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D!BICA.Zimaw D!bicymana-
le"e# do hokeja. W drugoligo-
wych rozgrywkach b!dzie wal-
czy# dru"yna UKH Cheeloo.

Zespó$ ma wystartowa#
na pocz%tku pa&dziernika.
D!biczanie zagraliby w grupie
po$udniowo-wschodniej. – Na-
szymi rywalami maj% by# ze-
spo$y z Sanoka, Lublina, Kry-
nicy i Krakowa. Cz!'# z nich ju"
oficjalnie zg$osi$a si! do rozgry-
wek. Pozosta$e maj% to zrobi#
wkrótce. Mam nadziej!, "e tak
si! stanie – mówi Marcin
Hadkowski, cz$onek zarz%du
UKH D!bica.

Uczniowski Klub Hokejowy
D!bica to w$a'nie klub, na któ-
rego bazie organizacyjno-for-
malnej powstanie drugoligo-
wiec. W jego sk$adzie wyst%pi%
zawodnicy, którzy w poprzed-
nim sezonie grali wamatorskiej
dru"ynie TH Cheeloo. – Po$%-
czyli'my nazwy, ale to nam u$a-
twia sprawy papierkowe. Pow-
stanie nowego klub jest czaso-
i pracoch$onne – wyja'nia
Hadkowski.

D!biccy hokei'ci nie s% bez
szans. W poprzednim sezonie
zostali wicemistrzami Karpa-
ckiej Amatorskiej Ligi Hokeja.
Wywalczyli równie" Puchar
Ligi.

– To zawodnicy wwi!kszo'ci
trzydziestoletni. Nast!pców im
nie brakuje. W UKH trenuje po-
nad sto osób. Wyst!puj% w roz-
grywkachjuniorskichzca$kiem
niez$ymi wynikami. To poka-

zuje, "e w naszym mie'cie jest
zapotrzebowanie na hokeja –
dodaje Hadkowski.

A "e talentów w D!bicy nie
brakuje, 'wiadczy przyk$ad
Bartosza Ciury. To pierwszy za-
wodnik UKH, który zosta$ po-
wo$any do reprezentacji Polski
seniorów. Z orze$kiem na piersi
w seniorskiej reprezentacji za-
debiutowa$ w niedawny meczu
towarzyskim z Czeskim zespo-
$em HC Ocelari Trzyniec.
Wcze'niejreprezentowa$Polsk!
w zespo$ach m$odzie"owych
do lat 18 i 20. – Oby na tym si!
nie sko(czy$o. To utalentowany
zawodnik – ocenia Hadkowski.

To jednak nie ostatnie repre-
zentacyjne powo$anie dla za-
wodników z D!bicy. Arkadiusz
Nowak, Beniamin Skarbek, Ja-
kub Szuka$a, Rados$aw
Cybruch, Fabian Tatarski, Da-
riusz Sieradzki iBartosz Barszcz
zostali powo$ani do kadry Pod-
karpacia do lat 16. Ostatnie dni
sp!dzili na zgrupowaniu w Sa-
noku.
(anmi)

J
e"eli trener Termaliki
Bruk-Betu kierowa$by
si! dotychczasowymi
statystykami, to przed

tym weekendem Kazimierz
Moskal powinien odetchn%#
z ulg%. Jego dru"yna nie gra
u siebie, a to oznacza, "e nie
zejdzie z boiska pokonana.

W tym sezonie „S$oniki”
dwukrotnie wyst%pi$y przed
w$asn% publiczno'ci%. Za ka"-
dym razem przegrywa$y.
W niedziel! zespó$ czeka$
kolejny mecz w roli gospoda-
rza – z Ark% Gdynia. Zosta$
jednak prze$o"ony na 'rod!,
26 wrze'nia z powodu wyst!-
pu zawodników z Wybrze"a
w meczach m$odzie"owej
reprezentacji Polski.

Niecieczanie maj% wolny
weekend i spokojnie mog%
przygotowywa# si! do kolej-
nego wyjazdu – do Katowic.

– Mogli'my si! stara#
o rozegranie sparingu z dru"y-
n% z ekstraklasy, która te"
pauzuje, ale da$em zawodni-
kom wolne – mówi Moskal.

Przerwa to dobry czas
na analiz! dotychczasowych
pi!ciu meczów zespo$u. Brawa
nale"% si! za wyjazdowy doro-
bek. Trzy mecze i trzy zwyci!-
stwa. )le wygl%da stan je"eli
chodzi o mecze w Niecieczy.
Dwa spotkania i zero punk-
tów. – Ca$y czas si! zastana-
wiam, dlaczego tak si! dzieje.
Nie potrafi! tego wyt$uma-

czy#. Z jednej strony z Miedzi%
Legnica na w$asnym stadio-
nie, przegrali'my 1:2, ale
po dobrej grze. Z drugiej stro-
ny po trzy punkty si!gn!li'my
w Brzesku, gdzie zaprezento-
wali'my si! s$abo – mówi
szkoleniowiec.

