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M a 19 lat i chce
podbić pierwszą
ligę. Pomóc mają
w tym talent,

a zwłaszcza łatwość zdobywa-
nia bramek. Od kilku dni
nowym zawodnikiem Terma-
liki Bruk-Betu Nieciecza jest
Jakub Wróbel.

Do wicelidera zaplecza
ekstraklasy trafił z tarnow-
skiej Unii. Tam spędził ostatni
rok, który był dla niego bardzo
udany. – Ten chłopak ma
papiery na granie. W drugiej
lidze wyróżniała go chłodna
głowa, jaką miał pod bramką.
Dostrzega również kolegów –
twierdzi Tomasz Kijowski, tre-

ner „Jaskółek”. To jednak nie
wszystkie atuty, które wpadły
w oko trenerowi Kazimierzo-
wi Moskalowi.

– Widziałem fragmenty
meczów z jego udziałem. Zau-
ważyłem, że ma dużą łatwość
w zdobywaniu bramek –
twierdzi Kazimierz Moskal.

W najbliższym czasie
mieszkający w Żabnie 19-la-
tek, będzie miał okazję prze-
konać do swoich umiejętności
kibiców oraz oczywiście szko-
leniowca. Zdaje sobie sprawę,
że nie czeka go łatwe zadania.
– Pierwsza liga to dla mnie
duże wyzwanie. Od pierw-
szych zajęć muszę dużo uwagi
poświęcać na to, co przekazu-
je trener – twierdzi piłkarz.

O wychowanku Polanu
Żabno głośno zrobiło się
jesienią. Dla „Jaskółek” zdobył
pięć bramek. Nic dziwnego, że
szybko zwrócił na siebie
uwagę kilku klubów. Testowa-
ła go m.in. Korona Kielce. –
W tym przypadku w grę
wchodziły występy w Młodej
Ekstraklasie. Jednak gdy tylko
otrzymałem propozycję
z Niecieczy, to od razu stała
się dla mnie piorytetowa.
Wpływ na to miał również
fakt, że mieszkam w Żabnie.
Przychodzę do zespołu,
w którym jest duża konkuren-
cja. Mam nadzieję, że ciężko
pracując zrealizuję swój cel
i zacznę grać i strzelać bramki
w pierwszej lidze – mówi.

Jak Wróbel zosta! S!onikiem
b Termalica Bruk-Bet si!gn!"a po najbardziej
utalentowanego gracza w naszym regionie

Andrzej Mizera
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TARNÓW. Bez dwóch kluczo-
wychzawodnikówmusiwiosną
poradzić sobie tarnowska
Unia. Opuścili ją właśnie Jakub
Wróbel oraz Łukasz Popiela.

Tenostatnipodwulatachgry
w Tarnowie wybrał ofertę Pusz-
czy Niepołomice. To lider dru-
giej ligi. Popiela miał jednak
również inne propozycje. Jego
odejście to duża strata dla Unii.

– Opuszcza nas zawodnik,
który miał duży wpływ na ze-
spół na boisku i poza nim. Zdo-
byłdużobramek,aleteżzaliczył
sporo asyst. Nie mówię tylko
otejrundzie,aleteżpoprzedniej
– uważa trener Unii Tomasz Ki-
jowski.

Popiela w nowej drużynie
chcesięrozwijać,aleteżwalczyć
o awans do pierwszej ligi.
– W Puszczy może odgrywać
ważną rolę. Łukasz to piłkarz,
który nie tylko pracuje w ofen-
sywie, ale też w defensywie. To,
czy potwierdzi swoje atuty, za-
leży od tego, czy dobrze wkom-
ponuje się w zespół – przeko-
nuje Kijowski.

Popiela i Wróbel to jak na ra-
ziedwajpierwsipiłkarze,którzy
zdecydowali się odejść z Unii.

To, czy kolejni zawodnicy pójdą
ichśladem,będziejasnejużnie-
bawem. – Piłkarze do końca
grudnia, mają określić, czy zo-
stają w zespole na takich zasa-
dach, jakie byłyby do tej pory.
Na finanse bowiem nie mają co
liczyć.Określiłemtermin,bonie
chcętakiejsytuacji,żebywtrak-
cie przygotowań opuszczali nas
kolejni zawodnicy – przekonuje
Kijowski.

Trener Unii chciałby wypeł-
nić lukę po dwóch najlepszych
napastnikach. – Szukać bę-
dziemy zawodników, którzy
będą chcieli się pokazać i pre-
zentują określony poziom.
Wiem, że nasza sytuacja finan-
sowa nam nie sprzyja, ale mam
nadzieję, że mimo tego znaj-
dziemy kogoś – mówi trener.

Piłkarze „Jaskółek” mają te-
raz „roztrenowanie”. Potrwa
do świąt Bożego Narodzenia.
Ponownienazajęciachspotkają
się 8 stycznia. Drużyna ma
zaplonowanych kilka sparin-
gów. Zagra m.in. z Sandecją
Nowy Sącz, Stalą Mielec, Zagłę-
biem Sosnowiec czy Koroną
Kielce (Młoda Ekstraklasa).
(anmi)
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„Jaskółki” tracąpiłkarzy
ŁukaszPopiela (zprawej) opuścił zespół tarnowskiej Unii
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