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Klub Gole Pkt
1. Flota Ś. 31-11 40
2. Termalica N. 26-14 32
3. Cracovia 24-17 32
4. Zawisza B. 30-11 29
5. GKS Tychy 16-10 29
6. Miedź L. 24-15 28
7. Olimpia G. 19-14 26
8. Bogdanka Ł. 29-21 22
9. GKS Katowice 23-23 21

10. Arka G. 17-13 21
11. Warta P. 24-25 21
12. Kolejarz S. 20-25 19
13. Dolcan Z. 19-20 19
14. Sandecja N.S. 15-30 18
15. ŁKS Łódź 17-34 13
16. Stomil O. 19-28 12
17. Okocimski B. 15-26 12
18. Polonia B. 11-32 4

Emocje na „Ziemi Świętej” (5)

Nie wiem, dlaczego
taki zespół jak
Cracovia gra na
zapleczu ekstraklasy.

Janusz Świerad,
trener Sandecji Nowy Sącz

– po meczu z Cracovią
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CRACOVIA
Na zlecenie MKS Cracovia SSA

Zagraniczni studenci
na stadionie Cracovii
Niedawno stadion Pasów mieli okazję zwiedzać studenci ar-
chitektury – teraz przyszła kolej na studentów... zagra-
nicznych!

Większość z tej grupy zwiedzających to studenci uczący się w Krakowie
w ramach wymiany stypendialnej Erasmus. Zdarzały się jednak ciekawe wyjątki.
Jeden ze studentów przybył... z Bangladeszu! – Wcześniej studiowałem w Nie-
mczech, teraz jestem w Krakowie, a potem pojadę jeszcze do Szwecji. Na
stadion przyszedłem z ciekawości i bardzo mi się podoba – mówił.

Studenci mogli zwiedzić między innymi: salę VIP, salę konferencyjną, try-
buny, szatnie, czy muzeum. Byli zachwyceni, wielu nie spodziewało się, że
w Polsce buduje się tak ładne stadiony. – Uwielbiam ten obiekt, ma takie same
kolory jak stadion mojego ukochanego Atletico Madryt – przyznaje Marco.

Aby udogodnić zwiedzanie przyszli architekci, inżynierowie, czy ekomo-
niści zostali podzieleni na dwie grupy – anglojęzyczną i hiszpańskojęzyczną.
Co więcej, studenci z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Anglii i wielu innych
krajów europejskich (i nie tylko) zwiedzając stadion, mogli również posłuchać
co nieco o historii Cracovii, o samym Klubie, czy też o obiekcie, który zwie-
dzali. Byli pod wielkim wrażeniem m.in. cen biletów, zwłaszcza tych dla stu-
dentów (za 5 zł), jak również sposobu wejścia na stadion z wykorzystaniem
zdjęć biometrycznych.

Studenci przybyli z czterech krakowskich uczelni: z Akademii Górniczo-
Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej i Krakow-
skiej Akademii.

Można stwierdzić, że wizyta była dopiero początkiem obecności erasmusów
w środowisku Cracovii – studenci otrzymali bowiem zaproszenie na mecz Cra-
covia – Miedź Legnica 17 listopada, jak również na spotkanie hokejowe Co-
march Cracovia – HC GKS Katowice 18 listopada.

Cracovia.pl

Ceglarz wystąpił
w kadrze

Piłkarz występujący na co dzień
w drużynie juniorów młodszych Cra-
covii – Eryk Ceglarz – wystąpił w
ostatnich tygodniach w dwóch me-
czach polskiej młodzieżówki U-16 z Ir-
landią Północną.

Polska kadra wygrała w pierw-
szym meczu 2:0, a Ceglarz wbiegł na
boisko w 60. minucie spotkania. Kil-
ka dni później w meczu rewanżowym
Polska zremisowała z Irlandią 1:1 –
tym razem Ceglarz wyszedł na mu-
rawę w pierwszej jedenastce i ro-
zegrał 54. minuty. Oba spotkania ro-
zegrane zostały w Brzesku.

depesz

Cracovia w meczu z Sandecją odniosła szóste z rzędu zwycięswo na własnym stadionie.
Niestety, w spotkaniu wyjazdowym z Tychami podopieczni trenera Stawowego spisali się
już gorzej, przegrywając 0:2. Była to czwarta ligowa porażka Pasów w rundzie jesiennej
sezonu 2012/13.

Przeciwko Sandecji Nowy Sącz
Pasy zaprezentowały się nieźle,
zwłaszcza w drugiej połowie grając
tak, jak przyzwyczaili do tego kibiców
przy ulicy Kałuży. Po raz kolejny Cra-
covia odniosła skromne, jednobram-
kowe zwycięstwo, ale też zwycięstwo
niezykle cenne – pozowliło ono po-
wrócić na pozycję wicelidera.

Nie udało się pójść za ciosem w
Jaworznie, gdzie rywalem był tego-
roczny rewelacyjny beniaminek –
GKS Tychy. Tyszanie, czego można
się było spodziewać, nastawili się na
kontry i stałe fragmenty gry. Po rzu-
cie rożnym i rzucie wolnym udało się
im zdobyć dwa gole, a z kolei ich
bramkarz zdołał wyłapać aż dzie-
sięć celnych strzałów piłkarzy Cra-
covii. Nieskuteczność Pasów okazała
się brzemienna w skutkach, a najle-
piej oddaje to fakt, że Vladimir Bolje-

vić tuż przed strzeleniem przez Tychy
drugiej bramki znalazł się w idealnej
sytuacji na doprowadzenie do remi-
su. Chwilę później losy meczu zostały
przypieczętowane bramką Mańki.

Po 16. serii spotkań z Cracovią
zrównała się punktami Nieciecza,
spychając tym samym Pasy na trze-
cie miejse. Strata obu drużyn do Flo-
ty Świnoujście wynosi w tej chwili
osiem punktów.

