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KażdywNiecieczywidzi
szansę na ekstraklasę
–Termalicazakończyłajesień
wIlidzenaświetnej,drugiejpo-
zycji.Począteksezonuniebył
jednakudany...
–Rzeczywiście,mocnoprze-

żyliśmyporażkinawłasnymbo-
isku z Sandecją i Miedzią. Pro-
szęmiwierzyć,żeprzystępując
dotychspotkańbardzochcieli-
śmy je wygrać, ale nie zawsze
jest tak jak się tego chce.
Wtrakcierundy jesiennejbyły
teżmecze, w których byliśmy
zespołem zdecydowanie lep-
szym,niestety,niewykorzysta-
liśmy sytuacji bramkowych
ischodziliśmyzboiskapokona-
ni. Generalnie, szczęściew pił-
cenożnejwychodzinazero,dla-
tegopoostatnimmeczu jesieni
z Flotą mogliśmy się cieszyć
z osiągniętegowyniku.
–35punktów,którezdobyliście
wpierwszejczęścisezonu, jest
sukcesem?
–Uważam,żezdobyczpunk-

towa, jaką mamy na koncie
po rundzie jesiennej, jest ade-
kwatnadogry,jakąprezentowa-
liśmy. Na wiosnę na pewno bę-
dziemy chcieli odrobić pięcio-
punktowąstratędoFlotyiposta-
ramy się powalczyć o jakiś
szczytny cel. Nie chcę mówić
o nim głośno, by nie zapeszać,
ale gdy systematycznie będzie-
my gromadzić punkty w kolej-
nychmeczach, to na pewno za-

kończymy rozgrywki tak jak
wszyscy w Niecieczy by tego
chcieli.
–Sązatemrealneszanse,byze-
spółTermalikiBruk-Betuawan-
sowałwtymsezoniedoekstra-
klasy?
–Każdy,czytozawodnik,czy

kibic, widząc, że na półmetku
rozgrywek drużyna zajmuje

miejsce premiowane awansem
do ekstraklasy, widzi szansę
na osiągnięcie tego celu.W po-
przednimsezonieotrzymaliśmy
jednak nauczkę,gdywkońców-
cerozgrywekzaprzepaściliśmy
szansęnaawans.Wierzę,że te-
razniepowtórzymytegobłędu.
–CoPanazdaniemjestnajwięk-
sząsiłą„Słoników”?

– Mamywypracowany swój
stylgry,któryćwiczymynatre-
ningach. Zawsze staramy się
graćzespołowo,długoutrzymy-
waćsięprzypiłceidużograćpo-
daniami. Ważnym elementem
wnaszejgrzejesttakżedużawy-
mienność funkcji naboisku.
–Jakto jestbyćpiłkarzem
wtakmałejmiejscowości jak
Nieciecza?
– Przyznam, że grawmałej

Niecieczy to prawdziwa przy-
jemność.Presjakibicówjest tu-
tajdużomniejszaniżwwielkich
klubach,natomiastwczasieme-
czów na trybunach zawsze
jest kulturalny doping i panuje
iście rodzinnaatmosfera.
–CzymożePanporównaćatmo-
sferępanującąwokółpiłkinoż-
nejwNiecieczyiwStróżach,
gdziegrałPanwcześniejprzez
dwalata?
– Specyfika obu tych środo-

wisk jest podobna, o zdecydo-
wanie wyższe cele gra jednak
zespół z Niecieczy. Ponadto
właściciele klubudążądo tego,
by poprzez piłkę nożną rozre-
klamować markę Termalica
i Bruk-Bet. Poza tym zdecydo-
wanie większy potencjał ma
drużyna, w której aktualnie
gram. Mimo wszystko, 2 lata,
którespędziłemwStróżach,tak-
żewspominambardzomiło.

