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Liczy się tylko

Fot.: Biuro prasowe Asseco Resovia

zwycięstwo

Kibice na pewno są głodni siatkówki, bo przerwa w rozgrywkach była spora. Dlatego postaramy się zrobić wszystko, żeby
przed naszymi fanami zaprezentować się jak najlepiej i pokonać
Delektę – mówi przed sobotnim
pojedynkiem z bydgoskim zespołem kapitan Asseco Resovii,
Olieg Achrem.
Zespół z Rzeszowa przerwę
w PlusLidze wykorzystał na solidne przygotowania, choć od-

bywały się one w mocno okrojonym składzie bez kadrowiczów. Piotr Nowakowski
i Krzysztof Ignaczak z powodzeniem walczyli z reprezentacją Polski na Pucharze Świata w Japonii, gdzie wywalczyli kwalifikację olimpijską. Na
tym samym turnieju z zespołem Stanów Zjednoczonych
był Paul Lotman. Natomiast
w prekwalifikacjach olimpijskich uczestniczyli Czarnogórzec Marko Bojić, Czech Lu-

kas Tichacek i Niemiec Georg
Grozer. Zadowolony do Rzeszowa powrócił jedynie ten
ostatni, bowiem jego narodowy
zespół uzyskał awans do kolejnej rundy kwalifikacji. Powrót
na ligowe boiska po ponad miesięcznej przerwie i aktualna forma zespołu może być zagadką.
- Zobaczymy, w jakiej dyspozycji
fizycznej wrócą nasi zawodnicy,
którzy grali w Pucharze Świata –
mówi Georg Grozer. - Mam nadzieję, że jeden, dwa dni przerwy

pozwoli im na wznowienie treningów i wzmocnienie naszego
zespołu. Żeby dobrze przygotować się do meczu z Bydgoszczą
musimy odbyć ze sobą jak najwięcej treningów. Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy odzyskali
nasz rytm gry i zgranie z rozgrywającym. Na ostatnim turnieju
w Krośnie mieliśmy problemy
z przyjęciem zagrywki, a przez
to szwankowało tempo gry i rozegranie – mówi atakujący Asseco Resovii.

Delecta Bydgoszcz spisuje się w tym sezonie znakomicie, a do tego już w poprzednich latach udowodniła, że jest
dla Asseco Resovii bardzo niewygodnym rywalem wygrywając mecze w Rzeszowie w rundzie zasadniczej. - W tym roku
Bydgoszcz jest jeszcze groźniejsza i ma mocniejszą drużyną – twierdzi Grozer. - Stephane Antiga i Marcin Wika są dużym wzmocnieniem. Na przyjęciu dobrze spisuje się także

Fin Anti Siltala. Mają także dobrych środkowych. Na pewno
czeka nas bardzo ciężkie spotkanie.
Mam nadzieję, że do soboty
każdy z nas będzie w formie, bo
w Krośnie widać było, że nie jesteśmy w dobrej dyspozycji. Liczę na to, że z Delectą pokażemy się z dużo lepszej strony i że
wspomoże nas nasza publiczność – mówi atakujący zespołu
z Rzeszowa.
▪ kontynuacja na s.2

▪▪Po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej Pucharem Świata siatkarze Asseco Resovii rozgrywki PlusLigi wznowią meczem z Delectą
Bydgoszcz
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3 pytania do
OLIEGA ACHREMA,
kapitana
Asseco Resovii Rzeszów