W poprzednim sezonie
w pierwszej lidze na wyjaz-
dach brylowa$ Kolejarz Stró"e.
Wygra$ 10 meczów, w trzech
remisowa$, a tylko cztery
przegra$. Czy Termalica Bruk-
Bet pójdzie w jego 'lady?
Zawodnicy z Niecieczy tego
nie chc%. – W tamtym sezonie
zwyci!"ali'my u siebie
i na wyje&dzie. Teraz przytra-

fi$y nam si! dwie bolesne
pora"ki, czas najwy"szy to
zmieni#. Najlepsz% recept%
b!dzie oczywi'cie zwyci!stwo
u siebie – ocenia Andrzej
Rybski, napastnik zespo$u.

Inaczej na ca$% spraw!
patrzy Sebastian Nowak,
bramkarz niecieczan. – Mo"e
na pora"ki u siebie wp$ywa
fakt, "e zespo$y, z którymi
gramy, nastawiaj% si! na kon-
trataki? Je"eli strzel% bramk!,
to skupiaj% si! na obronie –
twierdzi.

Mimo tak nierównej formy
Termalica Bruk-Bet ma ju"
na swoim koncie dziewi!#
punktów. A to ca$kiem niez$y

kapita$. Zwa"ywszy na k$opo-
ty, z jakimi w ostatnim czasie
zmierzy$a si! dru"yna. Kontu-
zje lecz% bowiem Dariusz
Jarecki, Jakub Biskup, Damian
Sko$orzy(ski. Za czerwon%
kartk! w Brzesku pauzowa$
Micha$ Nalepa.

Urazy trzech defensorów
spowodowa$y, "e klub w ostat-
nich dniach okienka transfe-
rowego zakontraktowa$ *uka-
sza Pielorza z Bogdanki
*!czna.

– To do'wiadczony zawod-
nik, a co równie wa"ne, mo"e
bez problemu gra# na obu
stronach defensywy – infor-
muje Moskal.

Lepiej na wyje!dzie
bWtym sezonie Termalica Bruk-Bet punktuje tylko poza
Nieciecz". TrenerowiMoskalowi ci#$ko towyt%umaczy&

Andrzej Mizera

Wostatniej kolejcepierwszej ligiTermalicaBruk-BetNiecieczawygra!azOkocimskimBrzesko
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TARNÓW.Mieli z trudem wal-
czy# o utrzymanie, a tymcza-
sem prowadz% w drugiej lidze.
„Jaskó$ki” s% na razie rewelacj%
rozgrywek. – To dla nas pozy-
tywne zaskoczenie – mówi *u-
kasz Popiela, kapitan dru"yny.

Tego nikt si! nie spodziewa$.
Tarnowska Unia z czteroma
zwyci!stwami prowadzi w dru-
goligowej tabeli. Dru"yna gra-
j%cazadarmo,zpi$karzami,któ-
rzymaj%pojednejparzekorków,
pewnie si!ga po punkty. W klu-
bie brakuje wszystkiego, ale nie
atmosfery i zaanga"owania.

–Ch$opcynaka"dymeczwy-
chodz%niesmowiciezmobilizo-
wani. Z du"ym zapa$em pracuj%
natreningach.Widz!wnichen-
tuzjazm. Dla nich wyst!py
w drugiej lidze to nowo'#. Po-
znaj% lepsze stadiony, graj%
przy wi!kszej publiczno'ci,
która bardzo "ywio$owo rea-
guje, to wszystko pozytywnie
na nich dzia$a – twierdzi To-
masz Kijowski, trener zespo$u.

Ju"terazwszyscysi!zastana-
wiaj%,cojestprzyczyn%dobrego
startu zespo$u? Okazuje si!, "e
tonietylkoefektmotywacji idu-
"egozaanga"owania„Jaskó$ek”.

– Przed sezonem powiedzia-
$em zawodnikom, "e 'rednia
drugoligowa odpowiada pozio-
mowi jakie prezentowa$y dru-
"yny z czo$ówki trzeciej ligi.
Z zespo$ów, z którymi ju" grali-
'my, bardzo dobre wra"enie
po sobie zostawi$y Wigry Su-

wa$ki. Zaprezentowali si! lepiej
ni" Resovia, z któr% przegrali-
'my na wyje&dzie 1:4. W tym
meczu rywale strzelili nam jed-
negogola,akolejneby$yzas$ug%
naszych b$!dów – twierdzi Ki-
jowski.

Uniadobrzegramimokontu-
zji dwóch kluczowych dla niej
pi$karzy – Rogera Radli(skiego
iS$awomira Matrasa. To byli za-
wodnicy,którzy„ci%gn!li”ofen-
syw! zespo$u. – Zast%pili ich
m$odzi pi$karze, którzy wyko-
rzystuj% swoj% szans!. Nie spo-
dziewa$em si! tego – dodaje
opiekun „Jaskó$ek”.

