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Sport

Z!OMOWANIE

POJAZDÓW
•p!acimy gotówk"

• transport
•za#wiadczenia

do wyrejestrowania

ZZP „DE SAL” S. C. $u ka no wi ce
k/Tar no wa tel. 014/634-04-06 

pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13

OG!OSZENIE 0382422/00

Tarnów, ul. Hodowlana 2
tel./fax (014) 629-30-41, 0602-116-278

OKNA I DRZWI Z PCV
DRZWI SZKLANE
I ANTYW!AMANIOWE
BRAMY GARA"OWE

PLASTIKO FHU

OG!OSZENIE 0353750/00

nr licencji 1149

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

UL. URSZULA!SKA 4
tel. 014-626-13-13, 014-655-13-14

www.hebda.com.pl
e-mail: kontakt@hebda.com.pl

OG!OSZENIE 0381173/00

Ekologiczne
betonowe zbiorniki

zapewniamy

transport hds

oraz monta!.

tel. 0 781 044 596

www.tempo.pev.pl

Pojemno"# od 3 tys. l.
oczyszczalnie "cieków - przydomowe - przemys$owe.

atest pzh.

Pojemno"# od 3 tys. l.
oczyszczalnie "cieków - przydomowe - przemys$owe.

atest pzh.

na szamba, gnojówk%, gnojowic%

OG!OSZENIE 0239873/01

Trzecioligowi pi!karze tarnow-
skiej Unii znale"li si# na bardzo
powa$nym zakr#cie. W klubie
niktniechcekomentowa%ostat-
nich wydarze&. Jednak przy-
znaj', $e pi'tkowe zatrzymanie
Artura W. to dla nich cios. Tym-
czasem spraw' korupcji w tar-
nowskich „Jaskó!kach” mocno
interesujesi#rzecznikdyscypli-
narnyPZPN,którywtejsprawie
prowadzi odr#bne (ledztwo.

Ujawnionyprzezprokuratur#
faktzatrzymaniaArturaW.,wie-
loletniego gracza Unii, wywo!a!
poruszenie w (rodowisku pi!-
karskim.

– Od dawna wiadomo, $e
ró$ne dzia!ania korupcyjne
mia!y miejsce w polskim fut-
bolu. Dzia!o si# to na ró$nych
szczeblachnaprzestrzeniostat-
nich lat. Mo$na nawet stwier-
dzi%, $e dochodzi!o do tego za
ogólnymprzyzwoleniem,cz#sto
nawetnazasadzie$artu.Mydzi(
wampomo$emy,awynamjutro.
Z pewno(ci' ostatnie wydarze-
nia w Unii s' dla mnie sporym
zaskoczeniem. Jednak mimo
tego staram si# broni% (rodowi-
ska pi!karskiego. Z pewno(ci'
korupcja w nim przed laty nie
by!amniejszani$ w(ródlekarzy
czy policjantów – mówi anoni-

mowo by!y zawodnik „Jaskó-
!ek”.

Przykrej sprawy nie chc' ko-
mentowa% te$ dzia!acze klubu.
–Odmawiamkomentarza.Chc#
poczeka% na dalsze dzia!ania
w tej sprawie. Nie do ko&ca wie-
rz# w informacjeprzekazywane
przez media – us!yszeli(my
od przewodnicz'cego Rady
KlubuZKSUniaTarnówKrzysz-

tofa Zieli&skiego. Odbijaj'c pi-
!eczk#, warto zaznaczy%, $e
opierali(my si# (nie tylko my
zreszt') wy!'cznie na informa-
cjach otrzymanych z prokura-
tury, która, jak sama przyzna-
wa!a, zebra!a odpowiednie do-
wody w tej sprawie.