Liczy się tylko zwycięstwo
Słowem wstępu - dokończenie ze strony 1

RE: Ostatnim sprawdzianem formy przed pojedynkiem
z Delectą był turniej o Puchar Prezydenta Krosna.
Wasza gra, szczególnie w pojedynku z AZS Politechniką
(porażka 1-3 – przyp. red), nie wyglądała najlepiej.
- Bardzo chcieliśmy wygrać ten turniej, ale w spotkaniu
z Politechniką, które decydowało o końcowym zwycięstwie, popełniliśmy za dużo błędów w zagrywce i przyjęciu. Nie najlepiej wyglądała też nasza gra na kontrze
i dlatego przegraliśmy. Musimy z tej porażki wyciągnąć
odpowiednie wnioski i mam nadzieję, że to był tylko niezbyt udany dzień. Widać też było, że zawodnicy, którzy dołączyli do nas po swoich meczach na kadrze (Tichacek, Bojić i Grozer) nie byli jeszcze w pełni
przygotowani. Potrzebowali kilka dni adaptacji. Myślę,
że do meczu z Delectą przygotowaliśmy się jak najlepiej. Dużo i solidnie trenowaliśmy podczas tej przerwy
w rozgrywkach i to powinno procentować. Nie było
nam łatwo, bowiem brakowało aż sześciu zawodników,
ale jakoś sobie radziliśmy. Teraz dla nas najważniejsze
jest zdobywać punkty w PlusLidze.
RE: Czy jest pan zaskoczony wysoką pozycją Delecty
w Pluslidze? W sobotę czeka was bardzo ciężki
pojedynek, choćby z racji tego, że bydgoszczanie
zawsze w rundzie zasadniczej spisywali się
w Rzeszowie bardzo dobrze, a w ostatnich dwóch
sezonach wygrywali…
- Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas bardzo ciężki
mecz, tym bardziej, że nie graliśmy ze sobą cały miesiąc,
a rywale podczas tej przerwy byli niemal w komplecie.
Nie ma co patrzeć w przeszłość. Każdy sezon jest inny
i każdy mecz ma swoją historię. Musimy byś skoncentrowani, grać swoje i zwyciężyć. Wysoka pozycja Delecty nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo to bardzo dobrze
poukładany zespół. Na każdej pozycji są solidni, wartościowi zawodnicy. Grają w tym sezonie bardzo fajnie
i praktycznie wszystko im wychodzi. Zobaczymy jak
potoczą się losy tego meczu. My ze swej strony postaramy się wygrać i nie zawieść naszych wspaniałych kibiców. Oprócz punktów w lidze walczymy cały czas o jak
najlepsze rozstawienie przed Pucharem Polski i chcemy
nie tylko wygrać z Bydgoszczą, ale też w kolejnym meczu w Jastrzębiu. Miejsce w czwórce po I rundzie gwarantuje udział w PP od ćwierćfinałów, bez konieczności grania dodatkowego meczu w 1/8 finału. Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wierzymy w nasze
umiejętności i zwycięstwa.
RE: Oglądał pan rywalizację w Pucharze Świata,
gdzie z powodzeniem o przepustki do przyszłorocznych
igrzysk olimpijskich w Londynie walczyła dwójka
z Asseco Resovii, Piotr Nowakowski i Krzysztof
Ignaczak?
- Wszyscy w drużynie im kibicowaliśmy. Nawet jak nie
było okazji obejrzeć meczu w TV na żywo, to potem
oglądaliśmy powtórki. Polska reprezentacja potwierdziła na tle najlepszych drużyn na świecie jaką siłą dysponuje PlusLiga. Jestem też bardzo szczęśliwy, że Piotrek i Krzysiek tak dobrze spisywali się w turnieju. Dołączyli do nas w dobrych nastrojach, choć wiem, że
po takim wyczerpującym turnieju jest im ciężko. Psychicznie i fizycznie są wykończeni. To są jednak profesjonaliści i na pewno zrobią wszystko, żeby teraz pomóc naszej drużynie. ▪

Największym problemem w ekipie
Asseco Resovii może być złapanie właściwego rytmu gry, bo zbyt
wiele czasu na treningi w pełnym
składzie nie było. – Ja nie oczekuję, że od razu będziemy grać
na jakimś niewiadomo jak wysokim poziomie – mówi trener resoviaków, Andrzej Kowal. – Najważniejsze, to przygotować się do
meczu na tyle dobrze, żeby odnieść zwycięstwo. Natomiast znów
będziemy musieli chwilę popracować, żeby ten poziom gry ze-
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społu podnieść. Atutem Delekty
może być to, że podczas tej przerwy byli niemal w komplecie. My
też mieliśmy szóstkę i w razie czego, gdyby coś szwankowało, to będziemy grali tym składem – mówi
szkoleniowiec Asseco Resovii, który nie przykłada wagi do poprzednich pojedynków z bydgoszczanami w hali na Podpromiu. – Nawet nie pamiętam dokładnie tych
meczów. Wiem tylko, że kończyły się naszymi porażkami. Myślę,
że teraz najważniejsze jest to żeby

skoncentrować się na każdym następnym meczu. Nie ma znaczenia czy to Delecta, czy Skra. Chcąc
zajść jak najwyżej trzeba każde kolejne spotkanie zagrać na 100 procent i z pełnym zaangażowaniem
– twierdzi trener Andrzej Kowal.
Szkoleniowiec Asseco Resovii nie
jest zaskoczony wysokim miejscem i dotychczasowymi wynikami sobotniego rywala. – Naprawdę mają dobry skład i od samego
początku rozgrywek grają bardzo

