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Zwyci!stwem47:43wmeczuwy-
jazdowym z Betardem Spart"
Wroc#awzako$czy#cz!%&zasad-
nicz" tegorocznego sezonu
wEneaEkstralidzezespó#Azo-
tów Tauronu. Tarnowianom
w wygraniu spotkania nie
przeszkodzi#nawet fakt, 'ewy-
st"pili w os#abionym sk#adzie,
bezLeonaMadsena,któryostat-
nioznajduj"csi!wwysokiejfor-
mie, w meczu ze Stelmetem
FalubazemZielonaGórazdoby#
kompletpunktów.
Niewiele brak#o, by w sk#a-

dzie „Jaskó#ek” zabrak#o tak'e
Martina Vaculika, który dzie$
wcze%niej startowa#w Cardiff,
w turnieju indywidualnychmi-
strzostw %wiata Grand Prix
Wielkiej Brytanii i doWroc#a-
wia przyby# z wieloma przygo-
dami.–Zgodniezplanemosiód-
mejranomiałemwyleciećzLon-
dynu,niestetywszystkosiępog-
matwało po tym, jak obsługa
hotelunie obudziłamniewnie-
dzielęrano,mimożepoprzyjeź-
dzie na nocleg o to prosiłem.
Pech chciał, że nie zadzwonił
także budzik w moim telefonie
– opowiada Martin Vaculik.
–Zkoniecznościmusiałemwięc
zmienić plany i z Londynu
doPoznaniawyleciałemdopie-
ro o 13.30. Na szczęście moja
menedżerkawynajęłajużawio-
netkę,którązPoznaniamogłem
potem polecieć do Wrocławia.
Czasjednakbardzoszybkoucie-
kał iprzyznamsię,żetrochęba-
łem się, że mogę nie zdążyc

na zawody. WeWrocławiu wy-
lądowałem dopiero o godzinie
16.50, czyli dziesięć minut
przed planowanym rozpoczę-
ciemmeczu. Na Stadion Olim-
pijski, gdzie rozgrywany był
mecz, zdążyłemdotrzećnaczas
tylkodziękipomocywujkaMać-
kaJanowskiego,któryprzywiózł
mnie z lotniska. Na szczęście
wszystko się udało, ale przygo-
dabyłaniesamowita–przyzna#
z u%miechemna twarzy powy-
granymmeczzBetardemSpar-
t"Wroc#aws#owacki'u'lowiec.

Vaculik,mimowieluprzygód
jakieprze'y#wdrodzenamecz
we Wroc#awiu, w pojedynku
z Betardem Spart" spisa# si!
znakomicieiobokkapitanadru-
'yny Grega Hancocka by# naj-
skuteczniejszymzawodnikiem
„Jaskó#ek”.
Wzespoletarnowskimkolej-

nydobrywyst!pzaliczy# junior
Jakub Jamróg, który zdoby# 6
punktówibonus.Pozwyci!stwie
w 1. wy%cigu, w dalszej cz!%ci
zawodówtarnowianintoczy#wy-
równanepojedynkiz juniorami

zWroc#awiaicowa'niejsze,by#
odnich lepszy.
Z dobrej strony zaprezento-

wa# si! tak'e drugi m#odzie'o-
wiec „Jaskó#ek”Maciej Janow-
ski, który jest wychowankiem
wroc#awskiegoklubuidoskona-
leznatentor.–Cieszęsię,żeznów
mogłem startować nawrocław-
skimtorze,naktórymbardzolu-
bięjeździć.Siedempunktówjakie
zdobyłem to całkiem dobry wy-
nik,gdyżzespółBetarduSparty
na swoim torze zawsze jest bar-
dzo mocny. Poza tymwrocław-
ski tor jest specyficzny, gdyż
po przegranym starcie trudno
jest cokolwiekzrobićnadystan-
sie –przyzna#MaciejJanowski.
Tarnowianiewygrywaj"cwe

Wroc#awiu nie tylko zapewnili
sobie pierwszemiejscew tabeli
pocz!%cizasadniczejrozgrywek
EneaEkstraligi, ale potwierdzi-
li tak'e, 'e s"w bardzo dobrej
dyspozycjiiwfazieplay-offb!d"
g#ównym faworytem do zdoby-
ciatytu#umistrzaPolski.Wpó#-
finaleplay-offzespó#zTarnowa
zmierzy si! z bardzo mocn"
dru'yn" Unikaksu Toru$,
z któr" w cz!%ci zasadniczej
dwukrotniewygra#, 47:43wTo-
runiu i 50:40wTarnowie.
Wniedziel!na torzew s#o-

wackiej(arnovicyw49. edycji
turnieju o Zlat" Prilb! starto-
wa#zawodnikAzotówTauronu
Jan Holub. Spisa# si! jednak
bardzos#abo i zako$czy# rywa-
lizacj!nadalekim18.miejscu.
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Teraz kolej na torunian
!U!EL.MartinVaculik dotar!nameczwostatniej chwili i pomóg!wwygranej

