
11B

SportKronikaMa!opolska
WTOREK, 6 LISTOPADA 2012

SPORTWREGIONIE WI"CEJ SPORTU: WWW.DZIENNIKPOLSKI24.PL/SPORT

Zespół Unii Tarnów wygrywa-
jącniedzielnymeczwyjazdowy
zeStaląStalowaWola1:0przer-
wał trwającąod29wrześniase-
rięporażek.Zwycięstwozsąsia-
dem z tabeli nie wywołało jed-
nakwśródzawodnikówzbytdu-
żej radości, gdyż sytuacja
finansowa klubu i drużyny na-
dal jest tragiczna.
Zawodnicy od początku te-

gorocznego sezonu nie otrzy-
malizklubuwypłatyani jedne-
go stupendium, które gwaran-
tują im podpisane kontrakty.
Zaczyna im brakować pienię-
dzy na bieżące życie i na to by
dojeżdżać na treningi, dlatego
decyzjącałejdrużynypostano-
wili nieuczestniczyćwtymty-
godniuwzajęciach.–Doskona-
le rozumiempostaw!zawodni-
ków i jako zwyk"y cz"owiek so-
lidaryzuj! si! z nimi. Jako
trener nie jestem jednak zado-
wolony z decyzji zawodników,
gdy# takie dzia"ania ca"kowi-
cie burz$ plany treningowe
inapewnoniewp"ywaj$napo-
prawienie formy sportowej

–podkreślił trenerUniiTomasz
Kijowski.
Piłkarze tracą już jednak

cierpliwość isąmocnozawiedze-
ni, że nie otrzymująwsparcia
z żadnej strony. – Mimo awan-
sudodrugiejligiidobrychwyni-
ków, jakie osi$gamy wyst!pu-

j$c w tej klasie rozgrywkowej,
niktnieinteresujesi!nasz$dru-
#yn$. Ci$gle s"yszymy tylko za-
pewnienia, #emaj$ si!pojawi%
jakie&pieni$dzenawyp"atyna-
szych stypendiów, ale zawsze
ko'czysi! tylkonaobietnicach.
Przykromiotymmówi%,alewie-

lu zawodnikóww dru#yniema
spore d"ugi, a to do niczego do-
bregonieprowadzi.Fatalnasy-
tuacja finansowa pi"karzy to
g"ówny powód, dla którego zre-
zygnowali&my w uczestnicze-
niuwtreningach.Dozako'cze-
nia rundy jesiennej pozosta"y
jeszczeniespe"nadwa tygodnie
i je#eli w tym czasie nic si! nie
zmieni, toniewykluczone,#eza-
wodnicy rozwi$#$ kontrakty
zklubem,gdy# takniedasi!da-
lejfunkcjonowa%–stwierdziłka-
pitanUniiŁukaszPopiela.
– Nie siedzimy bezczynnie,

ca"y czas staramy si! bowiem
zdoby%&rodkifinansowedlaza-
wodników.Wpomoczaanga#o-
wa" si! tak#e prezydent Tarno-
waRyszard(ciga"a.Mamy ju#
nawetpodpisan$umow!zjedn$
z firm budowlanych spozaTar-
nowa, która ma zabezpieczy%
wyp"aty dla pi"karzy, niestety,
narazienanaszekontoniewp"y-
n!"y jeszcze #adne pieni$dze
– ze smutkiemprzyznałprezes
UniiAndrzejWiśniewski.