dobrze – mówi trener Kowal i dodaje. – Konarski na ataku prezentuje się świetnie. To młody chłopak, który, kto wie, czy za niedługo nie zagości w reprezentacji.
Delecta ma dobrych środkowych
wśród, których wyróżnia się Wrona. Wzmocnili się też na przyjęciu,
bo do Siltali doszli Antiga i Wika.
To jest bardzo wyrównany zespół
i zapowiada się ciężki mecz. Mam
nadzieję, że wyjdziemy z niego
zwycięsko – kończy szkoleniowiec
zespołu z Rzeszowa. ▪

informacje meczowe
Asseco Resovia Rzeszów
vs
Delecta Bydgoszcz

bilet ulgowy

bilet normalny

15 zł

25 zł

data meczu

10.12
sobota, 17.00

informacje klubowe
Nowa strona www
Zapraszamy na nową, bardziej efektowną odsłonę naszej klubowej strony internetowej. Przepraszamy za wydłużone oczekiwanie. Mamy nadzieję,
że spełniliśmy Wasze oczekiwania co
do funkcjonalności i wyglądu strony,
która jest wizytówką Asseco Resovii.
zmiany na stronie
1. Przede wszystkim ruszył sklep
online dla kibiców, w którym jest
pełna oferta siatkarskich koszulek
i gadżetów naszego klubu. Od
teraz każdy kibic Asseco Resovii,
nawet z najodleglejszych zakątków
Polski i Europy, będzie mógł kupić
koszulkę swojego ulubionego
siatkarza. Oferta gadżetowa będzie
oczywiście jeszcze uzupełniana,
o czym będziemy informować na
bieżąco na naszej stronie i dodawać
produkty do naszego sklepu.
2. W sekcji „Strefa Kibica”, oprócz
sklepu, jest również zmieniony
system do rezerwacji biletów na
mecze Asseco Resovii w rzeszowskiej
hali Podpromie. Podczas podglądu
danego sektora, kibic poniżej ma
mapkę prezentującą, gdzie ten
sektor znajduje się względem boiska.
Wkrótce udostępnimy również
możliwość zwalniania miejsc przez
osoby, które posiadają karnet na
cały sezon, ale w danym meczu
uczestniczyć nie będą mogły. Tacy

uatrakcyjniliśmy dostęp do
rozgrywek, prezentacji zespołów,
dodaliśmy „Biuro prasowe” oraz
„Strefę kibica”
4. Zapraszamy na nasz profil na
Facebooku, gdzie już w najbliższym
czasie będziemy organizować
specjalne konkursy dla kibiców
uczestniczących w meczach w hali
Podpromie. Oczywiście na naszym
fanpage’u będziecie mieli również
dostęp do najnowszych informacji.
Tam też, możecie podyskutować
z innymi kibicami na każdy klubowy
temat.
5. Obok galerii zdjęć, pojawiła się
również sekcja Asseco Resovia TV.
Będziecie tam mogli oglądać filmy
z wyjazdów naszych siatkarzy na
mecze w ramach Pucharu CEV oraz
PlusLigi. Pojawiać się będą wywiady,
pozdrowienia dla kibiców, ciekawe
oprawy meczowe organizowane
przez Klub Kibica itp. ▪

kibice będą przez nas premiowani
punktami, które będzie można
wymieniać na siatkarskie gadżety
lub dostać specjalny rabat na zakup
karnetu na kolejny sezon. Pracujemy
również nad możliwością wydruku
biletu w domu. Tak by kibice
mieszkający daleko od Rzeszowa
mogli (po dokonaniu płatności
przelewem internetowym - dotpay)
dokonać wydruku biletu we własnym
domu.
3. Zmieniliśmy układ menu,