MartinVaculik (w !ó"tymkasku) dotar"doWroc"awia zprzygodami
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Biskupnaboiskowróci
najwcze!niejw styczniu

Przypomnijmy,'eJakubBiskup
kontuzji kolana dozna#w %ro-
dowym meczu wyjazdowym
z Poloni" Bytom. – Pobiegłem
wtedy sprintem, chciałem zro-
bićzwódizłamaćakcjędośrod-
ka, całym ciężarem ciała po-
szedłemna lewą stronę i nagle
poczułem ogromny ból w pra-
wymkolanie–przypomnia#po-
mocnikTermaliki Bruk-Betu.
WefekcieBiskupdozna#zer-

wania wi!zade# krzy'owych
przednich w prawym kolanie
iwrundzie jesiennejniepojawi
si! ju' na boisku.W %rod!wie-
czór w )odzi czeka go zabieg
operacyjny,któryprzeprowadzi
doktorMarcinDom'alski. Pó*-
niej pomocnika czeka d#uga
i'mudnarehabilitacjawKrako-
wie,poktórejpi#karzzNiecieczy
manadziej!wstyczniu przysz-
#ego rokuwróci& do treningów.
–Mamnadzieję,żeleczenieire-
habilitacjaprzebiegniezgodnie
zplanemikolanoszybkosięza-
goi.Bardzochciałbympomócko-
legom z drużyny w rundzie
wiosenej i wierzę, że będęmógł
wtedy już zagrać – z nadziej"
wg#osieprzyzna#JakubBiskup,
który 10 lat temumia# ju' ope-
rowaneprawekolano.– Więzad-
łaterazniewytrzymały,byłyjuż

taksłabe,żenastąpiłoichprzer-
wanie. Trzeba zrobić ich rekon-
strukcję, która zostanie wyko-
nanadwomametodami;będzie
to bowiem przeszczep natural-
ny połączony z założeniem
implantu. Zdecydowałem się
na leczenie u doktora Marcina
DomżalskiegowŁodzi,głównie
dlatego,żepoleciłomijegoosobę
wielupiłkarzy,którychwprzesz-
łościoperował–zwierzy#si!po-
mocnik „S#oników”.
W poprzednim sezonie Bi-

skupa tak'e nie opuszcza#
pech. Najpierw w ko$cówce
rundy jesiennej zaliczy# d#u'-
sz" przerw! w treningach
z powodu urazu mi!%ni brzu-
cha, natomiast nawiosn!pau-
zowa# po tym jak z#ama# r!k!.
–Mamnadzieję, żewyczerpa-
łem już limit pecha – stwier-
dzi# Jakub Biskup.

I LIGAPI"KARSKA.Pomoc-
nikTermalikiBruk-Betu
NiecieczaJakubBiskupniedziel-
nymecz„S"oników”zMiedzi#
Legnica,przegranyprzezjego
dru!yn$1:2,ogl#da"ztrybun.
Wszystkoprzezpowa!nyuraz
kolana,którywyeliminowa"go
zgrydoko%carundyjesiennej.
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Przegra"y

Zespó# Starówki Nowy S"cz
przegra# po zaci!tej walce
zRolnikiemG#ogówek2:3 (1:2).
Obie bramki dla zespo#u zNo-
wegoS"czazdoby#aMaslejova.
Pierwszymlideremrozgrywek
zosta#a ekipa Czarnych
Gorzyce, która pokona#a Pod-
górze Kraków 8:0.
Pi#karki no'ne Naprzodu

Sobolówpokona#ywpierwszej
rundzie Pucharu Polski drugi
zespó#StarówkiNowyS"cz5:1,
VictoriaGajwygra#a zZielon-
k"Wrz"sowice 5:1, Andrusy
Lipnik pokona#y Szreniaw!
Nowy Wi%nicz 8:2, natomiast
AZS UJ Kraków II rozgromi#
Hejna#Krzyszkowice 12:0.
Wdrugiej rundzieNaprzód

Sobolów podejmowa& b!dzie
AZS UJ Kraków, natomiast
pierwszy zespó# Starówki No-
wy S"cz zagra na wyje*dzie
z zespo#emVictoriiGaj.Mecze
te odb!d" si! 5 wrze%nia.

PI"KA NO!NA.Wminiony
weekend rozpocz$"ysi$ roz-
grywki pierwszej ligi kobiet.