PIOTRPIETRAS

„Jaskó!ki” nie trenowa!y
IILIGAPIŁKARSKA.ZawodnicyUnii nie otrzymująwypłat odpoczątku sezonu

Wol" broni# bramki ni$
strzela# gole rywalom

–Czywkońcówcesobotniego
meczuzZawisząBydgoszczbył
Panprzygotowanynazaanga-
żowaniesięwofensywie?
–Wcześniej, w końcówkach

spotkań, trenerkilkarazydesyg-
nowałmniedogrywataku,dla-
tegoniebyłatodlamniecałkowi-
tanowość.
–JakieotrzymałPanwtedy
zadaniadowykonania?
– Szczerze mówiąc miałem

do wykonania jedno, bardzo
ważnezadanie,strzelićbramkę.
Trener poleciłmi, bymmocno
zaangażowałsięwgręofensyw-
ną, tak też zrobiłem i udało się
doprowadzićdoremisu.
–CzyprzesunięciePana
doatakubyłozwiązanewPana
warunkamifizycznymi?
– Ze względu na dobre wa-

runki fizyczne często przy sta-
łych fragmentach gry prze-
mieszczam się pod bramkę ry-
wali. W meczu z Zawiszą też
miałem próbować strzelić coś
głową, strzeliłem jednak nogą.
Najważniejsze jednak, że piłka
wpadła do siatki i zdobyliśmy
bardzocennypunkt.
–WtymsezonietoPanapierw-
szygolwIlidze.Czywcześniej
częstowpisywałsięPannalistę
strzelców?
–Wtymrokugrającwrepre-

zentacji Polski U-20 zdobyłem
jednąbramkę.Wcześniejgrając
w pierwszoligowym Ruchu
Radzionków zdobyłem trzy go-
le,takżepodczaswystępówwze-

spoleWisły Kraków wMłodej
Ekstraklasie strzeliłem trzy
bramki.
–SystematyczniejestPanpo-
woływanydoreprezentacjiPol-
skiU-20.Czytopomagapóźniej
wwystępachligowych?
– Zdecydowanie tak. Grając

nawetwreprezentacjimłodzie-
żowejnabierasiędużejpewnoś-
ci siebie, która później bardzo
pomagapodczasgrywmeczach
ligowych.
–CzywreprezentacjiPolskigra
Panpodobniejakwzespole
TermalikiBruk-Betuwobronie?
–Tak.Lubięgraćwdefensy-

wie,gdyżzdecydowaniebardziej
wolę odpowiadać za obro-
nę bramki niż ich zdobywanie.
Czasem,takjakwmeczuzZawi-
szą,muszę jednakstrzelaćgole.

ROZMOWA zMICHAŁEM NA-
LEPĄ, zawodnikiem I-ligowego
zespołuTermalikiBruk-Betu.

RozmawiałPIOTRPIETRAS

%"tocha na rozmowach

Poremisie zStomilemOlsztyn
orazporażce zDolcanemZąb-
ki jego pozycja ponownie za-
częła się chwiać. Nikt nie za-
mierzał go jednak dymisjono-
wać. –Ze szkoleniowcemmam
rozmawia%na temat ostatnich
nienajlepszychwyników. Ma-
my jeszcze dwa mecze. Ocze-
kuj!, #e po nich zespó" wydo-
stanie si! ze strefy spadkowej
– informował prezes klubu
CzesławKwaśniak.Dospotka-
nia miało dojść wczoraj póź-
nym popołudniem.
Mecz w Ząbkach nie po-

mógł „Piwoszom” opuścić 16.
miejsca w tabeli. Zespół uległ
Dolcanowi, po serii pięciume-
czówbezporażki. Doprzegra-
nej, choćw najmniejszych ro-
zmiarach (0:1), przyczynił się
jego stary grzech. –Przestrze-
ga"em zawodników, #eby po-
cz$tekdrugiej po"owymieli in-
ny ni# w spotkaniu
ze Stomilem Olsztyn. Tak si!
nie sta"o.Dekoncentracjakosz-
towa"a nas utrat! gola – prze-
konywał szkoleniowiec Oko-
cimskiego.
Straconej bramki żałował

bramkarzDawidMieczkowski,
który w Ząbkach zaliczył kil-

ka udanych interwencji. – Có#
z tego, jakprzegrali&my.Przy-
darzy"anamsi!g"upia strata,
poktórejpi"k!przej$"Grzegorz
Piesio. Pó)niej strzeli" „szczu-
ra”, przy którym by"em bez
szans – twierdzi.
Zdaniem Łętochy Okocim-

