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Sport
Radni decydowali
o podziale środków

Piłkarska Unia jest
w poważnym dołku

Andrzej Mizera

b Postępowanie
ws. korupcji
prowadzi PZPN
b Przyszłość
zespołu jest teraz
dużą niewiadomą
Trzecioligowi piłkarze tarnowskiej Unii znaleźli się na bardzo
poważnym zakręcie. W klubie
niktniechcekomentowaćostatnich wydarzeń. Jednak przyznają, że piątkowe zatrzymanie
Artura W. to dla nich cios. Tymczasem sprawą korupcji w tarnowskich „Jaskółkach” mocno
interesujesięrzecznikdyscyplinarnyPZPN,którywtejsprawie
prowadzi odrębne śledztwo.
Ujawnionyprzezprokuraturę
faktzatrzymaniaArturaW.,wieloletniego gracza Unii, wywołał
poruszenie w środowisku piłkarskim.
– Od dawna wiadomo, że
różne działania korupcyjne
miały miejsce w polskim futbolu. Działo się to na różnych
szczeblachnaprzestrzeniostatnich lat. Można nawet stwierdzić, że dochodziło do tego za
ogólnymprzyzwoleniem,często
nawetnazasadzieżartu.Mydziś
wampomożemy,awynamjutro.
Z pewnością ostatnie wydarzenia w Unii są dla mnie sporym
zaskoczeniem. Jednak mimo
tego staram się bronić środowiska piłkarskiego. Z pewnością
korupcja w nim przed laty nie
byłamniejszaniż wśródlekarzy
czy policjantów – mówi anoni-
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W sprawie ostatnich wydarzeń związanych z Unią najbardziej poszkodowani są kibice

Zatrzymanie
Artura W.
poruszyło
środowisko
piłkarskie
mowo były zawodnik „Jaskółek”.
Przykrej sprawy nie chcą komentować też działacze klubu.
–Odmawiamkomentarza.Chcę
poczekać na dalsze działania
w tej sprawie. Nie do końca wierzę w informacjeprzekazywane
przez media – usłyszeliśmy
od przewodniczącego Rady
KlubuZKSUniaTarnówKrzysz-

tofa Zielińskiego. Odbijając piłeczkę, warto zaznaczyć, że
opieraliśmy się (nie tylko my
zresztą) wyłącznie na informacjach otrzymanych z prokuratury, która, jak sama przyznawała, zebrała odpowiednie dowody w tej sprawie.
Na Unię kolejny cios może
spaść ze strony PZPN-u. RzecznikdyscyplinarnyzwiązkuWojciech Petkowicz prowadzi
odrębneśledztwowsprawiekorupcjiwtymklubie.Potwierdził,
żeprzedstawiłzarzutykupowania i sprzedawania meczów
sześciu byłym i obecnym zawodnikom „Jaskółek”. Z informacji, do jakich dotarliśmy, wynika, że gracze nie negowali

ustaleńzebranychwtej sprawie.
Jest ona rozwojowa. Niewykluczone, że w najbliższym czasie
następne osoby usłyszą kolejne
zarzuty. O wymierzeniu kar
ostateczniezadecydujeWydział
Dyscypliny PZPN. Sankcje grozić mogą też klubowi. – Unia
mogła odnosić konkretne korzyści zewentualnego kupowania meczów – dodaje Wojciech
Petkowicz.
Rzecznikchce,żeby postępowaniezakończyłosięprzedstartemrundywiosennej.Wcześniej,
na początku stycznia, działacze
Unii mają rozmawiać z piłkarzami na temat ich dalszych występówwzespole. Wobecnejsytuacjiczęśćznichchce odejść.

700tysięcyzłotychwprzyszłym
roku przeznaczono na sport
kwalifikowanywbudżeciemiasta Tarnowa. To o ponad 100
procent więcej niż do tej pory.
O tym, ile ostatecznie trafiło
do klubów i zawodników, miała
zadecydować na wczorajszym
posiedzeniuKomisjaSportu,Rekreacji i Turystyki Rady Miasta
Tarnowa.
Środków jest więcej niż
wcześniej planowano. Początkowa propozycja wynosiła 400
tysięcy. Ostatecznie została
zwiększona.
– To suma odpowiadająca
możliwościom budżetowym
miasta – przekonywał przed sesją budżetową Krzysztof Janas,
przewodniczącyKomisjiSportu,
Rekreacji i Turystyki RM.
Do takiej argumentacji ostatecznie przychylili się pozostali
radni.Wczorajwieczoremkomisja sportu i rekreacji miała ostateczniezadecydowaćopodziale
środków,któretrafiądoklubów
i sportowców. Konkurencja jest
duża.
– Pieniędzyjestwięcej,aleteż
zwiększyłasiępulapodmiotów,
które chcą je otrzymać – dodaje
radny Janas.
Z pewnością można się spodziewać, że największą dotację
otrzyma drużyna żużlowców,
która powróciła w szeregi

