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W Tarnowie ro!nie wielki bok-
serski talent. Mowa o 16-letniej
Justynie Wala! z Tarnowskiej
Szkó"ki Bokserskiej. Podo-
pieczna Aleksandra Maciejow-
skiego zwyci#$y"a w presti$o-
wym turnieju Open Adidas
Boxing, która odbywa" si#
wefrancuskim mie!cie Chante-
louop les Vignes.

– Justyna pokaza"a tam bar-
dzo dojrza"y boks. Ka$dy, kto j%
ogl%da",by"tympozytywnieza-
skoczony–mówiszkoleniowiec
zawodniczki.

Maciejowski we Francji prze-
bywa" jako drugi trener repre-
zentacji kobiet. Namiejscu mia"
sporopowodówdorado!ci.Naj-
wi#ksze dostarczy"a mu po-
stawa Wala!. Wswojej kategorii
wagowej (do 63 kg) stoczy"a
dwie walki i obie wygra"a.

–Bokserkiwposzczególnych
kategoriach by"y podzielone
na grupy. W nich rywalizowa"o
si# ka$dym z ka$dym. Justyna
w pierwszej walce zmierzy"a si#
z pochodz%c% z Polski W"oszk%
– Ma"gorzat% Kusiak. Pokona"a

j% 3:0. W kolejnym starciu zmie-
rzy"a si# z dobrze sobie znan%
Francuzk% – Anne Helene. Te$
rozstrzygn#"a j% na swoj% ko-
rzy!& 3:0 – opowiada
Maciejowski.

Tym samym zawodniczce
znad Sekwany nie uda" si# re-
wan$ za mistrzostwa Europy
kadetek i juniorek, które nie-
dawno odbywa"y si# w Cet-
niewie. Podczas nich równie$

uleg"a tarnowiance 0:3. O zwy-
ci#stwie Wala!, przes%dzi"a
walka, której... nie by"o. – Ju-
styna mia"a w niej zmierzy& si#
z reprezentantk% Gwadelupy –
GalleFanny,którawcze!niejwy-
gra"adwapojedynki.By"bytofi-
na",aletaksi#niesta"o.Rywalka
odnios"a kontuzj# i odda"a
j% walkowerem. Szkoda, bo za-
powiada" si# bardzo ciekawy
pojedynek–mówiMaciejowski.

Wygrywaj%c we Francji, Wa-
la! do"o$y"a do swoje kolekcji
kolejny znacz%cy sukces.
Przedkilkomamiesi%cami,pod-
czasmistrzostwEuropy,wywal-
czy"a br%zowy medal. Teraz
do Tarnowa wróci"a z pasem
Open Adidas Boxing (przyzna-
wano go zazwyci#stwo) licz%cej
si# imprezy.

Wkrótce przed ni% b#dzie
szansa, na poprawienie do-
robku.Pi#!ciarkawiosn%mare-
prezentowa&Polsk#namistrzo-
stwach !wiata. Wyjazd na t# im-
prez# poprzedzi udzia"em
w zgrupowaniu reprezentacji.
(anmi)

W
ydawa"o si#, $e
po przyj!ciu Ja-
kuba Wróbla ka-
dra Termaliki

Bruk-Betu ju$ si# nie zmieni.
Tymczasem do!& nieoczekiwa-
nie z dru$yny odszed" Jan Pa-
w"owski.

21-letni napastnik z klubem
z Niecieczy by" zwi%zany
roczn% umow%. Postanowi" j%
skróci& i przeniós" si#
do Olimpii Grudzi%dz. Tym sa-
mym zespó" wicelidera zamie-
ni" na siódm% dru$yn# pierw-
szej ligi. – Wydaje mi si#, $e tam
mam wi#ksz% szans# regular-
nych wyst#pów. W Niecieczy
by"a bardzo du$a konkurencja
i nie gra"em zbyt cz#sto – t"u-
maczy zawodnik.

Paw"owskidoTermalikizosta"
wypo$yczony z Jagiello-nii Bia-
"ystok. 21-latek okre!lany jest
mianemtalentu,którywci%$nie
mo$e„eksplodowa&”.Pi"karzza-
gra" w Niecieczy w 13 meczach
(12 ligowych, jednym pucharo-
wym). Podczas nich na boisku
sp#dzi" 563 minuty, zdobywaj%c
zaledwie dwa gole. Po niezbyt
udanej dla siebie jesieni jeszcze
nie tak dawano zapowiada"
walk# o wyj!ciowy sk"ad. Dla-
czego wi#c zmieni" zdanie i za-
mieni"Nieciecz#naGrudzi%dz?

– O skrócenie rocznego wy-
po$yczenie poprosi"a Jagiel-
lonia Bia"ystok. O zaintereso-
waniu Olimpii wiedzia"em ju$
wcze!niej – przekonuje.

Inaczej post#powanie za-
wodnika ocenia prezes
Termaliki Bruk-Betu – Danuta
Witkowska, która wyda"a na-
wet specjalne o!wiadczenie.
„Wydaje si#, $e z punktu widze-
nia zasad etyki biznesowej
i sportowej w"a!ciwym by"oby,
aby strony, tj. profesjonalne pi"-
karskie kluby sportowe uczest-
nicz%ce w rozgrywkach PLP
i EKSTRAKLASA SA informo-
wa"y si# z odpowiednim wy-
przedzeniem o planowanych
poczynaniach, je$eli te miesz-

cz% si# w granicach okre!lonych
postanowieniami wi%$%cych je
umów oraz maj% bezpo!redni
skutek na wykonanie wynika-
j%cych z niej wzajemnych zobo-
wi%za'. Ma to przecie$ podsta-
wowe znaczenie dla zabezpie-
czenia przez klub odpowiedniej
kadry zawodniczej na kolejn%
rund# – czytamy w nim.