Na Uni# kolejny cios mo$e
spa(% ze strony PZPN-u. Rzecz-
nikdyscyplinarnyzwi'zkuWoj-
ciech Petkowicz prowadzi
odr#bne(ledztwowsprawieko-
rupcjiwtymklubie.Potwierdzi!,
$eprzedstawi!zarzutykupowa-
nia i sprzedawania meczów
sze(ciu by!ym i obecnym za-
wodnikom „Jaskó!ek”. Z infor-
macji, do jakich dotarli(my, wy-
nika, $e gracze nie negowali

ustale&zebranychwtej sprawie.
Jest ona rozwojowa. Niewyklu-
czone, $e w najbli$szym czasie
nast#pne osoby us!ysz' kolejne
zarzuty. O wymierzeniu kar
ostateczniezadecydujeWydzia!
Dyscypliny PZPN. Sankcje gro-
zi% mog' te$ klubowi. – Unia
mog!a odnosi% konkretne ko-
rzy(ci zewentualnego kupowa-
nia meczów – dodaje Wojciech
Petkowicz.

Rzecznikchce,$eby post#po-
waniezako&czy!osi#przedstar-
temrundywiosennej.Wcze(niej,
na pocz'tku stycznia, dzia!acze
Unii maj' rozmawia% z pi!ka-
rzami na temat ich dalszych wy-
st#pówwzespole. Wobecnejsy-
tuacjicz#(%znichchce odej(%.

Pi!karskaUniajest
wpowa"nymdo!ku

Wsprawie ostatnichwydarze! zwi"zanych zUni"najbardziej poszkodowani s"kibice
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bPost#powanie
ws.korupcji
prowadziPZPN

bPrzysz!o$%
zespo!ujestteraz
du"&niewiadom&

AndrzejMizera

Zatrzymanie
ArturaW.
poruszy#o
$rodowisko
pi#karskie

Urlopy,czyliremontistudiowanie

Maj' odpocz'% od pi!ki – apelo-
wa! przed urlopami do pi!karzy
lidera drugiej ligi Bruk-Betu
NiecieczatrenerMarcinJa!ocha.
A jego podopieczni, jak to zaw-
szebywa,naswójsposóbpróbo-
walizapomnie% ,cotojestfutbol.

Dla kilku zawodników odpo-
czynekby!okazj'doodwiedze-
nia domu. Po pó!rocznej przer-
wie do rodzinnego Elbl'ga
w ko&cu przyjecha! Adrian
Fedoruk. – Rodzina mnie po-
zna!a – (mieje si# zawodnik.

Pi!karznieukrywa,$ebardzo
cieszy! si# na zimow' przerw#.

– Im by!o bli$ej ko&ca rundy,
tymbardziejci'gn#!omniewro-
dzinne strony – przyznaje.

W rodzinnym Lubaczowie
przebywa równie$ Micha!
Czarny, podstawowy defensor
niecieczan.

Przerw#zawodnicystaraj'si#
wykorzysta% bardzo po$ytecz-
nie. Niektórzy z nich zamierzali
zainwestowa%w siebie. – Zasta-
nawia!emsi#nadzapisaniemsi#
na kursy informatyczne i j#zyka

angielskiego. To mo$e mi si#
okaza%przydatne.Ca!e$ycienie
b#d# przecie$ gra! w pi!k# –
przyznaje Norbert Baran, pod-
stawowy golkiper niecieczan.

Na nadrobienie zaleg!o(ci
edukacyjnychpostawi!te$Pawe!
Smó!ka. – Jest czas, $eby by%
nabie$'co,studiuj#przecie$pe-
dagogik# – mówi. Dla tego za-

wodnika jednym z piorytetów
by!o równie$ zdrowie

–Chcia!bymsi#wstuprocen-
tachwyleczy%–zapowiadasnaj-
per.

Przed pój(ciem na odpoczy-
nek trener Marcin Ja!ocha
chcia!,$ebyjegopodopieczniza-
pomnieliopi!ce.–Przezdwadni
si#uda!o.Potemzacz#!oci'gn'%

– do sportu i do pi!ki. Chodz#
na basen – przyznaje Smó!ka.
Inn' form# wybra! Adrian
Fedoruk.

– O futbolu nie da si#zapom-
nie%. Ogl'da!em mecze w tele-
wizji iczeka!em,kiedymójorga-
nizm poczuje prawdziwy g!ód.
Poza tym by!a okazja do nadra-
biania zaleg!o(ci towarzyskich
i rodzinnych – mówi gracz.