ekstraligi. Zatymrównieżprzemawia popularność tej dyscypliny w regionie. Każde spotkanie żużlowców oglądało w tym
roku przynajmniej kilka tysięcy
osób.
Na pieniądze czekają również piłkarze tarnowskiej Unii.
Im wspomiane środki mogą pomóc przetrwać rundę wiosenną. Nie pomagają im jednak
zarzuty kupowania i sprzedawania meczów, jakie dziesięciu
piłkarzom (byłym i obecnym)
stawia prokuratura. Jeden z zawodników został zresztą zatrzymany. Bez względu na ten
fakt, piłkarze raczej nie mogą
spodziewać się dużej kwoty,
na którą liczą. Z pewnością będzie większa niż w tym roku (50
tys. złotych), ale progresja może
wynieść maksymalnie kilkanaście procent. Wpływa na to
m.in. duże zainteresowanie podziałem środków.
Sportowe wydatki w Tarnowie to również inwestycje.
W tym zakresie ma być dużo
zrobione. Z czego mogą cieszyć
siękibice.Za600tysięcyzłotych
modernizacji ma doczekać się
stadionmiejskiwTarnowie.Wyremontowanemająbyćm.in.toalety, szatnie i biura. Ponadto w
TarnowiepowstanienowyOrlik
naosiedluZielonym. Wplanach
jestrównieżremontkilkuinnych
boisk znajdujących się przy
szkołach.

Mają odpocząć od piłki – apelował przed urlopami do piłkarzy
lidera drugiej ligi Bruk-Betu
NiecieczatrenerMarcinJałocha.
A jego podopieczni, jak to zawszebywa,naswójsposóbpróbowalizapomnieć,cotojestfutbol.
Dla kilku zawodników odpoczynekbyłokazjądoodwiedzenia domu. Po półrocznej przerwie do rodzinnego Elbląga
w końcu przyjechał Adrian
Fedoruk. – Rodzina mnie poznała – śmieje się zawodnik.
Piłkarznieukrywa,żebardzo
cieszył się na zimową przerwę.
– Im było bliżej końca rundy,
tymbardziejciągnęłomniewrodzinne strony – przyznaje.
W rodzinnym Lubaczowie
przebywa również Michał
Czarny, podstawowy defensor
niecieczan.
Przerwęzawodnicystarająsię
wykorzystać bardzo pożytecznie. Niektórzy znich zamierzali
zainwestować w siebie. – Zastanawiałemsięnadzapisaniemsię
na kursy informatyczne i języka
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Urlop to dla Smółki nadrabianie zaległości na studiach

angielskiego. To może mi się
okazaćprzydatne.Całeżycienie
będę przecież grał w piłkę –
przyznaje Norbert Baran, podstawowy golkiper niecieczan.
Na nadrobienie zaległości
edukacyjnychpostawiłteżPaweł
Smółka. – Jest czas, żeby być
nabieżąco,studiujęprzecieżpedagogikę – mówi. Dla tego za-

wodnika jednym z piorytetów
było również zdrowie
–Chciałbymsięwstuprocentachwyleczyć–zapowiadasnajper.
Przed pójściem na odpoczynek trener Marcin Jałocha
chciał,żebyjegopodopiecznizapomnieliopiłce.–Przezdwadni
sięudało.Potemzaczęłociągnąć

– do sportu i do piłki. Chodzę
na basen – przyznaje Smółka.
Inną formę wybrał Adrian
Fedoruk.
– O futbolu nie da się zapomnieć. Oglądałem mecze w telewizjiiczekałem,kiedymójorganizm poczuje prawdziwy głód.
Poza tym była okazja do nadrabiania zaległości towarzyskich
i rodzinnych – mówi gracz.
Wolnyczastorównieżwięcej
czasu,żebyprzypilnowaćinwestycji.–Remontujemymieszkanie.Trzebawielurzeczyprzypilnować osobiście – mówi Paweł
Cygnar.
Natomiast Artur Prokop poświęciłwolnyczasnatotalnyodpoczynek.
Bumelka
zawodnikom
z Niecieczy właśnie się skończyła. W ostatnich dniach zaczęli lekko trenować pod kątem
styczniowych przygotowań.
– Każdy z piłkarzy ma odbyć
dziewięć jednostek treningowych. To pozwoli rozpocząć
przygotowania z 40-procentowegopułapu–uważaszkoleniowiec.
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Urlopy, czyli remont i studiowanie
Na środki z budżetu miasta czekają również żużlowcy
OGŁOSZENIE

0353750/00

PLASTIKO

FHU

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

0382422/00

ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
•płacimy gotówką
• transport
•zaświadczenia
do wyrejestrowania
ZZP „DESAL” S. C. Łukanowice
k/Tarnowa tel. 014/634-04-06
pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13

OKNA I DRZWI Z PCV
DRZWI SZKLANE
I ANTYWŁAMANIOWE
BRAMY GARAŻOWE
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

0381173/00

OGŁOSZENIE

0239873/01

Ekologiczne
betonowe zbiorniki
nr licencji 1149

na szamba, gnojówkę, gnojowicę

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

oczyszczalnie
oczyszczalnie ścieków
ścieków -- przydomowe
przydomowe -- przemysłowe.
przemysłowe.

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

UL. URSZULAŃSKA 4
tel. 014-626-13-13, 014-655-13-14
www.hebda.com.pl

e-mail: kontakt@hebda.com.pl

Pojemność od 3 tys. l.
zapewniamy
transport hds
oraz montaż.
tel. 0 781 044 596
www.tempo.pev.pl

atest pzh.

