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Lepiej na wyjeździe

Biedna rewelacja II ligi
TARNÓW. Mieli z trudem wal-

b W tym sezonie Termalica Bruk-Bet punktuje tylko poza
Niecieczą. Trenerowi Moskalowi ciężko to wytłumaczyć
Andrzej Mizera
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eżeli trener Termaliki
Bruk-Betu kierowałby
się dotychczasowymi
statystykami, to przed
tym weekendem Kazimierz
Moskal powinien odetchnąć
z ulgą. Jego drużyna nie gra
u siebie, a to oznacza, że nie
zejdzie z boiska pokonana.
W tym sezonie „Słoniki”
dwukrotnie wystąpiły przed
własną publicznością. Za każdym razem przegrywały.
W niedzielę zespół czekał
kolejny mecz w roli gospodarza – z Arką Gdynia. Został
jednak przełożony na środę,
26 września z powodu występu zawodników z Wybrzeża
w meczach młodzieżowej
reprezentacji Polski.
Niecieczanie mają wolny
weekend i spokojnie mogą
przygotowywać się do kolejnego wyjazdu – do Katowic.
– Mogliśmy się starać
o rozegranie sparingu z drużyną z ekstraklasy, która też
pauzuje, ale dałem zawodnikom wolne – mówi Moskal.
Przerwa to dobry czas
na analizę dotychczasowych
pięciu meczów zespołu. Brawa
należą się za wyjazdowy dorobek. Trzy mecze i trzy zwycięstwa. Źle wygląda stan jeżeli
chodzi o mecze w Niecieczy.
Dwa spotkania i zero punktów. – Cały czas się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje.
Nie potrafię tego wytłuma-

W ostatniej kolejce pierwszej ligi Termalica Bruk-Bet Nieciecza wygrała z Okocimskim Brzesko

czyć. Z jednej strony z Miedzią
Legnica na własnym stadionie, przegraliśmy 1:2, ale
po dobrej grze. Z drugiej strony po trzy punkty sięgnęliśmy
w Brzesku, gdzie zaprezentowaliśmy się słabo – mówi
szkoleniowiec.
W poprzednim sezonie
w pierwszej lidze na wyjazdach brylował Kolejarz Stróże.
Wygrał 10 meczów, w trzech
remisował, a tylko cztery
przegrał. Czy Termalica BrukBet pójdzie w jego ślady?
Zawodnicy z Niecieczy tego
nie chcą. – W tamtym sezonie
zwyciężaliśmy
u
siebie
i na wyjeździe. Teraz przytra-

fiły nam się dwie bolesne
porażki, czas najwyższy to
zmienić. Najlepszą receptą
będzie oczywiście zwycięstwo
u siebie – ocenia Andrzej
Rybski, napastnik zespołu.
Inaczej na całą sprawę
patrzy Sebastian Nowak,
bramkarz niecieczan. – Może
na porażki u siebie wpływa
fakt, że zespoły, z którymi
gramy, nastawiają się na kontrataki? Jeżeli strzelą bramkę,
to skupiają się na obronie –
twierdzi.
Mimo tak nierównej formy
Termalica Bruk-Bet ma już
na swoim koncie dziewięć
punktów. A to całkiem niezły

kapitał. Zważywszy na kłopoty, z jakimi w ostatnim czasie
zmierzyła się drużyna. Kontuzje leczą bowiem Dariusz
Jarecki, Jakub Biskup, Damian
Skołorzyński. Za czerwoną
kartkę w Brzesku pauzował
Michał Nalepa.
Urazy trzech defensorów
spowodowały, że klub w ostatnich dniach okienka transferowego zakontraktował Łukasza Pielorza z Bogdanki
Łęczna.
– To doświadczony zawodnik, a co równie ważne, może
bez problemu grać na obu
stronach defensywy – informuje Moskal.

