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SportSport

Od kilku miesi!cy pi"karze tar-
nowskich „Jaskó"ek” maj# k"o-
pot ze zdobywaniem bramek.
Problem ma rozwi#za$ Bart"o-
miej Bogacz.

26-latek przyszed" do Unii
wprawdzie z czwartoligowego
Rzemie%lnika Pilzno, ale jest
zawodnikiem, który z niejed-
nego pi"karskiego pieca jad"
chleb. Wyst!powa" m.in.
w Resovii, Igloopolu i Wis"oce
D!bica, Karpatach Krosno.

Przez trzy sezon przywdzie-
wa" barwy Zag"!bia Sosnowiec.
Z nim awansowa" do drugiej
ligi. Nie dane by"o mu jednak
pogra$ na wy&szym szczeblu,
bowiem z"ama" nog!.

– W ka&dym klubie prezen-
towa"em dobry poziom. My%l!,
&e podobnie b!dzie w Tarno-
wie – przekonuje zawodnik.

Na potwierdzenie tej tezy za-
wodnik ma jeszcze czas.
W trzech pierwszych meczach
Unii nie wpisa" si! na list!
strzelców, ale zainteresowany
wierzy, &e worek z bramkami
si! rozwi#&e. W najbli&sz# so-
bot! postara si! prze"ama$
w meczu z Puszcz# Niepo"o-
mice.

Przyj%cie Bogacza do Unii
by"o zaskoczeniem dla kibiców.
Równie& dla zawodnika zainte-
resowanie „Jaskó"ek” by"o nie-
spodziank#.

– Nie spodziewa"em si! tej
propozycji. Szybko porozumia-
"em si! z klubem – mówi gracz.

Bogacz w Unii ma by$ lekiem
na ofensywne z"o. Problem
ze skuteczno%ci# dru&yna
mia"a w poprzednich rozgryw-
kach. Trudno by"o wype"ni$
luk! po Sebastianie Hajduku
(gdy ten by" w formie). Czy

sched! po nim przejmie wy-
chowanek MKS-u D!bica?

– Ma na to szans!. W sparin-
gach strzeli" kilka bramek –
uwa&a Marcin Manelski, trener
zespo"u.

Bogacz ostro&nie wypowiada
si! o oczekiwaniach zwi#za-
nych z jego osob#. – Wszystko
zale&y od tego, jak si! zgra dru-
&yna. Jak si! wszystko zacznie
klei$, to powinno by$ w po-
rz#dku a ja zaczn! strzela$
bramki – zapowiada zawodnik.

„Stojak” to napastniczy
przydzia" dla Bart"omieja Boga-
cza, który, jak sam zaznacza,
dobrze czuje si! z t# etykiet#.

– Nie ukrywam, &e g"ównie
czyham na pi"ki w polu kar-
nym. Taka rola najbardziej mi
odpowiada. Równie& przy grze
jednym napastnikiem. Wtedy
jednak potrzeba wi!kszego
wsparcia pomocników– mówi.

Bogacz do Tarnowa doje&d&a
z D!bicy wraz z Micha"em
Wilczy'skim. On te& ostatnio
gra" w Rzemie%lniku Pilzno.
W domu Bogacz ma ju& wier-
nego kibica. On wprawdzie jesz-
cze nie b!dzie recenzowa" tatu-
sia. Ale jak podro%nie... To trzy-
miesi!czny – obecnie – Ja% mu
wytknie wszystkie b"!dy.

bNiespodziewane
wzmocnienie
„Jaskó!ek”

bNowynapastnik
najlepiej czujesi"
wpolukarnym

Bogacz pomo!e Unii.
W strzelaniu bramek

AndrzejMizera

PiotrDrozdowicz (zprawej)manowegokonkurentawataku

Bart!omiej
Bogaczmaby"
lekiemUnii
naproblemyze
skuteczno#ci$

Zamiast Suwa"k, Nowego
DworuMazowieckiegoby"ywy-
jazdy do Buska-Zdroju i Kra-
kowa. Mateusz Wola'ski, pod-
stawowy do niedawna napast-
nik Bruk-Betu Nieciecza,
wdrugiejlidzezagra"wjegobar-
wach zaledwie 20 minut. Staty-
styki powinny si! zmienia$.

Wola'skidrugoligowejtrawy
w tym sezonie nie móg" d"u&ej
pow#cha$. Przeszkodzi"a mu
w tym kontuzja. Przytrafi"a mu
si! w drugiej po"owie spotkania
z Okocimskim Brzesko.

–Naci#gn#"emmi!sie'dwu-
g"owy.Przerwawtreningachb!-
dzie konieczna – mówi" po tym
spotkaniuwyra(nieniezadowo-
lony.

Pi"karz od razu rozpocz#" le-
czenie. W tym celu odwiedzi"
w Busku-Zdroju fizjoterapeut!
Adam Wola'skiego. To uznany
fachowiec,którypracowa"m.in.
z polskim siatkarzami. Napast-
nik mia" nadziej!, &e szybko b!-
dzie gotowy do wyst!pów. Tak
si!niesta"o.Wci#&dwójka„ci#g-
n!"a”. To oczywi%cie wymusi"o
zmian! treningów.

–Biegamindywidualnie, jed-
nymtempem.Dogry,niejestem
jeszcze gotowy – mówi" jeszcze
kilka dni temu. Od wtorku pi"-
karz wróci" do normalnych tre-
ningów.Liczy,&epoprzerwieb!-
dzie mu dane wskoczy$ do me-
czowej kadry na najbli&szy
pojedynek z Resovi#.

Wola#ski
wraca do gry
AndrzejMizera
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