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Chcęmiećwięcej szans
–WlecietrafiłPanzJagiellonii
BiałystokdoI-ligowegozespo-
łuTermalikiBruk-Betu
Nieciecza.JakoceniaPanswo-
jewystępywrundzie jesiennej?
– Przyznam si!, "e jestem

umiarkowanie zadowolony ze
swojej postawy w pierwszej
cz!#cisezonu.G$ówniedlatego,
"e gra$em zbytma$ow stosun-
ku do swoich oczekiwa%. Tre-
ner robi$ cz!ste rotacje na po-
zycjach napastników, dlatego
nie gra$em zbyt wiele. Strzeli-
$em wprawdzie dwie bramki,
ale moje mo"liwo#ci s& znacz-
niewi!ksze. Ka"dyz zawodni-
kówofensywnychwrundzie je-
siennej otrzyma$ jednak swoj&
szans!.
–ZagrałPanw12meczachligo-
wychijednymoPucharPolski.
MiałPanwięcsporookazjidoza-
prezentowaniasięnaboisku.
–Toprawda,alespo#ródtych

trzynastu jesiennych meczów
tylkodwarozegra$emwpe$nym
wymiarze czasowym.W kilku
innychprzebywa$emnatomiast
na boisku tylko po kilkaminut.
Niemia$emwi!czbytwieluoka-
zji, by zaprezentowa' pe$ni!
swoichmo"liwo#ci.
–JakoceniaPanpierwszą
częśćsezonuwwykonaniuca-
łegozespołu?
–Dlanaszejdru"ynyby$ato

naprawd! dobra runda i w tej
chwili to jest najwa"niejsze.
W grach zespo$owych liczy si!
bowiem wynik ca$ej dru"yny.
Drugie miejsce, jakie zajmuje-

mynapó$metkurozgrywek,jest
bardzo dobr& pozycj&wyj#cio-
w& do podj!cia walki o awans
doekstraklasy.Tonaszg$ówny
cel na drug& cz!#' sezonu. Ry-
walizacja na pewno nie b!dzie
$atwa,wierz! jednakwsi$!dru-
"yny i jej sporemo"liwo#ci.
–Czyopróczawansu„Słoni-
ków”doekstraklasymaPan
jakieśspecjalneżyczenianaNo-
wyRok?
– Przede wszystkim w run-

dziewiosennej chcia$bymsp!-
dzi' na boisku zdecydowanie
wi!cej minut ni" by$o to jesie-

ni&.Nieukrywam,"emarzymi
si! tak"ezdobyciewi!kszej ilo#-
ci bramek.Wiem, "e sta'mnie
na osi&gni!cie tych celów i po-
staram si! tego dokona'.
–Dozespołudołączyłostatnio
kolejnymłodynapastnikJakub
Wróbel.Rywalizacjaomiejsce
wskładziebędziewięcjeszcze
większa.
– Nie wiem, jak nasz nowy

kolegawygl&da, niewidzia$em
gojeszczenigdywakcji,niemo-
g!wi!cnajegotematnicpowie-
dzie'. Rywalizacja o miejsce
w sk$adzie z pewno#ci& b!dzie

wi!ksza, ale powinno to tylko
korzystniewp$yn&'napoziom
sportowy zespo$u.
–JestPan jużpourlopie?
–Tak.Pozako%czeniujesien-

nejcz!#cisezonuby$emwrazze
swoj&dziewczyn&nakilkudnio-
wymwypadziewPary"u.Chcie-
li#mybowiempozna' topi!kne
miasto.(wi!taBo"egoNarodze-
niasp!dz!wgronierodzinnym
wokolicachBia$egostoku.Nato-
miast Nowy Rok planuj! przy-
wita'wrazznajbli"szymiprzy-
jació$minaMazurach.

Wiśniewski postanowił
rozstać się z Sandecją

– Inicjatywa wysz!a od Wi"-
niewskiego – zapewnia Wie-
s$aw Le#niak, wiceprezes
MKS. –By!a reakcj#na zapro-
ponowaniemuobni$enia pen-
sji. W podobnej sytuacji zna-
laz!o si% kilku innych zawod-
ników z najwy$szymi kon-
traktami i nie kryj%, $e
rozmowyznimi tocz# si% opor-
nie. Nasza sytuacja kadrowa
jest, delikatnie mówi#c, niez-
byt komfortowa, ale nikogo
nie zamierzamyzatrzymywa&
na si!%.
Le#niak t$umaczy, "e

wprzypadkuBurkhardtao re-
zygnacji z jego us$ug przes&-
dzi$o niesatysfakcjonuj&ce
dzia$aczy i kibiców boiskowe
zaanga"owanie pomocnika.
– Odnosi!em wra$enie, $e

poprostuodrabiapa'szczyzn%

– wyja#nia Le#niak. – A suge-
sti% o rozwi#zaniu kontraktu
przyj#! z u"miechem na twa-
rzy.Najlepiej to "wiadczy o je-
go emocjonalnym zwi#zku
z Sandecj#.
Niepewne s& ponadto wy-