WYSPA ASSECO RESOVIA
Galeria NOWY ŚWIAT (II piętro)
ul. Krakowska 20 tel. 669 001 573
e-mail: wyspa@assecoresovia.pl
Gadżety resovii jako prezent
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to świetna okazja do tego, by sprezentować komuś bliskiemu gadżety siatkarskie Asseco Resovii. Zapraszamy na zakupy na Wyspę Asseco Resovia, gdzie
proponujemy wszystkim kibicom specjalne promocje.
Szczegóły promocji
•
do zakupów powyżej 100 zł otrzymacie od
nas w prezencie Siatkarski Kalendarz Kibica oraz papierową ekologiczną torbę Asseco Resovii
•
do zakupów powyżej 200 zł otrzymacie od
nas w prezencie do wyboru jedną z koszulek klubowych (szczegóły na Wyspie) oraz
papierową ekologiczną torbę Asseco Resovii.
Serdecznie zapraszamy na Wyspę Asseco Resovii
i do naszego sklepiku internetowego na
www.assecoresovia.pl. ▪

Biuletyn wydaje
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Wszelkie prawa zastrzeżone

Czytaj on-line:
www.re.presspekt.pl

Dyrektor handlowy
Tomasz Kokoszka
tomasz.kokoszka@presspekt.pl
tel. kom. 511 606 471

Kierownik działu DTP
Leszek Waligóra
leszek.waligora@presspekt.pl
tel. kom. 518 997 406

kierownik ds. kolportażu
Klaudiusz Świerkot
klaudiusz.swierkot@presspekt.pl
tel. kom. 500 766 419

PRESSPEKT
Wydawnictwo PRESSPEKT
ul. Wrocławska 94 41-902 Bytom
www.presspekt.pl
tel. 32 720 97 07
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grać lepszą siatkówkę
Z ŁUKASZEM PERŁOWSKIM, ŚRODKOWYM ASSECO RESOVII, ROZMAWIA MARIUSZ RYŚ

RE: Zespół Delecty w Rzeszowie
czuje się bardzo dobrze.
Regularnie punktuje w hali na
Podpromiu w rundzie zasadniczej,
a w ostatnich dwóch sezonach
wyjeżdżał ze stolicy Podkarpacia
ze zwycięstwami. To jest
przeciwnik, który Wam jakoś nie
„leży”?
- Zdecydowanie lepiej się nam
gra u nich. W Bydgoszczy regularnie wygrywamy za trzy punkty,
a u nas jakoś jest pechowo i idzie
jak po „grudzie”. Mam nadzieje, że to się już skończy w sobotę. Jak sobie dobrze przypominam, to zazwyczaj ten lekki kryzys łapał nas w listopadzie. Tak
też było w tych meczach z Delectą, bo właśnie w tym okresie przegrywaliśmy z nimi. Zresztą teraz też w listopadzie zanotowaliśmy już wpadkę z AZS-em Częstochowa, więc coś chyba w tym
jest, że w tym momencie zwykle
mamy małą zadyszkę. Teraz jednak mamy już grudzień. Solidnie
przepracowaliśmy przerwę w rozgrywkach i jestem przekonany, że
będziemy grać lepiej.
RE: Występował pan w niemal
wszystkich rzeszowskobydgoskich pojedynkach. Czy
któryś z nich szczególnie utkwił
panu w pamięci?
- To nie są miłe wspomnienia. Najbardziej pamiętam mecz
przed dwoma laty, kiedy to dostaliśmy od nich bardzo szybkie i solidne lanie. Wówczas nie pokazaliśmy praktycznie niczego dobrego z naszej strony. Bardziej wolę

mi w piłkę na boisku obok bloku
i nagle pojawił się Boguś Włodyka
(ówczesny zawodnik Resovii wywodzący się ze Strzyżowa - przyp.
red) z informacją, że mam się stawić na treningi do Rzeszowa. Pojechałem, potrenowałem kilka razy,
później przeszedłem obóz przygotowawczy z zespołem i zostałem
w drużynie do dziś.

Fot.: Biuro prasowe Asseco Resovia

RE: Kibice przez miesiąc
odpoczywali od rozgrywek
PlusLigi. W waszym przypadku
o leżeniu do góry brzuchem nie
było jednak mowy?
- Takiego ciężkiego okresu, to
jeszcze nie było w tym sezonie.
Nawet podczas tych przedsezonowych przygotowań. Trenowaliśmy solidnie zarówno siłowo, jak
i pod kątem danych elementów.
Były dwie jednostki bardzo intensywne z naprawdę sporym obciążeniem. Trenowaliśmy bardzo
ciężko i powoli podczas towarzyskich meczów z rosyjskim zespołem z Jarosławia, czy też na turnieju w Krośnie, efekty tej pracy
było już widać. Z czasem powinno być coraz lepiej. Forma powinna „zaskoczyć” gdy złapiemy
tej świeżości. Podczas meczów
kontrolnych nie byliśmy jeszcze
w pełnym składzie. Jestem przekonany, że nasza siła jak dołączą
kadrowicze znacznie wzrośnie
i będziemy w dobrej dyspozycji
na mecz z Delectą.

gnieni siatkówki i szczelnie wypełnią halę na Podpromiu. Mam
nadzieję, że pomogą nam w odniesieniu zwycięstwa nad Delectą.

notka
Łukasz PERŁOWSKI
Ur. 3 kwietnia 1984r.