Hokej

Dębiczaniebędąmiećswojąekipęwlidzehokeja
leżeć do hokeja. W drugoligowych rozgrywkach będzie walczyć drużyna UKH Cheeloo.
Zespół ma wystartować
na początku października.
Dębiczanie zagraliby w grupie
południowo-wschodniej. – Naszymi rywalami mają być zespoły z Sanoka, Lublina, Krynicy i Krakowa. Część z nich już
oficjalnie zgłosiła się dorozgrywek. Pozostałe mają to zrobić
wkrótce. Mam nadzieję, że tak
się stanie – mówi Marcin
Hadkowski, członek zarządu
UKH Dębica.
Uczniowski Klub Hokejowy
Dębica to właśnie klub, na którego bazie organizacyjno-formalnej powstanie drugoligowiec. W jego składzie wystąpią
zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie grali wamatorskiej
drużynie TH Cheeloo. – Połączyliśmy nazwy, ale to nam ułatwia sprawy papierkowe. Powstanie nowego klub jest czasoi pracochłonne – wyjaśnia
Hadkowski.
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DĘBICA. ZimawDębicymana-

Dębiczanin Bartosz Ciura zagrał w hokejowej reprezentacji Polski

Dębiccy hokeiści nie są bez
szans. W poprzednim sezonie
zostali wicemistrzami Karpackiej Amatorskiej Ligi Hokeja.
Wywalczyli również Puchar
Ligi.

–Tozawodnicywwiększości
trzydziestoletni. Następców im
nie brakuje. WUKH trenuje ponad sto osób. Występują w rozgrywkachjuniorskichzcałkiem
niezłymi wynikami. To poka-

zuje, że w naszym mieście jest
zapotrzebowanie na hokeja –
dodaje Hadkowski.
A że talentów w Dębicy nie
brakuje, świadczy przykład
Bartosza Ciury. To pierwszy zawodnik UKH, który został powołany do reprezentacji Polski
seniorów. Z orzełkiem na piersi
w seniorskiej reprezentacji zadebiutował w niedawny meczu
towarzyskim z Czeskim zespołem HC Ocelari Trzyniec.
WcześniejreprezentowałPolskę
w zespołach młodzieżowych
do lat 18 i 20. – Oby na tym się
nieskończyło.Toutalentowany
zawodnik – ocenia Hadkowski.
To jednak nie ostatnie reprezentacyjne powołanie dla zawodników z Dębicy. Arkadiusz
Nowak, Beniamin Skarbek, Jakub
Szukała,
Radosław
Cybruch, Fabian Tatarski, DariuszSieradzkiiBartoszBarszcz
zostali powołani do kadry Podkarpacia do lat 16. Ostatnie dni
spędzili na zgrupowaniu w Sanoku.
(anmi)

czyć o utrzymanie, a tymczasem prowadzą w drugiej lidze.
„Jaskółki” są na razie rewelacją
rozgrywek. – To dla nas pozytywne zaskoczenie – mówi Łukasz Popiela, kapitan drużyny.
Tego nikt się nie spodziewał.
Tarnowska Unia z czteroma
zwycięstwami prowadzi w drugoligowej tabeli. Drużyna grającazadarmo,zpiłkarzami,którzymająpojednejparzekorków,
pewnie sięga po punkty. W klubie brakuje wszystkiego, ale nie
atmosfery i zaangażowania.
–Chłopcynakażdymeczwychodząniesmowiciezmobilizowani. Z dużym zapałem pracują
natreningach.Widzęwnichentuzjazm. Dla nich występy
w drugiej lidze to nowość. Poznają lepsze stadiony, grają
przy większej publiczności,
która bardzo żywiołowo reaguje, to wszystko pozytywnie
na nich działa – twierdzi Tomasz Kijowski, trener zespołu.
Jużterazwszyscysięzastanawiają,cojestprzyczynądobrego
startu zespołu? Okazuje się, że
tonietylkoefektmotywacjiidużegozaangażowania„Jaskółek”.
– Przed sezonem powiedziałem zawodnikom, że średnia
drugoligowa odpowiada poziomowi jakie prezentowały drużyny z czołówki trzeciej ligi.
Z zespołów, z którymi już graliśmy, bardzo dobre wrażenie
po sobie zostawiły Wigry Su-

