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NIECIECZA. Nie od bramka-
rza, ale do 21-letniego Jakuba
Czerwi!skiego, rozpoczyna"o
si# ustalenie jesiennego sk"adu
w Termalice Bruk-Becie
Niecieczy.

$rodkowy stoper wyst%pi"
we wszystkich dziewi#tnastu
jesiennych spotkaniach
wicelidera pierwszej ligi. Zagra"
w nich od pierwszej do ostat-
niej minuty. Ten dorobek musi
robi& wra'enie. – Dla mnie to
ma"e zaskoczenie. Zazwyczaj
takim bilansem mog% pochwa-
li& si# bramkarze. Nie pozo-
staje mi nic innego, jak tylko
podzi#kowa& za zaufanie tre-
nera. Stara"em si# jak mog"em
odp"aca& na boisku dobr% gr% –
ocenia zawodnik.

Czerwi!ski by" nie tylko fila-
rem w spotkaniach ligowych,
ale te' w dwóch pucharowych.
W nich przygoda „S"oników”
z Niecieczy sko!czy"a si#
w 1/16 rozgrywek na pojedynku
z GKS-em Be"chatów.

Dobre wyst#py stopera
Termaliki Bruk-Betu nie bra"y

si# z niczego. Prezentowa"
równ% form#. To nie zawsze
zdarza"o mu si# w poprzednim
sezonie. Po ostatniej rundzie
mo'na (mia"o stwierdzi&, 'e ta-
lent, pochodz%cego z Muszyny
21-latka rozwija si# prawid-
"owo. To dobrze wró'y nie
tylko zawodnikowi, ale te' dru-
'ynie.

Czerwi!ski mia" „etat”
w wyj(ciowej jedenastce. Ta-
kiego luskusu nie mieli jego ko-
ledzy z formacji. Trener Moskal
dokonywa" w niej zmian. To
jednak podstawowemu obro!-
cy nie przeszkadza"o. – Raz
tworzy"em par# stoperów z Mi-
cha"em Nalep%, czasami
z Daliborem Plev%. Nie by"o to
dla mnie problemem. Ka'dy
z nas dobrze wiedzia", co ma
robi& na boisku – twierdzi za-
wodnik.

Czerwi!ski z Nalep% byli
najm"odszymi stoperami
w pierwszej lidze. – To akurat
nie mia"o znaczenia. Na boisku
staramy si# wzajemnie aseku-
rowa&. Zadania dzielimy po po-

"owie – opowiada" o wspó"-
pracy Nalepa.

Jesiennymi wyst#pami Czer-
wi!ski wysoko postawi" po-
przeczk#. Jak przyznaje,
wiosn% nie zamierza zwolni&

tempa. – Mam nadziej#, 'e
zdrowie b#dzie dopisywa"o.
Wiemy jaka jest nasza sytuacja
w tabeli. Nie chcemy zaprze-
pa(ci& szansy – mówi.
(anmi)

P
o'ar w )u'lowej
Sportowej Spó"ce Ak-
cyjnej Unia Tarnów
zosta" ugaszony. Rzu-

tem na ta(m#, dzi#ki pomocy
w"adz miasta i prywatnych
sponsorów, uda"o si# znale*&
(rodki na sp"acenie d"ugów.
Umo'liwia to uzyskanie licen-
cji na starty w ekstralidze
w przysz"ym sezonie.

Trener „Jaskó"ek” Marek
Cie(lak twierdzi jednak, 'e cho&
sprawy potoczy"y si# w dobrym

kierunku, nie do ko!ca zosta"y
wyja(nione.

– Rada Nadzorcza wzi#"a si#
do pracy dopiero w minionym
tygodniu. To by" ju' dos"ownie
ostatni dzwonek. S%dz#, 'e
gdyby pewne decyzje zosta"y
podj#te dwa, trzy tygodnie
wcze(niej, nie by"oby takiego
zamieszania. My(la"em, 'e
po podobnych przecie' do-
(wiadczeniach z ubieg"ego se-
zonu, dzia"acze czego( si# nau-
czyli. Okaza"o si#, 'e si# myli-
"em – mówi Marek Cie(lak.