Odej!ciem zawodnika zasko-
czony by" te$ trener wicelidera
pierwszej ligi Kazimierz Mos-
kal. – Nie spodziewa"em si#, $e
odejdzie. Nie gra" wprawdzie

cz#sto, ale spodziewa"em si#, $e
wiosn% podejmie walk# o miej-
sce w wyj!ciowym sk"adzie –
przekonuje.

Po odej!ciu Paw"owskiego
Termalica Bruk-Bet straci"a na-
pastnika. Nie zamierza jednak
podejmowa& gwa"townych ru-
chów. – Obecnie transferów nie
planujemy. Chyba, $e zdarzy si#
bardzo ciekawa okazja. Gdyby
tak ju$ si# sta"o, to nie b#dziemy
rozpatrywa& kandydatur na-
pastników – mówi Kazimierz
Moskal.

Bez Paw!owskiego
b Pozyskany latem napastnik opu!ci" dru#yn$ Termaliki.
W klubie nie kryj% zaskoczenia decyzj% zawodnika

Andrzej Mizera

Paw!owskiwNiecieczy sp"dzi!pó! roku.Wtymczasie strzeli!dwiebramki.Terazmagra#wGrudzi$dzu
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PLE!NA. W sobot# pi"karska
Wielka Orkiestra (wi%tecznej
Pomocy zagra w Ple!nej. Z tej
okazji w tamtejszej hali odb#-
dzie si# turniej halowy.

Wyst%pi% w nim Pogórze
Ple!na, Liwocz Szerzyny, Pusz-
cza Niepo"omice, Tuchovia,
PopradMuszyna,WolaniaWola
Rz#dzi'ska, WestoviaOkna Pa-
w"owski oraz Unia Tarnów.

Impreza to powrót po dwu-
letniej przerwie do turniejów
halowych, które odbywa"y si#
w Ple!nej. Wtedy mia"y mocn%
obsad#. Startowa"y wnich m.in.
Resovia, Okocimskim Brzesko,
Sandecja Nowy S%cz, czy
Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

Teraz, cho& rywale s% mnie
utytu"owani, emocji nie po-
winnozabrakn%&.Natolicz%or-
ganizatorzy zmaga' – Pogórze
Ple!na, Gimnazjum im. Bohate-

rów Bitwy pod )owczówkiem
oraz partnerzy wydarzenia:
GminaPle!na,CentrumKultury
SportuiPromocjiGminyPle!na,
firma Yessport. Ca"y dochód
z imprezy przekazany zostanie
na konto Wielkiej Orkiestry
(wi%tecznej Pomocy.

Pocz%tek zmaga' przewi-
dziano na godz.9. Rywalizacja
najpierw odbywa& b#dzie si#
wgrupach,pó*niejzaplanowno
pó"fina"y i fina". Kto si# w nim
znajdzie? Czarnym koniem
mo$eokaza&si#Westovia,która
jest jedn% z najlepszych dru$yn
rozgrywek tarnowskiego ama-
torskiego futsalu.

W trakcie imprezy przewi-
dziano wr#czenie nagród dla
najlepszego strzelca oraz bram-
karza.Naupominkimog% liczy&
tak$e kibice.
(anmi)

Pi!ka no"na

JustynaWala% ze swoimtreneremAleksandremMaciejowskim
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Wala%zkolejnymbardzocennymzwyci"stwem

Futsalowcy te!zagraj"
dlaWielkiejOrkiestry

REGION. W!ród nominowa-
nych wnaszej plebiscytowej za-
bawie nie mog"o oczywi!cie za-
brakn%& przedstawicieli wspi-
naczki sportowej.

Tradycyjnie znalaz"o si#
miejsce dla Edyty Ropek.
W ubieg"ym roku zawodniczka
Tarnovii Alpinus Azoty Team
rywalizacj# w Pucharze (wiata
zako'czy"a na czwartym miej-
scu. Na mistrzostwach (wiata
by"a oczko ni$ej.

W!ród seniorów kibice mog%
równie$g"osowa&namistrzyni#
Polski oraz finalistk# Mi-
strzostw Europy i (wiata Klau-
dia Buczek. To zawodniczka

zdu$ympotencja"em.Podobnie
mo$na powiedzie& o J#drzeju
Komosi'skim. Rok 2012 koja-
rzy& b#dzie mu si# g"ównie
ze zdobyciem mistrzostwa Pol-
ski oraz 10. miejscem w Pucha-
rze (wiata.

W naszej zabawie nie mog"o
zabrakn%& juniorów.Nominacje
wywalczyli swoimi sukcesami.
W przypadku Izabelii Janii z Pa-
"acuM"odzie$y by"o to mistrzo-
stwo Polski. Marcin Dzie'ski
natomiast zdobrej strony poka-
za" si# podczas mistrzostw Eu-
ropy, podczas których wywal-
czy" trzecie miejsce.
(anmi)

Tarnowski Plebiscyt Sportowy

Wspinali si#pomedale
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