Wolnyczastorównie$wi#cej
czasu,$ebyprzypilnowa% inwe-
stycji.–Remontujemymieszka-
nie.Trzebawielurzeczyprzypil-
nowa% osobi(cie – mówi Pawe!
Cygnar.

Natomiast Artur Prokop po-
(wi#ci!wolnyczasnatotalnyod-
poczynek.

Bumelka zawodnikom
z Niecieczy w!a(nie si# sko&-
czy!a. W ostatnich dniach za-
cz#li lekko trenowa% pod k'tem
styczniowych przygotowa&.

– Ka$dy z pi!karzy ma odby%
dziewi#% jednostek treningo-
wych. To pozwoli rozpocz'%
przygotowania z 40-procento-
wegopu!apu–uwa$aszkolenio-
wiec.

AndrzejMizera

Na $rodki z bud%etumiasta czekaj" równie% %u%lowcy
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700tysi#cyz!otychwprzysz!ym
roku przeznaczono na sport
kwalifikowanywbud$eciemia-
sta Tarnowa. To o ponad 100
procent wi#cej ni$ do tej pory.
O tym, ile ostatecznie trafi!o
do klubów i zawodników, mia!a
zadecydowa% na wczorajszym
posiedzeniuKomisjaSportu,Re-
kreacji i Turystyki Rady Miasta
Tarnowa.

)rodków jest wi#cej ni$
wcze(niej planowano. Pocz't-
kowa propozycja wynosi!a 400
tysi#cy. Ostatecznie zosta!a
zwi#kszona.

– To suma odpowiadaj'ca
mo$liwo(ciom bud$etowym
miasta – przekonywa! przed se-
sj' bud$etow' Krzysztof Janas,
przewodnicz'cyKomisjiSportu,
Rekreacji i Turystyki RM.

Do takiej argumentacji osta-
tecznie przychylili si# pozostali
radni.Wczorajwieczoremkomi-
sja sportu i rekreacji mia!a osta-
teczniezadecydowa%opodziale
(rodków,któretrafi'doklubów
i sportowców. Konkurencja jest
du$a.

– Pieni#dzyjestwi#cej,alete$
zwi#kszy!asi#pulapodmiotów,
które chc' je otrzyma% – dodaje
radny Janas.

Z pewno(ci' mo$na si# spo-
dziewa%, $e najwi#ksz' dotacj#
otrzyma dru$yna $u$lowców,
która powróci!a w szeregi

ekstraligi. Zatymrównie$prze-
mawia popularno(% tej dyscy-
pliny w regionie. Ka$de spotka-
nie $u$lowców ogl'da!o w tym
roku przynajmniej kilka tysi#cy
osób.

Na pieni'dze czekaj' rów-
nie$ pi!karze tarnowskiej Unii.
Im wspomiane(rodki mog'po-
móc przetrwa% rund# wio-
senn'. Nie pomagaj' im jednak
zarzuty kupowania i sprzeda-
wania meczów, jakie dziesi#ciu
pi!karzom (by!ym i obecnym)
stawia prokuratura. Jeden z za-
wodników zosta! zreszt' za-
trzymany. Bez wzgl#du na ten
fakt, pi!karze raczej nie mog'
spodziewa% si# du$ej kwoty,
na któr' licz'. Z pewno(ci' b#-
dzie wi#ksza ni$w tym roku (50
tys. z!otych), ale progresja mo$e
wynie(% maksymalnie kilka-
na(cie procent. Wp!ywa na to
m.in. du$e zainteresowanie po-
dzia!em (rodków.

Sportowe wydatki w Tarno-
wie to równie$ inwestycje.
W tym zakresie ma by% du$o
zrobione. Z czego mog' cieszy%
si#kibice.Za600tysi#cyz!otych
modernizacji ma doczeka% si#
stadionmiejskiwTarnowie.Wy-
remontowanemaj'by%m.in.to-
alety, szatnie i biura. Ponadto w
TarnowiepowstanienowyOrlik
naosiedluZielonym. Wplanach
jestrównie$remontkilkuinnych
boisk znajduj'cych si# przy
szko!ach.

Radnidecydowali
opodziale!rodków
AndrzejMizera

Urlop todlaSmó#ki nadrabianie zaleg#o$ci na studiach
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