Sukcesy: srebrny medal MP

w Strzyżowie

(PlusLiga) 2009, brązowy medal

Wzrost: 204 cm Waga: 97 kg

MP (PlusLiga) 2010 i 2011, po-

Zasięg w bloku: 335 cm

wołanie do reprezentacji Polski

Zasięg w ataku: 353 cm

na Ligę Światową 2007, wyjazd

Poprzednie kluby: Wisłok Strzyżów

na Uniwersjadę.

mieć w pamięci mecze z Bydgoszczy wygrywane regularnie
3-0. W sobotę zrobimy wszystko,
by przełamać tę niemoc z Delectą
na Podpromiu. Musimy ten mecz
wygrać i to najlepiej za trzy punkty, choć zdajemy sobie sprawę,
że nie będzie to wcale takie proste. Musimy być przygotowani na
ciężką walkę.
RE: Atutem Delecty w sobotnim
meczu może być fakt, że podczas
przerwy w rozgrywkach byli
niemal w komplecie i mieli
większy komfort przygotowań od
Was.
- To na pewno jest ich przewaga, bo tylko Fin Siltala wyjechał
na kadrę. My natomiast przez
długi czas trenowaliśmy drugim
składem, a na początku to nawet w mocno okrojonej kadrze.
Oczywiście, nie jest to sytuacja
z początku sezonu, że spotykamy się w komplecie po raz pierwszy. Mamy już za sobą trochę meczów i mam nadzieje, że ta przerwa nie wpłynie aż na tyle, źle, żebyśmy nie umieli ze sobą współpracować na boisku.
RE: Czy bardzo dobra do tej pory
postawa zespołu z Bydgoszczy
jest dla pana zaskoczeniem?

- Raczej nie. Mają bardzo fajny skład, takie połączenie rutyny
z młodością, a do tego grają bardzo równo. Jest tam młody, pełen
polotu nowy trener, który ma do
dyspozycji zawodników, którzy
chcą coś udowodnić. Może wcześniej nie znajdowali oni uznania
w oczach trenerów innych zespołów, a teraz w Bydgoszczy spisują
się naprawdę bardzo dobrze. Potrafią być bardzo skuteczni i czeka nas ciężka przeprawa. Myślę, że
po takiej przerwie kibice są spra-

RE: W ostatnich dwóch
kolejkach I rundy PlusLigi
walczycie nie tylko o punkty, ale
też o jak najlepsze rozstawienie
przed Pucharem Polski. Miejsce
poza czwórką spowoduje, że
trzeba będzie grać dodatkowy
mecz 1/8 finału PP jeszcze przed
świętami (21.12.). Takiego
scenariusza chyba jednak nie
dopuszczacie?
- Myślę, że rozstawienie przed PP
to najmniejszy problem. Najważniejsze teraz, to odrabiać straty,
żeby być przed fazą play-off jak
najwyżej. Musimy wygrywać jak
najwięcej by nabrać poczucia własnej siły, że jesteśmy w stanie zwyciężać z każdym. Oczywiście, nie
zamierzamy wypaść poza „czwórkę”, choć zdajemy sobie sprawę,
że konkurencja jest spora. Dodat-