ski w Ząbkach wcale źle się
nieprezentował. –Wpierwszej
po"owie wygl$dali&my solid-
nie. Stracona bramka spowo-
dowa"a, #e starali&mysi! gra%
pi"k$. Nie)le namtowychodzi-
"o – przekonuje
„Piwoszom” wcale nie

przeszkadzało specyficznebo-
isko, które czekało na nich
wZąbkach. –By"o takie jakby-
"o. Nie)le na nim wychodzi"a
nam gra pressingiem, kiedy
podeszli&my bli#ej rywala.
Po bramce Dolcan cofn$" si!
doobrony.Przewa#ali&my,ale
nic z tego ostatecznie namnie
przysz"o – przekonuje
Mieczkowski.
Mimoporażkibrzeszczanie

nie stracili kontaktu z zespo-
łami spoza strefy spadkowej.
Do 12. w tabeli Dolcanu traci
czterypunkty.Punktmniejma
do 14. Sandecji Nowy Sącz.
„Piwosze”wZąbkach stra-

cili nie tylko punkty, ale też
czterech zawodników. W naj-
bliższym meczu z ŁKS-em
Łódź zagrają bez
wykartkowanych: Radosława
Jacka, Iwana Łytwyniuka,
ValentinaJeriomenikiorazŁu-
kasza Zaniewskiego.

I LIGAPIŁKARSKA. Po
przeciętnymmeczuOkocimski
Brzeskozniczymwrócił zZą-
bek. „Piwosze”wciążprzeby-
wająwstrefie spadkowej. Z te-
gowczoraj prezesowiOkocim-
skiemumiał tłumaczyć się tre-
nerKrzysztofŁętocha.

(ANMI)

Czekali nawygran&

PodopieczniMarcinaLeśniaka
po komplet punktów sięgnęli
po trzechostatnichporażkach.
Szkoleniowiec zachowywał
spokój iwierzyłwodwrócenie
złej karty. I tak też się stało.
W sobotęw końcu bocheńscy
piłkarze zdobyli trzy punkty.
–To zwyci!stwoby"onambar-
dzopotrzebne.Ch"opcy bardzo
chcieli ponie si!gn$%.Wpierw-
szej po"owie gra by"a wyrów-
nana, dopiero w ko'cówce
Czarni mieli inicjatyw!, ale
na szcz!&cie dlanas tomypro-
wadzili&my – oceniał szkole-
niowiec.
Po zmianie stronBKSszyb-

ko stracił gola. To podziało
mobilizująco na podopiecz-
nych Marcina Leśniaka. – Za-
wodnicy wzi!li si! w gar&%.
Od tego trafienia dobrze si!
prezentowali&my.Mieli&myte#
kilka gro)nych sytuacji. Nie

wykorzystali&my ich, ale naj-
wa#niejsze jest zwyci!stwo
– przekonywał Leśniak.
Z Czarnymi Połaniec

wBKS-ie pierwszy razw ligo-
wymmeczu zagrała nowa pa-
ra stoperów. Tworzyli jąMar-
cin Motak z Wojciechem
Potańczykiem. – Do tej pory
takbyli ustawieniwkilku spa-
ringach oraz wmeczu Pucha-
ru Polski z Olimpi$Wojnicz.
Ich wyst!p oceniam pozytyw-
nie. Na tej pozycji zawodnicy
musz$du#o ze sob$ gra%, #eby
dobrze si! rozumie% – mówi
szkoleniowiec.
Zwycięską bramkę dla

bochnian zdobył Jarosław Si-
wek. –Tomoja druga bramka
w tej rundzie. Powinno by% ich
wi!cej. Ciesz! si! z niej. Spe-
cjalnie nie mierzy"em
przy tym strzale. Po prostu
uderzy"em i pi"ka wpad"a
do siatki.Bardzodobrzewspó"-
pracujemi si! ze S"awomirem
Zublem. Na zwyci!stwo pra-
cowa" ca"y zespó" – oceniał za-
wodnik BKS-u Bochnia.

