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a Okocimski postawi w obronie wieżę
Damian Byrtek ma 193 cm wzrostu
i na koncie 13 występów w ekstraklasie.Teraz będzie grał w Brzesku.
Str.16

FOT.JAKUBJAZWIECKI

XVIII Plebiscyt na Najlepszego Piłkarza i Trenera Małopolski rozstrzygnięty!

FOT. ANDRZEJBANAŚ

Wilk i Moskal laureatami, nagrody
odebrali też Dudek i Szymkowiak

Kwiat małopolskiego futbolu, czyli laureaci XVIII edycji Plebiscytu na Najlepszego Piłkarza i Trenera Małopolski podczas wczorajszej gali „Gazety Krakowskiej” w Pałacu Bonerowskim

Bartosz Karcz, Krzysztof Kawa

To był wyjątkowy wieczór w krakowskim Pałacu Bonerowskim. Sławy
sprzed lat i współcześni bohaterowie
boisk stanęli obok siebie na scenie, by
odebrać nagrody za osiągnięcia w 2012
roku. – Możecie czuć się dumni – zagaił
RyszardNiemiec,prezesMałopolskiego
ZwiązkuPiłkiNożnej–gdyżzostaliście
wyróżnieni przez kibiców jako najbardziejlubianiicenienispośród68tysięcy
graczy z Małopolski. W żadnym innym
województwie w naszym kraju nie ma
tyluzarejestrowanychpiłkarzy.
Głosami Czytelników „Gazety Krakowskiej” głównymi laureatami XVIII
edycji Plebiscytu na Piłkarza i Trenera
Małopolski zostali Cezary Wilk i Kazimierz Moskal. Wczoraj ogłosiliśmy wynikinauroczystejgali. Zwyróżnieńcieszyło się kilkunastu piłkarzy i trenerów
z całego naszego regionu. Laureatów
w kilku kategoriach wybrali Czytelnicy
„Gazety Krakowskiej”, głosując na kuponach i za pośrednictwem SMS-ów,
awspółorganizatoramiplebiscytu byli:
Małopolski Związek Piłki Nożnej, RadioKrakóworaz MiastoKraków.Wtym
rokudotradycyjnychjużkategorii:NajlepszegoPiłkarza, NajlepszegoTrenera,
Piłkarzy II, III i IV ligi oraz Odkrycia

Roku doszła kolejna. Postanowiliśmy
uhonorować szkoleniowców, którzy
pracują na dole futbolowej piramidy,
szkolącmłodzież.StądkategoriaNajlepszyTrener Młodzieży,którejpierwszym
laureatem został Dariusz Iwanowski
zAkademiiSportuProgreswNowejHucie.
Co więcej, zarówno AS Progres, jak
i Akademia Piłkarska 21 im. Henryka
Reymana zostały wyróżnione dodatkowo w wyjątkowy sposób. Prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski przyznał
im bowiem nagrodę specjalną „Jasna
Strona Futbolu”. – Media często wolą
interesować się ciemną stroną futbolu,
czyliaferami,któretowarzysząpiłceseniorów,tymczasemnazwa„JasnaStrona
Futbolu”idealniepasujedonaszejdziałalności, która obejmuje nie tylko szkolenie, ale i wychowywanie młodzieży –
zauważył Jerzy Dudek. – Jako osoba,
która firmuje ten projekt swoją twarzą
jestem szczęśliwy, że otrzymaliśmy takie wyróżnienie. To duży splendor dla
naszychtrenerów,bowiemtakichszkoleniowców jak Darek Iwanowski, podchodzących do swojego zawodu
z ogromną pasją, mamy w Akademii
znacznie więcej – dodał były bramkarz
Liverpoolu i Realu Madryt, który odebrał nagrodę wraz z założycielem AS