Trener Cie(lak zdementowa"

te' pog"oski o podj#ciu pracy
z W"ókniarzem Cz#stochowa.
Stwierdzi",'ewprawdzieprowa-
dzi"wst#pnerozmowyz„Lwami”
na wypadek gdyby tarnowianie
nieotrzymalilicencji,aleobecnie
sprawajestju'nieaktualna.

– Z tarnowsk% dru'yn% mam
wa'ny kontrakt. Nic nie wska-
zuje na to, aby(my nie wystar-
towali w lidze. Dlatego mog#
o(wiadczy&, 'e nadal b#d# tre-
nerem „Jaskó"ek”. Chcia"bym
te' przypomnie&, 'e przez dzie-
si#& lat prowadzi"em 'u'low-
ców z Wroc"awia, a przecie'

w tym klubie nie zawsze by"o
„ró'owo”. Sytuacja w Tarnowie
jest nadal skomplikowana, ale
to nie jest powód, abym opu(ci"
dru'yn# – doda" Cie(lak.

Szkoleniowiec Azotów
Tauronu 'a"uje, 'e górny limit
KSM na poziomie 40 uniemo'-
liwia dalsze starty w Tarnowie
Gregowi Hancockowi. Trudno
b#dzie go zast%pi&. Cie(lak jest
natomiast optymist% w sprawie
nowego kontraktu ze (wietnie
je'd'%cym w minionym sezo-
nie Leonem Madsenem. Du!-
czyk liczy jednak na podwy'k#,
ma bowiem tak'e sporo intrat-
nych ofert z innych klubów.

Deklaracj# dalszych wyst#-
pów w plastronie z „Jaskó"k%”
wyrazi" te' junior Kacper
Gomólski,cho&ochot#naniego
mapono&FalubazZielonaGóra.
Trzonzespo"umaj%stanowi&Ja-
nuszKo"odziej,Maciej Janowski
i Martin Vaculik. Trener nie
chcia" wypowiada& si# natemat
ewentualnych transferów. Ta-
jemnic% poliszynela jest jednak
zainteresowanie Artiomem
+agut%, Piotrem $widerskim
i Dennisem Anderssonem.

A u rywali? Tomasz Gollob
ma je*dzi& w Toruniu, Jaros"aw
Hampel w Zielonej Górze, Greg
Hancock w Rzeszowie. Najsku-
teczniejszy zawodnik – Du!-
czyk Nicki Pedersen wyl%duje
prawdopodobnie w Gnie*nie.
Grigorij +aguta przed"u'y" kon-
trakt z W"ókniarzem.

– Dla naszego zespo"u b#dzie
to trudniejszy sezon – ko!czy
Marek Cie(lak.

Co Cie!lak zbuduje?
b Najlepszy polski trener zostaje w Tarnowie i namawia
do tego Leona Madsena. Hancock wyl!duje w Rzeszowie

Roman Kiero!ski

Du!czykLeonMadsenchcia"byzosta#wTarnowie,alemarzymusi$podwy%ka.Kusz&go te% innekluby

"u#el
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Miniony weekend by" bardzo
udany dla m"odych pi"karek
i pi"karzy r#cznych. Dziewcz#ta
i ch"opcy z Pa"acu M"odzie'y
odnie(li komplet zwyci#stw.

W ma"opolskiej lidze m"o-
dziczek tarnowianki toczy"y
rywalizacj# ze swymi rówie(-
niczkami z Nowego S%cza.

W pierwszym pojedynku
pokona"y rywalki z UKS
Dwójka I Nowy S%cz 24:21,
mimo 'e do przerwy przegry-
wa"y 10:12. Jeszcze po przerwie
szczypiornistki z Nowego S%-
cza prowadzi"y 20:17. Tarno-
wianki zdoby"y pod rz%d cztery
bramki i nie odda"y ju' prowa-
dzenia.

W kolejnym meczu ju' bez
problemów pokona"y UKS
Dwójk# II 23:11 (13:4). Dru'yna
prowadzona przez trenerk#
El'biet# Janas gra"a w sk"adzie:
Ocho!ska i Sacha w bramce,
oraz: Wózek 3 i 1, Kuta 2 i 4, Ró-
'a!ska 1 i 1, Kociuba 1 i 2, Bo-
gacz 2 i 1, Pacyna 6 i 4, Staro! 3
i 3, Stok"osa 5 i 1, Piróg, Sacha,

S%dowicz 1 i 2, Tryka 0 i 2.
Marczyk 0 i 2.