kowy mecz w PP na pewno nikogo z nas by nie ucieszył tym bardziej, że ten grudzień zapowiada
się naprawdę ciężko, bo oprócz
PlusLigi mamy jeszcze dwumecz
w Pucharze CEV z Holendrami.
RE: Do tej pory wszyscy
unikali jak najwcześniejszej
konfrontacji z bełchatowską
Skrą. Teraz patrząc na drabinkę
Pucharu Polski, jeśli oczywiście
nie wydarzy się jakiś kataklizm,
to z mistrzem Polski po przejściu
ćwierćfinałowej przeszkody
zmierzycie się w półfinale…
- Zarówno ZAKSA, jak i Skra, to
bardzo wymagający rywale. Nie
możemy też zapominać o Jastrzębiu. Na pewno lepszy mecz w tym
sezonie zagraliśmy akurat ze Skrą,
ale to nie oznacza wcale, że kolejny będzie taki sam. Musimy
w każdym spotkaniu grać swoją najlepszą siatkówkę i nie ma co
kalkulować z kim lepiej jest zagrać wcześniej, a z kim nie. Jeżeli
będziemy spisywali się na tyle, na
ile mamy potencjał, to na pewno
czekają nas ciekawe mecze. Jest
spora szansa, żeby wyjść z nich
zwycięsko i osiągnąć sukces.
RE: Łukasz Perłowski w zespole
z Rzeszowa jest zawodnikiem
z najdłuższym stażem. Do
Resovii trafił pan przed sezonem
2002/2003 z III-ligowego Wisłoka
Strzyżów…
- To było dla mnie duże przeżycie - załapanie się do drużyny,
w której było kilku zawodników
ze stażem z Serii B, czy nawet A.
Ja bawiłem się w siatkówkę gdzieś
tam w III lidze, a tu spotkał mnie
awans do drużyny, która mierzyła
wówczas w Serię B. Pamiętam jak
na wakacjach grałem z chłopaka-

RE: Jest pan przykładem, że do
wielkiego sportu można trafić też
i z małej miejscowości.
- Oczywiście, że talent, potencjał
i umiejętności to jedno, ale najważniejsze jest, na jakich ludzi się trafia. Ja miałem to szczęście, że na
mojej drodze byli dobrzy wychowawcy i trenerzy m.in. Andrzej
Charzewski, którzy pozwolili mi
się siatkarsko rozwijać. Strzyżów,
to małe miasto ale ma spore tradycje. Zawsze tam była siatkówka, choć Wisłok nie grał w najwyższych ligach. Najczęściej była
to III, a obecnie jest to II liga. Zainteresowanie na meczach było zawsze spore i hala Zespołu Szkół
zapełniała się po brzegi.
RE: Od samego początku pana
losy w Resovii związane są z osobą
trenera Andrzeja Kowala?
- Jak przyszedłem do Resovii,
to trenerem był Andrzej Kowal
i można powiedzieć, że trzymał
pieczę nade mną. Była takim Aniołem Stróżem. Zawsze mogłem liczyć na niego i tak jest do dziś. To
on przeprowadził mnie przez te
lata w Resovii.
RE: Prze te dziewięć lat
w Rzeszowie miał pan wzloty
i upadki. Kontuzje pana też nie
oszczędzały i bardzo często
krzyżowały plany. Który z sezonów
najmilej pan wspomina, a do
którego wraca z niechęcią?
- Myślę, że sezon 2007/2008 był
pechowy dla mnie, ale najgorszy
był ten, w którym wywalczyliśmy
awans do PLS. Miałem problemy
z barkiem i skończyło się na poważnej operacji, a w 2008 roku
miałem kosmetyczny zabieg biodra. Najlepszy natomiast myślę, że wciąż jest jeszcze przede
mną, ale oczywiście udane były
te zwieńczone medalami. Niezły sezon miałem w 2006 roku,
kiedy to po raz pierwszy dostałem powołanie do kadry, choć
pod koniec lutego znów przestałem grać z powodu kontuzji.
Najważniejsze jest to, żeby zdrowie dopisywało. Mam nadzieję,
że ten sezon będzie jeszcze lepszy niż poprzedni i zakończymy
go sukcesem. Na pewno nasz zespół stać na to. ▪

Zapraszamy do salonu:
Najlepszy Diler w kategorii:
Całkowite Zadowolenie
Klientów – Sprzedaż 2010

Dakar Sp. z o.o.
36-007 Krasne/Rzeszów,
Krasne 9A
tel.: 17 85 55 288,
e-mail: 055@toyota.pl, www.toyota.rzeszow.pl
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Coraz większe aspiracje
Delecta Bydgoszcz chce w tym sezonie zając miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach

Z

Świetny początek
Bilans Delecty po 7. spotkaniach
tego sezonu, to 12 punktów, co
daje jej wysokie czwarte miejsce
w tabeli PlusLigi. - Na pewno jestem zadowolony z tego rezultatu, ale też z drugiej strony, mecze z Kędzierzynem, czy Jastrzębiem pokazały, że mogliśmy jeszcze jakieś punkty do tego dorobku dołożyć. Niestety, nie udało się
– mówi trener Delecty, Piotr Makowski, który od tego sezonu prowadzi bydgoski zespół. Wcześniej
pracował w kobiecej siatkówce. Z
Centrostalem Bydgoszcz zdobył
wicemistrzostwo Polski, Puchar

