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Moja rolaw szatni nie
wszystkim odpowiada!a

–Trudnowtouwierzy!, ale
MateuszPaw"owiczmaodej#!
zOkocimskiegoBrzesko.
– Nie spodziewa!em si" ta-

kiej decyzji. Przyj#!em j#
dowiadomo$ci.
– DlaczegowBrzeskuskre#la-
j$cz"owieka,któryprzez
pó"tora rokuby"kapitanem
dru%yny?
– Wydaje mi si", %e nie

wszystkim odpowiada!a moja
rola, jak# odgrywa!emwszat-
ni. Taka jest moja ocena.
–Aczyzawa%y"ynatym
wzgl&dysportowe?Kilkamie-
si&cy temuzerwa"Panwi&-
zad"awkolanie.Powylecze-
niuniegra"Pancz&sto.
– Moja dyspozycja w ostat-

nich tygodniach by!a na odpo-
wiednim poziomie. Nie otrzy-
mywa!em wielu szans. Gdy
gra!em, to nie zawali!em %ad-
nej bramki.
–Czy naPanaodej#ciemog"y
wp"yn$! relacjez trenerem
Krzysztofem'&toch$?
– Na ten temat nie chc" si"

wypowiada&.
–WBrzeskusp&dzi"Panponad
dwalata.Jakb&dziePanwspo-
mina! tenczas?
– Sympatycznie. Gdy trafi-

!emtuzpierwszoligowegoDol-
canu Z#bki, to przedstawiano
mi plany awansu z drugiej ligi.
Touda!onamsi" zrealizowa&.
–GranatympoziomieOkocim-
skiemuwrundzie jesiennejnie
przynios"a zbytwielusukce-

sów.CoPanazdaniemsi&
dotegoprzyczyni"o?
– Pod ka%dym wzgl"dem

klubmusia! si"odnale'&wno-
wej sytuacji i niewszystkowy-
gl#da!o jak nale%y. Mieli$my
przecie% k!opoty z otrzyma-
niem licencji dla stadionu.
Je%eli chodzi o stron" sporto-
w#, to ka%dy widzia!, jak to
wygl#da!o.
–Jakanajbli%szasportowa
przysz"o#!czekaMateusza
Paw"owicza?
–JestemzawodnikiemOko-

cimskiego. 7 stycznia zjawi"
si" na pierwszym treningu.
Czeka mnie rozmowa o roz-
wi#zaniukontraktu.Pewneza-
interesowanie wokó! mojej
osoby ju% jest, ale to na razie
nic konkretnego.

ROZMOWA zMATEUSZEM
PAW"OWICZEM,pi#karzem
OkocimskiegoBrzesko.

Rozmawia" ANDRZEJMIZERA

Poprad szykuje zmiany

–Chcemy, co zrozumia!e, upla-
sowa" si# na mo$liwie wyso-
kiej pozycji, ale od pi!karzy
i ich trenera Tomasza Szcze-
pa%skiego cudów nie wyma-
gamy – zapewnia Su!kowski.
– Uwa$am, $e zwa$ywszy
na nasze mo$liwo&ci finanso-
we, zajmowane na pó!metku
czwarte miejsce to i tak wiele.
A mog!o by" nawet lepiej.
Wci'$niemog'miwyj&" zg!o-
wy pokpione spotkania ze
Szreniaw' Nowy Wi&nicz
i Czarnymi Po!aniec.
Prezes informuje,%ePoprad

po%egna si" z pi"cioma, sze$-
cioma niespe!niaj#cymi na-
dziei zawodnikami. Kadra zo-
stanie odchudzona, zatem

naanga%wMuszyniemo%e li-
czy& nie wi"cej ni% trzech no-
wych graczy.– Na wi#cej nas
nie sta". Na razie ch#" powro-
tu ze Stali StalowaWola zade-
klarowa!ZbigniewD'bek.Ten
obro%ca powinien by"wzmoc-
nieniem, ale my rozgl'damy
si# zaklasowymnapastnikiem
– t!umaczy dzia!acz.
Su!kowski podkre$la, %e

obecnie najwa%niejsze s# dla
niego dwie kwestie: zatrzyma-
nieprzyklubiesponsorastrate-
gicznegoKrzysztofaMachnika
orazprzyst#pieniedopracmo-
dernizacyjnych na obiekcie.
– Ze sponsorem sprawapo-

winna si# wyja&ni" jeszcze
przed &wi#tami. Natomiast co
do remontu, to gruntownej
przebudowywymagabudynek
na stadionie. Chcemy ponad-
to zmodernizowa" muraw#
oraz zainstalowa" 300nowych
siedzisk na trybunie g!ównej.
Mam nadziej#, $e z odsiecz'
po&pieszy burmistrz Jan
Golba – ko(czy Stanis!aw
Su!kowski.

