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Atutem jest kolektyw
–WsobotnimmeczuwRadomiu
strzeli!Panpi"kn#bramk"zrzu-
tuwolnego.
–Rzeczywi!cie,golmóg"si#

podoba$, przymierzy"em bo-
wiem z ponad 30 metrów i pi"-
ka, mijaj%c mur zawodników
zRadomia,poszybowa"awdal-
szy róg i wpad"a praktycznie
wsamo,,okienko”.Pozatymsi-
"a uderzenia by"a tak du&a, &e
bramkarzpraktycznieniemia"
&adnych szans na obron#. Wi-
dzia"empi"k#, jak lecidobram-
ki i ju&wcze!niejby"empewny,
&ewpadnie do siatki.
–Czynatreningach$wiczy
Pantakieuderzeniazrzutów
wolnych?
– Zawsze lubi"em wykony-

wa$sta"efragmentygry,aszcze-
gólnie rzuty wolne i rzuty ro&-
ne,dlategomamju&dobrzeopa-
nowanewykonywanietychele-
mentów. Podczas treningów
tak&e po!wi#cam troch# czasu
naoddawaniestrza"ówzrzutów
wolnych, ca"y czas staram si#
bowiemdoskonali$swojeumie-
j#tno!ciw tymzakresie.
–WmeczuzRadomiakiemry-
waledwarazyobejmowalipro-
wadzenie,mimotodoprowa-
dzali%ciedowyrównania.
– Mecz w ogóle by" bardzo

trudny,radomianiegralibardzo
twardo. Jednak mimo &e dwu-
krotnie wychodzili na prowa-
dzenie,niepotrafilinasz"ama$.
Nawet druga bramka, któr%
stracili!my„doszatni”,niepod-
ci#"a nam skrzyde", a jedynie

zmobilizowa"a do jeszcze lep-
szej postawy.Wko'cówceme-
czuosi%gn#li!mywyra(n%prze-
wag# imogli!mynawetpokusi$
si#ozwyci#stwo.
– Czyli pomeczupozosta!wi"c
pewienniedosyt?
–Tonie jestmo&e niedosyt,

gdy&wywie(li!mycennyremis
z gor%cego terenu i z wyniku
jeste!my w pe"ni zadowoleni.
Tu& przed ko'cem meczu
Adrian)l#zakmia" jednakstu-
procentow%okazj#dozdobycia

gola.Niestety, jej niewykorzy-
sta" i st%d moje stwierdzenie,
&emogli!mywygra$.
–Jaktosi"dzieje,&ezespó!
Unii,graj#cywII lidzepraktycz-
nienazasadachamatorskich,
ju&trzecitydzie' jestliderem
grupywschodniej?
– Mamy zgrany zespó", któ-

regotrzonodtrzechlatpraktycz-
niesi#niezmienia.To jestdu&y
atut naszej dru&yny. Poza tym
wszyscy zawodnicy przyja(ni%
si# ze sob% i kolegami jeste!my

nietylkonaboisku,aletak&epo-
za nim. To bardzo pomaga
wkonsolidacji dru&yny.
–Nacozatemsta$ jestwasz
zespó! wtymsezonie?
– Nie stawiamy przed sob%

&adnychszczytnychcelów.Gra-
j%c na luzie, bez &adnych obci%-
&e', ka&dymecz jest dla nas ja-
kim!wyzwaniem. Mi"o by"oby
te&,gdybykto!zainteresowa"si#
naszymiwynikamiidoceni"trud,
jakiwk"adamywkolejnemecze.

Jan Paw!owski strzeli!
gola i nabra! pewno"ci

Ten mecz by" pi%tym oficjal-
nym wyst#pem napastnika
wdru&ynie. Tym razem20-la-
tek po raz pierwszy zagra"
w pe"nym wymiarze czaso-
wym i zdoby"pierwszego swe-
go gola dla klubu z Niecieczy.
–Nieukrywam, !eprzycho-

dz"c do zespo#u Termaliki
Bruk-Betu z Jagiellonii Bia#y-
stok, w której w poprzednim
sezonie wyst"pi#em w 17 me-
czach ekstraklasy, liczy#em
na sta#e miejsce w podstawo-
wym sk#adzie. Rzeczywisto$%
okaza#a si& jednaknieco inna,
w zespole panuje bowiem spo-
ra rywalizacja – podkre!li"
Paw"owski.
M"ody pi"karz twierdzi, &e

meczwKatowicachmo&e by$
dlaniegoprze"omowym.–Cie-
sz& si&, !e strzeli#empierwsz"
bramk& w tym sezonie, gdy!
napewnododami ona jeszcze
wi&kszej pewno$ci siebie.
W pierwszej po#owie tak!e
strzeli#em gola, s&dzia uzna#
jednak, !e by#emna spalonym
i trafienia nie zaliczy#. Pome-
czuogl"da#emdok#adnie t& sy-
tuacj& na wideo i uwa!am, !e
wcale nie by#em na spalonym
i zdoby#em gola jak najbar-