st!py wNowym S&czu w run-
dzie wiosennej bramkarza
Marcina Cabaja.
– (wietnie spisuj#cy si%

w pierwszej cz%"ci sezonu
golkiper poinformowa!, $e in-
teresuje si% nim pewien
mo$niejszy od nas klub i spy-
ta!, czy zgodzimy si% na jego
odej"cie–kontynuujeLe#niak.
– Odpowiedzia!em, $e tak,
pod warunkiem spe!nienia
okre"lonychwarunków.Zadar-
mo przecie$ go nie pu"cimy.
Na razie wi!c w s&deckim

klubie notuje si! wy$&cznie
ubytki.
–Spokojnie,b%d# te$wzmoc-

nienia – tonuje wiceprezes.
– Ch%& gry w Sandecji zg!osi!o
trzech pi!karzyWarty Pozna'
oraz pewien obro'ca z Korony
Kielce. Testompoddana zosta-
!a licznagrupa innychgraczy.
Na pewno nie zginiemy.

I LIGAPIŁKARSKA.
BartoszWiśniewski jest kolej-
nym–poFilipieBurkhardtcie
–graczem,któryodchodzi
zSandecji przedwygaśnięciem
obowiązującegodoczerwca
2013 r. kontraktu.Piłkarzoma-
wia zklubemwarunki przed-
wczesnego rozstania.

ROZMOWA z JANEMPAWŁOWSKIM, piłkarzemTermaliki Bruk-BetuNieciecza

(DW)

NapastnikTermalikiBruk-BetuJanPawłowski (przypiłce) liczynaczęstszewystępynaboisku
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Hesed otrzymał lekcję

AkademiaFutsalHesedTarnów
–MKFGrajów2:11(2:7)
Bramkidlagospodarzy: Sikorski, Bodnar.
AkademiaFutsaluHesed:Piszczek,Bodnar,
Chudoba,Chudyba,NowakorazFirlit,Szczer-
ba,Hebda,Ślaski,Brzuchacz,Sikorski.

Natakwyra)n&pora"k!wp$y-
n!$a s$aba postawa tarnowian
w obronie. Miejscowa eki-
pa od pocz&tku gra$a z wyco-
fanym bramkarzem, ale nie

mia$o to "adnego znaczenia.
Go#cie si! rozkr!cili i prowa-
dzili ju" 7:0. Przed przerw&
po trafieniach Daniela Sikor-
skiego i Dawida Bodnara go-
spodarze zmniejszyli straty.
W drugiej po$owie podo-

pieczni Jakuba Drwala lepiej
si! spisywali, mimo tego na li-
st! strzelców wpisywali si!
go#cie. Gospodarze mieli kil-
kadogonychokazji, ale nie po-
trafili ich wykorzysta', m.in.
Marcin Szczerba, Micha$
(laski czyMi$osz Chudoba.
Tarnowianie podrugiej po-

ra"ce z rz!du zajmuj&w tabe-
li ostatnie, pi&te miejsce.

II LIGAFUTSALU. Tobyła
solidna lekcja.Wdrugiej kolej-
ceAkademiaFutsaluHesed
Tarnówwysokoprzegrała
nawłasnymparkiecie
zMKF99Grajów.

(ANMI)

RozmawiałPIOTRPIETRAS

Jadowniczanka traci

Podznakiemzapytania s&dal-
szewyst!pybramkarza Janu-
sza Pi&tka. Do Jadownik trafi$
wlipcunapó$ roku.Wcze#niej
wyst!powa$wBKS-ieBochnia,
z którym zreszt& awansowa$
do trzeciej ligi. – By!mocnym
punktem dru$yny. Procento-
wa!o jego do"wiadczenie. Te-
razko'czymusi%umowa inie
wiadomo, czy j#przed!u$y. Je-
go brak by!by dla nas strat#
–nieukrywaRobertSakowicz,
szkoleniowiec zespo$u.
Beniaminka czwartej ligi

opu#ci$ natomiast Jaros$aw
(wi!ch, który postanowi$ za-
ko%czy' karier!. – To dla nas
os!abienie – dodaje Sakowicz.
Szkoleniowiec nie ukrywa,

"e rozgl&da si! za nowymi
pi$karzmi. Znanych nazwisk

w tym kontek#cie nie nale"y
si! spodziewa'. – Je$eli kogo"
zakontraktujemy, to b%d# to
m!odzi pi!karze z ni$szych lig,
którzy u nas b%d# chcieli si%
rozwija& – twierdzi trener.
Jadowniki mog& by' do-

brymmiejscemdorozwoju. Je-
sieni&niedoceniany i skazywa-
nynapo"arciebeniaminekspi-
sa$ si!wyj&tkowo dobrze i za-
j&$ szóste miejsce. – Nie
spodziewa!em si% takiego wy-
niku. Postaw% zespo!u mog%
oceni& w samych superlaty-
wach.Nie popadamywhurra-
optymizm.Runda rewan$owa
b%dzie owiele trudniejsza.Cze-
ka nas kilka bardzo trudnych
meczównawyje)dzie –dodaje
Sakowicz.
Jadowniczanka do wiosny

zacznie przygotowywa' si!
wpo$owie stycznia. Zespó$ma
zaplanowanych kilka sparin-
gów. Zmierzy si!w nich m.in.
z Or$em D!bno, Polanem
*abno czy Drwink&. Trener
Sakowicznieplanujeobozudo-
chodzeniowego.