WTarnowie zbierają
pieniądze dlamistrzów

WładzeUnii do końca listopa-
damuszą spłacić zaległości fi-
nansowe wobec zawodników,
sięgające 1,3 mln zł – w prze-
ciwnymrazie tarnowska spół-
kanieotrzyma licencji na start
drużyny w Ekstralidze w se-
zonie 2013.
Sytuacja wygląda bardzo

źle, tym bardziej że w ponie-
działek do dymisji podała się
prezesUniiŻSSAAgataMróz.
Narazienie zebrałasię jednak
rada nadzorcza spółki, dymi-
sja nie została więc przyjęta.
–Zebranie radynadzorczej za-
planowane jest naprzysz!y ty-
dzie", do tego czasu w!adz#
w spó!ce nadal sprawuje pre-
zes Agata Mróz – poinformo-
wał nas członek rady nadzor-
czej Piotr Grzyb.
Problemwtym,żetelefonpa-

niprezesodkilkudnimilczyjak
zaklęty, trudno więc uzyskać
w tarnowskiej spółce jakie-
kolwiek informacje.
Znając życie, pieniądze

na spłatę zaległych płatności
dla zawodników znajdą się
w końcu przyszłego tygodnia
i tarnowski zespół przystąpi
do obronymistrzowskiego ty-
tułu. Trudno zakładać inny
scenariusz, tym bardziej że

główni sponsorzy spółki:Azo-
tyTarnóworazTauronPolska
Energia zadeklarowałydalsze
wspieranie drużyny.
Na razie w pomoc w zebra-

niukwotypotrzebnejdospłaty
zadłużeniazaangażowałsiępre-
zydentTarnowaRyszardŚciga-
ła,któryzaapelowałowsparcie
finansowe do szefów najwięk-
szych tarnowskich firm.
Wielewskazujena to,żeze-

spół „Jaskółek” pod wodzą
MarkaCieślakabezprzeszkód
przystąpi do sezonu 2013.
W drużynie zabraknie Grega
Hancocka, który ze względu
nazbytwysokiKSMmusi szu-
kaćnowegoklubu.Pozostaliza-
wodnicy, z wyjątkiem Dawida
Lamparta, powinni pozostać
wzespole tarnowskim.

!U!EL. Jakiebędądalsze
losydrużynyAzotówTauronu,
którawniedawnozakończo-
nymsezonie zdobyła tytuł
drużynowegomistrzaPolski?
Tonajważniejszepytanie,
naktóre szukająodpowiedzi
sympatycy „czarnegosportu”
w Tarnowie.

ROZMOWA z KRZYSZTOFEM LIPECKIM, pomocnikiem Termaliki Bruk-Betu
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KrzysztofLipecki(zlewej) lubigraćwrodzinnejatmosferzewNiecieczy
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Zawodnicy Unii czekają
na stypendia i decyzje

– Pi!karzy czekaj$ teraz dwa
tygodnie wolnego. W grudniu
b#dziemy jeszcze trenowali
przezdwa tygodnie, natomiast
rozpocz#cie w!a%ciwych przy-
gotowa" do rundy wiosennej
planujemy na pocz$tek stycz-
nia. Na razie nie wiemy jesz-
cze, jaka czekanasprzysz!o%&,
mam jednak nadziej#, 'e
w najbli'szych dwóch tygod-
niachwiele si#wyja%ni, na ja-
kich zasadach ma funkcjono-
wa& nasza dru'yna w drugiej
cz#%ci sezonu – przyznał tre-
ner Unii Tomasz Kijowski.
Po wczorajszym treningu

zzawodnikami spotkał siępre-
zes Unii Andrzej Wiśniewski,
który pogratulował drużynie
bardzodobrej postawywrun-
dzie jesiennej, niemiałnieste-

tyżadnychdobrychwiadomoś-
ci dotyczących wypłat dla pił-
karzy.Ci ostatni całyczaswie-
rzą, że jeszcze w listopadzie
na ichkontawpłynie choć jed-
no z obiecywanych od dawna
zaległych stypendiów. Na dzi-
siaj zespół tarnowskimanato-
miast zaplanowane oficjalne
zakończenie pierwszej części
sezonu.
Przerwy w treningach na

razieniemaJakubWróbel,któ-
ry od środy przebywa na te-
stach w Koronie Kielce. – Po
pierwszymdniu testów jestem
w pe!ni zadowolony – stwier-
dziłmłody napastnik Unii.
Z kolei kapitan „Jaskółek”

ŁukaszPopiela,wspólniezżuż-
lowcem Januszem Kołodzie-
jem, zaproszeni zostali przez
MOPSnauroczystość inaugu-
racji ,,BiałejWstążki” (kampa-
nii przeciwko przemocy), któ-
ra odbędzie się 26 listopada
w Teatrze im. Ludwika Sol-
skiegowTarnowie.