dziej prawid#owo – przyzna"
Paw"owski.
Napastnikniecieczanwpo-

jedynku z GKS Katowice by"
bardzoaktywny imia" jeszcze
jedn%doskona"%okazj#dozdo-
bycia gola. –Widzia#emwtedy
pi#k&wsiatce, jednakwostat-
niej chwili obro'ca dru!yny
katowickiej wybi# futbolówk&
z linii bramkowej – relacjono-
wa" napastnik „S"oników”.
NiecieczaniewKatowicach

stracili jednego gola, jednak
przy obronie tego strza"u
bramkarzTermaliki Bruk-Be-
tu Sebastian Nowak nie mia"
zbyt wiele do powiedzenia.
– Uderzenie zawodnika

zKatowic by#o takprecyzyjne,
!e pi#ka odbi#a si& jeszcze
od s#upkawokolicach „okien-
ka” i wpad#a do siatki. Jeden
zkolegówrozgrzewaj"cych si&
za bramk" pociesza#mnie, !e-
bymsi&nie przejmowa# strat"
bramki, gdy! niemia#em !ad-
nych szans na obron&. Gorzej,
bo w ko'cowce meczu kato-
wiczanie przesun&liwysokich
obro'cównanasze pole karne
i wrzucali pi#k& na „afer&”,
pod nasz" bramk" by#o wi&c
bardzonerwowo.Na szcz&$cie
utrzymali$my prowadzenie
i zas#u!enie wygrali$my ten
mecz – podkre!li" Sebastian
Nowak.
Jutro (godz. 16) „S"oniki”

zmierz% si# na w"asnym boi-
sku ze StomilemOlsztyn i pi"-
karzewierz%,&ewreszcie zdo-
b#d% pierwsze punkty w tym
sezonie naw"asnym boisku.

I LIGAPI!KARSKA. Zespó!
TermalikiBruk-BetuNieciecza
kontynuuje znakomit" seri#
wmeczachwyjazdowych,
wktórychzdoby! ju$wtymse-
zoniea$ 12punktów.Wostat-
nimzwyci#stwie zGKSKatowi-
ce sporyudzia!mia!JanPa-
w!owski, który zdoby! jednego
zgoli dla „S!oników”.

ROZMOWA z!UKASZEMKAZIKIEM, pi"karzem II-ligowejUnii Tarnów
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Pomocnik„Jaskó!ek”%ukaszKazik (z lewej) odpocz"tkusezonu jest jednymzwyró$niaj"cychsi#graczy
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8 bramekPodhalan

MMKSPodhaleNowyTarg–Naprzód
Janów8:1(4:0,2:0,2:1)
1:0R.Mielniczek7,2:0M.Michalski7,
3:0D.Kapica10,4:0F.Wielkiewicz10,
5:0Neupauer35,6:0M.Michalski38,
7:0Neupauer52,8:0M.Michalski57,
8:1El!bieciak58.
Podhale: Rajski (30Nies!uchowski) –"abuz,
Mruga!a, Biela, Neupauer, Zaroty#ski
– K. Kapica, Landowski,M.Michalski,
Bryniczka, F.Wielkiewicz – Tomasik, Osko,
Bomba,Wcis!o, Stypu!a – Szal,Wojdy!a,
R.Mielniczek, D. Kapica, Olchawski.

–Toby#apróbageneralna.Wi&-
cej spotka'sparingowych–po-
za wewn&trzn" gr" kontroln"
– ju! nie zagramy. By#a to dla
mnieostatniaokazja,abyprzyj-
rze%si&grzedru!ynyiwy#apa%
ostatniemankamenty–podkre-
!la trener Podhala Marek
Zi#tara. – Dominowali$my
w tym spotkaniu. Zw#aszcza
w pierwszej tercji prezentowa-
li$mysi&bardzokorzystnie.Cie-

szy wysoka wygrana nad ligo-
wymrywalem,boonanapewno
podbudujemorale dru!yny.
Nowotarski szkoleniowiec

wniedzielnymspotkaniuprzy-
gl%da" si# sprawdzanemum"o-
demu, 18-letniemu s"owackie-
mu obro'cy Iwanowi Osko
zLiptowskiegoMikulasza.
–Ciekawaposta%.Rozwa!a-

my jego pozyskanie. Nie by#by
powa!nym wzmocnieniem ze-
spo#u,alezwa!ywszynaproble-
my z obro'cami, przyda#by si&
dru!ynie.Onsammasi&zasta-
nowi% i da% nam odpowied(
wci"gu najbli!szych kilku dni
–dodaje Zi#tara.
Wkrótce ma si# wyja!ni$

sprawa Piotra Kmiecika, któ-
rego transfer do Cracovii sta-
n%" pod znakiem zapytania.
Jest du&e prawdopodobie'-
stwo, &e zawodnik do"%czy
do sk"adu Podhala. W kr#gu
zainteresowa' nowotar&an
pozostaje S"owak Adreas
Strauch, który przebywa
na testach w drugoligowym
klubie ze Szwecji.

HOKEJ.Przygotowuj"cysi#
doIligi,którastartuje29wrze&-
nia,hokei&ciMMKSPodhaleNo-
wyTargrozegraliostatnisparing.

