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P
onad rok na swojego
kolejnego gola
w pierwszej lidze cze-
ka! Micha! Nalepa.

Trafienie 20-letniego stopera
przynios!o remis Termalice
Bruk-Betowi Nieciecza na bar-
dzo gor"cym terenie w Byd-
goszczy.

Micha! Nalepa – to nazwisko
nad!ugo zapami#taj" kibice, ale
te$ pi!karze z Bydgoszczy. To
w!a%nieonwdoliczonymczasie
gry pozbawi! Zawisz# pewnych
trzechpunktów.Remisprzed!u-
$y! zarazem do pi#ciu seri#
spotka& bez zwyci#stwa ze-
spo!u z Kujaw, który jest g!ów-
nymkandydatemdoawansu.To
jednak nie jest zmartwieniem
20-letniego stopera. Dla niego
gol w Bydgoszczy by! pierw-
szym zdobytym od ponad roku
na zapleczu ekstraklasy. Ostat-
niotasztukauda!amusi#napo-
cz"tku wrze%nia 2011. Wtedy
w barwach Ruchu Radzionków
pokona! bramkarza Arki Gdy-
nia. Teraz znalaz! sposób
na golkipera Zawiszy. Pomog!a
w tym decyzja trenera Kazimie-
rza Moskala. – Kto wie, czy
gdybynieto,tabramkapad!aby.
Na ostatnie pi#' minut trener
wys!a! mnie do przodu. I uda!o
misi#strzeli'.Tomojepierwsze
trafienie w barwach Termaliki
Bruk-Betu. Chocia$ nie pierw-
sze w rundzie jesiennej. Ostat-
niozdoby!emgoladlareprezen-
tacji – mówi zawodnik.

Nalepa coraz lepiej radzi so-
bie w barwach „S!oników”.
Do dru$yny Kazimierza Moskal
zosta! wypo$yczony z krakow-

skiej Wis!y. Przychodzi! jako za-
wodnik rokuj"cy i bardzo uta-
lentowany. Potwierdzeniem
tego by!o kilkadziesi"t wyst#-

pów w m!odzie$owych repre-
zentacjach Polski. Ostatnio do-
sta! kolejne powo!ania do kadry
U-20. – Nie czuj# si# w niej pew-
niakiem – twierdzi jednak.

Lista powo!a& wcale nie uto-
rowa!a Nalepie drogi do wyj-
%ciowej jedenastki Termaliki
Bruk-Betu. O ni" musia! wal-
czy'. Udanie. Od pewnego
czasu, wraz z Jakubem Czer-
wi&ski tworz" jedn" z najm!od-
szych par stoperów w pierwszej
lidze. – To nam nie przeszkadza.
Na boisku staramy si# wzajem-
nie asekurowa'. Zadania dzie-
limy po po!owie – twierdzi za-
wodnik.

Nie wszystko w grze 20-latka
jest idealne. Pi!karzowi zdarzaj"
si# b!#dy i to kosztowne. Czer-
wona kartka wspotkaniu zMie-
dzi" Legnica odmieni!a losy
meczu, który niecieczanie
przegrali. – Dotej historii nie ma
co wraca'. Mam troch# rzeczy
do poprawienia. To dynamika
i koordynacja. Musz# te$ popra-
cowa' nad wyprowadzeniem
pi!ki – mówi stoper.

Nalepa pobyt w Termalice
traktuje jako kolejny szczebel
w swojej pi!karskiej przygodzie.
Ma nadziej#, $e doczeka si# wy-
st#pów w krakowskiej Wi%le,
z któr" ma jeszcze pó!tora-
roczny kontrakt.

– Obecnie musz# ugrunto-
wa' swoj" pozycj# w Termalice.
Konkurencja w zespole jest tak
mocna, $e ci#$ko za!apa' si#
nawet do kadry meczowej –
twierdzi defensor.

Nalepa da! punkt
bM!ody stoper Termaliki Bruk-Betu jest podstawowym
zawodnikiem reprezentacji, a w lidze wci"# si$ uczy

Andrzej Mizera

StoperTermaliki Bruk-BetuMicha!Nalepa jest podstawowym
zawodnikiemreprezentacji Polski do lat 20

Pi!ka no"na
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Czternaste miejsce w drugim
sezonie startów w Pucharze
Yamaha R6 – Dunlop, zaj"!
tarnowianin, Patryk Kosiniak.
Rezultat by!by z pewno%ci"
du$o lepszy, gdyby nie kontu-
zja obojczyka.