W kolejnym spotkaniu z Miedzią
Legnica – także beniaminkiem roz-
grywek, który podobnie jak Tychy
gra znakomicie i znajduje się w ścisłej
czołówce ligi – drużyna Wojciecha
Stawowego staje przed trudnym za-
daniem. Zadaniem tym trudniejszym,
że w ostatnim meczu rundy jesiennej
nie będzie mógł wystąpić kapitan
Pasów – Sławomir Szeliga, który w
ostatnich miesiącach należy do naj-

solidniejszych zawodników drużyny.
To trudne spotkanie jest też jednak
ogromną szansą: wobec rozgrywa-
nego w tej samej kolejkce meczu Nie-
cieczy z Flotą Świnoujście Pasy znów
stają przed okazją na poprawienie
swojej sytuacji w tabeli. Podstawo-
wym warunkiem jest jednak zwycię-
stwo Cracovii z Miedzią. W tym, poza
konsewkencją i skutecznością w grze,
pomóc może doping wiernych fa-
nów, którzy podczas każdego spot-
kania rozgrywanego przy ulicy Kałuży
tworzą niesamowitą atmosferę. Pod-
czas ostatniego spotkania z San-
decją na stadionie pojawiło się ponad
dziesięć tysięcy kibiców, co jest ab-
solutnym rekordem frekwencji tego
sezonu. Łącznie w całej rundzie je-
siennej domowe spotkania Pasów na
żywo oglądało już ponad 50 tysięcy
osób! Paweł Mazur

Z Sandecją „na tak”

Z Tychami „na nie”

Gąsiński i Kulig
rozstali się z Cracovią
W ostatnim czasie dwóch zawodników rozwiązało kontrakt
z Klubem za porozumieniem stron. Pierwszym z nich był
bramkarz Szymon Gąsiński, drugim – obrońca Przemysław
Kulig.

Gąsiński, który przyszedł do Cracovii w styczniu 2011 roku od tego cza-
su rozegrał w barwach Pasów 2 mecze ligowe oraz 2 mecze w rozgrywkach
Pucharu Polski. Od sierpnia 2012 roku zawodnik nie trenował z pierwszym
zespołem, a pod koniec października zdecydował się na rozwiązanie obo-
wiązującego kontraktu. Obecnie Szymon jest wolnym zawodnikiem i trenu-
je z ŁKS-em Łódź.

Z kolei Przemysław Kulig był zawodnikiem Cracovii od 2007 roku. W bar-
wach Pasów w latach 2007 – 2009 wystąpił w 49 meczach ligowych, w któ-
rych strzelił 4 bramki. W sezonie 2009/10 przebywał na wypożyczeniu do Gór-
nika Zabrze, gdzie doznał kontuzji. Po powrocie do Cracovii nie trenował już
z pierwszym zespołem. Zawodnik zdecydował się rozwiązać kontrakt z Klu-
bem w pierwszej połowie listopada. depesz

Sektor A
zamknięty
– zapraszamy
na sektor B!

13 listopada Wojewoda Małopol-
ski Jerzy Miller wydał decyzję o
wyłączeniu z organizacji meczu Cra-
covia – Miedź sektora Wszyscy na
stadionie przy ulicy Kałuży.

Wszyscy kibice, którzy posia-
dają karnety na sektor A, jak również
ci, którzy zdążyli już zakupić bilety na
sektor B nie muszą udawać się do
Punktu Obsługi Kibica w celu „prze-
bukowania" wejściówek. Ich bilety
automatycznie zachowują ważno-
ść na mecz z Miedzią Legnica na
sektor B.

MKS Cracovia SSA

Cracovia testuje
W tym tygodniu na testach w

Klubie pojawił się japoński napastnik
Yosuke Saito. Jest on graczem łotew-
skiego FK Ventspilis. W tym sezonie
ma na swoim koncie 17 meczów i 6
zdobytych bramek. Wcześniej jako za-
wodnik innej drużyny z Łotwy – FB
Gulbene 2005 – zdobył 9 goli w 15
meczach.

depesz

Rezerwy Cracovii
na ósmym miejscu

Podopieczni trenera Stanisława
Owcy przed ostatnią tegoroczną ko-
lejką czwartej ligi zajmują 8. pozycję
w tabeli z dziewiętnastoma punkta-
mi na koncie. W ostatnim jesiennym
meczu rezerwy Cracovii zmierzą
się na własnym boisku z zajmującą
13. miejsce drużyną Czarnych Sta-
niątki.

W tabeli przewodzą Karpaty
Siepraw, które w piętnastu meczach
zgromadziły trzydzieści siedem
punktów.
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– Gratulujemy wyboru do Za-
rządu PZPN! Te wybory są odbie-
rane jako przełomowy moment w
historii PZPN-u i polskiej piłki. Ma
to być nowe otwarcie, koniec z do-
tychczasowymi „układami”. Jak
w tych okolicznościach odbiera
Pan swój wybór?

– Bardzo się cieszę z otrzymanej
nominacji do nowego zarządu PZPN
i zaufania jakim zostałem obdarzony
przez delegatów. Postaram się niko-
go nie zawieść. Mam również na-
dzieję, że okres pracy nowego za-

rządu to będzie właśnie ten czas –
czas przełomowych zmian w pol-
skiej piłce, dzięki czemu również
zmieni się stosunek społeczeństwa do
piłkarskiej centrali.

– Dawno nie było chyba takiej
sytuacji, gdy Zarząd miał tak sze-
rokie społeczne poparcie i tak
mocną legitymację do działania,
prawda?

– To w głównej mierze zasługa
Prezesa Zbigniewa Bońka, który ma
wielkie poparcie społeczeństwa i sa-

mych kibiców. Mam nadzieję, że ten
fakt zostanie prawidłowo wykorzys-
tany przez obecny Zarząd, a czas ten
zostanie spożytkowany na ciężką
pracę. Będziemy bowiem na pewno
surowo oceniani przez społeczeń-
stwo. Mam również nadzieję, że
wszyscy, wspólnie będziemy poma-
gać Prezesowi w przeprowadzeniu

niezbędnych zmian, które zostały już
przez Niego zaplanowane.

– Cracovia od początku popie-
rała kandydaturę Zbigniewa Bońka.
Czego Pana zdaniem można się
spodziewać po nowym Prezesie
PZPN-u – jaki będzie kierunek
zmian w Związku?

– Jest to osoba związana z piłką
nożną, lecz również mająca spore
doświadczenie w biznesie, co w
obecnych czasach jest niezwykle
ważne. Ponadto Pan Boniek bez
problemu może skontaktować się z

szefami piłki na szczeblu międzyna-
rodowym i w przyjacielskiej atmosfe-
rze porozmawiać o problemach.
Oczywiście poza takimi relacjami są
jeszcze formalności które muszą być
spełnione, nad którymi trzeba czuwać,
ale tego typu łatwość w kontaktach
jest ogromnym atutem. Ponadto za-
równo dla Prezesa Bońka, jak i dla
całego Zarządu bardzo ważną rzeczą
jest transparentność – przede wszyst-
kim finansowa, ale też na innych po-
lach działalności Związku.

– Jakie będą Pańskie kompe-
tencje w Związku? Za Panem już
pierwsze posiedzenie.