Fot.: delecta Bydgoszcz

espół z Bydgoszczy odkąd awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej systematycznie pnie się w
górą. W debiutanckim sezonie
2006/2007 zajął dziewiąte miejsce, w kolejnym powtórzył tę lokatę, później było siódme, a w
dwóch minionych sezonach szóste. Teraz siatkarze Delecty chcą
zrobić kolejny krok i awansować
do europejskich pucharów. Jak na
razie są na jak najlepszej drodze
do tego.

▪▪Zespół z Bydgoszczy ma w tym sezonie wysokie aspiracje
Polski i Superpuchar. Przez dwa
lata był asystentem w reprezentacji Polski u boku Jerzego Matlaka. - Jest to młody trener, ale bardzo dobry fachowiec, głodny sukcesów w męskiej siatkówce. Dodatkowo doszło do nas trzech doświadczonych zawodników: Stephane Antiga, Marcin Wika i Wojtek Gradowski. To także wniosło
świeży powiew do zespołu i dlatego nasza gra wygląda już nieźle, a
mamy nadzieję, że będzie wyglądała jeszcze lepiej - mówi najlepiej blokujący po 7 kolejkach Plus

Ligi środkowy Delecty, Andrzej
Wrona.
Dawać dziewczyny
Trener Makowski nie miał większych problemów z przestawieniem się z kobiecej na męską siatkówkę. - Raz tylko na samym
początku trenerowi się wyrwało – no to dalej, dawać dziewczyny, ale zaraz się poprawił – mówi
kapitan Delecty, Wojciech Jurkiewicz. – Trener jest otwarty i jak
ktoś ma jakieś uwagi, to go wysłucha i potrafi z tego korzystać.

My jesteśmy jednak mocno nakierowani, że to on jest tutaj szefem i podejmuje wszystkie decyzje – dodaje środkowy Delecty, która okrzyknięta została objawieniem PlusLigi, choć w pojedynkach z faworytami zdołała
urwać punkt tylko Jastrzębskiemu Węglowi. - W wyjazdowych
meczach w Olsztynie, Kielcach,
czy w Warszawie myślę, że wykorzystaliśmy swój potencjał w stu
procentach. Trochę siatkarskiego
szczęścia, bo nie umiejętności, zabrakło w pojedynku z Kędzierzy-

Drużyna w skrócie
KADRA DELECTA BYDGOSZCZ
nr
dane
urodzony cm/kg
ROZGRYWAJĄCY
5.
Piotr LIPIŃSKI
4.01.1979 195/ 86
2.
Michal MASNY
14.08.1979 182/79
(Słowacja)
13.
Piotr SIEŃKO
8.12.1993 195/95
PRZYJMUJĄCY
1.
Stephane ANTIGA
3.02.1976 200/94
3.

Marcin WIKA

atak/blok

344/321

PGE Skra
Bełchatów
Jastrzębski
Węgiel
Skra Bełchatów
AZS Częstochowa
SGK Ankara
(Turcja)

9.11.1983 194/94 338/320

7.
Marcin WALIŃSKI 24.10.1990 195/85 338/318
10. Wojciech GRADOWSKI 14.11.1980 191/91 335/315
15. Antti SILTALA (Fin- 14.03.1984 192/92 328/350
landia)
ŚRODKOWI
4. Wojciech JURKIEWICZ 21.06.1977 205/95 350/330

Jastrzębski
Węgiel
8.
Michal ČERVEŇ
16.12.1977 205/105 350/335
VK Opava
(Słowacja)
(Słowacja)
Rafał OBERMELER 27.06.1992 198/90 345/320 wychowanek
9.
27.12.1988 205/85 350/330 AZS Częstochowa
11.
Andrzej WRONA
ATAKUJĄCY
6.
Dawid KONARSKI
31.08.1989 198/91 350/330 wychowanek
16. Łukasz OWCZARZ 29.03.1990 198/87 340/325 wychowanek
LIBERO
17.
Michał DĘBIEC
29.03.1984 183/78 315/305 AZS Częstochowa
18. Tomasz BRONISŁAWSKI 22.01.1991 188/86 315/300 wychowanek

Zmiany kadrowe
Przybyli: trener Makowski, Wika, Gradowski, Dębiec, Obermeier, Antiga
Ubyli: trener Waldemar Wspaniały (zakończył karierę), Grzegorz Szymański
(AZS Politechnika), Wojciech Serafin (Trefl Gdańsk), Martin Sopko (Al. Nasr
Dubai – ZEA), Krzysztof Andrzejewski (AZS PWSZ Nysa), Sebastian Tylicki
(Cuprum Mundo Lublin), Stanisław Pieczonka (szuka klubu).