22-letni tarnowianin sporo
obiecywa! sobie po obecnym
sezonie. Jego celem by! awans
do pierwszej dziesi"tki cyklu.
Wydawa!o si#, $e to zadanie
zrealizuje. W pierwszych
trzech wy%cigach finiszowa!
w pierwszej dziesi"tce, zaczy-
naj"c od szóstego miejsca
na torze Lausitzring. To dobrze
wró$y!o. Niestety, podczas szó-
stej z o%miu rund, plany pok-
rzy$owa!a zbiorowa kraksa
na torze Schleiz i kontuzja
obojczyka. Z tego powodu
Kosiniak opu%ci! dwa ostatnie
wy%cigi. Ostateczne sklasyfiko-
wano go na czternastym miej-
scu w klasyfikacji generalnej –
w blisko czterdziestoosobowej
stawce. – Ten sezon by! dla
mnie trudny. Podzieli!bym go

na dwie cz#%ci. W pierwszej
wszystko dobrze funkcjono-
wa!o. W drugiej prze%ladowa!
mnie pech. Najpierw mia!em
problemy z przedni" opon"
podczas rundy w Austrii.
Z tego powodu pierwszy raz
w karierze wycofa!em si# z ry-
walizacji. Nast#pnie przytrafi!a
mi si# kontuzja i przedwczesne
zako&czenie sezonu – mówi
Kosiniak.

Drugi sezon startów 22-
latka, by! dla niego równie$
okazj" do dalszej nauki. – Nie
ukrywam, $e wiele si# nauczy-
!em, szczególnie je%li chodzi
o wyczucie motocykla i opon.
To poskutkowa!o. W tym sezo-
nie nie zaliczy!em $adnej wy-
wrotki na suchym torze. Chc#
dalej si# rozwija' i wiem, $e pu-
char R6 to najlepszy mo$liwy
kierunek – przekonuje Patryk
Kosiniak.

Zawodnik ju$ my%li o no-
wym sezonie. Ma nadzieje, $e
oka$e si# lepszy od obecnego.
(anmi)
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Zako"czonyniedawnosezondlaKosiniakaokaza! si#pechowy

Tenobojczyk...

Sporty motorowe

Po 48 latach przygody z pi!k"
r#czn" postanowi! zako&czy'
prac# zas!u$ony trener Stani-
s!aw Kubala. Rezygnacja z pro-
wadzenia juniorów Pa!acu
M!odzie$y spowodowana zo-
sta!a wzgl#dami zdrowotnymi.

Trener Kubala rozpocz"!
prac# szkoleniow" z dru$yn"
Tarnovii. Pó(niej na d!ugie lata
zwi"za! si# z „Pa!acem”. W swej
trenerskiej karierze prowadzi!
tak$e przez dziewi#' lat zespó!
tarnowskich „Jaskó!ek”. Dwu-
krotnie by! szkoleniowcem Bo-
che&skiego. Odnosi! sukcesy
z „siódemk"” mieleckiej Stali –
dwukrotnie wprowadzi! zespó!
do najwy$szej klasy. Trener
prowadzi! s!owacki zespó! TJ
Sokó! )ilina (awans do najwy$-
szej klasy), a w kraju Wis!# San-
domierz i Wis!# Azoty Pu!awy.

Sukcesy odnosi! g!ównie
w pracy z zespo!ami m!odzie-
$owymi. Z dru$ynami Pa!acu,
Unii, reprezentacjami dawnego
woj. tarnowskiego w zawodach
mistrzowskiej rangi zdoby! 9
medali (3 z!ote, 3 srebrne i 3

br"zowe). Przez blisko cztery
lata by! trenerem reprezentacji
Polski juniorów. Wprowadzi!
dru$yn# do fina!u Mistrzostw
Europy i w Portugalii w roku
2000 zaj"! z ni" szóste miejsce.

Spod jego r#ki wysz!o wielu
%wietnych zawodników – re-
prezentantów Polski. W repre-
zentacji Polski seniorów gra!
m.in. Jerzy Gackowski
z Tarnovii, a nadal wyst#puje
w niej Micha! Kubisztal.

Oprócz pracy szkoleniowej
jest te$ zas!u$onym dzia!aczem
sportu szkolnego – wicepreze-
sem SZS, a tak$e prezesem
Okr#gowego Zwi"zku Pi!ki
R#cznej. Za swoje zas!ugi wie-
lokrotnie otrzymywa! odzna-
czenia resortowe. Z r"k prezy-
denta Tarnowa otrzyma! te$
„Tarnowski Dukat”. – Zrezyg-
nowa!em, bo musz# pomy%le'
o zdrowiu. Nie wiem jednak,
czy wytrzymam d!ugo bez pi!ki
r#cznej. Je$eli zdrowie pozwoli
– mo$e jeszcze wróc# – twier-
dzi Stanis!aw Kubala.
(kier)

Pi!ka r#czna

Kubalazrezygnowa!zpracytrenerskiej

TrenerKubalawzi$! rozbrat
z „r#czn$”.Czynazawsze?
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