wałki. Zaprezentowali się lepiej
niż Resovia, z którą przegraliśmy na wyjeździe 1:4. W tym
meczu rywale strzelili nam jednegogola,akolejnebyłyzasługą
naszych błędów – twierdzi Kijowski.
Uniadobrzegramimokontuzji dwóch kluczowych dla niej
piłkarzy – Rogera Radlińskiego
iSławomira Matrasa. To byli zawodnicy,którzy„ciągnęli”ofensywę zespołu. – Zastąpili ich
młodzi piłkarze, którzy wykorzystują swoją szansę. Nie spodziewałem się tego – dodaje
opiekun „Jaskółek”.
Pozycjalidera,jaknarazienie
rozpala wyobraźni w tarnowskim zespole. – Mamy obecnie
60procentpunktów,którezałożyliśmy sobie do zdobycia w tej
rundzie.Mamyteższczęście,ale
z niego trzeba czerpać pełnymi
garściami – twierdzi Kijowski.
– Spokojnie podchodzimy do
tego co osiągnęliśmy. Pokazujemy,żemamycharakter.Czeka
nas jeszcze wiele meczów –
przyznaje Popiela.
W sobotę (g. 16) „Jaskółki”
u siebie podejmują Znicz
Pruszków. – To bardzo groźny
przeciwnik – twierdzi Kijowski.
Niewykluczone,żedobragra
Unii zmieni jej sytuacją.
W czwartek sponsoringiem
miała objąć ją jedna z firm. Gdy
zamykaliśmy ten numer, szczegóły nie były jeszcze znane.
(anmi)

Wspinaczka sportowa

Komosiński na piątkę
ARCO – TARNÓW. Piąte miejsce Jędrzeja Komosińskiego,
dwunaste Edyty Ropek i czternaste Klaudii Buczek – to dorobek tarnowskich wspinaczy po
ostatniejedycjiPucharuŚwiata.
Tymrazemodbyłasięonawe
włoskim Arco. Impreza połączonabyłazniezwykleprestiżowym festiwalem wspinaczkowym Rock Master. Występ we
Włoszechnajlepiejbędziewspominał Jędrzej Komosiński, zawodnikPGNiGAZSPaństwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
wTarnowie.Zająłwysokiepiąte
miejsce i okazał się najlepszym
z Polaków.
Po eliminacjach Komosiński
(z czasem 7.07) był ósmy. W 1/8
finału spotkał się z Łukaszem
Świrkiem.Jędrzejpewniegopokonał. W ćwierćfinale spotkał
się z pierwszym w eliminacjach
CzechemLiboremHrozą. Mimo
wyrównanego biegu nieznacznie mu uległ.
„Komos” uzyskał najlepszy
czas wśród pokonanych. Dzięki
temu zajął piąte miejsce. Był
z niego bardzo zadowolony.
Zwracał jednak uwagę na warunki atmosferyczne, w jakich
odbywała się impreza.
– Startowaliśmy w bardzo
trudnych warunkach, cały czas
padało. Temperatura spadła
do 14 stopni. Zawody rozgrywane były na otwartym obiekcie, co utrudniało rozgrzewkę.
Samiorganizatorzyrównieżnie
pomagali zawodnikom. Ofi-

cjalny trening na ścianie ustalononagodzinę7.30.Niewyspanie dawało się we znaki wszystkim. W finałach, które rozegrano dopiero o 19.30 zabrakło mi
trochęszczęścia,pobiegłembardzo szybko i liczyłem na jakiś
błąd Libora, który pozwoli mi
awansować do finałowej
czwórki. Ostatecznie jednak jestem bardzo zadowolony z tego
startu. To mój najlepszy wynik
w tegorocznych zawodach międzynarodowychiostatnisprawdzian przed mistrzostwami
świata w Paryżu, które rozpoczną się już 14 września. Cieszy mnie, że mimo takich przeciwności losu zdołałem utrzymać koncentrację i uzyskałem
wyniki na wysokim poziomie –
mówi Komosiński.
WśródkobietdwunastemiejscezajęłaEdytaRopek.Poeliminacjach zawodniczka Tarnovii
Azoty Tarnów Alpinus zajmowała 6. lokatę. Trzy oczka niżej
plasowała się Klaudia Buczek
(Tarnovia, Salewa Team). W 1/8
finału Buczek przegrała z Moniką Prokopiuk ze Skarpy Lublin. Ropek biegła z Francuzką,
Margot Heitz. Prowadziła, jednak pośliznęła się i odpadła
od ściany. – Start był trochę pechowy.Niepozostajenamnicinnego, jak tylko skoncentrować
sięnadzbliżającymisięmistrzostwamiświata–komentujestart
Arkadiusz Kamiński, trener zawodniczki.
(anmi)