Pozycjalidera, jaknarazienie
rozpala wyobra&ni w tarnow-
skim zespole. – Mamy obecnie
60procentpunktów,któreza$o-
"yli'my sobie do zdobycia w tej
rundzie.Mamyte"szcz!'cie,ale
z niego trzeba czerpa# pe$nymi
gar'ciami – twierdzi Kijowski.
– Spokojnie podchodzimy do
tego co osi%gn!li'my. Pokazu-
jemy,"emamycharakter.Czeka
nas jeszcze wiele meczów –
przyznaje Popiela.

W sobot! (g. 16) „Jaskó$ki”
u siebie podejmuj% Znicz
Pruszków. – To bardzo gro&ny
przeciwnik – twierdzi Kijowski.

Niewykluczone, "e dobra gra
Unii zmieni jej sytuacj%.
W czwartek sponsoringiem
mia$a obj%# j% jedna z firm. Gdy
zamykali'my ten numer, szcze-
gó$y nie by$y jeszcze znane.
(anmi)
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Biedna rewelacja II ligi

ARCO–TARNÓW.Pi%te miej-
sce J!drzeja Komosi(skiego,
dwunaste Edyty Ropek i czter-
naste Klaudii Buczek – to doro-
bek tarnowskich wspinaczy po
ostatniejedycjiPucharu+wiata.

Tymrazemodby$asi!onawe
w$oskim Arco. Impreza po$%-
czonaby$azniezwyklepresti"o-
wym festiwalem wspinaczko-
wym Rock Master. Wyst!p we
W$oszechnajlepiejb!dziewspo-
mina$ J!drzej Komosi(ski, za-
wodnikPGNiGAZSPa(stwowej
Wy"szej Szko$y Zawodowej
wTarnowie.Zaj%$wysokiepi%te
miejsce i okaza$ si! najlepszym
z Polaków.

Po eliminacjach Komosi(ski
(z czasem 7.07) by$ ósmy. W 1/8
fina$u spotka$ si! z *ukaszem
+wirkiem.J!drzejpewniegopo-
kona$. W #wier#finale spotka$
si! z pierwszym w eliminacjach
CzechemLiboremHroz%. Mimo
wyrównanego biegu nieznacz-
nie mu uleg$.

„Komos” uzyska$ najlepszy
czas w'ród pokonanych. Dzi!ki
temu zaj%$ pi%te miejsce. By$
z niego bardzo zadowolony.
Zwraca$ jednak uwag! na wa-
runki atmosferyczne, w jakich
odbywa$a si! impreza.

– Startowali'my w bardzo
trudnych warunkach, ca$y czas
pada$o. Temperatura spad$a
do 14 stopni. Zawody rozgry-
wane by$y na otwartym obiek-
cie, co utrudnia$o rozgrzewk!.
Samiorganizatorzyrównie"nie
pomagali zawodnikom. Ofi-

cjalny trening na 'cianie usta-
lononagodzin!7.30.Niewyspa-
nie dawa$o si! we znaki wszyst-
kim. W fina$ach, które rozegra-
no dopiero o 19.30 zabrak$o mi
troch!szcz!'cia,pobieg$embar-
dzo szybko i liczy$em na jaki'
b$%d Libora, który pozwoli mi
awansowa# do fina$owej
czwórki. Ostatecznie jednak je-
stem bardzo zadowolony z tego
startu. To mój najlepszy wynik
w tegorocznych zawodach mi!-
dzynarodowychiostatnispraw-
dzian przed mistrzostwami
'wiata w Pary"u, które roz-
poczn% si! ju" 14 wrze'nia. Cie-
szy mnie, "e mimo takich prze-
ciwno'ci losu zdo$a$em utrzy-
ma# koncentracj! i uzyska$em
wyniki na wysokim poziomie –
mówi Komosi(ski.

W'ródkobietdwunastemiej-
scezaj!$aEdytaRopek.Poelimi-
nacjach zawodniczka Tarnovii
Azoty Tarnów Alpinus zajmo-
wa$a 6. lokat!. Trzy oczka ni"ej
plasowa$a si! Klaudia Buczek
(Tarnovia, Salewa Team). W 1/8
fina$u Buczek przegra$a z Mo-
nik% Prokopiuk ze Skarpy Lub-
lin. Ropek bieg$a z Francuzk%,
Margot Heitz. Prowadzi$a, jed-
nak po'lizn!$a si! i odpad$a
od 'ciany. – Start by$ troch! pe-
chowy.Niepozostajenamnicin-
nego, jak tylko skoncentrowa#
si!nadzbli"aj%cymisi!mistrzo-
stwami'wiata–komentujestart
Arkadiusz Kami(ski, trener za-
wodniczki.
(anmi)

Wspinaczka sportowa

Komosi!skinapi"tk#