– Tak, na pierwszym spotkaniu
omawialiśmy kwestię ewentualnej
budowy nowej siedziby. Po zapo-
znaniu się z raportem, który przed-
stawił Marek Koźmiński każdy z nas
ma pewne sugestie i własne prze-

myślenia, jednak będziemy czekać na
opinię specjalistów w tym zakresie. Z
drugiej strony umówiliśmy się, że do
dwunastego grudnia całość zadań zo-
stanie przydzielona i na pewno każdy
z członków Zarządu będzie miał swój
zakres odpowiedzialności. Czeka nas
ciężka praca, ale jesteśmy na to
przygotowani. Ważne, by tego nie za-
przepaścić i pchnąć polską piłkę w
dobrym kierunku.

– Pańska obecność w Za-
rządzie to duży sukces dla Craco-
vii. Jak wspominał jakiś czas temu

Prezes Janusz Filipiak – jest to
pierwsza taka sytuacja od kilku-
dziesięciu lat, kiedy Cracovia ma
swojego przedstawiciela w PZPN-
ie. Co dzięki Pańskiej obecności w
Zarządzie może zyskać Klub?

– Wybór Prezesa PZPN to było
ważne wydarzenie dla polskiej piłki.
Medialność wydarzenia była chyba
porównywalna z wyborami władz
państwowych, czy samorządowych.
Trudno więc nie mówić, że to jest
nasz wspólny sukces, z którego po-
winniśmy być zadowoleni. Czas wy-
borów się już jednak skończył a teraz
nie wolno zapominać o sprawach
dla nas i dla innych klubów ważnych.
W pewien sposób będziemy mogli
wywalczyć rzeczy, o które walczymy

od jakiegoś czasu, czyli zmiany w
sposobie wydawania orzeczeń przez
organy PZPN. Czy to się uda? Nie
wiem, ale na pewno będę chciał po-
ruszyć te sprawy na zarządzie. To leży
nie tylko w interesie Cracovii, ale
wszystkich klubów. Pewne rzeczy
nie powinny wyglądać tak, jak wy-
glądają dzisiaj.

– Czy może Pan na koniec
zdradzić jak przebiegała Pańska
kampania wyborcza? Ciężko było
przekonać delegatów?

– To trudne zadanie namawiać
kogoś do głosowania na siebie,
mówiąc kolokwialnie: „sprzedawać”
własną osobę. Oczywiście walczy-
liśmy o to, żeby uzyskać te głosy, ale
trzeba pamiętać, że wejście do za-
rządu z tego grona kandydatów nie
było łatwe, więc dla nas to było tak:
jeśli będziemy mieć miejsce w za-
rządzie, to super, a jeśli nie, to nic
się nie stanie i będziemy w tym sa-
mym miejscu. Ważne, że jesteśmy
tam po raz pierwszy od dawna.

Przy tej okazji chciałbym podzięko-
wać przede wszystkim klubom
pierwszej ligi, które poparły mnie w
tych staraniach wyborczych i w
większości na mnie głosowały. Mam
nadzieję, że uda nam się w jakiś
sposób przyczynić do poprawy sy-
tuacji klubów na zapleczu Ekstra-
klasy. Pomiędzy funkcjonowaniem
pierwszej ligi, a Ekstraklasy jest
przepaść finansowa i spora różnica
organizacyjna. Są kluby, które mogą
nawet nie przetrwać do końca roz-
grywek. To nie powinno wyglądać w
ten sposób. Nie sposób również
zapomnieć o tym, że na poziom re-
prezentowany w Ekstraklasie wpływ
ma także poziom piłkarski prezen-
towany na boiskach w niższych li-
gach. Współpraca pomiędzy
pierwszą ligą, a Ekstraklasą według
mnie musi zatem nastąpić jak naj-
szybciej, co będzie tylko z pożytkiem
dla profesjonalnej piłki.

Rozmawiał:
Artur Szeremeta
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Kolejna „Lekcja WF-u Cracovią!
Tym razem reprezentanci Pasów odwiedzili krakowską
Szkołę Podstawową nr 22 mieszczącą się przy ulicy Chmie-
lowskiego.

Na początku listopada dziećmi ramach kolejnej odsłony akcji „Lekcja WF-
u z Cracovią” zajęcia z dziećmi poprowadzili Adam Marciniak, Marcin Bu-
dziński oraz trener grup młodzieżowych Filip Fryc. – Dzieci były w różnym
wieku. Wśród nich byli głównie piątoklasiści, ale uczestniczyło również dwóch
chłopczyków z zerówki. W sumie około dwudziestu osób – mówi Małgorza-
ta Pacura z działu marketingu.

Uczniowie jak zwykle zostali podzieleni na trzy grupy, a zawodnicy Cra-
covii przygotowali autorski program ćwiczeń. Zwieńczeniem zajęć był oczy-
wiście „mini-turniej”.

– Adam i Marcin podzielili dzieciaków na sześć grup, sami też wzięli udział
w gierkach. Zabawa była fantastyczna – przyznaje Pacura.

Nie tylko dzieci, ale także sami piłkarze bawili się świetnie, przyznając,
że spotkania z najmłodszymi sympatykami Klubu to prawdziwa przyjemno-
ść.

Cracovia.pl

Nowy członek Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej,
Wiceprezes MKS Cracovia SSA Jakub Tabisz

Z korzyścią dla Cracovii

Nie wolno zapominać o sprawach dla nas
i dla innych klubów ważnych. W pewien
sposób będziemy mogli wywalczyć
rzeczy, o które walczymy od jakiegoś
czasu, czyli zmiany w sposobie
wydawania orzeczeń przez organy PZPN.
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Dwóch punktów zabrakło juniorom
młodszym do powtórzenia wyniku ich
starszych kolegów i awansu do wiosen-
nych rozgrywek ligi makroregionalnej.
Najprościej można stwierdzić, iż brakło
punktów pechowo straconych w der-
bach Krakowa.

Od początku sezonu ton grze nada-
wały trzy drużyny – Cracovia, Sandecja
i Wisła. Pasy teoretycznie stały na stra-
conej pozycji, ponieważ większość to za-
wodnicy z młodszego rocznika 97, ale
niestraszny im żaden przeciwnik, a ci któ-
rzy grali z rocznika 96 byli wiodącymi po-
staciami w drużynie. – Bez nich na pew-
no nasza gra nie wyglądałaby tak dobrze.

– powiedział Piotr Górecki. Jego pod-
opieczni w 13 meczach dziesięciokrot-
nie wygrali i dwa razy zremisowali.
Byli najskuteczniejsi w lidze - strzelili naj-
więcej bramek – 58 (Szymczak 17 tra-
fień, Ceglarz 8, Raźniak 6, Kaim 5, Woź-
niak 4, Żak 4, Kędzior 4, Studnicki 3,
Kiebzak 2, Leśniak 2, Piekarski 1) i stra-
cili 16.