MACIEJ ZUBEK

Prze!omSzreniawy?

Sukces podopiecznychMarci-
na Manelskiego rodzi" si#
wniema"ych bólach.Nie do!$,
&e przegrywali, to jeszcze nie
wykorzystali dwóch karnych.
Mimo towygrali. –Bardzo si&
z tego cieszymy. D#ugo czeka-
li$my na taki mecz. Mamy
trzy punkty. Licz&, !e to spot-
kanie oka!e si& dla nas prze-
#omowe –mówi trener dru&y-
ny z NowegoWi!nicza.
Szreniawa zwyci#&y"a

wmeczu, w którymw jej grze
wszystko dobrze zadzia"a"o.
–Ka!da formacja robi#anabo-
isku to, co doniej nale!y.Byli-
$my bardzo skoncentrowani
– twierdzi S"awomirJag"a, naj-
bardziej do!wiadczonypi"karz
z NowegoWi!nicza.
On z Juvent% zagra" na in-

nej pozycji. Zamiast na stope-
rze wyst%pi" jako ofensywny

!rodkowy pomocnik. Zast%pi"
Jaros"awa Krzaka, który pau-
zowa" za kartki.
–W $rodkudrugiej liniiwy-

st&powa#emju!wOkocimskim
Brzesko. Tam jednak zawsze
mia#em zadania defensywne.
Teraz bardziej skupi#em si&
na ofensywie. Tomi odpowia-
da#o. Szkoda tylko rzutu kar-
nego, którego nie wykorzysta-
#em – powiedzia" zawodnik.
Dobre recenzje poniedziel-

nymspotkaniu zebra" równie&
18-letni bramkarzOskarCho-
ma. Zast%pi" Józefa Czapl#.
– Mia# kilka dobrych inter-
wencji. Potwierdzi#, !emapo-
tencja# i mo!e rywalizowa%
omiejscew sk#adzie z naszym
podstawowym golkiperem
– ocenia Manelski.
W Nowym Wi!niczu wie-

rz%, &e dru&yna zacznie teraz
zdobywa$ kolejne punkty.
– Nasza praca przynosi efek-
ty. Wci"! mamy wiele rzeczy
do poprawienia. Zaczynamy
gromadzi% punkty i to mnie
cieszy – dodajeManelski.

III LIGAPI!KARSKA.

Dosiódmej kolejki czekali
napierwszezwyci#stwopi!ka-
rzeSzreniawyNowyWi&nicz.
Wniedziel#pokonali Juvent#
Starachowice3:1.

(ANMI)

Wa#ny zyskMuszyny

– To dla nas szalenie wa!ny
zysk – cieszy si# Stanis"aw
Su"kowski, prezes klubu z uz-
drowiska. – Wszyscy ch#opcy
solidnie zapracowali na ten
sukces.Dlamnie cichymboha-
terem spotkania by# Krystian
Szambelan, poktóregoakcjach
pad#yobagole. Tenm#odzie!o-
wiec, zuwaginakontuzj&, stra-
ci# poprzedni sezon. Teraz do-
wodzi swych prawdziwych
mo!liwo$ci.
Prezes podkre!la, &e ka&-

de „oczko” wywalczone
w rundzie jesiennejma dla je-
go zespo"u ogromne znacze-
nie. Na wiosn# Poprad wi#k-
szo!$ spotka' stoczy bowiem
na wyjazdach.

– Chcemy by% przed zim"
na tyle punktowo bogaci, !eby
mo!naby#owspokojuprzygo-
towywa% si&dorewan!ów– t"u-
maczySu"kowski. – WSando-
mierzu uczynili$my krok we
w#a$ciwymkierunku.Dostrze-
gamwpostawie dru!yny jesz-
cze sporoniedoskona#o$ci, ale
wierz&, !e trenerTomaszSzcze-
pa'ski zadbao ichwyrugowa-
nie.Wida%, !e jegopracaprzy-
nosi coraz lepsze efekty.
Dzia"acz zMuszynywska-

zuje na !wietn% atmosfer# pa-
nuj%c%wekipie, na udane po-
"%czenie entuzjazmum"odzie-
&y zwyrachowaniembardziej
do!wiadczonych graczy. Ubo-
lewa jednak nad szwankuj%-
c% skuteczno!ci%.
– To nasza najwi&ksza bo-

l"czka – przyznaje prezes.
– Przypomina o sobie w ka!-
dymw#a$ciwiemeczu.Do II li-
gi na si#& pcha% si& nie b&dzie-
my. Je$li jednakwytworzy si&
sprzyjaj"ca koniunktura, to
byliby$my frajerami, gdyby-
$my z tego nie skorzystali.

III LIGAPI!KARSKA.Pierw-
szezwyci#stwonaterenierywa-
lazanotowaliwsobot#zawodni-
cyPopraduMachnik.Wygrana
2:0wSandomierzuzWis!"spra-
wi!a,$emuszynianieplasuj"si#
na3.miejscuwtabeli,z identycz-
n" liczb"punktów,cowyprze-
dzaj"ceich%ysicaBodzentyn
iBeskidAndrychów.
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