Progres ks. Andrzejem Augustyńskim,
dyrektorem generalnym StowarzyszeniaSiemacha.
Mirosław Szymkowiak, który reprezentowałnawczorajszejgaliAP21wraz
z Markiem Koniecznym, podziękował
wszystkimszkoleniowcomzarywalizację, kwitując swoją pracę słowami: – Jestem trenerem młodzieży dopiero
od trzech i pół roku, ale już się przekonałemjakciężkitokawałekchleba.Mam
nadzieję,żebędękiedyśpracowałzestarymi piłkarzami, bo wiem, że jest to
owielełatwiejsze.
Ztakpostawionąteząwpełnizgodził
sięWojciechStawowy,ujawniając,żejego
trenerskim wzorem jest „obecny na tej
saliHenrykKasperczak”.Innyzdocenionych trenerów, Dariusz Wójtowicz
zPuszczyNiepołomice,wyliczyłzsatysfakcją, iż znalazł się na scenie po raz
czwarty.–Razwygrałem,dwukrotniebyłem trzeci. Po cichu marzyłem więc, by
zająć drugie miejsce – przekonywał.
Jedną z atrakcji wieczoru dla licznych
gości było wystąpienie... Maora
Meliksona. Tak, tak, były piłkarz Wisły,
a dziś francuskiego Valenciennes, choć
niemógłosobiściezjawićsięnagali,przekazał za pośrednictwem rzecznika prasowego „Białej Gwiazdy” Adriana
Ochalikanagraniewideozpodziękowa-

niami dla fanów, których głosy zapewniłymumiejscenapodium.
W najważniejszych kategoriach plebiscytu niewiele się zmieniło, gdyż
przed rokiem również triumfował Cezary Wilk oraz trener Termaliki BrukBetu Nieciecza(ztym,żewówczasbyłto
DusanRadolsky,ateraz KazimierzMoskal). Jednakdziesiątkanajlepszychpiłkarzy nie została , tak jak w wielu poprzednich edycjach, zdominowana
przezprzedstawicieliWisły.Toznakczasów. Po pierwsze „Biała Gwiazda” ma
zasobąfatalnyrok,podrugiedawnonie
mieliśmy w Ilidze aż tylu małopolskich
drużyn. Ich kibice aktywnie brali udział
wgłosowaniu,coznalazłoodzwierciedlenie w wynikach. – Być może za rok to
my będziemy pierwszą siłą wśród klubów w Małopolsce – rzucił wyzwanie
graczom Wisły i Cracovii bramkarz
TermalikiBruk-BetuSebastianNowak.
Wysiłki piłkarzy trafnie spuentował
Wojciech Harpula, redaktor naczelny
„GazetyKrakowskiej”:–Mimosłabszego
roku, fani nie odwrócili się od Was i oddali w plebiscycie ponad dwanaście tysięcy głosów. Dla takich kibiców warto
grać i się wysilać. Dlatego dziękujemy
zawszystko,aleprosimyowięcej.
Wywiady z laureatami na str. 19

Wyniki plebiscytu
a Najlepszy Piłkarz: 1. Cezary Wilk
(Wisła), 2. Sebastian Nowak (Termalica), 3. Maor Melikson (Wisła), 4. Paweł Smółka (Okocimski), 5. Bartłomiej Dudzic (Cracovia), 6. Maciej
Kowalczyk (Kolejarz), 7. Marcin
Makuch (Sandecja), 8. Adam Marciniak (Cracovia), 9. Dariusz Jarecki
(Termalica), 10. Michał Czekaj (Wisła).
a Najlepszy Trener: 1. Kazimierz
Moskal (Termalica), 2. Dariusz Wójtowicz (Puszcza), 3. Wojciech Stawowy
(Cracovia), 4. Andrzej Paszkiewicz
(Hutnik), 5. Krzysztof Łętocha (Okocimski).
a Najlepszy Trener Młodzieży:
Dariusz Iwanowski (AS Progres).
a Najlepszy Piłkarz II ligi:
Łukasz Popiela (Unia Tarnów)
a Najlepszy Piłkarz III ligi:
Krzysztof Świątek (Hutnik Kraków)
a Najlepszy Piłkarz IV ligi:
Jan Zachariasz (Karpaty Siepraw).
a Odkrycie Roku:
Michał Nalepa (Termalica)
a Nagroda specjalna – Jasna Strona Futbolu: Akademia Sportu Progres oraz Akademia Piłkarska 21.