Jak uzdolnieni są to zawodnicy świad-
czy fakt, iż gra w niej kilku reprezentan-
tów Polski w swojej kategorii wiekowej
jak Kapustka, Ceglarz, Szymczak, oraz re-
prezentantów województwa: Chochołek,
Leśniak, Studnicki, Wilk, Więcławek,
Woźniak. O wysokim poziomie sporto-

wym zawodników Pasów świadczy fakt,
że w sumie w kręgu zainteresowań trenera
reprezentacji Polski U-16 jest kilku za-
wodników Cracovii. Na meczu derbowym
był asystent trenera reprezentacji Polski
Paweł Grycmann, który po spotkaniu tak
ocenił piłkarzy obu zespołów i poten-
cjalnych kandydatów do swojej drużyny
– Nie ukrywam, że więcej ich mogłem zo-

baczyć w Cracovii, gdzie w wyjściowym
składzie było ich ośmiu, podczas gdy w
Wiśle było ich tylko trzech. Uważam, że
brawa należą się Cracovii, która prze-
grała, ale przegrała, bo za wszelką cenę
chciała grać piłką. W Wiśle tego nie
było. Wisła grała „wybijankę”, a silniej-
si i szybsi, bo z rocznika starszego, na-
pastnicy rozbijali się z obrońcami.

W rozgrywkach mistrzowskich wy-
stąpiło w sumie 29 zawodników. Trener
stosuje zasadę, że każdy zawodnik ma
umieć zagrać prawie na każdej pozycji,
więc niekiedy trudno sklasyfikować da-
nego zawodnika jako klasycznego obroń-
cę, czy pomocnika.

– Chciałbym podziękować zawodni-
kom za bardzo dobrą postawę w całej run-
dzie. Miło jest popatrzeć jak ci chłopcy się
rozwijają i już w tym wieku wiele potra-
fią – podsumował trener Piotr Górecki –
Z tego względu, iż w większości graliśmy
chłopcami o rok młodszymi nie liczyliś-
my w tym sezonie na awans do ligi ma-

kroregionalnej, choć po cichu myśleliśmy
o sprawieniu niespodzianki. Zajęliśmy
trzecie miejsce, ale uważam, że byliśmy
bardzo mocni. Piłkarsko przewyższaliś-
my w bezpośrednich meczach zarówno
Wisłę, jak i Sandecję. Myślę, że z tych za-
wodników jeśli będą nadal dobrze pra-
cować, „dorosła” Cracovia będzie miała
pociechę. Każdy z tych chłopaków wie w

jakim Klubie gra, jakiego Klubu ubiera
barwy – więc z zaangażowaniem na tre-
ningach i zawodach nie ma najmniejszego
problemu. A marzeniem każdego z nich
podobnie jak i moim jako trenera – jest
dalsze podnoszenie swoich umiejętności
i praca dla takiego klubu, jak Cracovia...

Pomimo braku kwalifikacji do roz-
grywek szczebla makroregionalnego je-
sień w wykonaniu juniorów młodszych
Cracovii należy uznać za bardzo udaną.
Młodzi zawodnicy pokazują, że za rok
mogą pójść śladami swoich starszych ko-
legów, którzy w roku 2006, także pod
okiem trenera Góreckiego, zdobyli tytuł
Mistrza Polski Juniorów Młodszych, a ich
lider - Mateusz Klich - stał się czołowym
zawodnikiem pierwszej drużyny Craco-
vii.

Robert Halastra
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Wobecnym sezonie uległa zmia-
nie forma rozgrywek piłkar-

skich juniorów starszych i młodszych
– stworzono ligi makroregionalne.
Do wiosennych rozgrywek makro-
regionalnych awansowały dwa naj-
lepsze zespoły z każdej ligi woje-
wódzkiej po rundzie jesiennej. Po-
zostałe zespoły będą toczyć w
rundzie wiosennej rozgrywki ligo-
we o puchar prezesa Małopolskie-
go ZPN oraz o wyłonienie spad-
kowicza.

W rundzie wiosennej będą
funkcjonować 4 makroregionalne
ligi juniorów starszych i młod-
szych składające się z 8 zespołów,
które będą rozgrywać mecze sys-
temem każdy z każdym, mecz i re-
wanż (14 kolejek). Zwycięzca ligi
makroregionalnej zostanie auto-
matycznie finalistą mistrzostw Pol-

ski. Mistrzem każdego wojewódz-
twa zostanie najwyżej sklasyfiko-
wany zespół z danego regionu
uczestniczący w rozgrywkach ma-
kroregionalnych.

Finał MP juniorów starszych i
młodszych rozgrywany będzie na
dotychczasowych zasadach, z
udziałem 4 zespołów – zwycięzców
poszczególnych lig makroregional-
nych. Odbędzie się on w ostatniej de-

kadzie czerwca. Zwycięzcy i druga
drużyna z Małopolskich lig będą wy-
stępować w grupie czwartej
składającej się z zespołów z woje-
wództw: świętokrzyskiego, małopol-
skiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W ubiegły weekend juniorzy
starsi Cracovii prowadzeni przez
trenera Pawła Zegarka zapewnili
sobie udział w wiosennej lidze ma-
kroregionalnej, zajmując drugie
miejsce w Małopolskiej Lidze Ju-
niorów Starszych, tuż za Sandecją
Nowy Sącz.

– Pomysł z utworzeniem lig ma-
kroregionalnych jest świetny, ponie-
waż poziom sportowy w ligach woje-
wódzkich jest bardzo zróżnicowany.
Trzy-cztery drużyny dominujące w

lidze prezentują zbliżony poziom, ale
pozostałe znacznie od nich odbiegają.
Mecze, w których jeden z zespołów
aplikuje drugiemu kilka, albo kilka-
naście bramek z punktu widzenia
szkoleniowego nie wpływa dobrze ani
na zwycięzców, ani tym bardziej na
przegranych – podsumowuje reor-
ganizację trener Paweł Zegarek.

W Małopolskiej Lidze Juniorów
Starszych od początku ton rywalizacji
nadawały cztery zespoły: Sandecja,
Cracovia, Wisła i MKS SMS Kraków.
Rywalizacja była bardzo wyrównana,
a początkowo faworytem wydawała się
być Wisła. Jednak futbol jest nieprze-
widywalny i faworyt tylko zremisował
dwa ostatnie spotkania, w tym z przed-
ostatnim w tabeli Górnikiem Wieliczka.