III LIGAPI!KARSKA.Pop-
radMachnikMuszynaniestraci#
jeszczeszansnaw#$czeniesi%
dowalkio II lig%. Prezesklubu
Stanis#awSu#kowski zdajeso-
biewszakspraw%,&eprze'cig-
ni%cieLimanoviiwtabeli b%dzie
szalenie trudnymzadaniem,
wzwi$zkuzczymskupiasi%
na innychcelach.

(DW)

Wróbel ju"wNiecieczy

Wróbel tozdolny isporo ju%po-
trafi#cyzawodnik, coniejedno-
krotnie potwierdzi! w II-ligo-
wejUnii podczasmeczówrun-
dy jesiennej.Wtymsezonieza-
gra! we wszystkich meczach
„Jaskó!ek”, zdobywaj#cwnich
5 bramek.
– Liczyli&my si# z tym, $e

w przerwie zimowej mo$emy
straci" Kub#. Przej&cie do ze-
spo!u Termaliki Bruk-Betu to
dlaniegodu$aszansa.Niedzi-
wi# si#wi#c, $e skorzysta! z tej
propozycji – oceni! trenerUnii
Tomasz Kijowski.
Z transferu do Termaliki

Bruk-Betu zadowolony jest
tak%e sam zawodnik. – Przej-
&cie do zespo!u graj'cego
na zapleczu ekstraklasy to ko-
lejnydu$ykrokwmojej pi!kar-
skiej karierze. Chc# w tym

miejscu podzi#kowa" trene-
rom, zawodnikom,dzia!aczom
i kibicomUnii Tarnów, dzi#ki
którym mog!em si# rozwin'"
sportowo i teraz otrzyma!em
szans#wzespole pierwszoligo-
wym.Spotka!emsi# z trenerem
Kazimierzem Moskalem, któ-
ry przekaza!mi rozpisk# z tre-
ningami indywidualnymi, ja-
kie mam wykona", by by"
w pe!ni gotowym do pó(niej-
szych zaj#" z dru$yn' – pod-
kre$li!Wróbel.
– Ciesz# si#, $e do naszej

dru$ynydo!'czy!kolejnyuta-
lentowany, m!ody zawodnik.
)ledzi!em troch# poczynania
JakubaWróblawUnii iwygl'-
da! tam bardzo solidnie. Ze
swojej stronymog# zapewni",
$e Kuba zostanie przyj#ty
w szatni bardzo ciep!o. Two-
rzeniemi!ej i przyjaznej atmo-
sferymi#dzyzawodnikami jest
bowiem jednym z elementów
sukcesu, jaki pó(niej zespó!
osi'ga na boisku – przyzna!
pomocnik „S!oników”Dariusz
Jarecki.

I LIGAPI!KARSKA.W'ro-
d%nowymzawodnikiemTerma-
likiBruk-Betuzosta#JakubWró-
bel,któryprzezostatnirokwy-
st%powa#w UniiTarnów.19-letni
napastnikpodpisa# zklubem
zNiecieczytrzyletnikontrakt.

PIOTRPIETRAS

Maj#cy za sob#wieloletni sta%
w ekstraklasie (GKS Katowi-
ce, LechPozna(, KoronaKiel-
ce) Krzysztof Gajtkowski od-
chodzi zKolejarza.Napastnik,
który mia! stanowi& o ofen-
sywnej sile zespo!u ze Stró%,
nie spe!ni! oczekiwa( trenera
i dzia!aczy. Przez rok wyst"-
pówstrzeli!dlapierwszoligow-
ców zaledwie dwa gole, naj-
cz"$ciej przesiaduj#c na
!awce rezerwowych.
– Nie mog# powiedzie", $e

„Gajtek” si# nie stara!, $e nie
walczy! – ocenia Przemys!aw
Cecherz, szkoleniowiec Kole-
jarza. – Jako& jednak nie po-
trafi! si#wkomponowa"wno-
wedla siebie towarzystwo.Bez
szemrania godzi! si# z tym, $e
nie ma miejsca w wyj&ciowej
jedenastce.Widzia!em jednak,
$e prze$ywa te swoje osobiste
niepowodzenia.A jest to gracz,
który naprawd#wiele potrafi.
Dlatego postanowili&my mu
da" szans#naodbudowanie si#
w innym klubie.
Wedle posiadanych przez

nas informacji Gajtkowskim
zainteresowany jestprowadz#-
cyw$l#skiejgrupie II ligiROW
Energetyk.WRybnikumatak-
%ewyl#dowa&Adrian)wi#tek,
któremusko(czy! si" czaswy-
po%yczenia do Sandecji.
Z Kolejarzem rozstanie si"

by& mo%e tak%e pomocnik
DamianMichalik, nosz#cy si"
z zamiarem powrotu do Gór-
nika Zabrze.