II LIGAPI"KARSKA.Wczo-
rajzawodnicy„Jaskółek”spot-
kalisięnaostatnimtreningu
przedczekającymi ichurlopami.
Piłkarzywszatniodwiedziłpre-
zesUniiAndrzejWiśniewski.
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Skrzyszów
wygrywa

Najpierww finałowym spotka-
niuPucharuPolskinaszczeblu
Małopolski pokonały lidera I li-
gi Bronowiankę Kraków 4:2.
Po dwa punkty zdobyły Kat-
siaryna Sivakova i Katarzyna
Galus.Sukcesuskrzyszowianek
nieumniejszafakt,żewkrakow-
skimzespoleniewystąpiłaMag-
daGórowska.
Podbudowane sukcesem

w PP zawodniczki Galuksu
w meczu o pierwszoligowe
punkty pokonały 8:2 KKTS
Krosno. Punkty zdobyły: Kat-
siaryna Sivakova 2, Katarzyna
Lech2,KatarzynaGórka1,Ka-
tarzyna Galus 1 oraz deble:
Sivakova/Górka iGalus/Lech.
PotejwygranejLUKSGalux

Skrzyszówzajmujewlidzeszó-
stemiejsce.

I LIGATENISASTO"OWE-
GO.Pookresieniecosłabszych
występówpingpongistki
GaluksuSkrzyszówzaprezen-
towaływyraźnązwyżkę formy.

(KIER)

Najlepszy strzelec ligi nie zamierza
opuszczać bocheńskiego zespołu

Jak podkreśla doświadczony
zawodnik, jegodorobektoprze-
dewszystkimzasługakolegów
zdrużyny.–Niezdoby!bymbra-
mek, gdyby nie ich podania.
W kilku sytuacjach nie pozo-
stawa!omi nic innego, jak tyl-
kodo!o'y&nog#dopi!ki–twier-
dzi zawodnik.
Zubel jesienią był nie tylko

skuteczny, ale też efektywny.
10 goli zdobył w 14 meczach.
–Niedoszukiwa!bymsi#wtym
czego%nadzwyczajnego.Wka'-
dymspotkaniugra!emjakowy-
suni#ty napastnik. Wszystkie
pi!ki kierowano do mnie.
Przy takiej taktyce zawszekil-
ka bramek pa%& musi. Moje
ustawieniewi$'e si#zwi#ksz$
odpowiedzialno%ci$.Trenerwy-
maga! ode mnie wi#cej ni'

odinnychpi!karzy.Tomnienie
dziwi!o. BKS tworz$ w wi#k-
szo%ci m!odzi zawodnicy, któ-
rzydopierozdobywaj$umiej#t-
no%ci – uważa piłkarz.
Wraz z kolegami w tej run-

dziedebiutowałwtrzeciej lidze.
Jak przekonuje, jej poziom nie
byłwysoki.–Wp!ywanatofakt,
'e brakuje w niej zespo!ów ta-
kich jakUniaTarnów,Garbar-
niaKrakówczyPuszczaNiepo-

!omice.Coraz lepiejwrozgryw-
kachradz$sobiedru'ynyzwo-
jewództwa %wi#tokrzyskiego.
Jesieni$nie(leprezentowa!ysi#
Granat Skar'ysko-Kamienna
czyJuventaStarachowice.Bar-
dzo wymagaj$cym przeciwni-
kiem na w!asnym terenie jest
WiernaMa!ogoszcz–oceniado-
świadczonynapastnik.
Po dobrej rundzie jesiennej

Zubelnienarzekanabrakofert.
Niezamierza jednakodchodzić
zBKS-u,mimo jego trudnej sy-
tuacji finansowej. –Otrzymuj#
zapytania z klubów drugo-
i trzecioligowych.Nieopuszcz#
BKS-u. Czuj# sentyment do te-
goklubu.Zdrugiej stronymam
ju'swoje lata.Niechc#gra&da-
leko od domu. Poza tym chc#
pomóc BKS-owi w walce
o utrzymanie. Mamy dwa
punktymniejni'zak!adali%my.
Wiosn$powinnoby& lepiej.Ok-
rzepli%my, troch# si#nauczyli-
%my. Sta& nas na zdobywanie
kolejnych – twierdzi piłkarz.

IIILIGAPI"KARSKA.Choć
jest już34-latkiem,niezwalnia
tempa–wrundzie jesiennejzdo-
był 10bramek.BezSławomira
Zublatrudnosobiewyobrazić
składBKS-uBochnia.

(ANMI)

AgataMróz, prezesUniiŻSSA
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SławomirZubel strzelił 10goli
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