W ostatniej kolejce skorzystały na tym
Sandecja i Cracovia gromiąc odpo-
wiednio – Unię Tarnów 5:1 i Glinika
Gorlice 6:0 i zapewniając sobie tym sa-
mym awans do wiosennych rozgrywek.
Trener Zegarek po ostatnim meczu po-
wiedział: – Chłopcy byli bardzo umo-
tywowani, gdy nagle – po niespodzie-
wanym remisie Wisły z Górnikiem –
otworzyła się szansa na awans. Już
dzień wcześniej przed ostatnim, de-
cydującym meczem było widać ich mo-
bilizację na treningu.

W rundzie jesiennej wystąpiło 30
zawodników, a zespół w dużej mierze
opierał się na piłkarzach o rok młod-
szych niż przeciwnicy, co także
dobrze rokuje na przyszłość.

– Drużyna ta powstała w lipcu i
przez całą rundę przechodziła proces
budowy. Chłopcy zrobili w tym czasie
olbrzymi postęp, co przełożyło się na
końcowy wynik. Trudno wyróżnić po-
jedynczego zawodnika. Muszę pod-
kreślić, iż była to drużyna przez duże
„d" – kończy szkoleniowiec Pasów.

Robert HalastraJuniorzy starsi w Lidze
Makroregionalnej!
Podopieczni trenera Pawła Zegarka będą walczyć
o tytuł Mistrza Polski w dalszej części rozgrywek.

Juniorzy młodsi – trochę zabrakło
Zespół prowadzony przez trenera Piotra Góreckiego był bliski zakwalifikowania się do
dalszych gier w makroregionie, jednak do osiągnięcia celu zabrakło dwóch punktów.

Kadra Cracovii:
bramkarze: Damian Wiśniewski (1
mecz, 0 bramek, 0 asyst), Damian
Drzewiecki (14, 2, 2), Karol Słapiak-
Chwajoł (1,0,0), Dariusz Maciejow-
ski (1,0,0)
obrońcy: Mateusz Czernecki
(8,0,0), Michał Dudek (2,0,0), Kon-
rad Łucarz (14,2,4), Patryk Moskal
(15,2,1), Michał Świt (13,0,1), Bar-
tosz Bieszczanin (15,1,1), Jacek
Bik (4,0,0), Szymon Słowiak (7,0,1)
pomocnicy: Daniel Duszyk (4,0,3),
Tomasz Dudek (14,0,1), Filip Dobosz
(15,0,4), Mariusz Panek (15,9,5),
Przemysław Mitana (3,0,0), Karol
Wiśniowski (13,8,1), Paweł Jaro-
szyński (1,0,0), Bartosz Wzorek
(10,2,8), Mateusz Kotwica (2,2 1),
Mateusz Krasuski (2,0,0), Dawid
Gala (15,5,5), Mateusz Wdowiak
(13,7,11), Krzysztof Szewczyk
(3,0,0), Daniel Dębowski (15,4,1)
napastnicy: Bartłomiej Pająk
(3,1,2), Piotr Kowalówka (8,2,1),
Krzysztof Ropski (14,14,7)

Kadra Cracovii:
bramkarze: Sidor Maciej, Wilk
Adam, Jajecznica Kamil, Macie-
jowski Dariusz
zawodnicy z pola: Wiechecki Igor,
Jeż Beniamin, Kędzior Tomasz,
Piekarski Marcin, Studnicki Bar-
tosz, Chochołek Dominik, Mielcarek
Piotr, Kapera Kacper, Słowiak Szy-
mon, Raźniak Rajmund, Kiebzak
Szymon, Poznański Mateusz,
Więcławek Jakub, Woźniak Szy-
mon, Szymczak Marcin, Leśniak
Damian, Kapustka Bartosz, Żak
Łukasz, Ceglarz Eryk, Kaim Piotr,
Kęska Kacper, Skiba Maciej, Paw-
lusiński Dawid, , Frosztęga Filip,
Ropski Krzysztof
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Do tej pory awansowały z województwa świętokrzyskiego: Korona Kiel-
ce i KSZO Junior Ostrowiec Świętokrzyski, z Podkarpacia Stal Rzeszów
oraz z województwa lubelskiego Bogdanka Górnik Łęczna. Wśród po-
tencjalnych przeciwników Pasów, oprócz wspomnianych zespołów, mogą
znaleźć się także – z województwa lubelskiego: Widok Lublin, AMSPN Za-
mość lub Wisła Puławy, zaś z Podkarpacia: Stal Mielec, lub Stal Stalowa
Wola.

– Z tego względu, iż w większości
graliśmy chłopcami o rok młodszymi
nie liczyliśmy w tym sezonie na awans
do ligi makroregionalnej, choć po cichu
myśleliśmy o sprawieniu niespodzianki.
Zajęliśmy trzecie miejsce, ale uważam,
że byliśmy bardzo mocni. Piłkarsko
przewyższaliśmy w bezpośrednich
meczach zarówno Wisłę, jak i Sandecję
– mówi trener Górecki.
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piękny uśmiech

Stomatologia
K O M P L E K S O W E L E C Z E N I E

Wieliczka, ul. Słowackiego 49
rejestracja: 12 291 55 45, 504 115 545

Zapraszamy pn.-pt.: 9-21, sob. 9-13

Czytaj codziennie!

– Trafiłeś do Cracovii w wieku 20
lat. Jak do tego doszło i od kogo wyszła
propozycja?

– Jeszcze w liceum zacząłem pisać o
Cracovii dla portalu SportoweFakty.Pl.
Jako licealista miałem sporo wolnego cza-
su, więc odwiedzałem siedzibę Klubu nie-
mal codziennie, wtedy jeszcze w barakach
przy stadionie. Szybko poznałem piłka-
rzy, trenerów, ale i pracowników. Przy
okazji pomagałem nieco Klubowi pisząc
teksty do gazety „Pasy”. Gdy z Cracovii
odchodził Mariusz Surosz, pojawił się wa-
kat na stanowisku osoby prowadzącej re-
lację live. Otrzymałem telefon z Klubu,
odbyłem rozmowę rekrutacyjną i szybko
doszliśmy do porozumienia. Dzień pó-
źniej już prowadziłem moją pierwszą re-
lację live i to do razu jaką: z meczu Co-
march Cracovia – GKS Tychy w finale
Mistrzostw Polski!

– Czym było spowodowane Twoje
odejście z Cracovii?

– Powód był bardzo prosty. Bez-
powrotnie kończył mi się okres studiów,
a więc i szansa wyjazdu na wymianę stu-
dencką „erasmus” do Hiszpanii. A nie

ukrywam, że od dawna było to jedno z
moich marzeń. Dostałem się na studia do
hiszpańskiej Sevilli na Universidad de Se-
villa i wiedziałem, że nie mogę przega-
pić tej okazji. Czułem jednak, że mojej
pracy w „Pasach” nie mówiłem „żegnaj”,
a jedynie „do zobaczenia”.