IVLIGAPIŁKARSKA.
Pobardzodobrej rundzie je-
siennej piłkarzeJadowniczanki
sąnaurlopach.Przygotowania
do rundy rewanżowejmają roz-
począćwpołowie stycznia.Nie-
wykluczone, żebeniamineksię
osłabi.

(ANMI)

WAlwerni będą zmiany

– Nasza sytuacja jest trudna
– mówiprezesAlwerniS$awo-
mirKnapik. –Nieb%dziemyro-
bi& jakich" cudownych rewo-
lucji. Wiem, jakimi "rodkami
finansowymib%dziemydyspo-
nowa&. Musz% z ca!# stanow-
czo"ci# stwierdzi&, $e pi!kar-
stwowAlwerni idzie corazbar-
dziej w kierunku stuprocento-
wego amatorstwa. Do tej pory
jakie" tam drobne pieni#dze
p!acili"my–cho&by stypendia,
czy zwracali"my koszty dojaz-
dów.Chc% nadal pokrywa&wy-
datki na przejazdy, ale zawod-
nikomotwarciepowiedzieli"my
o trudnej sytuacji. S# w pe!ni
"wiadomi sytuacji, podchodz#
doniej bardzo rozs#dnie.
Wida', "e ko%czy si! pe-

wien etap, kiedy towAlwerni
powodzi$o si!wmiar! nie)le,
zespó$ gra$ nawet w czo$ówce
IV ligi.Odkilku lat klub stacza

si! po równi pochy$ej. By za-
wodnicymogli zarabia'napi$-
ce,musielibygra' conajmniej
o dwa szczeble wy"ej.
– Dzia!am w samorz#dzie

gminy w komisji bud$etowej,
wi%cwiemdoskonale, jaka jest
sytuacja–mówiKnapik. –Kry-
zysdotar!dosamorz#dów, szu-
kamypieni%dzydlaszkó!, nau-
czycieli, trudno wi%c, by w tej
sytuacji dawa& wi%cej pieni%-
dzy na sport. Najwy$ej zosta-
niemynapoziomiedotacji z te-
go roku. Nie przes#dza!bym
sprawy naszego spadku. Je"li
zawodnicy b%d# trenowa&, to
sta& ichna to, by si%utrzyma&.
Prowadz% rozmowyze sponso-
rami, którzy mogliby wzi#&
pod opiek% np. po jednym za-
wodniku. Ju$ 3–4 pozytywne
odpowiedzina ten tematmam.
Chodzi o to, by taka pomoc nie
by!a jednorazowa, ale obowi#-
zywa!a przez ca!# rund%.
Na kadr% szkoleniow# mamy
dotacje, na wyjazdy równie$,
teraz chodzi o to, by pomóc ja-
ko" pi!karzom.

PIŁKARSKA KLASA
OKRĘGOWA.Trzeciaodkoń-
cawtabeliwadowickiej „okrę-
gówki” Alwerniamamałeszan-
se,bywydobyćsięz tarapatów.

(ŻUK)

Trzecioligowcywhali

Wdru"ynach tworz&cych ek-
straklas!openspotka'mo"na
pi$karzy, na codzie%wyst!pu-
j&cych nawet w III lidze (Da-
widBastazLimanoviiSzubryt,
Mateusz Orzechowski, Piotr
Zachariasz,+ukaszBiernacki
zPopraduMachnikMuszyna).
Postoczeniudwóchkolejekbez

straty punktupozostaj& ekipy
ITCPolska,FitnessClubuoraz
Polmeksu. Najefektowniejsze
zwyci!stwo odniós$ Fitness,
którypokona$gro)n&ekip!So-
ny 8:2. Poza wspomnianymi
Bast& i Orzechowskim
do bramki pokonanych trafia$
tak"e Irenusz Grybo#, nie tak
dawno temubiegaj&cy jeszcze
po boiskach I ligi (m.in. Polo-
nia Bytom, Stal Rzeszów).
Na czele „zwyk$ej” ekstra-

klasy znajduje si! Q-Graf,
w I lidze prowadzi Basztowa,
a w II lidze – Tax Care.

FUTSAL.Trwająrozgrywkiko-
lejnejedycjiNowosądeckiejLigi
Futsalu,nadktórymiporaz
pierwszyoficjalnąpieczęspra-
wujeOkręgowyZwiązekPiłki
Nożnej.Rywalizacjatoczysię
wczterechklasachwhaliMOSiR.

(DW)


