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INFORMATOR RYNKOWY tygodnik bezp³atny

- Przygodê z pi³k¹ 
zaczyna³ Pan od 
futsalu. Czy halowe 
doœwiadczenie przyda-
je siê teraz w ekstra-
klasie?

- Na pewno pomaga. Przede 
wszystkim dziêki grze w fut-
sal jestem szybszy i zwin-
niejszy. Potrafiê te¿ szybko 
podejmowaæ decyzje. Nie 
ma co ukrywaæ, ¿e na hali s¹ 
inne zagrania, pracuj¹ inne 
grupy miêœni ale zdobyte 
umiejêtnoœci siê przydaj¹.  

- Przez ostatnie lata 
sta³ siê Pan legend¹ 
Piasta. Czy odczuwa 
Pan tê popularnoœæ 
na co dzieñ?

- Zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e 
ktoœ mnie rozpoznaje, odbie-
ram te¿ gratulacje po meczu 
- ale nie jest to popularnoœæ 
uci¹¿liwa. Czêsto na temat 
meczu rozmawiaj¹ ze mn¹ 
starsi kibice. 
A z t¹ legend¹ to nie prze- 
sadza³bym. Gram w pi³kê, 
cieszê siê, ¿e robiê to w³aœ- 
nie w tym klubie i ¿e uda³o mi 
siê trafiæ na taki historyczny 
moment. Trochê szkoda, ¿e 
sukces przyszed³ tak póŸno, 
bo mia³bym wiêcej grania 
przed sob¹. 

- Spêdzi³ Pan ju¿ 
kilkanaœcie sezonów 
w Piaœcie. Czy 
wyobra¿a sobie Pan 
siebie graj¹cego dla 
innej dru¿yny?

- Ciê¿kie pytanie. Wydaje mi 
siê, ¿e tak z¿y³em siê z klu-
bem i jestem postrzegany 
przez jego pryzmat, ¿e nie 
wyobra¿am sobie gry gdzie 
indziej.  Wszyscy wiedz¹, ¿e 
z Piasta siê nie ruszê wiêc 
¿adnych zaskakuj¹cych pro-
pozycji nie oczekujê. Chcê 
graæ w Piaœcie dopóki bêdê 
czu³ siê potrzebny. Oby tylko 
zdrowie dopisa³o. 

- Cieniem na najnow-
szej historii Piasta 
k³ad¹ siê zarzuty ko-

W tym tygodniu na pytania internautów odpowiada Jarosław Kaszowski, kapitan Piasta Gliwice. 
Na ³amach Informatora Rynkowego, który jest partnerem programu „Zadaj pytanie” publikujemy fragmenty 
rozmowy z goœciem. Pe³ny zapis spotkania mo¿na obejrzeæ na www.itv.gliwice.pl

ZABRZE. 
Zabrze od 7 kwiet-
nia posiada jedn¹ z 
najnowoczeœniejszych 
oczyszczalni œcieków 
w Europie. Uroczy-
ste otwarcie obiektu 
nast¹pi³o 7 kwietnia. 

Oczyszczalnia „Œródmieœcie” 
jest jednym z piêciu przed- 
siêwziêæ budowlanych realizo-
wanych w ramach programu 

modernizacji wodoci¹gów i 
kanalizacji. Program poprawy 
gospodarki wodno-œciekowej 
to najwiêksza inwestycja w 
mieœcie. 
Uroczyste otwarcie oczysz-
czali zakoñczy³o pierwszy 
jego etap. Oddany do u¿ytku 
obiekt kosztowa³ 46 mln z³, 
a nowoczesne technologie 
zastosowane w oczyszczalni 
œcieków dostosowuj¹ miasto 
do wymogów Unii Europej-
skiej. (kk)

Jak strzele, to podbiegne
rupcyjne sprzed kilku 
lat. Jak Pan wspomina 
dziœ tê sytuacjê?

- Przypominam sobie nasz 
letni obóz przygotowaw-
czy z trenerem Zieliñskim. 
Wszyscy czekali na decyzjê 
PZPN. Okaza³o siê, ¿e ode-
brano nam 10 punktów i 
na³o¿ono karê grzywny – nie 
by³o to ³atwe. Zdawaliœmy 
sobie sprawê, ¿e musimy 
graæ naprawdê dobrze aby 
unikn¹æ degradacji. 
I to nam siê uda³o. Mieliœmy 
œwietnego trenera, który 
potrafi³ nas zmobilizowaæ. 
Niewiele brakowa³o a 
mogliœmy walczyæ o awans 
do ekstraklasy. 

- Czy zastanawia³ siê 
Pan ju¿, co bêdzie robi³ 
po zakoñczeniu kariery 
pi³karskiej? Mo¿e napi-
sze Pan ksi¹¿kê?

- Napisaæ to nie wszystko, 
jeszcze ktoœ musi j¹ kupiæ. 
Nie czujê siê a¿ tak znan¹ 
postaci¹. Na razie chcê jak 
najlepiej i jak najd³u¿ej graæ 
w pi³kê. Jako, ¿e na boisku 
ca³kiem dobrze radz¹ sobie 
starsi ode mnie, wiêc jesz-
cze przez kilka lat widzê siê w 
tej roli. A co po zakoñczeniu 
kariery? Z ca³¹ pewnoœci¹ 
bêdzie to coœ zwi¹zanego z 
pi³k¹, ale póki co, mam na 
to jeszcze czas. 