– W Hiszpanii miałeś okazję pra-
cować w dziale marketingu FC Sewil-
la. Jak od środka wygląda funkcjono-
wanie klubu La Liga?

– Nie było łatwo dostać się w struk-
tury Sevilla FC, ale że był to jeden z
głównych celów podczas pobytu w Hisz-
panii, determinacja była wielka. Staż
zacząłem w styczniu, a już w trzecim dniu
uczestniczyłem w organizacji meczu Se-
villa FC – Valencia CF. Co mogę po-
wiedzieć o funkcjonowaniu klubu, to że
wszystko jest dopięte na ostatni guzik.

Marketing Sevilli jest uznawany za jeden
z najlepszych, jeśli nie najlepszy w całej
La Lidze. Tym bardziej cieszę się, że jes-
tem z powrotem w „Pasach”, bo liczę, że
moja wiedza zdobyta podczas tych sześ-
ciu miesięcy, jak również kontakty
stamtąd wyniesione, pozwolą jeszcze
bardziej wzmocnić marketing Cracovii.

– Jak doszło do Twojego powrotu
do Cracovii?

– Pojawił się wakat na stanowisku
rzecznika prasowego, Klub zaproponował
mi, bym objął to stanowisko. I jestem. Ale
nie tylko rzecznikiem, bo także redakto-
rem strony oficjalnej i kimś w rodzaju spe-
cjalisty do spraw marketingu. Przez sześć
miesięcy byłem częścią marketingu Se-
villa FC, więc to normalne, że chciałbym
wykorzystać w Cracovii wszystko to, co
nauczyłem się w hiszpańskim klubie.

– Kibice bardzo ciepło powitali
Twój powrót. Wszyscy tęsknili za re-
lacjami live w Twoim wykonaniu.

– Mówiąc szczerze, ja też tęskniłem
za relacjami live (śmiech). Mam nadzie-
ję, że moja praca, nie tylko przy relacjach
live, będzie odpowiadać kibicom. Dzię-

kuję za ciepłe słowa, ale jednocześnie za-
chęcam do dzielenia się ze mną swoimi
uwagami, sugestiami, czy pomysłami.

– Spędziłeś już w Cracovii szmat
czasu. Jakie jest Twoje najprzyjem-
niejsze wspomnienie związane z pracą
dla Klubu?

– Nie ma jednego konkretnego.
Wszystkie jednak sprowadzają się do lu-
dzi, których poznało się przez te wszyst-
kie lata, z którymi przeżywało się zwy-
cięstwa drużyny piłkarskiej, Mistrzo-
stwa Polski hokeistów, ludzi, na których
zawsze można polegać. Mam niesamo-
wite szczęście, bo pracując wcześniej w
Klubie poznałem mnóstwo wartościo-
wych osób, wielu z nich to moi przyja-
ciele. Cracovia to coś więcej niż klub
sportowy, ale do tego chyba nie muszę ni-
kogo przekonywać.

– W ostatnim czasie Klub zorga-
nizował kilka akcji marketingowych.
Mógłbyś przypomnieć co to było?

– Wraz z naszymi piłkarzami, a także
z trenerami grup młodzieżowych odwie-
dzamy małopolskie szkoły w ramach ak-
cji „Lekcja WF-u z Cracovią”. Nasi za-
wodnicy wcielają się w rolę nauczycieli
wychowania fizycznego i dzieci są za-
chwycone tymi zajęciami. Co więcej, co-
raz więcej grup zwiedza nasz stadion – w
ostatnim czasie gościliśmy m.in. wy-
cieczki przedszkolaków, studentów ar-
chitektury, czy zagranicznych studentów
w ramach wymiany stypendialnej Erasmus.
Goście otrzymują również od nas zapro-
szenia na mecz Cracovii. Na spotkaniu z
Miedzią Legnica ma być właśnie dość licz-
na grupa zagranicznych studentów. Co
jeszcze – dużą popularnością wśród kibi-
ców cieszy się akcja „Wyjazd u siebie” w
Centrum Kultury „Rotunda”, w ramach
której wspólnie oglądamy wyjazdowe
mecze Cracovii. Są z nami kibice, piłka-
rze, hokeiści, czy trenerzy. Atmosfera jest
naprawdę świetna. Zaraz po meczu z Za-
wiszą zorganizowaliśmy również zabawę
„Z wąsami ci do twarzy”, w ramach któ-
rej kibice nadsyłali nam swoje zdjęcia z
wąsami. Ponadto hokeiści „Pasów” wzię-
li udział w kampanii społecznej „Lubię się
dzielić” organizowanej przez Małopolski
Oddział NFZ. Trzeba również pamiętać o
akcji zbierania zakrętek przy okazji meczu
z Sandecją Nowy Sącz, którą przeprowa-
dziliśmy przy współpracy z Fundacją
„Bez tajemnic”.

– Co zmieniło się w Cracovii od
czasu Twojego odejścia, poza tym, że
gramy w pierwszej lidze, a nie w Eks-
traklasie?

– Przybyło troszkę nowych twarzy –
zarówno, jeżeli chodzi o zawodników, jak
i o pracowników administracji. A co
poza tym? Chyba już nic. Przynajmniej
nic takiego nie zauważyłem. Dalej jest
jednak tak fajnie, jak było!

rozmawiał:
Paweł Mazur

Dariusz Guzik, nowy rzecznik prasowy MKS Cracovia SSA

Cracovia, to coś więcej niż klub!

Mam niesamowite szczęście, bo
pracując wcześniej w Klubie poznałem
mnóstwo wartościowych osób, wielu z
nich to moi przyjaciele. Cracovia to coś
więcej niż klub sportowy, ale do tego
chyba nie muszę nikogo przekonywać.
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Pomyślałby kto: ci panowie grają w dwóch
różnych drużynach, a godzinę przed wykona-
niem tego zdjęcia pan z lewej (Edgar Ber-
nhardt) znakomitym strzałem pogrążył zespół
świetnie broniącego pana z prawej (Marcin Ca-
baj). Pod szatnią przybili sobie jednak piątkę i
z uśmiechem na twarzy stanęli do zdjęcia, jako
najlepsi zawodnicy Cracovii i Sandecji. Mecz
Cracovii z Sandecją był, co widać, meczem przy-
jaźni nie tylko z nazwy.
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– Co trener Stawowy powie-
dział Wam po meczu z GKS Tychy?

– Trener, podobnie jak cały ze-
spół, nie był – mówiąc delikatnie – za-
dowolony z tego meczu. Ponieśliśmy
porażkę w głupim stylu i chociaż z
Miedzią czeka nas ciężki mecz, to
musimy się zrehabilitować i zdobyć
komplet punktów.

