia.Gdy

dosz"o do kraksy, przypomina-
"y si#przestrogi, jakie kierowa"
pod adresem Polaka Jari-Matti
Latvala. Trzeci kierowca tego-
rocznychM!,którywRallyedu
Varzwyci#%y"roktemu,podkre-
(la": –Bardzowa#nes%notatki,
bow$rodkuktóregokolwiekzod-
cinkówniejeste$wstaniezorien-
towa& si", gdzie jeste$.
Maj&coboksiebieEmanuele

Inglesiego, Polakwygra" po po-
wrocie do sportu dwa rajdy we
W"oszech–wBassanoitydzie'
temuwComo.Gdywewrze(niu
wypada" z trasywSanMartino
diCastrozza,tras#dyktowa"mu
JakubGerber(tak%eonby"pasa-
%eremKubicypodczaskoszmar-
nejkraksyw lutym2011 r.).
– Na Emanuele jestem tro-

ch" z!y, bo zwyci"stwoby!o bli-
sko – nie kry"wczoraj Kubica.
Pytanie – czy sam nie prze-

szar%owa"? Do 11., przedostat-
niegoodcinkaspecjalnegoRallye
du Var przyst#powa" przecie%
z gigantyczn& przewag&: 5 mi-
nut i 48sekundnaddrugimkie-
rowc&w klasyfikacji. W takiej
sytuacji wygranie rajdu by"oby
formalno(ci& przy je)dzie
na $wier$gwizdka.Ale toprze-
cie%niewstyluKubicy...
–Swoj%przysz!o$&chybajed-

nakwidz" na torze, decyzja zo-
stanie podj"ta podkoniec roku.
Mog" tylko powiedzie&, #e prio-
rytetem jest Formu!a 1
– stwierdzi"Polak.

TOMASZBOCHENEK

RAJDYSAMOCHODOWE.
P#dz$cpool"niewaj$cezwyci#-
stwo,RobertKubicawdrama-
tycznychokoliczno"ciach,
naprzedostatnimodcinkuspe-
cjalnym,zako%czy!udzia!
wRallyeduVar.–Emanuele
wprowadzi!mniewb!$d–stwier-
dzi!Polak,wskazuj$cnaswojego
pilotajakowinnegowypadku.

Vettel znówmistrzem

– My$l", #e by! to mój najtrud-
niejszy wy$cig – stwierdzi" 25-
letniVettel,któryju%na1.okr&-
%eniuznalaz"si#nasamymko'-
custawki,po tym, jakwty" jego
bolidu wjecha" Bruno Senna
(Williams). Gdyby w tym mo-
menciewy(cigzako'czy"si#,mi-
strzem zosta"by Alonso. Vettel
szybko jednak przebi" si# do

„6”ikolejnewydarzenia(opady
deszczu,wyjazdnatorsamocho-
du bezpiecze'stwa) tego nie
zmienia"y. Ostatecznie z 13-
punktowejprzewaginadHiszpa-
nemocali"3„oczka”.Trzeci&po-
zycj#wrankingusezonuutrzy-
ma"KimiRaikkonen (Lotus).
Wy(cig w Sao Paulo wygra"

JensonButtonzMcLarena.*eg-
naj&cy si# z tymteamemLewis
Hamilton d"ugo prowadzi", ale
NicoHuelkenberg(ForceIndia)
zniszczy"mu auto przy próbie
wyprzedzania. 7-krotny czem-
pionMichaelSchumacher(Mer-
cedes) w swym ostatnimw ka-
rierzewy(cigu F1by" siódmy.

(BOCH)

FORMU"A1.SebastianVettel
poraztrzecizrz#duzosta!mi-
strzem"wiata.Wko%cz$cym
sezonwy"ciguoGrandPrixBra-
zyliiNiemieczRedBullazaj$!
6.miejsce,co–wobec2.pozycji
namecieFernandoAlonso–za-
pewni!omusukces.

Tylezosta!ozcitroenac4wrcRobertaKubicypowczorajszymwypadku
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