III LIGAPIŁKARSKA.To
zwycięstwoprzyszłownajlep-
szymmomencie.WsobotęBKS
Bochniawygrał zCzarnymi
Połaniec2:1.

(ANMI)

Odejd&, ale po rundzie

RozgoryczeniklęskązGrantem
w Skarżysku-Kamiennej (1:8)
oraznarastającymizaległościa-
mi finansowymi piłkarze
Szreniawywniedzielęzapowie-
dzieli rozwiązywanie kontrak-
tu zwinnyklubu. Po rozmowie
ztreneremMarcinemManelski
zmienili zdanie. – Postanowili
dogra% dwa czekaj$ce nas me-
cze i wtedy po#egna% si! z ze-
spo"em. Na obecn$ chwil! nie
ma #adnych szans, #eby zmie-
nili decyzj! – twierdzi szkole-
niowiec Szreniawy.
Zawodnicynieukrywają,że

powodem ichdecyzji jest sytu-
acja w klubie. – Nikt nami si!
nie interesuje. Od pocz$tku
rozgrywek nie otrzymali&my
#adnych pieni!dzy. Prezesa
praktycznienie znam.On i tak
odsy"a do burmistrza, którego
ci!#ko jest zasta%.Wszyscyma-
my tego do&% – przyznaje ano-
nimowo jeden z piłkarzy.
WładzomSzreniawyNowy

Wiśnicz problem jest dobrze
znany.Zapowiadajądziałania.
–Zamierzamyuregulowa% za-
leg"o&ci. Stanie si! to jak tylko
otrzymamy &rodki z Urz!du
Miasta w Nowym Wi&niczu
– przekonuje prezes klubu
WiesławMikulski.

Kiedy tonastąpi, prezesnie
jestwstanie określić. Piłkarzy
to nie przekonuje. – Nie wie-
rzymyw te zapewniania – do-
daje inny zawodnik.
Trudnasytuacjau trzecioli-

gowcazostałanachwilęzażeg-
nana. Na dziś jedno jest pew-
ne, zespół dokończy sezon
iwobecnymkształcieprzesta-
nie istnieć. Co dalej? Na to py-
tanie trudno odpowiedzieć.
Wklubie liczą się zosłabienia-
mi. –Jak pi"karze chc$ odcho-
dzi%, to nic na to nie poradzi-
my – twierdzi Mikulski.
Mimo całego zamieszania

trenerManelski chwali swoich
zawodników. Ma nadzieję, że
wkońcówcesezonupokażą się
z dobrej strony. – Chcia"bym
impodzi!kowa%, #e podj!li ta-
k$ decyzj!. Nieprzyst$pienie
do ostatnichmeczówoznacza-
"oby k"opoty. Postanowili by%
fair wobec siebie i kibiców.
Mam nadziej!, #e spotkania,
które pozosta"y, pozwol$ po-
wi!kszy%naszdorobek.Nie b!-
dzie to "atwe zadanie. Mieli-
&myostatnio k"opoty kadrowe
i kartkowe, ale te# z boiskiem,
do czego przyczyni"a si!pogo-
da. Najwi!kszy moment kry-
zysowy przypad" na mecz
w Skar#ysku-Kamiennej.
Z Grantem przegrali&my wy-
soko, ale prezentowali&my si!
lepiej ni#wpierwszymspotka-
niu w Nowej Hucie, gdzie te#
stracili&my osiem goli – mówi
Manelski.

III LIGAPIŁKARSKA.Piłka-
rzeSzreniawyNowyWiśnicz
zrezygnowali z rozwiązywania
kontraktów jużwtymtygod-
niu. Zapowiedzieli jednakodej-
ście zdrużynypozakończeniu
rundy jesiennej.

(ANMI)

Piłkarze „Jaskółek” (niebieskiekoszulki) sąkompletnie załamani
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MichałNalepa (Termalica)
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