– Trener zwraca Wam teraz
uwagę na stałe fragmenty gry? W
Jaworznie dwa razy zabrakło

dokładności w kryciu i dwa razy
padła w takiej sytuacji bramka.

– Na pewno musimy temu się
przyjrzeć, bo już kilka bramek stra-
ciliśmy w taki sposób i niestety
można powiedzieć, że jest to nasza
bolączka. Mam nadzieję, że wy-
ciągniemy z tego wnioski i takich
błędów nie będziemy więcej po-
pełniać.

– Do poprawy wydają się prze-
de wszystkim dwie rzeczy: sku-

teczność oraz właśnie ta koncen-
tracja.

– Mieliśmy dopiero jeden trening
po tym spotkaniu, na pewno w kolej-
nych trenerzy będą nas uczulać na te
sytuacje. Jednak przede wszystkim
przygotowujemy się pod naszą tak-
tykę. Jeśli my zagramy swoją piłkę i
wyciągniemy wnioski z błędów, to bę-
dzie dobrze.

– Tymczasem rywale znów do-
skoczyli do Cracovii i może tak się
zdarzyć, że nie spędzicie zimy na
miejscu premiowanym awansem.

– Wiadomo: nawet przy naszym
zwycięstwie i zwycięstwie Niecieczy
zakończymy rundę na trzecim miej-
scu. Na pewno sytuacja się nieco
skomplikowała i ubolewamy nad tym,
że ta ostatnia porażka doprowadziła
do tego, ścisku w czubie tabeli. Teraz
kilka drużyn jest blisko siebie, ale cóż
– musimy robić swoje, zostało jesz-
cze osiemnaście spotkań i musimy
zrobić wszystko, żeby awansować. To
jest główny cel.

– W najbliższym meczu wraca-
cie do swojej „twierdzy Kraków”.
Możemy spodziewać się wielu ki-
biców i atmosfera z pewnością
Wam pomoże.

– Przy Kałuży gra się bardzo faj-
nie – dużo nam daje wsparcie kibiców
i idziemy do przodu. Musimy zrobić
wszystko, unikać błędów i powinno
być dobrze. Zwłaszcza z przodu bę-
dziemy grali konsekwentnie, bo nawet
w Tychach strzały były, sytuacje były,
ale nic nie chciało wpaść. W meczu
z Sandecją było z kolei tak, że to, co
mieliśmy, to strzeliliśmy. Zresztą

mniejsza o sposób – ważne, żebyś-
my wygrali.

– Za Tobą już praktycznie cała
pierwsza runda w Cracovii. Jak ją
ocenisz?

– Na pewno bardzo pozytywnie.
Jestem tu już kilka miesięcy, aklima-
tyzacja przebiegła szybko, na pewno
pomogła w tym bardzo fajna „szatnia”.
Natomiast co do mojego poziomu
sportowego – nie jest źle, ale wiado-
mo, że zawsze może być lepiej.

rozmawiał:
Artur Szeremeta

Krzysztof Pilarz

Zawsze może być lepiej

Przy Kałuży
bardzo fajnie się
gra – dużo nam
daje wsparcie
kibiców i idziemy
do przodu. Musimy
zrobić wszystko,
unikać błędów
i powinno być
dobrze.

Zakręceni na pomoc – dziękujemy!
Przed spotkaniem z Sandecją Nowy Sącz przeprowadzona została zbiórka plas-

tikowych zakrętek w ramach akcji „Zakrętki info – pomagamy nie tylko przyro-
dzie”. Kibice w różnym wieku raz po raz pojawiali się przy punktach, by wsypać
do specjalnych worków zebrane wcześniej zakrętki. Jedni przychodzili z pełny-
mi siatami, drudzy wrzucali luzem po kilka, kilkanaście zakrętek – ważne, że tak
dużo osób włączyło się w akcję „Zakręć się na pomoc"!

Co ciekawe, zbiórce zakrętek przy stadionie Cracovii przyglądała się ekipa
popularnego programu „Dzień Dobry TVN” – reportaż ze zbiórki został wyemi-
towany w telewizji 12 listopada.

Przypomnijmy, że zakrętki są przekazywane firmom recyklingowym, które następnie
przelewają ekwiwalent pieniężny na rzecz Fundacji "Bez Tajemnic", która z kolei prze-
znacza go na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

Korzystając z okazji pragniemy gorąco podziękować wszystkim kibicom, któ-
rzy w ten sobotni wieczór przyszli na mecz wraz z plastikowymi zakrętkami!

MKS Cracovia SSA
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W ostatnim, tegorocznym me-
czu Cracovii przyjdzie się zmierzyć
z beniaminkiem pierwszej ligi, Mie-
dzią Legnica. Trudno jednak o tym
zespole mówić jako o drużynie
zbierającej dopiero doświadcze-
nia pierwszoligowe. Zespół z Leg-
nicy prowadzi stary wyga trenerski
- Bogusław Baniak, a w szere-
gach swojej drużyny ma wielu za-

wodników z przeszłością ekstra-
klasową.

Sam klub już dwukrotnie był bli-
ski awansu do Ekstraklasy, ale było to
dość dawno bo w najlepszych swoich
latach, czyli sezonach 1991/92 i
1993/94, gdy piłkarze z Legnicy za-
jęli trzecie miejsce na zapleczu Eks-
traklasy. W roku 1992 zdobyli także
Puchar Polski, by w sezonie 1992/93

reprezentować nasz kraj w nie-
istniejącym już Pucharze Zdobywców
Pucharów (odpadnięcie w pierwszej
rundzie z francuskim AS Monaco 0:1
i 0:1).

Miedź przed sezonem wzmocniła
się bramkarzem Aleksandrem Pta-
kiem (Zagłębie Lubin, 96 występów
w Ekstraklasie), obrońcami: Danielem
Tanżyną (Polonia Bytom) oraz
Krzysztofem Wołczkiem (Śląsk
Wrocław, 67 meczów i trzy bramki w
Ekstraklasie), pomocnikami: Piotrem
Kasperkiewiczem (Arka, 7 meczów),
Wojciechem Łobodzińskim (ŁKS,
201 meczów), Adrianem Łuszkiewi-
czem (Pogoń Szczecin) oraz Patry-
kiem Szymańskim (ŁKS Łomża) i na-
pastnikami: Brazylijczykiem Alexan-
dre (Śląsk Wrocław), Kamilem Zie-
lińskim (Wybrzeże Biesiekierz) i Pat-
rykiem Nowaczewskim (Ilanka Rze-
pin). Oprócz wspomnianych zawod-
ników w kadrze Miedzi znajdują się
m.in. bramkarz Andrzej Bledzewski
(213 meczów w Ekstraklasie), obroń-
cy Mariusz Mowlik (83-3), Ben Sta-
rosta (11) i Adrian Woźniczka (33),
pomocnicy Marcin Nowacki (157-
14), Mariusz Zasada (40) i wycho-
wanek krakowskiego Hutnika Piotr
Madejski (65-4) oraz napastnicy eks-

lechita Zakrzewski (128-34) i znany
z występów m.in. w Cracovii Jakub
Grzegorzewski (69-16).