W ma"opolskiej lidze junio-
rówm"odszychPMMPECpoko-
na" Krakowiaka 32:17 (17:7).
BramkidlaPM:Kosiba7,Pecka5,
Bielamowicz 4, Lig#ski 2, Kadla
2, Leus, Regiec, Drobiecki
iPi#ko(–po1.Wysokomierz%cy
w tym sezonie juniorzy MKS
MPEC we w"asnej hali pokonali
jednego z najgro*niejszych ry-
wali w walce o prymat w ma"o-
polskiej lidze UMKS PMOS
Chrzanów 33:24 (15:15). Tu'
po przerwie dru'yna prowa-
dzonaprzezPaw"aPeck# (zast%-
pi" dotychczasowego trenera
Stanis"awa Kubal#) zdoby"a
pod rz%d cztery bramki i ode-
bra"a rywalom nadzieje na suk-
ces. Bramki zdobyli: Niemiec 8,
Wajda 7, G"owa 4, Kowalik 4,
Smo"a 4, J#kot 3, Gabiga 3.
Wdru'ynieponadtograli:bram-
karze – Kata, S%dowicz i Bedna-
rek oraz w polu: Jewu"a, Wali-
góra, Satriyo i Sanek.
(kier)

F
O
T
.A
R
C
H
IW

U
M

JuniorzyzPa"acuM"odzie%yodprawili z kwitkiemgro'nego rywala

SukcesyPa!acu

Pi$ka r%czna

TARNÓW. Ju' by" w ogródku,
ju' wita" si# z... podium. I wtedy
zdarzy"a si# awaria hamulców.
To ona pozbawi"a Adama G"a-
dysza drugiego miejsce w kla-
syfikacji generalnej cyklu serii
Volkswagen Scirocco R-Cup
2012.

Niemi"a niespodzianka wy-
darzy"a si# podczas fina"owego
wy(cigu na torze Hockenheim.
– By" dla mnie pechowy. Awa-
ria hamulców pozbawi"a mnie
drugiej pozycji. Ostatecznie za-
j%"em czwarte miejsce – mówi
rozczarowany tarnowianin.

G"adysz ma prawo czu& nie-
dosyt. Przez ca"y sezon je*dzi"
równo i by" w (cis"ej czo"ówce
cyklu. – Cztery razy by"em
na podium. Dwa razy zrobi"em
najszybszy czas okr%'enia.
Zawsze ko!czy"em biegi w czo-
"ówce. Rywalizacja w cyklu
by"a niezwykle za'arta. Ró'-
nice pomi#dzy zawodnikami
z pierwszej dwudziestki w kwa-
lifikacjach mie(ci"y si# w jednej
sekundzie – dodaje Adam G"a-
dysz.

W zako!czonym sezonie
Scirocco R-Cup 2012, tarno-
wianin wystartowa" w o(miu
rundach. Sze(& odbywa"o si#
w Niemczech, po jednej
w Wielkiej Brytanii oraz Au-
strii. Z tej rywalizacji szczegól-
nie dobrze ocenia dwa starty.
– To zawody w Norisring
i w Oschersleben. Mia"em tam
(wietne tempo i by"em bliski
zwyci#stwa – wspomina.

Zawodnik ma taraz przerw#
w startach. O swoich planach
na razie nie chce mówi&.
– W tym momencie za wcze(-
nie na jakiekolwiek deklaracje
– twierdzi.

Adam G"adysz stoi w zimie
przed kolejnym trudnym zada-
niem. B#dzie to obrona pierw-
szego miejsca w naszym plebi-
scycie na najlepszego spor-
towca ziemi tarnowskiej.
– Patrz%c na wynik, którzy
osi#gn#li 'u'lowcy, to zdaj# so-
bie spraw#, 'e nie b#dzie "atwo
obroni& t# pozycj#. Licz#
na swoich fanów – mówi.
(anmi)

Sporty samochodowe

Jesieni&naboisku stoperJakubCzerwi!ski sp$dzi" 1710minut
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Pi$ka no#na

Wyj(ciowyetatm"odegoJakubaCzerwi!skiegoAwariapozbawi!apodium