(PAN)

Wklubie s#problemy, ale na boiskudajemyz siebiewszystko

Pierwszy mia# wspó#udzia#
m.in.przybramcena1:1, adru-
gi zdoby# dwa pozosta#e gole.
– W klubie od d!u"szego czasu
s#problemy finansowo–orga-
nizacyjne. Nie dostaj#Panowie
stypendiów, nie maj#$rodków
na dojazdy na treningi. W ubie-
g!ym tygodniu dru"yna przer-
wa!a na pewien czas zaj%cia,
grozi!a nawet nieprzyjecha-
niem na mecz do Krakowa.
A jednak uda!o si%Unii wygra&
z Garbarni#, i to wysoko...
Kazik: – Sytuacja w klubie

nie wygl"da najlepiej, ale nie
patrzymyna to, robimyswoje.
Mamy podpisane kontrakty
z klubem i chcemy je realizo-
wa& jak nale'y.
Fa!owski: –Mimo 'ewklu-

bie s"problemy, na boiskuda-
jemy z siebie wszystko.

– Przed kilkoma dniami dru"y-
na wystosowa!a list otwarty,
sygnalizuj#cy problemy klu-
bu. Co by!o jego celem?
Kazik: – Chcieli%my zwró-

ci&uwag!nasytuacj!,w jakiej
si! znajdujemy–od trzynastu
miesi!cyniedostajemystypen-
diów – bo temat chwilowo
ucich# w mediach. Nie mamy
pretensji do miasta, bo stara
si! nam pomaga&. Zako$czo-
ne zosta#y prace w budynku
gospodarczym.Nieukrywamy
jednak, 'e oczekujemy troch!
wi!cej.Mamnadziej!,'eotrzy-
mamy pomoc.
Fa!owski: –B!dziemydalej

gra&. Liczymy, 'e sytuacja si!
poprawi.
– W czwartym meczu Unia od-
nios!a trzecie zwyci%stwo. To
jak na beniaminka bardzo dobry
wynik. Sobotnie spotkanie Unia
zacz%!a od utraty gola. Szybko
jednak si%podnios!a.
Kazik: – Bramk! stracili-

%mywkontrowersyjnychoko-
liczno%ciach.Protestowali%my,
bo zawodnik przeciwnej dru-
'yny symulowa# faul naszego

obro$cy, a s!dzia da# si! na to
nabra& i podyktowa# rzut kar-
ny.Szybko jednakdoprowadzi-
li%mydo stanu 2:1. Potem rea-
lizowali%my nasz" taktyk!,
graj"c z kontry.
Fa!owski: – My%l!, 'e

przedmeczemremiswzi!liby-
%my w ciemno, ale na boisku

okaza#o si!, 'e byli%my lepsi.
Na wyjazdach jako beniami-
nek musimy by& nastawieni
defensywnie i gra& kontry.
W meczu z Garbarni" uda#o
si! nam j" skontrowa&.
– Co zdecydowa!o o tak wyso-
kim zwyci%stwie Unii na bois-
ku Wawelu?

Kazik: –Prowadz"c 2:1, sta-
rali%mysi!wybija&przeciwni-
ka z rytmu. Im d#u'ej trwa#a
druga po#owa, im bli'ej by#o
ko$ca meczu, tym bardziej
Garbarnia si!odkrywa#a.Cze-
kali%mya' si! zupe#nie odkry-
je i zadali%my jej dwa ciosy.
Garbarnia nie mia#a pomys#u
na rozbicie naszej defensywy.
Fa!owski: – Bardzo wa'ne

by#o,'eszybkowyrównali%my.
Barcelona te' szybko strzeli-
#awyrównuj"cegogolaRealo-
wiMadryt (wminiony czwar-
tek, w pierwszymmeczu o Su-
perpuchar Hiszpanii – przyp.
J.F.) i wygra#a. Taki gol zaw-
sze dodaje wiatru w plecy.
Nam te' go da#.
– S#Panowie zadowoleni ze
swojej gry?
Kazik: – Przyjechali%my

do Krakowa po minimum re-
mis i cel zrealizowali%my.
Fa!owski: – Ciesz! si!, 'e

si! odblokowa#em, strzeli#em
swoje pierwsze bramkiw tym
sezonie.Najwa'niejsze jednak,
'e wygrali%my.

IILIGAPI"KARSKA.31-letni
pomocnik&ukaszKaziki19-let-
ninapastnikFabianFa"owskimie-
liznacz#cyudzia"wsobotnim
zwyci$stwieUniiTarnówwKra-
kowiezGarbarni#4:1wmeczu
4.kolejkigrupywschodniejIIligi.

Rozmawia!JERZY FILIPIUK

Pi"karzeUniiwmeczuzGarbarni#Krakówzaci$ciewalczyli opunkty
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