Sukcesy
6. miejsce w PlusLidze 2010 i 2011

Utrzymać dobrą
dyspozycję
Dla wielu dobra postawa zespołu z Bydgoszczy jest zaskoczeniem. – Byliśmy dobrze przygotowani i wiedzieliśmy, że początek sezonu będzie dla nas najważniejszy – opisuje Jurkiewicz. – Zaczynaliśmy z drużynami, z którymi, chcąc zaistnieć w lidze, musieliśmy wygrać. To się nam w pełni udało, a teraz przygotowywaliśmy się do dalszej części sezonu.
Mam nadzieję, że będzie to wyglądało tak samo. Mimo problemów
zdrowotnych graliśmy na równym poziomie. Nadzieja w tym,
że utrzymamy tą dobrą dyspozycję do końca ligi – stwierdza kapitan Delecty i dodaje. – Od samego początku sezonu nastawia-

Asseco Resovia Rzeszów
I trener: Andrzej Kowal, II trener: Marcin Ogonowski

335/318 Jadar Radom
306/300 ZAKSA Kędzierzyn
wychowanek

Zagrać w europejskich
pucharach
Podczas przerwy w rozgrywkach
siatkarze Delekty bardzo solidnie przygotowywali się do dalszej
części sezonu. – Pracowaliśmy
nad siłą i wytrzymałością – mówi
rozgrywający bydgoskiego zespołu, Piotr Lipiński. – Mamy
też za sobą turniej w Luboniu
i obóz w Cetniewie, gdzie również nie brakowało gier kontrolnych. Myślę, że solidnie przygotowaliśmy się do meczu w Rzeszowie. Pracujemy ciężko, a efekty przyjdą na boisku. Chcemy
być jak najwyżej w tabeli i marzymy, żeby zająć miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach – stwierdza rozgrywający Delecty, a Andrzej Wrona dodaje. - Udało się nam świetnie zainaugurować rozgrywki i chcielibyśmy utrzymać się w pierwszej
czwórce do przerwy świątecznej.
Czy nam się uda? To się okaże –
kończy środkowy zespołu z Bydgoszczy. ▪

Przypuszczalne składy

poprzedni klub

327/310

liśmy się na walkę w każdym meczu i tak samo będzie teraz w Rzeszowie.

nem, które dopisywało nam, np.
w Kielcach. Myślę, że dwie piłki
w drugą stronę i bylibyśmy zadowoleni. Tak samo w meczu z Jastrzębskim Węglem - w końcówce popełniliśmy dwa błędy, jeden
taktyczny i jeden techniczny, które kosztowały nas przegraną w
tie-breaku - mówi szkoleniowiec
Delecty.

tichacek

nowakowski

Achrem

5

4

7

Ignaczak

bilans
pojedynków
Asseco Resovia Rzeszów - Delecta Bydgoszcz

lotman

16
Perłowski

Grozer

2

12

9

4
jurkiewicz

3
wika

6
konarski

2006/2007

3-0, 2-3

2009/2010

0-3, 3-0

2007/2008

3-2, 3-0

2010/2011

1-3, 3-1, 3-0, 3-1

2008/2009

3-0, 3-2

17
dębiec

Bilans 12 meczów, 9 zwycięstw, 3 porażki, sety 30-15

Tabela PlusLigi
1.
ZAKSA
2.
PGE Skra
3. Asseco Resovia
4.
Delecta
5.
Jastrzębie

Tabela PlusLigi
7
7
7
7
7

21
15
13
12
11

21-4
17-11
16-10
15-13
15-13

6.
7.
8.
9.
10.

Fart
AZS Cz.
AZS O.
Politechnika
Trefl

7
7
7
7
7

10
9
7
4
3

13-13
11-14
9-16
10-20
5-18

1
antiga

11
wrona

5
lipińska

Delecta Bydgoszcz
I trener: Piotr Makowski, II trener: Marian Kardas
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