- Wiele osób stroni od 
pi³ki no¿nej bo kojarzy 
im siê ona jedynie z 
napisami na murach. 
Jak Pan reaguje 
widz¹c na œcianie 
budynku napis „Piast 
Gliwice”?

- Jeszcze do niedawna bo-
iska omijano ze wzglêdu na 
sytuacjê na trybunach. Teraz 
to siê zmieni³o, nie ma eks-
cesów czy burd, a na mecze 
przychodz¹ ca³e rodziny. 
Napisy na murach to trudny 
temat. Kibice chc¹ gdzieœ 
wyraziæ swoje poparcie dla 
klubu. Powiem jednak szcze-
rze, ¿e gdyby ktoœ pomalowa³ 
tak na moim budynku nie 

by³bym zbyt szczêœliwy. Zdajê 
sobie sprawê, ¿e usuniêcie 
napisu kosztuje. 
Taka forma deklarowania po-
parcia dla klubu zakorzeni³a 
siê na tyle mocno, ¿e teraz 
bardzo trudno to zmieniæ. 
Dzieje siê tak w ca³ym kraju. 
Mo¿e w przysz³oœci pojawi 
siê jakaœ œcianka czy mur, 
gdzie mo¿na by malowaæ 
graffiti i wyra¿aæ sympatiê 
dla klubu.  

- Kibice oczekuj¹, ¿e 
pi³karze Piasta bêd¹ 
bardziej spontaniczni 
w wyra¿aniu emocji, 
¿e bêd¹ podbiegaæ do 
kibiców po strzelonej 
bramce, dziêkowaæ im 
za doping czy rzucaæ 
koszulkami…

- Zapewniam, ¿e po strze-
leniu bramki emocje s¹ tak 
du¿e, ¿e nie zawsze myœli 
siê o tym, ¿eby podbiec do 
kibiców. Nie mo¿na mieæ o 
to pretensji. Doceniamy fan-
tastyczny doping kibiców i 

czujemy ich wsparcie.
Jednak wymogi ekstraklasy 
s¹ takie, ¿e podbieganie do 
kibiców nie jest ³atwe, tym 
bardziej na takim stadionie 
jak nasz, gdzie od trybun od-
dziela nas jeszcze bie¿nia. 
Na ka¿de wyjœcie musimy 
mieæ zgodê sêdziego – jak 
powie nie – to trzeba siê 
zastosowaæ albo liczyæ z  
¿ó³t¹ kartk¹. Je¿eli chodzi o 
rzucanie koszulkami to nie-
stety, nie mamy ich za wiele. 
Pi³karz, który rzuci koszulkê 
zdekompletuje swój strój i po 
prostu nie bêdzie mia³ w czym 
graæ. Jesteœmy klubem na 
dorobku, który zaczyna grê w 
ekstraklasie. Mam nadziejê, 
¿e sprzêtowo bêdzie coraz le-
piej a wtedy koszulki mo¿emy 
wyrzucaæ nawet co mecz – 
oby tylko nie zabrak³o okazji. 
Ja wprawdzie jeszcze w tym 
sezonie nie strzeli³em bramki 
ale jak strzelê to obiecujê, ¿e 
do kibiców podbiegnê. 

Rozmawiali 
Nina Drzewiecka 

i Jaros³aw So³tysek

Zakoñczono pierwszy etap najwiêkszej 
inwestycji w mieœcie

Otwarto jedn¹ 
z najnowoczeœniej- 
szych oczyszczalni 
w Europie

GLIWICE. Spokoj-
na zazwyczaj ul. 
Rogoziñskiego sta³a 
siê w ubieg³y wtorek 
miejscem policyjnego 
poœcigu. 

O 4.00 nad ranem policjanci 
chcieli zatrzymaæ do rutynowej 
kontroli Volkswagena Passa-
ta na zabrzañskich numerach 
rejestracyjnych. Kierowca nie 
mia³ jednak zamiaru poddaæ 
siê jakiejkolwiek kontroli.
Gdy ujrza³ policjantów, za-

miast zatrzymaæ samochód 
jeszcze mocniej nacisn¹³ na 
peda³ gazu. Funkcjonariusze 
ruszyli w poœcig za uciekinie-
rem. Kiedy kierowca Volkswa-
gena zorientowa³ siê, ¿e poli-
cjanci s¹ tu¿, tu¿, wyskoczy³ z 
auta i zacz¹³ uciekaæ pieszo. 
Nic mu to jednak nie da³o - po 
chwili zosta³ obezw³adniony i 
aresztowany. Okaza³o siê, 
¿e 20-latek by³ pod wp³ywem 
silnych narkotyków, a samo-
chód, którym jecha³ by³ kra-
dziony.

GLIWICE. Dwaj 
mê¿czyŸni i kobieta 
stali siê ofiarami 
nastoletnich z³odziei. 
18 i 19-latek jeŸdzili 
rowerami po Soœnicy 
szukaj¹c ³atwego 
zarobku. 

Ich ³upem pad³ telefon ko-
mórkowy i pieni¹dze. Na 

kradzie¿y siê jednak nie 
skoñczy³o – mê¿czyzna, 
który nie chcia³ dobro-
wolnie oddaæ telefonu, 
zosta³ pobity. W czasie 
swej eskapady rowerowej 
m³odzieñcy ,,dla ¿artu” wy-
bili jeszcze szybê w jednym 
z mieszkañ w dzielnicy. 
M³odym przestêpcom grozi 
12 lat wiêzienia.

Z³odzieje 
na rowerach

Policyjny poœcig