Doświadczony trener Bogusław
Baniak stawia na futbol ofensywny.
Już przed sezonem zapowiadał, iż fut-
bol jest dla kibiców. Nigdy nie byłem
destruktorem piłki i nie chcę zabijać
jej piękna. Dlatego Miedź w I lidze za-
chowa ofensywy charakter. Tak też
się stało. W drużynie wyważone są
odpowiednio proporcje między grą
ofensywną, a destrukcją. Miedź pró-
buje grać systemem 4-2-3-1, z trze-
ma wysoko postawionymi napastni-
kami i próbą błyskawicznego przejś-
cia do systemu 4-3-3. Prawie w
każdym meczu Miedź posiada prze-
wagę w posiadaniu piłki, to legnicza-
nie prowadzą grę, ale nie zawsze
udaje się im to przełożyć na okazje
bramkowe i gole. Tak było chociażby
w spotkaniu z Tychami (0:1) i Arką
(0:1). Oprócz tych dwóch porażek
Miedź musiała uznać wyższość Ko-
lejarza Stróże (1:2), Zawiszy Byd-
goszcz (1:2) i Floty Świnoujście (0:2).
Tylko raz Miedź zremisowała z Oko-
cimskim Brzesko (0:0). Kulminacją
ofensywnego stylu był ostatni mecz z
Wartą Poznań, którą legniczanie roz-
strzygnęli na swoją korzyść w niezbyt
często pojawiającym się stosunku
5:2.

Miedź strzeliła do tej pory 24
bramki, tracąc przy tym 14. Najlep-
szymi strzelcami zespołu są: były za-
wodnik Zagłębia Lubin i Wisły Kraków
Łobodziński (6 trafień), ex-Pasiak
Grzegorzewski (5 trafień) i wystę-
pujący niegdyś w barwach poznań-
skiego Lecha oraz gdyńskiej Arki Za-
krzewski (4). W sumie do bramki
trafiało ośmiu zawodników. Piłkarze
trenera Bogusława Baniaka ujrzeli tyl-
ko 31 żółtych kartek. Z tego powodu
przeciwko Pasom nie wystąpi też
Zbigniew Zakrzewski, który musi od-
pokutować za czwartą żółta kartkę w
sezonie.

Trener Baniak nie obawia się
stawiać na młodzież, tworząc mie-
szanką młodości i rutyny. W bramce
rywalizują doświadczeni Ptak z Ble-
dzewskim, ale wydaje się, że więk-

szym zaufaniem trenera cieszy ten
pierwszy. Linię obrony tworzą ograni
Zasada (nominalny pomocnik), Woź-
niczka i Wołczek oraz dwudziestoletni
stoper Bany. Boczni obrońcy Zasada
i mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław
Wołczek starają się podłączać do
akcji ofensywnych kończąc swoje
rajdy dośrodkowaniami lub strzałami.
Przy stałych fragmentach gry pod
bramką przeciwnika pojawiają się
stoperzy. Na skrzydłach szaleją Ma-
dejski i Łobodziński, którzy na pełnej
szybkości potrafią minąć przeciwnika
i dokładnie dośrodkować, ale również
lubią silnie strzelić na bramkę. Typo-
wym reżyserem gry jest Nowacki, któ-
ry odpowiada za regulowanie tempa
akcji. Trójkę ofensywnie grających po-
mocników asekurują Kasperkiewicz i
Łuszkiewicz. W ataku zagra naj-
prawdopodobniej Grzegorzewski, któ-
ry pełni rolę dżokera mogącego za-
grać zarówno na pozycji wysunięte-
go napastnika jak i ofensywnego po-
mocnika.

Cracovii do zajęcia drugiego
miejsca na koniec rundy jesiennej po-
trzebne jest zwycięstwo w meczu z
Miedzią i korzystny wynik w meczu
Niecieczy z Flotą. Z kolei Miedź - w
przypadku ewentualnej wygranej przy
ulicy Kałuży - także może stanąć
przed szansą walki o drugą pozycję
na zakończenie rundy, gdyż 25 listo-
pada czeka ją jeszcze zaległy mecz
z Dolcanem Ząbki.

W tej sytuacji obie drużyny mają
na pewno o co grać i kibice Cracovii
mogą spodziewać się ciekawego me-
czu. Patrząc na preferowany, ofen-
sywny styl obydwóch drużyn może
dojść do klasycznej wymiany cio-
sów, a co za tym idzie niesamowicie
emocjonującego, kapitalnego wido-
wiska.

Oby tak właśnie się stało na
pożegnanie tegorocznej jesieni przy
ulicy Kałuży - byle tylko z happy en-
dem dla podopiecznych trenera Woj-
ciecha Stawowego, w postaci kolej-
nego, siódmego w tym sezonie zwy-
cięstwa przed własną publicznością.

Robert Halasta

Ptak

trener: Bogusław Baniak

Wołczek Woźniczka Bany Zasada

Łobodziński Madejski

Grzegorzewski

Nowacki

Łuszkiewicz

Przewidywana
jedenastka

na mecz
z Cracovią

Kasperkiewicz

Przedstawiamy rywala

Miedź Legnica

Miedź Legnica
Przydomek: Miedzianka
Stadion: Stadion Miejski w Legnicy,
pojemność: 6177 widzów
Barwy: zielono-niebiesko-czerwone
Rok założenia: 1971
Debiut na zapleczu Ekstraklasy: 1989
Sezony w Pierwszej Lidze: 12
Sukcesy: Puchar Polski (1992), 1/16 finału
Pucharu Zdobywców Pucharów (1992/93),
3. miejsce na zapleczu Ekstraklasy
(1991/91, 1993/94)

Napastnik Miedzi Legnica Jakub Grzegorzewski ma za sobą krótki epizod w Cracovii -
jesienią 2009 roku wystąpił dla niej w dwóch meczach.
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Agencja Ochrony Hektor
e-mail: g.pociegiel@ochronahektor.eu

dział zamówień/rekrutacji: d.grochala@ochronahektor.eu
tel. 505 114 036

dział zamówień/rekrutacji: tel. 535 114 036

ochrona mienia i osób fizycznych
ochrona imprez
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