– Musz# liczy" si# tak$e
z ewentualno&ci' utratyMa"-
ka Kowalczyka – kontynuuje
Cecherz.–Najskuteczniejszym
snajperem I ligi interesuj' si#
ekipy z ekstraklasy. Ale, wraz
z senatorem Stanis!awem Ko-
gutem, rozmawiali&myzMa"-
kiem i ten zapewni!, $e raczej
pozostanie w Stró$ach. Przy-
najmniej do ko%ca sezonu.
Pytanyowzmocnieniapro-

wadzonej przez siebie dru%y-
ny, szkoleniowiec odpar!, %e
w gr" wchodzi pozyskanie

dwóch,maksimumtrzechgra-
czy o ustalonej w kraju reno-
mie. Trener potrzebuje prze-
dewszystkimnapastnikaoraz
skrzyd!owego.
Napierwszychpoprzerwie

zaj"ciachstró%aniespotkaj#si"
9stycznia2013r.Znany jest ju%
plan sparingów Kolejarza.
Zmierzy si" on kolejno:
19 stycznia z Limanovi# Szu-
bryt, 23styczniazOkocimskim
Brzesko (obydwameczewTyl-
manowej), 26 stycznia z Pusz-
cz#Niepo!omicewSkotnikach,

2 lutego z Poro(cem Poronin
wTylmanowej, 6 lutego z Par-
tizanemwBardejowie, 9 lutego
ze Stal#StalowaWolawD"bi-
cy. Od 11 do 21 lutego zespó!
przebywa! b"dzie na obozie
wBydgoszczy, gdzie 13 lutego
zagrazChojniczank#, trzydni
pó'niej z Zawisz#, a 20 lutego
z Lubo(skim. Po powrocie
do Stró% przyjdzie czas na
sprawdziany zPoprademMu-
szyna (23 lutego) i by& mo%e
z Cracovi# (2marca).

DANIELWEIMER

Kolejarz bez „Gajtka”
ILIGAPI!KARSKA.Wekipie ze Stró!poszukuj"napastnika oraz skrzyd#owego

KrzysztofGajtkowski (przypi#cewbia#ymstroju) niewyst$pi ju&wzespoleKolejarzaStró&e
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Limanovia nie szaleje

Zpodobnegoza!o%eniawycho-
dzi równie%sponsorklubuzLi-
manowej, Zbigniew Szubryt.
– Owszem, znajdujemy si#
w &wietnej sytuacji i grzechem
by!oby niewykorzysta" rozta-
czaj'cej si# przed nami histo-
rycznej szansy, ale ja wol#
dmucha"nazimne.Cieszy" si#
b#d#po zako%czeniu ostatnie-
go spotkania w sezonie – de-
klaruje przedsi"biorca.
Cho& rundasi" ju% sko(czy-

!a, pi!karze lidera III ligi jesz-
cze nie maj#wolnego. – Do 15
grudnianormalnie trenujemy,
pó(niej przyjdzie czas na bli-
skomiesi#czneurlopy.Ponow-
nie spotkamy si# 12 stycznia
– informuje trener Siekli(ski.

W$ród &wicz#cych zawod-
ników dostrzec mo%na kilka
nowych twarzy. – To trójka
m!odzie$owców,wywodz'cych
si# zma!opolskich klubów. Co
najmniej jeden znichpozosta-
nie w dru$ynie – wyja$nia
Siekli(ski.
Zapewniaon,%enieprzewi-

duje si" innych spektakular-
nych transferów.Takadecyzja
zapad!a po rozmowie ze spon-
sorem. – No, chyba $e który&
z reprezentantów kraju prze-
prowadzi si# do Limanowej
– $mieje si" trener.
Ustalony zosta! harmono-

gramzimowych przygotowa(
Limanovii do rundy rewan%o-
wej. W planie dru%yna lidera
ma rozpoczynaj#ce si"
23 stycznia zgrupowanie
wS!ubicach, a sparingi stoczy
z: Kolejarzem Stró%e (19.01),
Dalinem My$lenice (26.01),
Garbarni# Kraków (2.02),
Sandecj# (9.02), Przebojem
Wolbrom (16.02), Okocimskim
Brzesko (23.02) i by& mo%e
z Cracovi# (2.03).

III LIGAPI!KARSKA. –To,
&ezprzewag$pi%ciupunktów
przewodzimywtabeli, nieozna-
cza,&eczujemysi% ju& II-ligow-
cami.Przednamica#arunda,
wktórej trzebastoczy( 15spot-
ka). Ka&deznichb%dziedlanas
trudnymwyzwaniem–mówi
DariuszSiekli)ski, trenerze-
spo#uLimanoviaSzubryt.

(DW)

MateuszPaw#owicz szukaklubu
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